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Jubilejni

PARAPLEGIK
Drage bralke, spoštovani bralci!
Pred vami je stota, jubilejna
številka našega glasila PARAPLE-
GIK.

PARAPLEGIK je v novi obliki luč sveta
zagledal decembra 1980, leto po
tistem, ko je Društvo paraplegikov
preraslo v Zvezo paraplegikov Slo-
venije. In tako kot je razvoj dejavnosti
paraplegikov zahteval reorganizacijo,
je tudi informativna dejavnost zahte-
vala novo, samostojno glasilo. Rodil se
je PARAPLEGIK, ki je nasledil ISKRO
ŽIVLJENJA (List Društva invalidov
Maribor, v katerem smo paraplegiki na
šestih straneh štirikrat na leto objavljali
svoje prispevke in fotografije. Prilogo
je nekaj let urejala Marja Šerbela -
Rupnik, pet let pa Jože Globokar).

PARAPLEGIK je dobil obliko revije z
barvnim ovitkom in črno-belo vsebino.
Prva številka je štela 36 strani s
številnimi zanimivimi prispevki in
fotografijami. V takratnem uredniškem
odboru so bili glavni in odgovorni
urednik Jože Globokar, člani pa
Marja Šerbela - Rupnik, Ljubo
Bradeško, Janez Klemenc in

Franci Žiberna. Izdajateljski svet je
vodila predsednica Kristina Savo-
dnik, sodelovali so še zunanji sodelavci
Tone Brejc, Marija Cigale, Sonja
Kavčič, Henrik Übeleis, Sonja
Verbek, Andreja Kavar - Vidmar
ter člani Zveze Ivan Peršak, Jože
Globokar, Slavica Klemenc in
Janez Klemenc.

Skoraj četrt stoletja že izhaja to naše
bolj ali manj priljubljeno glasilo. V tem
času je prebrodilo kar nekaj viharnih
obdobij, tako političnih kot gospo-
darskih. V tem času smo dobili svojo
državo, tovariše preimenovali v
gospode, tovarišice v gospe, pa še
gospodične in gospodiče smo dobili.
Soustvarjalci smo tem spremembam
sicer sledili, vendar je bil prvi in vedno
edini naš cilj - kar najbolje informirati
člane o celostnem delovanju organi-
zacije in pisati o tistih dogodkih, ki so
bili zanimivi in koristni za naše bralce.

Sveža informacija je najboljša
informacija! To vsekakor drži vendar
si glasila, ki bi med naše člane prinašal
povsem sveže informacije, nismo mogli

privoščiti. Vseeno pa je naš PARAPLE-
GIK v tem obdobju nekaj časa izhajal
enkrat na mesec, nato pa enkrat na dva
meseca. Toda stroški tega našega
aktualnega informiranja so bili pre-
visoki, zato glasilo še danes prejemate
vsake tri mesece.

In kaj vse smo v glasilu objavljali?

Trudili smo se po svojih močeh, kakor
smo vedeli in znali. Vedeti morate, da
nismo profesionalci. Naše znanje je
povsem laično, saj smo pred poškodbo
imeli različne poklice in nihče izmed
nas, ki smo glasilo oblikovali, nikoli ni
bil novinar.

V glasilu ste lahko prebirali zanimive
prispevke, ki so se navezovali na naše
nekoliko drugačno delo in življenje.
Redno smo vas obveščali o delovanju
naše organizacije in pravnih novostih,
objavljali smo strokovne prispevke s
področja medicine in rehabilitacije,
pisali o novostih doma in v svetu, o
športnih dosežkih naših odličnih
športnikov, naših priznanih kulturnih
umetnikih, predstavljali smo naše
zaslužne člane, svojce, sodelavce in
prijatelje, poročali o humanitarnih
akcijah in nastopih popularne Zlate
selekcije Nedeljskega, obnovitveni
rehabilitaciji, skratka, seznanjali smo
vas z vsemi aktualnimi dogodki, ki so
bili zanimivi in koristni za vas. Seveda
smo se trudili, da so bile zanimive tudi
slike, saj dobra fotografija včasih več
pove kot sto besed. Zato smo veliko
pozornosti posvečali naslovnicam, ki so
predstavljale najbolj zanimiv dogodek
v trimesečnem obdobju.

Kako je v teh dolgih letih, polnih
sprememb, PARAPLEGIK opravljal
svoje poslanstvo, boste seveda ocenili
vi, dragi bralci. Mi, ki smo ga soustva-
rjali, smo se trudili, prav gotovo pa bi
lahko bilo tudi bolje.

Vaš urednik

Jože GlobokarPrva številka glasila PARAPLEGIK
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Naslov zveni precej čudno, vendar
napoveduje najmanj tri stvari, ki bodo
kasneje omenjene.

Začnimo na začetku poti, od leta
ustanovitve, do letošnje petintrideset-
letnice organizacije, sekcije, društva in
Zveze paraplegikov Slovenije.

Torej, ob izidu jubilejne, stote številke
glasila Paraplegik se moramo spomniti
glasila  Naše življenje, skupnega
glasila Iskra življenja in sedanjega
glasila Paraplegik. Značilnosti vseh
treh oblik našega glasila so bile
predvsem povezovanje, združevanje in
seznanjanje članov s tistimi vsebinami,
ki so večini članov povedale kaj
koristnega, zanimivega in poučnega,
zlasti na temelju izmenjave izkušenj.

Prve številke so bile izdane na ciklostilu,
le v obliki besedil, ovojnice  so bile za
nekaj številk natisnjene vnaprej. Že ob
dveletnici sekcije pa je izšla »jubilejna«
številka, ki je bila lepo oblikovana in z
barvno ovojnico, v glasilu pa so bile

Od prve – čez

šestdeset - do stote

Ivan Peršak

objavljene prve slike iz življenja članov.
Najbrž je ohranjenih bore malo številk
te izdaje.

Mariborsko društvo invalidov je izdajalo
svoje glasilo Iskra življenja, torej s
podobnim naslovom, kot ga je imelo
»Naše življenje«. Glasilo Iskra življenje
je bila tiskano kot manjši časopis in
zdelo se nam je zanimivo združiti obe
kvaliteti mojstrov novinarskega peresa.
In res je bila vsebina zelo pestra, tudi
zato, ker to glasilo ni imelo konku-
rence! Bilo je pač edino glasilo, ki so
ga izdajali invalidi. Vsebina je bila
namenjena vsem vrstam invalidov, zato
je postalo opazno, da se paraplegiki in
naše vsebine v njem izgubljamo. Poleg
tega je glasilo izhajalo v »provinci«
Maribor, zato smo celotno gradivo
morali pošiljati v tja, takrat seveda po
navadni pošti. Dogajalo se je še, da nam
je uredništvo izločalo prispevke po
svoji presoji, kar nam seveda ni bilo
pogodu. In zgodilo se je, kar se je
moralo, kar je povozil čas in kar je storil
razvoj naše organizacije.

Decembra leta 1980 je po predhodnih
pripravah izšla prva številka Paraple-
gika, ki nas je lepše povezala in
ponovno zbližala v besedi in sliki. V
letih doslej je bilo izdanih, kot je rečeno
v naslovu »Od prve do stote«, sto
številk, povprečno po štiri  v letu. Tistih
šestdeset pa bomo razkrili v epilogu
tega prispevka. Najbrž ste že tako
uganili, za kaj gre.

Zanimivo je, da smo imeli v petin-
tridesetih letih le tri urednike  glasila.
Prva je bila urednica Tatjana Šušte-
ršič, danes poročena Žužek, in sicer
do leta 1972. Nato je postala urednica
Marja Šerbela iz Ljubnega, ki je pa
kar naenkrat na izvršilnem odboru

odstopila. Zelo smo se čudili, vendar
je treba povedati, da je bila že
poročena, in ob spoznanju, da priča-
kujejo naraščaj, je bil odstop povsem
razumljiv.

Kdo bo naš urednik, se je zdaj postavilo
vprašanje. Primerno bi bilo, da je vedno
pri roki, torej iz Ljubljane. Spominjam
se tistih časov. Seja je potekala v mali
telovadnici Zavoda za rehabilitacije
invalidov, kjer smo takrat domovali, saj
nismo imeli nič, prav nič svojega.

Urednikovanja časopisa so se vsi branili
kot hudič križa. Vsi smo se strinjali, da
bi bil to lahko le Jože Globokar. Ta
kot član odbora od vsega začetka pa
ne in ne! »Jaz tega ne znam, ne vem
in nisem sposoben!« Zlasti se je
skliceval na to, da je težek invalid
tetraplegik in celo da ne more delati in
še in še. Tolažili smo ga, da se bo
naučil, česar ne zna, in da bo ob svojem
dobrem jeziku (ne brati, prosim,
dolgem) vse urednikovanje zmogel in
da mu bomo na vse pretege pomagali
(česar pa ni hotel verjeti). Ostalo nam
je edino sredstvo na voljo, in to pravo:
da ga prisilimo v urednikovanje. In smo
ga! Danes po toliko letih nam ni žal,
ker smo zadeli terno.

Žal so prehitro minila leta njegovega
urednikovanja, ki je bilo na vseh ravneh
kvalitetno, polno vloženega truda in
ogromno dela. Ni ga prispevka v glasilu
Paraplegik, ki ga on ne bi obdelal,
lastnoročno prepisal in še kaj.

Prva urednica Tatjana Šušteršič, danes
poročena Žužek, in sicer do leta 1972.

Marja - Šerbela Rupnik



4

Paraplegik 100

Vsem trem urednikom, Tatjani, Marji
in Jožetu, gre zahvala, da imamo lepo
urejeno svoje glasilo, največ pa ta
zahvala upravičeno velja Jožetu
Globokarju. Žal bomo ob stoti številki
spet morali iskati urednika, ker je
urednik ob stoti številki in petin-
tridesetletnici Zveze napovedal svoj
odstop in napovedal, da želi končati
to pomembno delo.

