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Čezmejna turistična ponudba za ljudi
s posebnimi potrebami
Nevladna organizacija
Fundacija Nazaj na konja
je nosilka mednarodnega
projekta, poimenovanega
Pedo Tur, ki ga financira
Evropski sklad
za regionalni razvoj
SLAVICA PIČERKO PEKLAR
“Naš namen je zasnovati doživljajskopedagoške in terapevtsko turistične
programe za otroke, mladostnike in
invalide ter obenem vzpostaviti inovativne čezmejne turistične destinacije
in storitve, ki bodo temeljile na aktivnostih in terapijah s pomočjo konja,“ je
strnila bistvo mednarodnega projekta
Metka Demšar Goljevšček, vodja projekta iz Konjeniškega parka Starošince.
Glavni nosilec mednarodnega projekta, ki se na kratko imenuje kar Pedo
Tur, je nevladna organizacija Ustanova-Fundacija Nazaj na konja, ki ima že
od svoje ustanovitve svoj sedež prav v
tem konjeniškem parku. “Naš partner
v projektu je Zadruga za terapevtsko

Ptujski obraz

jahanje Pegaz iz Reke, skupna vrednost projekta, ki bo v 80 odstotkih
financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, pa je dobrih 515 tisoč
evrov, preostanek denarja pričakujemo iz državnih virov, pet odstotkov
potrebnih sredstev moramo zagotoviti
sami,“ je na včerajšnji tiskovni konferenci povedal Alexander Goljevšček,
član projektne skupine, ki je skupaj s
svojimi sodelavci prepričan, da bodo
do pomladi leta 2013 tudi v resnici
“imeli kaj pokazati“.
“Izhajamo iz dejstva, da je turizem
v našem okolju in tudi pri naših partnerjih še premalo razvit. Pogrešamo
še zlasti turistično ponudbo, namenjeno invalidom oziroma ljudem s
posebnimi potrebami. Mi jim zdaj ponujamo posebne, zanje prirejene turistično-sprostitvene programe, v katere
se bodo lahko vključili otroci, mladostniki in invalidi, obenem pa posebne
programe pripravljamo še za njihove
spremljevalce in kar cele družine, ki se
bodo odločile za preživljanje prostega
časa v povezavi z dejavnostmi, ki jih
ponujamo. Te pa, v prvi vrsti, temeljijo
na terapijah s pomočjo konja,“ omenja
Mojca Demšar Goljevšček. Zato, da bi

projekt čez poldrugo leto lahko tudi v
resnici zaživel v vsej želeni razsežnosti, bodo poskrbeli za kontinuirano
izobraževanje strokovnjakov in prostovoljcev, oblikovali bodo specifične
programe za obiskovalce s posebnimi
potrebami, ki bodo namenjeni slepim,
gluhim, avtistom in drugim otrokom
ter mladostnikom s posebnimi potrebami. “Naš cilj je, da že v zadnjem
letu trajanja projekta v naše aktivnosti
vključimo 750 uporabnikov, za delo z
njimi bi radi usposobili 50 slušateljev,
razvijamo svojo blagovno znamko
HO-PE-TOUR (Horses-Pedagogics-Tourism), obenem pa želimo vzpostaviti
povezavo s številnimi drugimi organizacijami in ustanovami, ki že delajo z
ljudmi s posebnimi potrebami. V teh
dveh letih, verjamemo, nam bo uspelo
okrepiti že vzpostavljeno sodelovanje
z našimi reškimi partnerji, kar bo zagotovo pripomoglo tudi k širitvi turistične ponudbe, namenjene ljudem
s posebnimi potrebami, in njihovim
družinam,“ dodajajo v Konjeniškem
parku Starošince, kjer so pred meseci
že predstavili nove pridobitve na področju didaktičnega dela z mladimi
obiskovalci, včeraj pa so se po njiho-

"Ko grem v planine,
odvržem vse skrbi"

