
Srečanje sončkov 

 

V sredo, 7. marca 2018 so nas obiskali Nejc, Mojca in Jan s svojimi spremljevalci. 

Vključeni so v zvezo Sonček / društvo za cerebralno paralizo Ptuj – Ormož in so aktivni na 

področju kulturnih dejavnosti.  

 

Nejc Grobelješek vodi različne prireditve, poje in igra kitaro, Mojca in Jan pa plešeta 

na invalidskih vozičkih s svojima plesnima paroma. Druži jih želja po aktivnem preživljanju 

prostega časa. Kljub vedno večjim možnostim vključevanja oseb z različnimi posebnimi 

potrebami v družbo, opažajo, da so njihove možnosti omejene. 

 



Pobudnica plesnega tečaja zveze Sonček je gospa Magda Sagadin, mamica 

uporabnice programov Sončka. Plesni tečaj je najprej omogočila svoji hčeri Mojci, ki je na 

invalidskem vozičku. Ko je videla, kako je hči navdušena nad plesom in kako dobro ples 

deluje nanjo, se je odločila, da bo skupaj z Mojčino sestro, sicer specialno pedagoginjo, 

pomagala organizirati plesni tečaj za vse uporabnike programa mariborskega društva Sonček.  

"Mojca je vedno hotela plesati kot hodeči plesalec in zdaj, ko pleše na vozičku, je 

popolnoma zadovoljna, saj se ji je uresničila velika želja po plesu." je povedala Natalija 

Sagadin. V skupini sedaj  plešejo že tri leta in so iz leta v leto boljši. Plesni pari – hodeči 

plesalec in plesalec na vozičku trenirajo pod budnimi očmi trenerjev – koreografa in trenerja 

Andreja Novotnya ter Barbare Šamperl in Klemna Pirmana, prejemnikoma številnih 

nagrad na mednarodnih plesnih tekmovanjih.  

Otroci v vrtcu so dogodek pričakovali z nestrpnostjo. Po uvodnih pozdravih je 

navzoče, v telovadnici vrtca, nagovorila predsednica društva Sonček gospa Nada Polajžer. 

Ob zgodbici z naslovom »Veveriček posebne sorte« je predstavila delovanje društva Sonček.  

 

Sledil je kulturni nastop njihovih varovancev. Nejc je zelo uspešno napovedoval svoje 

glasbene točke, za nastop si je izbral znane otroške pesmice »Čebelica Maja«, »Maček Muri«, 

»Kekčeva pesem« ter »Naša četica koraka«. Otroci so navdušeno pomagali peti in s 

ploskanjem spremljali živahne ritme koračnice. Jan in Mojca pa sta nas s svojima 

soplesalcema navdušila s čačača ter dunajskim in angleškim valčkom. 

Nastop smo zaključili s petjem pesmi »Mi se imamo radi«, ki nas je združila v 

spoštovanju in vzajemnem sprejemanju. 

  Po nastopu smo naše obiskovalce popeljali na ogled vrtca in skupaj obujali spomine na 

nekdanje čase, ko so bili Nejc, Mojca in Natalija še naši varovanci. Pomenkovanje o tem in 

onem je izzvalo sem in tja tudi kakšno solzo ganjenosti.  



 

 

Bil je dan nepopisno lepih doživetij, spominov in navdiha za bodočnost za vse, ki smo 

se družili.  

 

 

Hvala vsem sončkom – nastopajočim gostom, njihovim družinam in spremljevalcem. 

Hvala tudi našim malim sončkom, ki so s svojo prisotnostjo in sodelovanjem z nastopajočimi 

pomembno prispevali k prireditvi.     



        

      

                                                                                             Zapisala vzgojiteljica Irena Kidrič 

 