Vse se nam zdi samoumevno. Ko  pa
se zamislimo, je najbrž res, da za svoje
požrtvovalno delo ni žel skoraj nič
zahvale in priznanja, prej kritike.
Ampak kot je rekel znani slovenski
kuhar s TV: »Lažje je kritizirati kot
dobro kuhati.«

Po ustanovitvi regijskih, zdaj deželnih
društev in Zveze je glasilo Paraplegik
delovalo povezovalno med Zvezo in
društvi, nudilo  je informacije o delu
društev in dogajanju v okviru progra-
mov in precej govorilo o težavah v
naših življenjskih okoljih. Poročalo je
o delu organov, sklepih in drugem, kar
je pomembno za organizacijo in bistvo
življenja paraplegikov.

Normalno je, da se ob večjih športnih
dogodkih izdajajo bilteni, ki v kratkem
opišejo športni dogodek, organizatorje
in sporočijo dosežene rezultate.
Posledica teh biltenov (in še česa) je
bila, da so društva pričela izdajati
informativna glasila, iz katerih so se
razvile revije, po obliki celo boljše od
Paraplegika. Pričela so usihati sporočila
dopisnikov iz društev, članki in
prispevki so se objavljali in se še v
domačem društvenem glasilu za ožji
krog bralcev, članov društva.

Paraplegik je začel postajati osiro-
mašen, paraplegiki v Sloveniji pa niso
več bili obveščeni, kaj kdo dela, s čim
se ukvarja, kaj namerava, in tudi
izmenjava izkušenj je bila prizadeta.
Objavljali so se članki v lokalnem glasilu
in bili poslani Paraplegiku v objavo in
tako se je pričela pot separatizma. Tako
imamo skoraj že devet glasil in še
Paraplegika povrhu.

Poskušali smo najti zdravilo s prestru-
kturiranjem vsebine Paraplegika; z
objavljanjem predvsem strokovnih
člankov in drugih novostih, sporočili o
delovanju organov ter sploh o delu
Zveze, skratka, z objavljanjem člankov,
ki so v Paraplegiku osiromašili prikaz

dela društev.

Ob takem razvoju naše informativne
dejavnosti si ne bi upal trditi, da
potrebujemo za tisoč članov deset
informativnih glasil, da o stroških
izdajanja glasil ne rečemo niti ene.
Organi Zveze bodo morali narediti red
z medsebojnim dogovorom, kaj je in
kaj ni dobro, kaj je in kaj ni pravilno.
Po vsej logiki bi moral enoten časopis
zadostovati. Če pa društvo pošlje
svojim članom okrožnico, pa to le ni
časopis. Za prvo številko Paraplegika
sem napisal prispevek »Paraplegiku na
pot«. Bilo je to v času socializma.
Pozorno sem spet  prebral ta moj
prispevek, vendar moram reči, da niti
od ene takrat zapisane besede in misli
ne odstopam. Povsem mirno in
upravičeno bi ga lahko objavil tudi v
stoti številki s prirejenim naslovom
»Stotemu Paraplegiku na pot«. Vem,
da je takrat tudi časopis Delo povzel
ta moj članek in dal Paraplegiku vse
priznanje za takšno uredniško usmeri-
tev. V bistvu je to program Paraplegika,
ki bi moral veljati še danes. Drugo
vprašanje je seveda, ali je Paraplegik
ta program dosledno uresničeval.

Moje mnenje je, da so društva v svojih
stremljenjih z izdajanjem svojih glasil
zašla na stranpota, ki ne vodijo
nikamor in članstvu kot celoti ne
koristijo. Ali ima smisel izdajati časopise

– glasila za tako majhno število članov?
Oziroma če  le ni tako, potem je pa
glasilo Paraplegik morda nepotrebno.
Kristalno jasno je, da lahko zadostimo
informativnim potrebam z enim samim
glasilom. Saj vemo, društva se rada
postavijo pred lokalnimi skupnostmi s
svojim časopisom, ampak to vrzel bi
lahko zapolnilo z večjo veljavo in
cenjenostjo vseslovensko glasilo
Paraplegik, ki je na voljo tudi za
informiranje lokalnih skupnosti.

Od prve do stote bodi povedano
dovolj. Ostane še skrivnostnih šest-
deset. Uredniku glasila Paraplegik bi
rad ob njegovi šestdesetletnici čestital
in srčno zaželel še mnogo zdravih in
srečnih let. Izrekam mu zahvalo za
njegovo petintridesetletno delo in
delovanje v naši organizaciji od
ustanovitve do danes. Njegova članska
izkaznica ima številko 10 in pove, da
je bil med ustanovitelji organizacije.
Torej, Jože, hvala, čeprav tega nobena
banka ne sprejme, toda naj ti bo ta
zahvala priznanje za tvoje opravljeno
delo od mene, organizacije in vseh
naših članov.

Za epilog k voščilu bi ti rad svetoval:
Jože, ne razmišljaj, koliko let je še pred
teboj, rajši razmišljaj, koliko let je za
teboj, in videl boš v njih srečo in
zadovoljstvo, da si živel tako polno in
lepo življenje.

Urednikovanja časopisa so se vsi branili kot hudič križa. Vsi smo se
strinjali, da bi bil to lahko le Jože Globokar.
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SEJA UPRAVNEGA ODBORA

Člani upravnega odbora so se z materialno-finančnim poslovanjem podrobno
seznanili že iz predhodnega pisnega gradiva in prav tako tudi s programom in
finančnim načrtom za leto 20004. Zato so odločitve po krajši, vendar odločni in
pretehtani razpravi tudi lažje sprejeli.

Od Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) potrjeni
program dela in finančni načrt za leto 2004 je predstavila sekretarka Zveze,
Katja Vipotnik prof. def.. Za vse je bil malo težje sprejemljiv podatek, da je
finančni program glede na realizacijo sredstev, ki jih je FIHO v minulem letu
namenil uporabnikom, okleščen za pet odstotkov. Program za leto 2004 se
kljub temu vsebinsko ni veliko spremenil, toda »primanjkljaj« bo vsekakor treba
nekako pokriti ali pa bo treba tudi nekatere naše dejavnosti »oklestiti«.

Pri delitvi denarnih sredstev FIHA in Zveze lokalnim društvom za leto 2004 je
prišlo do manjšega nesoglasja, vendar so ga predsedniki pokrajinskih društev po

burni in prepričljivi razpravi le razrešili.
O nadaljnjem ključu delitve pa se bodo
predsedniki dogovorili na prvem
sestanku. Program dela in finančni
načrt je upravni odbor potrdil in sprejel
ter ga kot predlog sporočil skupščini.

FIHO bo odobreni denar nakazoval z
mesečnimi akontacijami. Pri porabi bo
v prednosti izvajanje programov
oziroma poslovanje Zveze, naložbe pa
bodo odvisne od mesečnega priliva. Ta
sklep o razporeditvi sredstev FIHA za
leto 2004 je dokončen.

DOM PIRAN – predsednik je člane
upravnega odbora seznanil s povzetki
sestanka, na katerem so razpravljali o
nadaljevanju gradnje doma. Za dogra-
ditev v Pacugu namreč potrebujemo še
precej zajetno vsoto denarja, saj priliv
tega denarja ni tak, kot smo ga
načrtovali na začetku gradnje. Zato
smo se sestali s predstavniki vladnih
služb in se skupaj dogovorili o ukrepih,
ki so potrebni za čim prejšnje nada-
ljevanje gradnje. Najprej pa je zaradi
konkuriranja pri proračunskih in javnih
sredstvih treba gradbeni svet
prestrukturirati v Javni zavod za
obnovitveno rehabilitacijo. No,
pred vodstvom Zveze je v zvezi z
gradnjo in dograditvijo doma kar
precejšen zalogaj!

OBNOVITVENA REHABILITA-
CIJA bo tudi letos potekala po že
ustaljenem programu. Z zdravilišči so
pogodbe že podpisane, tisti člani, ki si
boste letos želeli izboljšati in utrditi
zdravje, ste se pa tudi že prijavili.
Upravni odbor je zaradi pogojev
razpisa za izbiro organizatorjev
obnovitvene rehabilitacije imenoval
komisijo za pritožbe. Predsedniki
društev so predlagali, da jo sestavljajo
predsednik Zveze Ivan Peršak,
predsednik skupščine Vladko Čurči
in sekretarka Zveze Katja Vipotnik
prof. def..

Člani upravnega odbora so po stroko-
vnem mnenju prim. dr. med.
Tatjane Škorjanc in pravilniku za
sprejem v članstvo v našo organizacijo
sprejeli 18 novih članov in pred
koncem seje odobrili denarno pomoč
članom, ki so se znašli v življenjski
stiski.

Seji upravnega odbora

in skupščine Zveze
Uspešno končano leto

V prostorih Zveze se je 14. januarja na 19. redni seji sestal upravni
odbor, 4. februarja pa na 7. redni seji skupščina Zveze. Upravni
odbor je obravnaval enajst, skupščina pa osem obširnih točk dnevnega
reda. Člani in delegati obeh teles so se seznanili s tekočim delom
Zveze, nato pa so obravnavali in sprejeli več pomembnih sklepov, ki
bodo v prihodnje pomembno vodilo pri poslovanju naše organizacije.

Posnetek s seje upravnega odbora Zveze

Kronist
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Pravico do izbire družinskega pomo-
čnika ima tako polnoletna oseba s težko
motnjo v duševnem razvoju ali polno-
letna težko gibalno ovirana oseba, ki
potrebuje pomoč pri opravljanju vseh
osnovnih življenjskih potreb - invalidna
oseba.

