
2011Dva obraza našega sveta

A R N E  H O D A L I Č





Že od nekdaj si rad nataknem očala. Predvsem tista čustvena, tista, ki mi 

pomagajo svet videti drugače. Če je res hudo, si poskušam pogled omejiti 

še s plašnicami, ki naj bi mi pomagale, da na svojih številnih poteh ne bi 

opazil stvari, ki jih pravzaprav nihče noče videti: revščine, lakote, bolezni, 

vojne. A največkrat nič ne pomaga in vseeno fotografiram. 

So pa poti, na katerih mi ni treba zatiskati oči. Svet je tudi lep, včasih 

tako zelo, zelo lep, da je edino, kar mi preostane, to, da se ustavim,  

globoko vdihnem in pritisnem na sprožilec. 

In pred vami je nekaj teh trenutkov: temnih, sivih in barvitih, lepih. 

Izberite med njimi tiste, ki jih lahko pogledate skozi svoja očala. 

 

Arne Hodalič

Dva obraza našega sveta.



BOLNIŠNIČNE OLIMPIJSKE IGRE

Na otroškem oddelku Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS URI SOČA izvaja 
OŠ Ledina, Bolnišnična šola, učno-vzgojno delo, med drugim tudi različne športne 
dejavnosti. Ena od oblik športnih dejavnosti so tudi Bolnišnične olimpijske igre (BOI), 
ki v bolnišnični šoli potekajo že 18 let. Vse dejavnosti in pripomočki na BOI so zelo 
premišljeno načrtovani in izbrani. Upoštevati je treba psihofizično stanje tekmoval-
cev, tako da so športne dejavnosti za otroka in mladostnika izvedljive in da mu hkrati 
pomenijo izziv in pozitivno motivacijo. Prelahka ali prezahtevna dejavnost bi v otroku 
zavrla motivacijo za dejavnost in ga vrnila v stanje »tako sem bolan, da nič ne zmorem«. 

Dejavnosti Bolnišničnih olimpijskih iger (BOI) so se razvijale in z leti prerasle v medna-
rodni projekt Comenius - PRILAGOJEN ŠPORT V BOLNIŠNICI, v katerem so sodelovale 
še bolnišnična šola »L´Ecole Escale«, ki deluje v bolnišnici Saint-Luc v Bruslju, in bol-
nišnična šola iz otroške bolnišnice v Nancyju. Glavni cilj projekta je bilo mednarodno 
obeleženje BOI in razvijanje prilagojenih športnih aktivnosti hospitaliziranih otrok 
in mladostnikov. V okviru projekta je bilo skrbno načrtovano tudi gostovanje bolnih 
otrok iz Belgije, ki so začeli aktivno sodelovali na BOI v Ljubljani. Čeprav se je projekt 
Comenius zaključil, so obiski otrok iz bruseljske bolnišnične šole postali tradicional-
ni. Ker so vsakoletne izkušnje gostov iz Belgije zelo pozitivne, smo tudi bolnišnični 
učitelji iz Ljubljane začeli razmišljati o udeležbi na njihovih BOI. Ideja o udeležbi otrok 
in mladostnikov na Inštitutu RS za rehabilitacijo na BOI v Bruslju je zorela in tako 
so sanje postale resničnost. Že dve leti zapored so se otroci in mladostniki skupaj s 
spremljevalci tima bolnišnične šole, Soče in članov društva Kros udeležili Bolnišničnih 
olimpijskih iger v Bruslju. Veselje, zadovoljstvo, sreča, upanje v prihodnost, zaupanje 
vase in prešeren smehljaj na licu so nam dokazali, da smo na pravi poti. Sodelovanje 
v športnih dejavnostih, socializacija in pridobivanje izkušenj v širšem mednarodnem 
okolju dodatno vzpodbudijo otrokovo zaupanje v lastne sposobnosti, pomagajo spre-
jeti in vzljubiti svoje telo kljub trajnim okvaram in primanjkljajem. Vse to pripomore 
h krepitvi samozavesti in pozitivne samopodobe, ki jo otroci in mladostniki na poti 
rehabilitacije velikokrat nimajo. 