Daniel Henghelman, predan ptujski planinec
SLAVKO PODBREŽNIK
Daniel Henghelman je tajnik Planinskega društva Ptuj in meddruštvenega odbora Planinskih društev
Podravja ter namestnik načelnika za
planinske poti Podravja. Spomnimo
se ga kot enega tistih, ki so ob osamosvojitvi Slovenije sodelovali pri izobešanju zastave nove države na vrhu
Donačke gore. Ptujski planinci so zastavo na enem najbolj prepoznavnih
slovenskih vrhov izobesili kot tretji;
pred tem so jo izobesili na Triglavu in
Snežniku.
S planinarjenjem je začel že v
osnovni šoli. Njegova velika vzornika iz otroštva sta bila Alenka Zorka,
mentorica planinskega krožka na OŠ
Ivana Spolenjaka, na sedanji OŠ Breg,
in Simon Petrovič, planinski vodnik:
“S sošolci in odraslimi, izkušenimi
planinci smo se odpravljali na krajše
izlete, večinoma na Pohorje in v Zasavsko hribovje. Bilo nas je kar precej v
skupini, tudi preko trideset. Za otroško nemirno kri pa je bila tako velika
in prešerna družba zlata vredna. Na
teh pohodih sem lahko dodobra iztrošil svojo energijo. Ob druženju so
se mi vedno bolj odkrivale tudi pot,
po kateri smo hodili, lepota, narava,
divje živali, ki smo jih bežno videvali.“
Kmalu po tem, ko je dosegel polnoletnost, je pridobil znanje in naziv
markacista. To je delo, ki ga opravljajo skupine treh do petih izkušenih
planincev, ki obnavljajo markacijske
oznake na planinskih poteh ali postavljajo nove pohodniške smeri. Strokovno delo markacista je opravljal ne
le v sredogorju, ampak tudi v visokogorju. Tako je bil v ekipi tistih, ki so

obnovili pot na Komarčo nad Bohinjem po velikem požaru, ko je ogenj
odnesel tudi številne markacije: “Po
požaru je pogorišče tlelo kar dve leti.
Šele ko so se pobočja ohladila, smo se
odpravili na urejanje poti. Ponekod je
bilo pepela kar meter na debelo. Markacije smo ponovno narisali na drevesa, ki so požar preživela, kjer jih ni
bilo, smo morali očisti skale in markacije narisati nanje, ponovno smo namestili tudi jeklenice.“
Sodeloval je pri obnovi Tominškove poti proti Kredarici in od tod na
vrh Triglava. Tam pa so ozemljili Aljažev stolp, da bi ga zaščitili pred strelo.
Pred tremi leti pa je sodeloval še pri
obnovitvi Frolichove poti na Donačko goro, kjer je bil tudi med organizatorji akcije. To so bile morda najbolj
odmevne planinske akcije v Sloveniji,
pri katerih je sodeloval: “Delo je prostovoljno, a vedno zelo rad sodelujem.
Včasih je fizično težko, saj moraš na izpostavljene točke prenašati težka bremena, kot so hlodovina, oprema za
markiranje in nameščanje jeklenic. A
se to zlahka pozabi, saj si pri tem delu
vedno v prijetni, prešerni družbi.“

Daniel Hengelman (Slavko Podbrežnik)
V zadnjih treh letih se je posvetil
vodenju planinskih izletov. Organizira tako lažje kot tudi bolj zahtevne ture. Sodeluje tudi pri mladinskih
planinskih taborih in predava na planinskih šolah, namenjenim osnovnošolcem. “Ko grem v planine, odvržem
vse skrbi. Planinski izlet se prične in
konča na domačem pragu in ves ta čas
me spremljajo prijetni občutki. Seveda
pa kot vodič vedno nosim odgovornost, ki jo imam do skupine. Planinci
smo ljudje, ki ljubimo dobro družbo in
lepo naravo. V gorah se nekako spontano porodi prijateljstvo in tovarištvo
med zelo različnimi ljudmi; ne glede
na to, kaj so sicer v vsakdanjem življenju. Tudi če srečaš pomembneža, si z
njim na ti.“