Zakon natančno opredeljuje, kateri
posameznik - invalidna oseba lahko
uveljavlja pravico do izbire družinskega
pomočnika:

- oseba, za katero je pred uveljavljanjem
pravice do izbire družinskega pomo-
čnika skrbel eden od staršev, ki je po
predpisih o starševskem varstvu
prejemal delno plačilo za izgubljeni
dohodek;

- oseba - invalid po zakonu o družbe-
nem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb, ki potrebuje pomoč
za opravljanje vseh osnovnih življe-
njskih potreb;

- oseba, za katero v skladu s tem
zakonom komisija za priznanje pravice
do družinskega pomočnika ugotovi, da
gre za osebo s težko motnjo v
duševnem razvoju ali težko gibalno
ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri
opravljanju vseh osnovnih življenjskih
potreb, ki jo lahko nudi družinski
pomočnik.

Poudariti je treba, da invalidna oseba
v primeru izbire družinskega pomo-
čnika obdrži pravico do dodatka za tujo
nego in pomoč, ki ga prejema za
opravljanje vseh osnovnih življenjskih
potreb po drugih predpisih, vendar ji
ta pravica v času, ko ji pomoč nudi
družinski pomočnik, miruje, kar

pomeni, da ves čas, ko ima druži-
nskega pomočnika, dodatka ne
prejema.

Pri tem velja omeniti da institut
družinskega pomočnika ni enak pravici
do osebne asistence ali drugi podobni
ureditvi skozi sisteme zaposlovanja
Zavoda za zaposlovanje RS (javna
dela,…).

Družinski pomočnik je lahko le oseba,
ki se lahko šteje za brezposelno osebo
po predpisih o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti
ali se je z namenom, da bi postala
družinski pomočnik, odjavila iz
evidence brezposelnih oseb oziroma
je zapustila trg dela – je torej opustila
svojo zaposlitev.

Družinski pomočnik je lahko oseba, ki
ima isto stalno prebivališče kot invalidna
oseba oziroma eden od njenih druži-
nskih članov (brat in sestra, stara mati,
stari oče, stric in teta).

Invalidna oseba uveljavlja pravico do
izbire družinskega pomočnika z vlogo
pri pristojnem centru za socialno delo,
kateri priloži izjavo izbranega druži-
nskega pomočnika, da želi invalidni
osebi nuditi pomoč, ki jo potrebuje, in
da bo zapustil trg dela oziroma da se
bo odjavil iz evidence brezposelnih
oseb ter ali želi uveljaviti pravico do
delnega plačila za izgubljeni dohodek.

Invalidna oseba in družinski pomočnik
lahko skleneta dogovor, v katerem
podrobneje določita način, vrsto in
obseg pomoči, ki jo bo družinski
pomočnik nudil invalidni osebi (v
primeru sklenjenega dogovora mora

SEJA SKUPŠČINE

Po formalnem uvodnem delu (sprejem
in potrditev zapisnika in dnevnega
reda) so delegati razpravljali o progra-
mu dela s finančnim planom, ki je po
vseh uradnih postopkih pripravljen za
dokončni sprejem. Razpravi so posvetili
precej časa, saj se zavedajo, da je od
dobro in temeljito pripravljenega
programa odvisna uspešnost poslovanja
organizacije. Sekretarka Zveze je
opozorila, da bo treba zaradi manjšega
priliva denarja nekoliko prevetriti
programe in poiskati ustrezne rešitve.
Zato se bodo predsedniki vseh lokalnih
društev sestali in se dogovorili o čim
bolj enotni in kakovostni pripravi
prihodnjih programov.

DELO UPRAVNEGA ODBORA
ZVEZE

Z delom UO je delegate seznanil
predsednik Zveze Ivan Peršak.
Upravni odbor se je v letu 2003 sestal
štirikrat, opravil pa je tudi tri kore-
spondenčne seje. Na rednih sejah so
obravnavali 29 točk in sprejeli kar 105
sklepov. Največ pozornosti in dela so
člani UO posvetili gradnji doma na
morju. Predsednik je tudi delegate
skupščine podrobno seznanil s tre-
nutnim stanjem gradnje v Pacugu. No,
gradnji doma za našo obnovitveno
rehabilitacijo ob morju namenjamo v
tej številki kar precej prostora.

VOLILNO LETO

Leto, ko naša organizacija praznuje
jubilej, je tudi volilno leto. Organom in
funkcionarjem Zveze se izteka štiriletni
mandat, zato mora kandidacijska
komisija po 12. členu pravilnika o
volitvah pripraviti razpis in izpeljati
postopek za nove volitve. Volilna
skupščina Zveze bo 14. aprila 2004.

Izbira

družinskega

pomočnika

Iz Uradnega lista povzel: Borut Sever

Delegati skupščine

Sprememba zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/
1992), objavljena v Uradnem list RS, št. 7/2004, prinaša novost,
o kateri smo v prejšnji številki na kratko že pisali. To je izbira
oziroma opredelitev za družinskega pomočnika. Družinski pomočnik
je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, kakršno potrebuje.
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biti vlogi priložen tudi ta dogovor).

Če je invalidna oseba pred uveljavlja-
njem pravice do družinskega pomo-
čnika v celodnevnem institucionalnem
varstvu, mora pristojni center za
socialno delo pred odločitvijo pridobiti
še mnenje zavoda, v katerem je
nameščena.

Družinski pomočnik ima pravico do
delnega plačila za izgubljeni dohodek
v višini minimalne plače oziroma
sorazmernega dela plačila za izgubljeni
dohodek v primeru dela s krajšim
delovnim časom od polnega. Delno
plačilo za izgubljeni dohodek se
usklajuje z rastjo minimalne plače.

Družinski pomočnik invalidni osebi nudi
pomoč v skladu z njenimi potrebami
in interesi, zlasti pa:

- nastanitev, nego, prehrano in
gospodinjska opravila;

- zdravstveno oskrbo s pomočjo
izbranega osebnega zdravnika,

- spremstvo in udejstvovanje v različnih
socialnih in družbenih aktivnostih
(kulturne, športne, verske, izobraže-
valne),

- omogoča, da zakoniti zastopnik, če
ga invalidna oseba ima, opravlja svojo
funkcijo.

Družinski pomočnik se mora udeleže-
vati programov usposabljanja, ki jih
določi socialna zbornica, ta določi tudi
njihovo vsebino, izvajalce, pogostost
in trajanje.

Center za socialno delo ves čas
spremlja, ali družinski pomočnik
invalidni osebi zagotavlja ustrezno
pomoč, invalidna oseba pa lahko center
kadarkoli seznani z delom družinskega
pomočnika.

Družinski pomočnik je dolžan pristo-
jnemu centru za socialno delo najmanj
enkrat na leto poročati o izvajanju
pomoči invalidni osebi, o čemer mora
center seznaniti invalidno osebo, ki k
poročilu lahko poda svoje mnenje.

Družinski pomočnik preneha opravljati
svoje naloge:

- na željo invalidne osebe,

- na željo družinskega pomočnika,

- zaradi spremenjenih potreb invalidne
osebe,

- zaradi izvajanja dolžnosti in nalog v
nasprotju z določbami tega zakona,

Izdaja in podaljšanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja

Zadnje čase ima vse več paraplegikov
in tetraplegikov težave z izdajo
oziroma podaljšanjem veljavnosti
vozniškega dovoljenja.

Kaj pravi zakon?

Zakon o varnosti cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 30/1998) namreč
določa, da mora oseba, ki zaradi svojih
telesnih zmožnosti vozi prilagojeno
vozilo, opravljati praktični del vozni-
škega izpita na tako prilagojenem
motornem vozilu. Zakon nadalje
določa, da mora oseba, ki že ima
veljavno vozniško dovoljenje, pa ji je
bila obveza voziti motorno vozilo,

- s smrtjo družinskega pomočnika,

- s smrtjo invalidne osebe.

Invalidna oseba ima v primeru prene-
hanja opravljanja nalog družinskega
pomočnika pravico do nove izbire
družinskega pomočnika ali pravico do
celodnevnega institucionalnega varstva
oziroma do pričetka ponovnega
izplačevanja dodatka za tujo nego in
pomoč.

Zoper odločbo centra za socialno delo,
s katero invalidni osebi ni ugodena
izbira določene osebe za družinskega
pomočnika, pa ima invalidna oseba
pravico do pritožbe pri ministrstvu,
pristojnem za socialno varstvo.

O pravici do družinskega pomočnika
odloči pristojni Center za socialno delo
na podlagi mnenja posebne komisije,
ki jo bo imenoval minister prisojen za
področje socialnega varstva. Zoper
odločbo centra za socialno delo, s
katero invalidni osebi ni ugodena izbira
določene osebe za družinskega
pomočnika, pa ima invalidna oseba
pravico do pritožbe na ministrstvo,
pristojno za socialno varstvo.

Omeniti pa je potrebno še, da se bo
pravica do izbiranja družinskega
pomočnika začela izvajati s 1. avgu-
stom 2004.

prilagojeno njenim telesnim zmožno-
stim, določena po opravljenem vozni-
škem izpitu (se je poškodovala po že
opravljenem vozniškem izpitu), po-
novno opraviti praktični del vozniškega
izpita na tako prilagojenem vozilu. Za
čas, dokler tega dela vozniškega izpita
ne opravi, se ji vozniško dovoljenje
odvzame.

Določba za prvo opravljanje izpita je
popolnoma jasna in razumljiva, saj je
edino pravilno, da posameznik, ki mora
zaradi svojih telesnih zmožnosti
uporabljati prilagojeno vozilo, opravljati
praktični del vozniškega izpita na tako
prila-gojenem motornem vozilu.
Razumljivo je tudi, da oseba, ki se
ponesreči oziroma izhaja njena
invalidnost iz časa po uveljavitvi
določbe iz prejšnjega odstavka,
ponovno opravi praktični del vozni-
škega izpita na prilagojenem vozilu.