IGRE Z ŽOGO

Igre z žogo in ostalim drobnim orodjem so zelo pomembna aktivnost za vse otroke in 
še posebej za otroke z motnjami v motoričnem razvoju. Otroci s pomočjo žoge usvajajo 
temeljna gibanja in razvijajo bilateralno koordinacijo, ki je pomembna za branje, 
pisanje in računanje. Otroci s pomočjo primernih žog in materialov razvijajo senzorno 
integracijo, ki temelji na informaciji, ki jo otrok dobi preko -vida, sluha, tipa in telesa.
Ne glede na motorično motnjo se otrok lahko poigrava z baloni in različnimi žogami, 
nosi in kotali različne žoge, prilagojeno vodi žogo z roko, zadeva cilje s kotaljenjem in 
sodeluje pri izbranih elementarnih igrah z žogo. Vse te aktivnosti, v zgodnjem otroštvu, 
omogočajo, da se otrok lažje vključi v igro med dvema ognjema, v košarko, sedečo 
odbojko, badminton na vozičku, vali tenis ali namizni tenis ali celo tenis. Otrok preko 
prilagojenih iger z žogo razvija svoje telesno pripravljenost,se psihično razbremeni in 
razvedri in nenazadnje spoznava nove prijatelje. Naj velja moto: »Žoga je droga za vse«.

NAMIZNI  TENIS

Namizni tenis je ena izmed najmnožičnejših športnih panog na svetu in sodi med 
najhitrejše igre z loparji, saj lahko žogica doseže hitrost prek 240 km/h. Je individualna 
športna panoga, saj se tekmuje posamezno ter v moških, ženskih in mešanih parih, 
kot tudi kolektivna ekipna športna panoga. Igra se v dvoranah, rekreativno pa tudi na 
prostem, skozi vse leto, ker ni odvisen od vremenskih okoliščin. Z njim poleg splošnih 
telesnih sposobnosti razvijamo predvsem hitrost reakcije, koordinacijo, koncentracijo 
ter vztrajnost in je tako izjemno primeren tudi kot predpriprava za kasnejše vključeva-
nje v druge športne dejavnosti. 
Namizni tenis je tudi koristna aktivna gibalna dejavnost v procesu rehabilitacije in 
socialnega vključevanja po hujših poškodbah in obolenjih. Ne nazadnje je verjetno 
edina športna panoga, kjer lahko najboljši invalidi dokaj uspešno tekmujejo z aktivnimi 
tekmovalci do visokega kvalitetnega nivoja in so tudi povsem enakopravno vključeni v 
tekmovalni sistem. Kot športna panoga je namizni tenis v programu letnih Olimpijskih 
in Paraolimpijskih iger. Tudi v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike 
Slovenije v Soči imajo mladi bolniki možnost igranja namiznega tenisa. Njihova sreča 
in hvaležnost ter veselje njihovih najbližjih ob vsakem, tudi najmanjšem, napredku v 
igri daje vsem neizmerno zadovoljstvo in nov polet.

VOŽNJA Z VOZIČKI

Invalidski voziček ima več namenov: omogoča udobno sedenje, različne dejvnosti v 
sedečem položaju in je nepogrešljiv za gibanje in transport. Otroci potrebujejo inva-
lidski voziček zaradi različnih razlogov. Nekateri so imeli poškodbe nog ali hrbtenice, 
drugi imajo težave zaradi mišične distrofije ali cerebralne paralize. Otroci, ki uporabljajo 
invalidske vozičke, običajno spadajo v dve kategoriji: otroci, ki jih uporabljajo za kratek 
čas, in otroci, ki jih uporabljajo dolgo časa ali stalno. Glede na svoje sposobnosti imajo 
otroci vozičke na ročni pogon ali pa uporabljajo električne vozičke. Otroci, ki uporabljajo 
invalidske vozičke, lahko hodijo v šolo, se igrajo in sodelujejo pri različnih športnih de-
javnostih. Osebe na invalidskih vozičkih se lahko ukvarjajo z različnimi športi (košarka, 
tenis,namizni tenis...) in imajo tudi svoje prilagojene paraolimpijske igre. Invalidski 
voziček otroku omogoča večjo samostojnost in vključevanje v okolje, med prijatelje in 
zdrave vrstnike. 