Natančen in prizadeven
Uroš Vidovič, član upravnega odbora Planinske zveze Slovenije: “Daniel je zelo
natančen, kar se denimo vidi, ko prevzame pisanje zapisnikov. Veliko sodelujemo pri različnih planinskih akcijah in Daniel je pri njih zelo prizadeven.
Veliko je naredil pri markiranju Slovenjegoriške planinske poti. Skratka je
planinec, ki se dela za planinsko idejo nikoli ne brani.“
Vlado Fridl, načelnik vodnikov Planinskega društva Ptuj: “Daniel je zagotovo velik
planinec, planinski vodnik in markacist, z dušo in telesom predan delu, ki ga
prevzame. Za vsako stvar se zelo potrudi in jo do zadnje podrobnosti izpelje.
Kot vodnik se pripravi tudi teoretično, saj zna o vsaki turi, ki jo pripravi, tudi
veliko povedati. Po značaju je zelo prijeten, šaljiv, skratka človek na mestu.“

Včeraj so v Konjeniškem parku Starošince prav poseben šolski dan preživeli osnovnošolci iz Cirkovc. (Slavica Pičerko Peklar)
vih tematsko urejenih igriščih podili
učenci Osnovne šole Cirkovce.
“Te dni imamo pri nas tudi dneve
odprtih vrat in dejavnosti se kar vrstijo. Del aktivnosti namenjamo staršem,
pester program dejavnosti smo pripravili za naše najmlajše obiskovalce,
vabimo tudi na več strokovnih preda-

vanj, na katerih se nam bodo pridružili tudi strokovnjaki iz tujine,“ omenja
Nina Heric iz Konjeniškega parka Starošince. Tam se te dni resnično kaže
ustaviti, saj bodo v tematsko urejenem
parku, med konji, ki se prosto pasejo
po okoliških travnikih, imeli prav vsi
obiskovalci kaj početi.

Dom krajanov z novimi okni
Najprej bodo poskrbeli, da
skozi Dom krajanov bratov
Reš ne bo več pihalo,
potem se bodo lotili še
obnove doma na Vičavi
V ptujski četrtni skupnosti Panorama
so sklenili še to jesen poskrbeti za ureditev Doma krajanov bratov Reš, saj
je na nekaj desetletij stari montažni
stavbi treba menjati okna in vhodna
vrata. “Dom je bil zgrajen v časih, ko
o energetskem varčevanju še nismo
kaj dosti govorili, zato je tam treba
menjati kar 22 oken pa tudi vhodna
vrata ter notranje in zunanje okenske
police. Po iskanju najugodnejšega ponudnika smo se odločili dela zaupati kar domačemu podjetju Aba, ki bo
menjavo oken in vrat, izbrali smo plastično stavbno pohištvo v beli barvi,
opravil za blizu deset tisoč evrov,“ je
po torkovi večerni seji četrtne skupnosti panorama povedala Rozika
Ojsteršek, predsednica sveta te četrtne skupnosti.
V ptujski četrtni skupnosti Panorama se pripravljajo tudi na urejanje

svojega drugega doma krajanov, ki ga
imajo v upravljanju na Vičavi. “Stroški
obnovitvenih del bodo na Vičavi večji,
saj je dom celo brez urejene kanalizacije, gradbena dela, ki so se jih lotili v
preteklosti, pa, žal, niso bila opravljena dovolj strokovno, zato nas pri urejanju tega doma čaka še veliko dela in
tudi stroškov. Bomo pa tam, ob domu,
uredili tudi športni park, nekakšen
medgeneracijski center, saj je na dvorišču doma dovolj prostora za druženja
in športna udejstvovanja naših občanov,“ še dodaja Ojsterškova. (ps)