Do težav pa je prihajalo pri posameznih
upravnih organih za notranje zadeve,
ko so posamezni paraplegiki in
tetraplegiki, ki že vrsto let (tudi 20,
30 in več let) z veljavnimi vozniškimi
dovoljenji vozijo svoja motorna vozila,
prilagojena njihovim zmožnostim,
poskušali podaljšati svoja vozniška
dovoljenja. Napotili so jih namreč na
ponovno opravljanje praktičnega dela
vozniškega izpita.

Zato smo se z omenjeno problematiko
obrnili na pristojno ministrstvo in
navedli naše mnenje in stališča, da ta
določba ne more veljati tudi za nazaj.
Ne more veljati za vse paraplegike in
tetraplegike, torej tudi za tiste, ki svoja
prilagojena motorna vozila že vrsto let
vozijo z veljavnimi vozniškimi dovo-
ljenji, temveč le za prvo opravljanje
vozniškega izpita in za osebe, katerih
invalidnost izhaja iz časa po uveljavitvi
omenjene določbe.

Naša stališča so pri Ministrstvu za
notranje zadeve RS pregledali in potrdili
našo razlago, tako da obveznost
ponovnega opravljanja praktičnega dela
vozniškega izpita na prilagojenem
vozilu velja le za tiste osebe, ki jim je
bila določena obveznost voziti prila-
gojeno vozilo po opravljenem vozni-
škem izpitu, ne pa tudi za tiste, ki so
opravili vozniški izpit oziroma jim je
bila določena obveznost voziti prila-
gojeno vozilo pred uveljavitvijo
omenjene določbe (27. februar 2002).

Vozniško

dovoljenje
Borut Sever
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Nekaj vtisov z obiskov več različnih
mednarodnih sejmov invalidske opreme
(Düseldorf, Bologna …), stanje prevozov
invalidov na terenu, (ne)pripravljenosti
na uporabo izsledkov analiz v praksi in
ponujenih novih, inventivnih in konkre-
tnih rešitev, ki izboljšujejo stanje pri
končnih uporabnikih in potencialnih
izvajalcih oziroma proizvajalcih.

Dosedanji izsledki analiz  različnih
prevoznih sredstev za  invalide v okviru
študije, ki še poteka in ki obravnava
problematiko transporta in prevoznih
sredstev tako za različne ravni gibalno
oviranih oseb kot za različna  prevozna
sredstva za različne namene s pouda-
rkom na vožnji iz vozička, v tem trenutku
kažejo zelo zaskrbljujočo podobo. Še
posebej na področju kolektivnih prevozov
invalidov s kombi vozili, saj v teh vozilih
zaradi nedorečenih sistemov pripenjanja
z varnostnimi pasovi za invalide na
vozičkih ni poskrbljeno. Posebno ne-
vzdržno je stanje v praksi, saj ob pilotskem
pregledu osmih do devetih vozil na

samo formalnim zahtevam po varnem
prevozu vgrajujejo samo polovično. To je
varovanje samo do pasu (zaradi cenejšega
varovanja), od pasu navzgor z vzgla-
vnikom vred pa ne, kar je pomembno tudi
v primeru naleta od zadaj.

To pomanjkljivost sem na zadnjem sejmu
MOTOR SHOW v Bologni opazil tudi
na vozilu znane znamke, prirejenem za
prevoz enega vozičkarja s povišano streho
in dvižno ploščadjo. Ob naletu od zadaj
bi v tem vozilu invalid na vozičku z glavo
udaril v trdo kovinsko dvižno ploščad,
postavljeno med zaprtimi zadnjimi vrati
vozila in njegovim hrbtiščem.

Tako s spretnim opazovanjem lahko
odkrijemo številne pomanjkljivosti tudi
testiranih in homologiranih na trgu
ponujenih sistemov in pripomočkov.
Številne druge primere smo videli tudi
na drugih sejmih invalidske opreme: v
Düseldorfu na sejmu REHA CARE 2002
ali Bologni¸ na EXPU SANITA 2002,
MOTOR SHOWU 2003 … in na razli-
čnih segmentih prevozno-transportne
opreme za invalide, od tiste za uporabo
po pločnikih do tiste za prevoze v
normalnem cestnem prometu. To nas
pripelje do sklepa, da je  tovrstni transport
še na zgodnji razvojni stopnji in ne da je
na tem področju po mnenju nekaterih ali
celo večine že vse izumljeno.

Sam premlevam že številne rešitve,
vendar že pri nekem manjšem nedol-
žnem primeru lahko spoznavam  vso
razsežnost človeških »podpor« ob teh
izzivih.

Študija v okviru projekta Phare - sodelovanje obmejnih regij

z Italijo

Za varnost slabo

poskrbljeno
Igor Rosa, dipl. ind. oblikovalec

terenu razmere lahko opišemo kot
katastrofalne. Invalidi se namreč v večini
primerov vozijo neprivezani in z nepri-
trjenimi vozički. Večina kombijev (razen
dveh) tudi ni imela pasov za privezovanje.

Na slovenskem kegljaškem tekmovanju
paraplegikov v Litiji, kjer si je bilo mogoče
ogledati največ vozil naenkrat, je bilo
samo eno vozilo od sedmih  opremljeno s
pasovi za privezovanje invalidov na
vozičku. Pa še v njem se  po izjavi voznika
v večini primerov ne privezujejo, saj je
postopek pripenjanja tako neprijazen in
zamuden, da se raje vozijo neprivezani.
To kaže na velike pomanjkljivosti in
nedorečenosti sistema. Zanimivo je bilo
opazovati, kako se v kombi brez sistema
AMF-pasov in AL-letev, pritrjenih na
podu, po dveh žlebovih prenosne klan-
čnine  »naloži« sedem športnikov
kegljačev na vozičkih. Ko za njimi voznik
zapre zadnja vrata, jih skozi bočna še
odprta vrata vprašam: »Fantje, kako se
boste pa privezali?« Odgovorijo mi: »Ah,
mi se ne pripenjamo, saj se med seboj
dobro držimo!!!«

Pred časom sem prebral, da sopotnik v
osebnem vozilu, z vso močjo uprt z
nogami v pod vozila in  z rokami v
armaturno ploščo, ne prenese trka brez
poškodbe že pri sedmih kilometrih na
uro. Koliko manjši sunek prenese para-
plegik, oprijet samo z rokami, sedeč na
vozičku, kjer ga v hrbet potiskata še dva
»vozičkarja«, lahko samo ugibamo.
Mogoče pa čakamo na preizkus na
terenu, ki se v vsakdanjem prometu v
prometnih nesrečah riše vsak dan …

Tudi aktualno na varnostnih testih in
homologirano s pasovi in AL-letvami
sistemsko AMF-varovanje invalidov na
vozičkih med prevozom v za to prirejenih
vozilih vzbuja pomisleke. Ne samo zaradi
že  omenjenega  neprijaznega, zaple-
tenega in zamudnega načina pripenjanja,
ampak zato, ker se zaradi zadostitve

Eden od nazornih primerov
stanja prevozov invalidov

Demonstracija vozil za prevoz
invalidov na sejmu v Bologni.

Zakaj si gibalno ovirani ne zaslužijo kakovostnejših, prijaznejših,
varnejših in cenejših prevozov in njim prirejenih prevoznih sredstev?
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stranski produkt že omenjene študije, ki
poteka znotraj (v šele tretjem poskusu)
pridobljenega projekta iz sredstev
PHARE. Ta zahteva preučitev izbora in
nakupa najustreznejšega kombi vozila za
prevoz gibalno oviranih ljudi.

Sam sem se lotil te naloge na pobudo
upravnega odbora Društva paraplegikov
Istre pri projektu Phare. Med preu-
čevanjem tovrstnih kolektivnih prevozov
invalidov, obiskom omenjenih sejmov in
opisanih opazovanj na terenu (kjer so bile
vidne očitne pomanjkljivosti tako
dvižnih ploščadi kot zložljivih klančin
tipa AMF) se mi je porodila zamisel o
novi in cenejši konstrukciji skrite klan-
čine. Uporabnejša bi bila z več vidikov:
nudila bi več prostora v potovalnem
prostoru (dva potnika na vozičkih več),
vozilo bi bilo uporabnejše za klasične
prevoze, skrita klančina v pod pa ne bi
zapirala vhoda v notranjost vozila tako
kot klančina AMF. Bila bi varnejša za
potnike v primeru trka, enostavnejša za
rokovanje, dodani plitvi pod  bi povečal
toplotno izoliranost in ne bi posegal v

Pomembnejši cilj v Pharovem

programu čezmejnega sodelovanja

pri projektu vključevanja oviranih

v normalne življenjske tokove je

razviden že iz samega naslova.

Sama želim poudariti pomembno-

st vključevanja v socialno mrežo –

okolje vseh ljudi in seveda tudi

invalidov.

Še vedno živimo v družbi, kjer s težavo

sprejemamo invalidnost. Večina ceni le

mladost oziroma aktivna leta. Tako je

podoba invalidnosti v družbi še vedno

izkrivljena in polna predsodkov. Vsak

človek, tudi invalid, poleg zadovoljitve

telesnih potreb po hrani, obleki, toplem

stanovanju, čistoči, zdravljenju potrebuje

tudi osebni medčloveški odnos. Če

potreba po medčloveškem odnosu ni

zadovoljena, potem je človek osamljen.

Človekova potreba po druženju in sožitju

v temeljnih odnosih je primarna in

pomembna nematerialna potreba, ki jo

uresničimo v krogu družine, prijateljev,

najožjih sodelavcev. V tem smo vedno

znova ustvarjalni, pa naj jih gradimo in

negujemo ali pa spreminjamo. V njih

doživljamo radost in rast ali pa žalost in

razočaranje. Odnosi, v katerih živimo,

močno vplivajo na doživljanje kakovosti

življenja in nasprotno.

Posameznik oblikuje svojo identiteto z

mišljenjem okolja, v katerem živi.