Gibalne aktivnosti otrok z motnjami v razvoju na URI Soča

PLES NA VOZIČKIH OZIROMA WHEELCHAIRDANCING 

Wheelchairdancing je zvrst plesa, v kateri mora biti vsaj eden od plesočega para gibalno 
oviran oziroma na invalidskem vozičku. Plesni par lahko pleše katerokoli zvrst plesa; 
standardne ali latinsko ameriške plese, zabavne plese, ljudske plese, pa tudi rock ‘n’  
roll. Namenjen je prav vsem, ki si želijo plesati, se družiti ali pa narediti nekaj dobrega 
za svoje telo. Plešejo lahko vse generacije, tako ljudje, ki uporabljajo noge, kot tisti, ki 
imajo namesto nog kolesa. Ne glede na to, kakšno oviranost ima posameznik, vseeno 
lahko pleše. Edino, kar je potrebno, je veselje do plesa in druženja s prijetnimi ljudmi. 
Pleše se lahko v paru ali v skupini. Plesni par je lahko sestavljen iz enega plesalca na 
invalidskem vozičku in soplesalca, ki hodi. Lahko pa je sestavljen iz dveh plesalcev, kjer 
sta oba na invalidskem vozičku. V plesni šoli Zebra, ki deluje tudi na Soči, so v ples med 
drugim vključeni otroci in njihovi starši, torej tisti, ki si želijo plesati, ne glede na sta-
rost ali gibalno oviranost. Ples ni le gibanje ob glasbi, je nekaj več. S plesom velikokrat 
najdemo samega sebe ali sorodno dušo. V plesu si dovolimo biti to, kar smo.



PLAVANJE

Voda. Vsem pomeni vir življenja, večini nudi tudi radost ob gibanju. Večina se nas pla-
vanja nauči že v zgodnjem otroštvu, vsem pa to ni dano. Nekateri med nami potrebujejo 
za gibanje v vodi in učenje plavanja poseben način učenja. To nam ponuja Halliwickov 
koncept, ki vključuje prilagajanje na vodo, učenje dihanja, gibanja v vodi in plavanja. 
Namenjen je predvsem otrokom in odraslim s težavami na področju gibanja ali učenja. 
Koncept upošteva fizikalne učinke vode, učinke redne telesne vadbe in vplive na 
posameznikovo osebnost. Upošteva tudi, da je pozitivna izkušnja v vodi zelo pomem-
bna, da morata plavalec in njegov učitelj dobro sodelovati in imeti pozitivno naravnan 
odnos do dela. Pristop dela mora biti prilagojen posamezniku in upoštevati njegove 
sposobnosti. Vse to je osnova za to, da se tudi otroci s težavami na področju gibanja 
naučijo varnega gibanja v vodi, morda tudi plavanja. To z velikim veseljem potrjujemo 
na naših plavalnih uricah na URI Soča že skoraj deset let. 

VOŽNJA S KOLESOM

Vožnja s kolesom predstavlja vsem otrokom, tudi otrokom z posebnimi potrebami, pri-
jetno, zadovoljujočo izkušnjo. Otroci, ki imajo težave v razvoju, največkrat potrebujejo 
prilagojeno kolo. Z dodatki na kolesu podpremo otroka tam, kjer to potrebuje. 
Največkrat so to dodatna kolesca, s katerimi nadomestimo pomanjkljivo ravnotežje. 
Dodamo lahko tudi hrbtno oporo, ki otroku zagotovi varnost in mu pomaga pri po-
ravnavi trupa. Pogosto se pri otrocih z motnjami v razvoju pojavljajo nepravilni vzorci 
gibanja nog, kar preprečujemo z različnimi nastavki za pedala, primernimi sedeži in 
načinom pogona. Vožnja s kolesom je otrokom tudi v veliko veselje, omogoča jim 
samostojno gibanje in predstavlja pomembno motivacijo. Vtisi in misli otrok, ki so se 
udeležili bolnišničnih olimpijskih iger v Bruslju 2010 

