
Zgodba v razmislek

DARKO – športnik
Darko Đurić se je rodil z zelo redko gensko napako, 
brez nog in leve roke. Te telesne ovire mu je uspelo 
premagati in v javnosti je znan kot športnik – plavalec, 
ki uspešno predstavlja našo državo na mednarodnih 
tekmovanjih.

O sebi pravi, da se je ves čas zavedal, da je drugačen od drugih otrok, vendar 
se s tem ni obremenjeval in mislil, da mu kaj manjka. Težko se je sprijaznil 
le s tem, da nečesa ni zmogel narediti, in je vedno 
dokazoval, da temu ni tako. Po svojih zmožnostih je 
tako kot drugi otroci pomagal na domači kmetiji in se 
športno udejstvoval, saj se je pred plavanjem ukvarjal 
s sedečo odbojko.

Plavati se je naučil pri desetih letih, ko je bil v šoli 
v naravi v Pacugu. Skakal je v vodo, spremljevalec 
pa ga je lovil. Po enem takšnem skoku je kar splaval. 
V drugem letniku srednje šole ga je na športnem 
dnevu na bazenu v Radovljici opazil plavalni trener. 
Predlagal mu je, naj se s plavanjem začne resneje 
ukvarjati.

Leta 2005 so ga povabili na državno prvenstvo na 
Ravnah na Koroškem, kjer je brez posebnih priprav 
odplaval dober rezultat. V njem so prepoznali plavalni 
talent, a je sam hotel vztrajati pri igranju odbojke.

Plava na svojstven način. Zamahe dela le z desno roko, s telesom pa krmari. 
Trenira vsak dan, in sicer 7–8 krat tedensko v bazenu, trikrat tedensko pa 
v fitnesu, kjer dela vaje za moč.

V plavanju uživa, želi prestavljati meje in biti vedno boljši. Njegovi 
tekmovalni uspehi in kolajne so posledica trdega dela. Sam pravi, da je sicer 
zelo ponosen na to, da je v svetovni plavalni eliti že od leta 2010, vendar 
pa, da ga veliko bolj s ponosom navdaja možnost, da s svojo medijsko 
prepoznavnostjo in kot član Rotary kluba lahko pomaga drugim, ki so 
pomoči potrebni.
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Etika in morala

Kaj je narodna pripadnost?

V državi običajno živijo pripadniki različnih narodov. Narodna 
pripadnost označuje pripadanje skupnosti ljudi na določenem 
ozemlju, ki so zgodovinsko, jezikovno, kulturno in gospodarsko 
povezani. Narodna pripadnost je poleg državljanstva del naše 
identitete.

V Republiki Sloveniji živita dve narodni skupnosti, ki imata 
z zakonom zagotovljene posebne pravice: italijanska in 
madžarska. Zakonsko določene pravice ima tudi romska 
skupnost v Sloveniji. 

Državljanstvo se lahko pridobi tudi z izredno naturalizacijo, 
če je v interesu Republike Slovenije. Zakon v nekaterih primerih 
namreč omogoča, da se državljanstvo pridobi hitreje. To še 
posebej velja pri osebah, za katere država oceni, da bodo 
pripomogle k športnemu, gospodarskemu, znanstvenemu ali 
drugemu ugledu in dobrobiti Slovenije.

ALI VEŠ?
Običajno mora oseba, ki želi 

pridobiti slovensko državljanstvo, 
neprekinjeno živeti v Sloveniji deset 

let. Poleg tega mora izpolnjevati 
še nekatere druge z zakonom 

določene pogoje, kot je znanje 
slovenskega jezika. 

5. člen
»Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice 
in temeljne svoboščine. Varuje in zagotavlja pravice 
avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti. 
Skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine v 
sosednjih državah, za slovenske izseljence in zdomce, 
ter pospešuje njihove stike z domovino. Skrbi za 
ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine 
ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in 
kulturni razvoj Slovenije.«

Ustava Republike Slovenije

Dvojezična tabla označuje območje, 
kjer je poleg slovenščine uradni jezik 
tudi italijanščina.

Zapis v slovenskem in 
madžarskem jeziku na 
narodnostno mešanem 
območju, kjer živi 
madžarska manjšina.
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