Gradnja osebnosti poteka vse življenje,

od rojstva naprej. Posameznik je pripa-

dnik določene skupine in prejema vzorce

vedenja, kot to od njega pričakuje okolje,

hkrati pa se prilagaja novim odnosom.

Družba nenehno spremlja identiteto

posameznika in bdi nad njo.

Identiteta je torej odvisna od priznanj, ki

jih je posameznik deležen v očeh  drugih.

Samopodoba kot zrcalo človeka je

pomembna za vsako osebo, tudi za

invalida.

Stereotipi opredeljujejo invalide kot

nesamostojne in odvisne od drugih v

družbi. Zastavlja se vprašanje, ali se tudi

sami tako vidijo!?

Mnogi posamezniki se norčujejo iz

invalidnosti, zato se prenekateri invalid

zapira vase. Svojo invalidnost prikriva, ker

zanj to pomeni znak razvrščanja in pečat.

Vdani v usodo nimajo moči, da bi sami

spreminjali družbo oziroma njene pogle-

de na invalidnost. Bojijo se še hujših

diskriminacij.

Vsak od nas ima lepe in grde spomine in

izkušnje, toda sprejeti je treba sebe kot

osebnost, kajti to je edini pripomoček, s

katerim si lahko sami pomagamo.

Zaupati si moramo in krepiti prepričanje,

da smo tudi mi vredni sebe, svojega dela.

Razumevanje, sreča in ljubezen, ki jih

dajemo drug drugemu, odsevajo nazaj v

naše življenje ter ga dopolnjujejo in

plemenitijo.

Družbeno gledanje na potrebe invalidov

je prevečkrat posplošeno. Nikakor ne

Karmen Zavec, dipl. soc. delavka

Vključevanje

invalidov v

socialno okolje

Od uresničevanja potreb k uspešnejši vključenosti

paraplegikov v vsakdanje življenje

izvirno konstrukcijo vozila pa še cenejša
bi bila.

In kaj se zgodi? Ob začetnem navdušenju
nad funkcionalnejšo in inventivnejšo
rešitvijo skupaj ugotovimo, da so razpisi
naravnani tako, da se izbere najcenejša
različica osnovnega vozila, ne pa najfun-
kcionalnejša.  In tako invalidi zopet
ostanejo v nevarnih vozilih.

Na tej točki se ne morem izogniti
mešanim občutkom. Kot pravi domislek:
»Nekateri so pripravljeni, če je treba,
zažgati tudi tujo hišo, da bi zase spekli
jajca.« No, za napredek še vedno ostaja
nekaj optimizma!

Op. uredništva: diplomirani indu-
strijski oblikovalec Igor Rosa je za
oblikovanje izdelkov prejel številne
ugledne nagrade. Njegove izdelke kupu-
jejo v več kot tridesetih državah.

Avtor članka med ogledom
vozil načrtuje nove zamisli.



10

Paraplegik 100

no (podrobneje glej člene od 44. do 48).

Natančno so določeni postopek in pogoji

za pridobitev koncesije, način in obseg

izvajanja in pogoji odvzema oziroma

prenehanja izvajanja koncesije. Pogoji so

predpisani tako za koncesionarja (tistega,

ki izvaja) kot za koncidenta (občino ali

državo, ki koncesijo podeli).

2. Novost je pravica do izbire družin-

skega pomočnika.

To pravico lahko uveljavlja polnoletna

oseba s težko motnjo v duševnem razvoju

ali polnoletna težko gibalno ovirana

oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju

vseh osnovnih življenjskih potreb (po-

drobnosti preberite v sestavku

PRAVNE NOVOSTI, op. UO).

3. Nekoliko je spremenjeno tudi poglavje

o uveljavljanju denarne socialne

pomoči.

To lahko uveljavljajo osebe, ki zase in za

svoje družinske člane ne morejo zago-

toviti sredstev v višini minimalnega

dohodka (osnovni znesek minimalnega

dohodka znaša 45.524 SIT in se usklajuje

enkrat na leto, januarja).

Do pomoči pa ni upravičena oseba, ki

ima prihranke oziroma premoženje v

vrednosti 24 minimalnih plač (sem se

na primer ne všteva stanovanje, v kate-

rem živi, in drugo z zakonom določeno

premoženje). Pomoči prav tako ne more

prejeti oseba, ki brez utemeljenih

razlogov zavrača, se izogiba ali opušča

aktivnosti, ki bi jo lahko privedle do

zaposlitve …

Zakon predpisuje merila za izračun

Po več kot desetih letih in spremembah

v naši družbi je bilo treba temeljito

prenoviti zakon in omogočiti razvoj novih

oblik storitev, s katerimi lahko zago-

tovimo ustrezno pomoč ljudem pri

reševanju težav, ki jih imajo.

Novela zakona, sprejeta konec leta

2003, je začela veljati 31. januarja

2004.

Poleg zakona je pomemben za razvoj

dejavnosti tudi nacionalni program

socialnega varstva do leta 2005, ki je

določil okvir razvoja novih dejavnosti,

programov in mreže socialnega varstva.

Določeni so bili pogoji, ki so močno

razširili krog izvajalcev, ponudnikov

storitev, ki lahko nudijo pomoč posa-

mezniku, družini in določenim skupi-

nam prebivalstva. Poleg izvajalcev, ki

delujejo kot javni zavodi in jih je usta-

novila država ali občina (tipična sta

center za socialno delo in dom za stare),

so se razvili tudi drugi izvajalci: zasebniki

in zavodi, na primer stanovanjske

skupine, materinski domovi, centri za

neodvisno življenje invalidov in podobno,

ki lahko zagotovijo pomoč na podlagi

koncesije ali dovoljenja za delo.

Če izvajalec pridobi koncesijo, pomeni,

da je določen obseg storitev, ki jih ponuja,

»odkupila« država in jih kot svojo

ponudbo vključila v javno mrežo. Zato te

storitve upravičenci uveljavljajo po

načelu enake dostopnosti in proste izbire,

tako kot druge storitve javne službe.

1. Tako ne preseneča dejstvo, da je prav

področje podeljevanja koncesij z

novelo zakona temeljito prenovlje-

smemo zanemariti njihovih indivi-

dualnih razlik. Potrebe invalidov se nam

zdijo podobne, toda posameznik se s

svojimi potrebami razlikuje od drugih.

Na splošno pa lahko opazimo zma-

njševanje samostojne aktivnosti v okolju

in obvladovanja telesa. Zmanjšana

mobilnost osebo omejuje na stanovanje.

To ji onemogoča aktivno delovanje v

družbi, kar vodi v družbeno izolacijo.

Lahko pa se vključijo tudi različni

podporni mehanizmi iz okolja. Pri tem

pa se zastavlja vprašanje, ali je sistem

lahko dovolj občutljiv, da upošteva

različne potrebe ljudi.

Samostojnost in povezanost ob inva-

lidnosti nista odvisni le od biološkega

stanja, ampak sta pogojeni tudi s prosto-

rsko-družbenimi dejavniki. To pomeni,

da okolje lahko učinkuje na samostojnost

človeka spodbudno ali pa zavirajoče in

na ta način krepi in omejuje njegovo moč

vpliva na sistem.

Treba je začeti oziroma nadaljevati

detabuizacijo invalidnosti. Treba je

ozavestiti družbo, da so invalidi del

družbe, ki je enakopraven vsem drugim.

Tak način gledanja pripelje tudi do tega,

da iščemo take oblike pomoči, ki

invalidnega človeka osrečijo, so mu

dejansko v pomoč, ki si jih sam želi,

skratka, pomoč po njegovi meri. Pome-

mbno je, da se ljudem s posebnimi

potrebami poveča izbira, da se jim

zagotovijo storitve, ki so jih kot ljudje

vredni, spoštovati pa je treba tudi njihovo

voljo in želje, ko se odloča o pomembnih

stvareh, ki bodo odločilne za prihodnost

njih samih in njihovih najbližjih. Tu je

naloga skupnosti, da začne delovati v

smeri, da bo vsak človek, tudi invalid,

sam odločal, kje, kako in s kom bo živel.

Ne glede na fizične omejitve je namreč

še vedno človek! Invalidnega človeka

bodisi v zdravju ali v bolezni ne smemo

ločiti od drugih ljudi samo zato, ker je

invalid.

Pri oblikovanju in izvajanju te pomoči

mora imeti tudi on pomembno mesto

odločanja.

Invalid, član družbe, katerekoli, na eni

strani državne meje ali na drugi, ostaja

človek s svojimi, njemu lastnimi potre-

bami oziroma s potrebami, kot jih imajo

ljudje nasploh - delovati v skupnosti,

družiti, graditi medčloveške odnose …

Leto 2004 je prineslo

tudi spremembe na

področju socialnega

varstva
Piše: mag. Darja Kuzmanič Korva, sekretarka Skupnosti

CSD Slovenije
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Zakon o socialnem varstvu (Uradni list št. 54/92, z zadnjo spremembo,

objavljeno v Uradnem listu št. 7/04) je bil sprejet konec leta 1992.

Socialno varstveno dejavnost je opredelil kot tisto, ki obsega

preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznika, družin

in posebnih skupin prebivalstva.
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- določa pogoje pripravništva.

Pomembna novost pa je izvajanje

nadzora nad delom institucij, saj

se uvaja inšpekcijski nadzor – socialna

inšpekcija, ki bo nadzirala tako javne

zavode kot tudi koncesionarje in druge

pravno fizične osebe, ki izvajajo socialno

varstvene storitve na podlagi dovoljenja

za delo. Inšpekcija ima neposredna

pooblastila za ukrepanje, zato pričaku-

jemo, da bo tudi to področje v prihodnosti

bolje in usklajeno delovalo.

Centri za socialno delo še vedno ohra-

njajo osrednje mesto pomoči in podpore

v reševanju socialnih problemov ljudi.