MONOSKI - NOV NAČIN SMUČANJA

Alpsko smučanje za športnike invalide je formula 1 paraolimpijskega športa. Je šport, 
v katerem je smučar(ka) invalid(ka) ves čas v pristnem stiku z naravo in njenimi 
elementi: vodo, vetrom in zrakom. Vsak element posebej daje posamezniku neskončno 
svobodo ter možnosti gibanja. Je šport, ki na vsakem koraku zahteva popolnost, 
trdodelo ter ogromno koncentracije, vendar vse našteto tisočkrat povrne. Pri alpskem 
smučanju športnike invalide osvobajamo statičnosti, ki jo nudi invalidski voziček, in 
jim ponujamo krila, da “poletijo” (kot okorni albatros, ki se na tleh ne znajde najbolje, 
vendar vlada zraku) - drsenje s hitrostmi od nekaj deset pa tja do več kot 100 kilo-
metrov na uro, s popolnim zaupanjem v opremo, ki zadržuje preskok iz realnosti v 
druge dimenzije. 

Jaz sem alpski smučar - a boš ti tudi not’ padu? 

JAHANJE

Sem Miha Brežnjak. Ko je lepo vreme, se z veseljem odpravim na jahanje. Jahal sem že 
kar nekaj konj in vsak konj mi je zelo pri srcu, saj imam rad živali. Lani je kobila, ki sem 
jo največ jahal, povrgla žrebička. Veste, kako je lep! Jaz ga vsakokrat pobožam in ga opa-
zujem, kako raste. Zakaj hodim na jahanje, niti ne vem točno. Vem le to, da mi je tam 
lepo. Mami pa pravi, da je to zelo dobro za moje zdravje, da se bom bolj ravno držal in 
da zelo dobro ujamem ritem jahanja. To pa krepi tudi moje ohlapne mišice in vzpodbuja 
odzivnost mišic. Meni je najbolj všeč, ker imamo po jahanju vedno polno mizo dobrot, 
ki jih s prijatelji veselo pospravljamo. Ko sem bil na rehabilitaciji na URI Soča, sem 
na fizioterapiji tudi jahal. Pa da ne boste mislili, da imajo na terapijah pravega konja!  
Sploh ne! Imajo pa čisto pravo simulacijo konja in z njim sem prepotoval v mislih vsa 
kavbojska mesta. 

Konjiček z imenom Joe je postal član naše družine leta 2005, da bi pomagal Alexu. 
Med Alexom in Joejem se je nemudoma vzpostavila nevidna vez in ljubezen. Jahanje 
konjička za Alexa ni pomenilo samo sprostitev spastističnih mišic, večjo gibljivost sk-
lepov, uskljenost in prožnost - predvsem je bil opazen psihološki vpliv. Alex je pridobil 
občutek svobode in neodvisnosti. S pomočjo Joeja in nato še Brite in Blessed-Blessyja 
je Alex postal VELIK. Kar naenkrat so odrasli postali manjši kot on. Skratka, s konjem 
Alex dobiva dodatno terapijo, njegov duh pa KRILA!

ZELO RAD IMAM SVOJE KONJE ... 
TOMAŽ R.
V Bruselj sem prvič letel z letalom. V Bruslju smo si ogledali njihovo 
znamenitost “polulančka”. Najbolj so mi bile všeč skulpture iz peska, tudi 
mesto Gent mi je bilo zelo všeč, ker smo videli veliko zanimivih stvari. 
Užival sem v druženju z novimi bruseljskimi prijatelji, v igranju iger. Pon-
osen sem na  osvoje medalje.

SAMANTA
Najbolj mi je bil všeč pogled iz letala. Spoznala sem veliko novih, prijaznih 
ljudi. Všeč so mi bili peščene skulpture, severno morje in ogled evropskega 
parlamenta. Najbolj sem uživala na olimpijskih igrah. Osvojila sem pet 
medalj.

TOMAŽ G. 
Všeč mi je bil ogled muzeja in cerkve v mestu Gent. Na severnem morju 
smo videli letala, ki so letela visoko. Zanimive so bile skulpture iz peska. 
Razveselil sem se obiska naše veleposlanice na bolnišničnih olimpijskih 
igrah, posebej sem bil vesel, da sem ji lahko zaigral na trobento. Vesel 
sem tudi vseh osvojenih medalj in priznanj. Druženje z vrstniki, našimi in 
belgijskimi, mi bo ostalo v lepem spominu.

URŠA
Odnesla bom veliko novih vtisov: prva vožnja z letalom, olimpijske igre, 
Atomium, obisk Severnega morja, kjer smo nabirali školjke in pisali v 
pesek, druženje z drugimi. Vesela sem bila osvojenih medalj. Najbolj so mi 
bile všeč peščene skulpture,  še posebno skupina ABBA.

DEJAN
Všeč mi je bilo letenje z letalom, obisk mesta Gent, parlamenta, planetari-
uma in ogled razstave skulptur iz peska.  Na morju sem gledal valove. 
Užival sem v hrani in pijači, v prostem času pa v druženju s prijatelji, 
igranju družabnih iger in klepetanju pozno v noč. Vesel sem bil osvojenih 
medalj in priznanj.

LANA
Najbolj so mi bile všeč olimpijske igre in da sem se prvič peljala z letalom.

JAKA
Najbolj mi je bil všeč Atomium. od športnih iger pa baseball. Všeč mi je 
bilo druženje z novimi belgijskimi prijatelji, ko smo skupaj igrali nogomet. 
Med počitkom sem z Dejanom igral družabne igre. V bistvu je bilo veselo 
in zanimivo.

Vtisi in misli otrok, ki so se udeležili bolnišničnih olimpijskih iger v Bruslju 2010

IGRIŠČE

Igra je pomemben del otroštva, otroku razvija domišljijo, omogoča preizkušanje spo-
sobnosti, preseganje že osvojenega, tekmovanje s samim seboj in vrstniki, krepi telo in 
znanje. Gugalnice, vrtiljaki, tobogani in peskovniki vedno znova vabijo k preizkušnji in 
burijo domišljijo. Tudi otrokom, ki težje plezajo, se ne zmorejo držati za vrv gugalnice, 
se jim vrti že na trdnih tleh, ne morejo čepeti v pesku in je za njih občutenje zvoka, obli-
ke in površine vedno nova izkušnja. Igrala na večini igrišč pomenijo zahtevno preizku-
šnjo celo za tiste zdrave in spretne otroke, ki pogumno preizkusijo vsako novo oviro in 
se zmorejo učiti iz svojih izkušenj. A otroci so vendar različni! Kako lepo je lahko, če se 
do vrha plezala povzpnemo po vseh štirih, če se na vrh tobogana pripeljemo z vozičkom, 
če je peskovnik tako visok, da potičko iz peska naredimo sede na vozičku, če se gugamo 
leže ali celo skupaj z mamico in očkom, če v vrtiljak lahko vpnemo tudi voziček. In igra 
se lahko začne – ZA VSE. 



Januar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vodna jama Markov spodmol pri Postojni / Slovenija



Intifada 2001, Gaza / Palestina

Januar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



Februar1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Stone Town na Zanzibarju / Tanzanija