Pomembni so, ker so in morajo ostati

javni zavodi, kot svojevrstno zagotovilo

države, da bo vsak človek - otrok, družina,

invalid - imel možnost za pomoč in

podporo, ko jo bo potreboval.

Tako so centri za socialno delo umeščeni

v skupnost, da so dostopni. Do njih vodijo

transparentne poti iz zdravstvenih

domov, šol, delovnih organizacij, tudi iz

policije, nevladnih in invalidskih orga-

nizacij ter drugih socialnih zavodov.

Morda še pomembnejše je to, da so poti

do centrov tako javne in prepoznavne, da

ljudje sami pridejo po pomoč oziroma še

prej po informacije. Centri so organizirani

tako, da se neposredna pomoč posa-

mezniku začne takoj, in sicer s storitvi-

jo prva socialna pomoč, kjer ob prvem

stiku skupaj z uporabnikom opredelijo

težavo in določijo morebitno mrežo, ki

bo lahko nudila pomoč (na samem

centru za socialno delo ali pa zunaj, pri

drugem izvajalcu).

Centri za socialno delo izvajajo naloge,

ki so z zakoni opredeljena javna poobla-

stila in jim dajejo realno moč, da

prispevajo svoj delež k spreminjanju

življenja ljudi. Osrednji in največji delež

strokovne ponudbe centra se izvaja kot

konkreten projekt pomoči posamezni-

kom, družinam, skupinam.

Vedno pomembnejša pa postaja vloga

koordinatorja pomoči, torej učinkovito

povezovanje institucij in posameznikov,

ki so udeleženi in potrebni sodelavci v

vsakem konkretnem procesu rešitve. Pri

tem koordinacija obsega tudi medi-

nstitucionalno dogovarjanje in razvijanje

sodelovanja, novih modelov, delitve dela.

Tako so centri za socialno delo na podlagi

nacionalnega programa socialnega var-

stva do leta 2005 postali stičišče in

koordinator dejavnosti na lokal-

nem in regionalnem področju

izvajanja socialno varstvene dejavnosti.

V minulem letu smo v Skupnosti CSD s

pomočjo Fakultete za socialno delo iz

Ljubljane in pod okriljem Socialne

zbornice Slovenije usposobili kar nekaj

koordinatorjev pluralne mreže izvajalcev.

Ti se bodo v naslednjih mesecih povezali

z drugimi izvajalci mreže (tudi nevla-

dnimi organizacijami) ter ponudili

pomoč pri razvoju novih rešitev in

programov, saj je vedno bolj pomembna

naloga centrov za socialno delo ustva-

rjanje podpornih socialnih mrež, novih

oblik povezovanja in vključevanja za

ranljive, na rob izrinjene ali izločene

skupine ljudi. Te mreže je najpogosteje

treba na novo ustvariti.

Centri za socialno delo nekatere projekte

imenujejo preventivni programi, neka-

tere skupine za samopomoč, vedno pa so

to projekti, ki povežejo posameznika,

družino ali skupino v socialno mrežo, ki

ga krepi, podpira okrevanje, omogoča

novo izkušnjo uspeha.

Vse te nove oblike je omogočil zakon o

socialnem varstvu, ki je predvidel razvoj

novih izvajalcev, nacionalni program pa

je določil potrebo po koordiniranem

izvajanju dejavnosti. Le skupaj bomo

lahko odgovorili na stiske in težave

vsakega posameznika.

denarne socialne pomoči za posame-

znika, družino ali za enostarševsko

družino (primer: izračun materialne

varnosti - prva odrasla oseba v družini

45.524 SIT, vsaka naslednja v družini

0,7 navedenega zneska - 31.866,80 SIT,

otrok do 18. leta 0,3 zneska - 13.657,20

SIT, to se primerja z lastnimi dohodki

družine - razlika je pravica do socialne

pomoči).

Center za socialno delo lahko glede na

okoliščine dodeli denarno pomoč za

določen čas; upravičencu, staremu nad

60 let, ki je trajno nezmožen za delo, je

brez dohodkov/premoženja in nima

nikogar, ki bi ga bil dolžan in sposoben

preživljati, ter živi doma, pa trajno

denarno pomoč.

Center za socialno delo lahko dodeli

posebno obliko pomoči – izredno denarno

pomoč, če ugotovi posebno materialno

ogroženost, ali pa denarno pomoč začasno

zviša.

Upravičenci do denarne pomoči so

neupravičeno prejeto pomoč dolžni

vrniti!

Po noveli zakona o socialnem varstvu so

tudi delodajalci, ki zaposlijo dolgotrajno

brezposelno osebo (če je ta v zadnjih treh

mesecih prejemala socialno pomoč), v

skladu s predpisi o zaposlovanju in

zavarovanju za primer brezposelnosti ter

programa aktivne politike zaposlovanja

upravičeni ob zaposlitvi take osebe

do subvencije v višini 12 osnovnih

zneskov minimalnega dohodka.

4. Novela zakona je posegla tudi na

področje upravljanja. Tako je na novo

določila pogoje za imenovanje direktorja,

opredelila javna pooblastila Socialne

zbornice Slovenije in skupnosti zavodov

ter centrov za socialno delo.

Socialna zbornica Slovenije je tako

pridobila nova in zelo vplivna pooblastila,

saj med drugim:

- določa programe usposabljanja,

- načrtuje in organizira stalno strokovno

izobraževanje in usposabljanje za stro-

kovne delavce,

- določa primere, v katerih je treba

preizkusiti usposobljenost izvajalcev pred

opravljanjem posameznih storitev, in

sprejema kataloge potrebnih znanj ter

preverja usposobljenost,

Hitrost življenja nas velikokrat
pripelje do osebnih, družinskih,
zakonskih in materialnih stisk.
Vsaka človeška stiska odnosov ali
bivanja je nekaj posebnega in
velikokrat v sklopu institucionalne
pomoči ni rešljiva, zato nekaj
internetnih naslovov:

MATERIALNA POMOČ

ht tp : / /med .over .ne t /phorum/
list.php?f=58

ZASVOJENOST

ht tp: / /med .over .ne t /phorum/
index.php?f=23

POMOČ ŽENSKAM

http: / /med .over .ne t /phorum/
list.php?f=40
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V Organizaciji združenih narodov je januarja potekala konferenca delovne
skupine, ki je pripravila besedilo o zaščiti in podpori pravic in
dostojanstva invalidov.

Ideja o konvenciji ima že dolgo zgodovino. Leta 1987 je Italija na srečanju strokovnjakov
ob izvajanju svetovnega akcijskega programa pripravila predlog osnutka, potem je ta
ideja zamrla do konca devetdesetih let. Leta 2000 so konvencijo o pravicah invalidov
spet poudarili na pekinškem srečanju svetovnega kongresa nevladnih invalidskih
organizacij. Leta 2001 je generalna skupščina ZN sprejela priporočila komisije za
človekove pravice in komisije za socialni razvoj, da se pripravi konvencija za pravice
invalidov, in ustanovila odbor za konvencijo (Ad hoc odbor).

Najpomembnejši argument za pripravo konvencije je gotovo prepoznavnost invalidov
in invalidnosti. Druge ranljive skupine, kot so npr. otroci, ženske, begunci in drugi,
imajo mednarodno telo, ki jim zagotavlja specifično zaščito njihovih pravic. V primeru
invalidov tako telo še ne obstaja. Sodobno gledanje na invalidnost poudarja dvoje:

1. invalide kot prejemnike pravic in ne več kot objekt dobrodelnosti in

2. poudarja se proces, v katerem se družba prilagaja invalidom in ne
nasprotno.

Nediskriminacija in enakopravno uživanje pravic invalidov sta zasnovana na
dostojanstvu vsakega človeškega bitja, njegovem samoodločanju, enakopravnosti in
etiki solidarnosti.

Delovna skupina je štela 40 članov (delegacij) z vsega sveta, med njimi so bili tako
strokovnjaki vlad (27) kot tudi predstavniki nevladnih organizacij (12) in predstavnik
institucij človekovih pravic (1). Evropa je v skupino imenovala predstavnike vlad
Irske (ki je ta čas predsedujoča v EU), Švedske, Nemčije, Rusije, Srbije in Črne gore
ter Slovenije. Predstavniki mednarodnih evropskih invalidskih organizacij so prišli iz
Evropskega invalidskega foruma, Zveze za gluhe in slepe, Zveze za gluhe in
Mednarodne rehabilitacije.

Koordinator delovne skupine je njeno delo osredotočil na strukturo in besedilo
predsednika Ad hoc odbora. Alternativna besedila, ki so bila pripravljena (besedila
vlad Kitajske, EU, Indije, Japonske, Mehike, Nove Zelandije, Venezuele; besedila
institucij človekovih pravic: Afriške delavnice, delavnice Commonwealtha in Pacifika;
tekst ILO; besedila regionalnih nevladnih seminarjev – Quito, Bangkok itd.), so
imela drugačno strukturo in vsebino.

Ob skupinskem delu smo pogosto naleteli na dokaj različne pristope, od najbolj
naprednih do povsem nasprotnih mnenj, kar se odraža tudi v besedilu, ki v večini
členov ni enotno, pod večino besedila pa so pripisane opombe, ki predstavljajo različna
mnenja. Različna stališča so tudi posledica razlik med sferami, od koder prihajajo
udeleženci - vladni ali nevladni predstavniki. Glede na samo sodelovanje med
predstavniki vladnih in nevladnih organizacij so predstavniki Evropskega invalidskega
foruma za Evropo izrazili željo po regionalnem sestanku v okviru EU, kjer bi obravnavali
konvencijo. Slovenija je tako stališče podprla.