Praznovanje Marijinega nebovzetja v vasi Maras / Peru

Februar1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 



Andamansko otočje / Indija

Marec1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



Vlak pri mestu Nuwara Eliya / Srilanka

Marec1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



Višavje Goroka / Papua Nova Gvineja

April1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



Zlatokopi na gori Mount Kare / Papua Nova Gvineja

April1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



Svetilnik Pokonji dol pri Hvaru / Hrvaška

Maj1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



Romsko naselje Žabjek pri Novem Mestu / Slovenija

Maj1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



Morska vetrnica / Hrvaška

Junij1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  



Festival Candelaria v mestu  Chivay / Peru

Junij1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



Astronomski observatorij Jantar Mantar / Indija

Julij1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



Žrtev protipehotne mine v mestu Kisingani / Demokratična Republika Kongo

Julij1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



Fontanigge, stari del sečoveljskih solin / Slovenija 

Avgust1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



Beračica v romarskem mestu Varanasi / Indija

Avgust1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



Umetno jezero Parakrama Samudra / Srilanka

September1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



Smetišče Bloemendaal v Kolombu / Srilanka

September1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



Cerkvica Sv. Jakoba na Barju pri Ljubljani / Slovenija

Oktober1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



Jezero Tanganjika / Demokratična Republika Kongo

Oktober1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



Otok in cerkev San Giorgio Maggiore v Benetkah / Italija

November1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



Ruski otroci na zimskem urjenju organizacije Kaskad / Rusija

November1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



Praznovanje Marijinega nebovzetja v vasi Maras / Peru

December1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



Vodnjak v romarskem mestu Varanasi / Indija

December1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



ZAHVALA

Društvo za kakovostno rehabilitacijo otrok Slovenije KROS ter strokovni sodelavci OŠ Ledina, 

Bolnišnične šole, in Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije URI SOČA se 

zahvaljujemo ARNEJU HODALIČU, ki je ustvaril koledar 2010 - Sporočila otrok sveta. 

S prodajo koledarja je bilo zbranih 35.000 evrov. 

OD SRCA HVALA. 

Hvala tudi BORISU BALANTU, TISKARNI Gorenjski tisk in vsem, ki ste pripomogli, da se je skupi-

na otrok z motnjami v gibalnem razvoju in po nezgodni možganski poškodbi lahko udeležila 

mednarodnih bolnišničnih olimpijskih iger v Bruslju v juniju 2010. 

Naši sponzorji so še:

QUR SPACE, NIKON, REPRO MS, VIST, SPLOŠNO STEKLARSTVO MAJORANC, CARL ZEISS, 

PARAOLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE, SOČA OPREMA, CITY STUDIO, ASISTA, DIDAKTA, 

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV DOLENJSKE BELE KRAJINE IN POSAVJA, ROKUS, ETRO, YDRIA MO-

TORS, VOLKSBANK d.d., LIBERTY SLOVENIJA, CVETLIČARNA ŠIMENC, AGLEA d.o.o., COMING, 

STUDIO ANIMA, MC2 KREATIVNE REŠITVE, ODVETNIK JURIJ DOLŽAN, ZALOKAR&ZALOKAR, 

AQUASYSTEMS, DUNJA JEZERŠEK, PLEVNIK ANDREJ IN MNOGI DRUGI POSAMEZNIKI. 

Iskrena hvala tudi ADRII AIRWAYS.

Fotografije in spremna beseda: Arne Hodalič

Predstavitev športnih dejavnosti: Tanja Babnik, Tanja Bečan, Alenka in Miha Brežnjak, Hermina Damjan, Tjaša Filipčič, 

Katja Groleger Sršen, Gal Jakič in Jernej Slivnik, Simona Korelc, Petra Škofic, Irena Vrečar, Annmarie in Alex Zoran. 

Lektoriranje: Andreja Čušin Gostiša 

Oblikovanje: atelje.Balant 

Tisk: Tiskarna DTP 

Število izvodov: 3 500

Ljubljana, november 2010 

PRIHODEK OD PRODAJE KOLEDARJA BO DRUŠTVO KROS NAMENILO RAZVIJANJU RAZLIČNIH 
PRILAGOJENIH ŠPORTNIH DEJAVNOSTI OTROK Z MOTNJAMI V RAZVOJU. 

ZAHVALJUJEMO SE ARNEJU HODALIČU, BORISU BALANTU, TISKARNI DTP IN PODJETJU EUROPAPIR,
KI SO V KOLEDAR VLOŽILI SVOJE ZNANJE, DELO IN USTVARJALNOST. 

Društvo KROS in OŠ Ledina, Bolnišnična šola 