Poleg nedokončanega poglavja o nadzoru sta pomembni tudi vprašanji statistike in
definicij. Slovenija je poudarjala, da vidimo statistiko na tem področju v sklopu nadzora
in učinkovitega izvajanja konvencije. Definicija invalidnosti za Slovenijo ni bila sporna,
najbolj univerzalna bi bila navezava na mednarodno klasifikacijo, ki jo je sprejela
WHO. Eno od pomembnih vprašanj se nanaša še na izjeme od diskriminacije (v členu
7). Za res polno vključenost invalidov v skupnost si želimo, da bi bilo teh izjem čim

manj. Poleg dolžnosti vlad na nacionalni
ravni so nekateri člani delovne skupine
poudarili tudi dolžnosti vlad do med-
narodnega sodelovanja in pomoči, ki bi
podpirale prizadevanja manj razvitih
držav na nacionalni ravni.

Trenutno besedilo konvencije je dokaj
razvojno naravnano, odprto do vseh
skupin invalidov in vseh vprašanj, ki so
pomembna za njihovo življenje. Izraža
potrebe invalidov kot ene od ranljivih
družbenih skupin, hkrati pa poudarja
pozitivno vlogo in prispevek invalidov v
družbi.

Kratek povzetek konvencije

V uvodu so navedeni osnovni principi -
dostojanstvo, enakost, pravice in svo-
boščine, ki veljajo tudi za invalide, ter
našteti osnovni dokumenti o človekovih
pravicah. V nadaljevanju sledi navedba
standardnih pravil za izenačevanje
možnosti invalidov, potem pa konvencija
preide na navedbo diskriminacije na
osnovi invalidnosti, ki je kršitev dosto-
janstva invalidov. Invalidom se priznava
njihova različnost (raznolikost). Kljub
dejavnosti in aktivnosti vlad in orga-
nizacij na področju invalidnosti invalidi
še vedno okušajo ovire pri vključevanju v
družbo kot enakopravni člani in kršitve
človekovih pravic povsod po svetu.

Invalidi so s svojim potencialom prispe-
vali k splošni blaginji in raznovrstnosti v
skupnosti. Priznavata se jim individualna
avtonomija in neodvisno življenje,
vključno s svobodo do izbire in možnostjo,
da so aktivno vključeni v odločanje o
politikah in programih, posebno tam,
kjer to zadeva njih.

Konvencija izraža skrb za invalide, ki
živijo v težkih razmerah, posebno za tiste
s težjimi in večplastnimi invalidnostmi
ali za tiste, ki občutijo več možnih
diskriminacij, npr. na osnovi spola, rase,
jezika, religije, političnega ali drugega

Mednarodna

konvencija o zaščiti in

podpori pravic in

dostojanstva invalidov

Piše: mag. Aleksandra

Tabaj
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mnenja.

 Pozornost je usmerjena k negativnemu
vplivu revščine na razmere, v katerih
živijo invalidi, in na stanja oboroženih
spopadov, ki pogubno vplivajo na člove-
kove pravice invalidov.

Konvencija priznava pomen dostopnosti
fizičnega, socialnega, ekonomskega
okolja ter dostopnosti informacijskih in
komunikacijskih tehnologij pri omogo-
čanju invalidom, da polnopravno uživajo
človekove pravice in osnovne svoboščine.

Ključna vodila za konvencijo so:

· dostojanstvo in individualna avtonomija,
ki vključujeta svobodo do izbire in
neodvisnosti,

· nediskriminacija,

· polna vključenost invalidov kot enako-
pravnih državljanov in udeležencev v
vseh vidikih življenja,

· spoštovanje različnosti in sprejemanje
invalidnosti kot dela človeške različnosti
in človeškosti,

· enakost možnosti.

Po splošnem uvodnem delu konvencija
prehaja na konkretna področja z določili,
ki jih bodo države pogodbenice spošto-
vale. Ukrepi se nanašajo na ta področja:

· spodbujanje pozitivnih stališč do
invalidov,

· statistično zbiranje podatkov,

· področje enakosti in nediskriminacije,

· pravica do življenja,

· enaka obravnava oseb pred zakonom,

· svoboda in varnost oseb,

· osvobojenost od nasilja in zlorabe,

· svoboda izražanja in mnenja ter dostop
do informacij,

· spoštovanje zasebnosti, doma in družine,

· neodvisno življenje in vključenost v sku-
pnost,

· otroci z invalidnostjo,

· izobraževanje,

· udeležba v političnem in javnem življe-
nju,

· dostopnost,

· osebna mobilnost,

· pravica do zdravja in rehabilitacije,

· pravica do dela,

· socialna varnost in primerna kakovost
življenja,

Okvara hrbtenjače

OSKRBA SEČNEGA

MEHURJA

Piše: prim. asist. mag.

Miro Mihelič, dr. med.

1. Izzvano refleksno uriniranje

Po hudi poškodbi hrbtenjače ali konj-

skega repa se paralizirani sečni mehur

obnaša kot elastična žoga, ki se ne

prilagaja količini seča v njej ali ne more

iztisniti nabirajočega se seča. Sčasoma

se delovanje sečnega mehurja vrača. Če

sta poškodovana konus ali kavda, je

okvara refleksnega loka lahko tolikšna,

da ne moremo pričakovati učinkovitega

praznjenja mehurja brez povečevanja

tlaka v njem z napenjanjem. To so

spoznali tik pred drugo svetovno vojno. Z

draženjem območij, ki jih oživčujejo

križnični in ledveni živci, lahko v

nekaterih primerih sprožimo refleksno

uriniranje s ciljem:

- ritmično prazniti sečni mehur,

- zmanjšati uhajanje seča in/ali

- doseči suhost.

Pogoja za to sta zbirati seč v za okolico

sprejemljiv zbiralnik na za okolico

sprejemljiv način in dovolj dolg čas med

dvema praznjenjema sečnega mehurja.

Kako in kdaj?

Da bi izzvali refleksno krčenje sečnega

mehurja, dražimo kožne predele, ki jih

oživčujejo ledveni in križnični živci.

Pogostost in trajanje draženja sta po-

sebnost vsakega bolnika. Križnični

refleksni lok mora biti ohranjen.

Dražljaji so:

 stiskanje glavice penisa ali kože na

mošnji,

  vlečenje sramnih dlak,

  trepljanje spodnjega dela trebuha nad

mehurjem,

  draženje kože na stegnih ali podplatih,

 draženje končnega dela črevesa.

Zadnje je najbolj učinkovito, najbolj

· udeležba v kulturnem življenju, rekre-
ativnih, prostočasnih in športnih akti-
vnostih,

· nadzor

· in nacionalni izvedbeni okvir.

O nadaljnjem naslovu in strukturi
besedila bo odločal Ad hoc odbor OZN
na prihodnjih srečanjih 24. maja do 4.
junija in 23. avgusta do 3. septembra.

Za EU bo odločilnega pomena delo v
Odboru človekovih pravic v Bruslju
(COHOM), ki bo predvidoma potekalo
v aprilu, saj bo treba oblikovati skupna
stališča do mnogih vprašanj, ki so se
odpirala med samim delom konference
in ki doslej v okviru EU še niso bila
obravnavana. Na podlagi razprav pred-
stavnikov misij EU pri OZN, ki so med
konferenco potekala običajno vsak dan,
smo ugotovili, da so stališča držav članic
zelo različna in da države nimajo eno-
tnega mnenja.

Celotno besedilo konvencije je v originalu
objavljeno na spletni strani OZN:

http://www.un.org./esa/socdev/enable/
rights/ahcwgreportpr.htm, prevod bese-
dila v slovenskem jeziku pa smo poslali
Svetu invalidskih organizacij Slovenije.
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priročno pa verjetno trepljanje ali nežno

tolčenje in pritiskanje nad sramno kostjo.

Krčenje mehurja povzroči draženje

napetostnih receptorjev v steni sečnega

mehurja.

Danes ne dovolimo uvajati te vrste

praznjenja sečnega mehurja brez pred-

hodnih preiskav oziroma ukrepov:

 ocene morebitne odtočne ovire iz

sečnega mehurja (cistoskopija, urodina-

mika, rentgenska ocena),

  ocene urinske kontinence,

 ocene uporabnosti in izbora inko-

ntinenčnih pripomočkov,

 ukrepov v povezavi s spolom,

 nivoja in tipa poškodbe (popolna,

nepopolna) in s tem povezanega obna-

šanja mehurja.

Svetujemo dva načina postopnega uva-

janja in spremljanja metode izzvanega

krčenja sečnega mehurja:

a. čas obnavljanja delovanja sečnega

mehurja in zasledovanja vrste praznjenja,

ki se bo razvilo (čim bolj zgodnja občasna

samo/kateterizacija z dnevnikom pra-

znjenja/uhajanja in urodinamske pre-

iskave, ko se mehur prebuja),

b. čas polnega delovanja sečnega mehurja

(zasledovanje sprememb na gornjih

sečilih, neuigrano uriniranje, tlak v

mehur, ali zagotavlja dobro kakovost

življenja in ali omogoča nadziranje

uhajanja seča.

Varnost

Ta način praznjenja mehurja je lahko

varen, če omogočimo pravi nadzor in

preiskave. Zapleti se pojavljajo v prvih

15 letih po uvedbi tega načina praznjenja

mehurja. Nevarnost za smrt zaradi

uroloških zapletov se z vsakimi 10 leti

zmanjša za 50 odstotkov. Poleg dosle-

dnega zasledovanja je smrtnost zmanjšala

uvedba čiste občasne samo/kateteriza-

cije. Zato ni mogoče navesti, ali je

izzivanje praznjenja sečnega mehurja

dovolj varen postopek.

Zapleti

Okužbe sečil, propadanje ledvic in

avtonomna disrefleksija se pojavljajo kot

pri tistih, ki nosijo trajni urinski kateter.

Izzivanega praznjenja hiperaktivnega

hiperrefleksnega sečnega mehurja ne

priporočamo več, razen izjemoma ob

pozornem spremljanju.

Te bolnike običajno spremljamo na šest

mesecev do dve leti. Vsak bolnik naj bi

našel svoj način učinkovitega praznjenja

in primerno, sprejemljivo lovljenje in

shranjevanje seča. Pri bolnikih po

sfinkterotomiji lahko ta način praznjenja

priporočamo kot dodatni ukrep, ker smo

z operacijo zmanjšali odtočno oviro.

sečnem mehurju – urodinamika.

Posebno moramo skrbeti za uskladitev

med kontinenco, zaščito gornjih sečil,

razlikami med spoloma, nivojem poško-

dbe in vrsto prizadetosti (paraplegiki,

tetraplegiki).

Izsledki raziskav kažejo, da veljajo za

mnogo bolj varno občasna samo/kate-

terizacija in zdravila za umirjanje krčev

sečnega mehurja (parasimpatikolitiki)

kot refleksno uriniranje z izzivanjem.

Za daljše obdobje je pomembno nad-

zorovati

 tip nevrogenega mehurja,

 prognozo okrevanja,

 uhajanje,

 morebitno poškodbo sečnice,

 zmanjšano odpornost,

 odvisnost od kataterizacije,

 sprejemljivost bolnika,

 želje bolnika ob seznanjenosti.

Na primer: tetraplegik se ne more sam

kateterizirati, lahko pa draži predel nad

sramno kostjo in s tem lahko postane

neodvisen.

Učinkovitost

Nujno je spremljati, ali ta način ščiti

gornja sečila, ali učinkovito prazni sečni

Kaj je osteoporoza?

Osteoporoza je process, pri katerem se postopoma redči kostnina, kosti zato postajajo

šibkejše in se lažje zlomijo.

Kostnina vsebuje minerale, med drugim kalcij in fosfor, ki dajejo kosti trdnost in

gostoto. Za normalno kostno gostoto potrebuje telo zadostno količino kalcija in

mineralov ter mora tvoriti dovolj hormonov – rastni hormon, kalcitonin, pri ženskah

estrogen in testosteron pri moških. Potrebna je tudi zadostna količina vitamina D, da

se lahko kalcij absorbira iz hrane in vgrajuje v kost. Kostna gostota se od otroštva naprej

veča, največja je okrog 30. leta starosti, zatem se začne postopoma manjšati.

Piše: prim. Tatjana Škorjanc,

dr. med.

Osteoporoza pri

osebah z okvaro

hrbtenjače
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Sekundarna osteoporoza

Splošno  znano je, da imobilizacija vodi

do zmanjšanja kostne gostote. Pri

osebah po okvari hrbtenjače pride že v

prvih tednih do hitre izgube kostne

gostote v ohromelih okončinah. V tem

primeru govorimo o sekundarni osteo-

porozi – to je osteoporozi, katere

nastanek sta sprožila mirovanje in

neaktivnost ohromelih udov zaradi

okvare hrbtenjače. Torej gre v tem

primeru za osteoporozo zaradi nea-

ktivnosti.

Senilna osteoporoza

Senilna osteoporoza nastane v procesu

staranja, ko pride do neravnovesja med

hitrostjo razgradnje kostnine in hitrostjo

nastajanja nove kostnine in pa zaradi

starostnega pomanjkanja kalcija. Seni-

lna osteoporoza prizadene ljudi nad 70.

letom starosti in je dvakrat pogostejša

pri ženskah kot pri moških. Pri po-

kretnih starostnikih je prav zaradi

osteoporoze zlom kolka zelo pogosta

poškodba in je eden glavnih vzrokov za

invalidnost in izgubo njihove samo-

stojnosti. V starosti se zelo zmanjša

kostna gostota vretenc, tako da se

oslabljena vretenca lahko sesedejo

spontano ali pa ob najmanjši obre-

menitvi. Ta proces spremlja močna

bolečina.

Pomenopavzna osteoporoza

Nastane zaradi pomanjkanja ženskih

spolnih hormonov estrogenov, ki sode-

lujejo pri uravnavanju vgrajevanja kalcija

v kosti. Simptomi se ponavadi pokažejo

pri ženskah v starosti med 50. in 75.

letom.

Kako je z osteoporozo pri osebah

z okvaro hrbtenjače?

V prvih tednih po poškodbi hrbtenjače

pride do generalizirane osteoporoze, to

pomeni, da se zmanjša kostna gostota v

vseh kosteh, kar je gotovo posledica

mirovanja. Nato proces izgube kostne

gostote napreduje le v kosteh pod

medenico in je najizrazitejši v predelu

obeh kolenskih sklepov. Ta proces

izgube kostne gostote se nadaljuje vse

do  leta dni po poškodbi, ko sledi

stabilizacija. Takrat izmerjene vred-

nosti kostne gostote ostanejo zmanjšane

in  v predelu medeničnih kosti znašajo

50-60 odstotkov normalnih vrednosti,

v predelu kolka 60-70 odstotkov in v

predelu golenice 40-50 odstotkov

normalnih vrednosti, kakršne so izmerjene

pri populaciji, ki ni vezana na invalidski

voziček. Pri nepopolnih okvarah hrbte-

njače, to je pri osebah, ki imajo ohranjeno

aktivnost v posameznih mišicah in so zato

sposobne hoje, je osteoporoza manjša kot

pri popolnih okvarah, ko so pacienti

vezani izključno na invalidski voziček.

Kosti postanejo zaradi osteoporoze šibkej-

še in se lažje zlomijo. Do zloma pride že

ob delovanju manjše sile, velikokrat pri

nepazljivem presedanju ali celo padcu iz

invalidskega vozička. Ugotovljeno je, da

je pogostost zlomov pri pacientih, ki so

vezani izključno na invalidski voziček,

desetkrat večja kot pri pacientih, ki lahko

hodijo, pa čeprav le na kratke razdalje.

Omenili smo že, da je osteoporoza pri

osebah z okvaro hrbtenjače najizrazitejša

v predelu obeh kolenskih sklepov, zato so

zlomi najpogostejši prav nad kolenskim

sklepom in pod njim.

Zlomi kolka pri tej populaciji niso pogosti,

kar pripisujemo dejstvu, da je za zlom

kolka potrebno delovanje večje sile, do

kakršne pride pri padcu pokretne osebe,

medtem ko pri padcu osebe iz inva-

lidskega vozička sila, ki deluje na kost,

običajno ni tako velika. Zanimivo je, da

pri osebah, vezanih na invalidski voziček,

s staranjem ne pride do spontanih zlomov

vretenc, ampak je dokazano ravno naspro-

tno, da se z leti veča kostna gostota skeleta

hrbtenice. Pri tem ima verjetno vlogo

obremenitev hrbtenice, ki se pojavlja ob

sedenju v invalidskem vozičku.

Pacienti torej po okvari hrbtenjače veljajo

za rizično populacijo glede razvoja

osteoporoze in nevarnosti nastanka

zlomov. Velike težave povzroča tudi

dejstvo, da se zlomi po osteoporozi

počasneje celijo. Osteoporoza se veča s

starostjo in  številom let, ki so minile od

okvare hrbtenjače. Začetni osteoporozi se

z leti pridruži še senilna osteoporoza, pri

ženskah pa tudi pomenopavzna.

Kako dokažemo osteoporozo?

Da dokažemo osteoporozo, moramo

izmeriti kostno gostoto. Najnatančnejša

metoda za merjenje kostne gostote je

rentgenska absorbciometrija (DEXA). Pri

tej metodi se uporablja majhen odmerek

rentgenskega sevanja. Preiskava je ne-

boleča in varna. To metodo uporabimo

tudi, kadar hočemo natančno opredeliti

učinkovitost zdravljenja osteoporoze.

Zdravljenje sekundarne osteopo-

roze

Za zdaj ne poznamo učinkovitih metod

za zdravljenje sekundarne osteoporoze,

to je osteoporoze, ki se pojavlja kot

posledica neaktivnosti, na primer pri

osebah z okvaro hrbtenjače. Zato so nujni

preventivni ukrepi, saj je zaradi osteo-

poroze prisotna stalna nevarnost nasta-

nka zlomov že pri majhnem delovanju

sile. Pomembno je pacienta naučiti

pravilnega in pazljivega presedanja, pri

čemer je nujno treba paziti na pravilen

položaj ohromelih udov. Pacienti morajo

biti pozorni na otekline kolen in gležnjev,

ki se lahko pojavijo že pri povsem

običajnih premikih okončin. Pri starejših

osebah so zaželeni dodatki kalcija in

vitamina D. Na tem področju je nujen

sistematičen pristop, treba bo opraviti

meritve kostne gostote, zbrati podatke o

pogostosti zlomov, po poteku več let bo

treba opraviti kontrolne meritve. Tako

bi na podlagi zbranih podatkov lahko

sklepali o potrebnosti terapije z zdravili

in tudi o njeni  učinkovitosti. S takim

sistematičnim pristopom bi izboljšali

obveščenost pacientov o tej problematiki

in bi  posamezniku lahko ponudili

informacijo o nevarnosti nastanka zlo-

mov.
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Osteoporoza (gr. osteon = kost,
poros = poroznost, luknjičavost) je
stanje zmanjšane kostne mase, ki
pomeni občutno večjo možnost
zlomov že pri najmanjših obre-
menitvah. Osteoporoza torej
pomeni zvečano krhkost kosti, ki
prizadene predvsem ženske po
menopavzi. Pogostost te bolezni se
v zadnjih desetletjih močno zvečuje
predvsem zaradi nenehnega poda-
ljševanja življenjske dobe. Danes
ženske v razvitem svetu dočakajo
v povprečju 78 let, kar pomeni, da
kar tretjino svojega življenja
preživijo po menopavzi, torej v
obdobju, ko jajčniki postopno
prenehajo izločati ženske spolne
hormone. Prav to zmanjšanje
koncentracije estrogenov pov-
zroča, da je osteoporoza predvsem
(a ne izključno) ženska bolezen.
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Predsednik Zveze Ivan Peršak je
ministru dr. Vladu Dimovskemu in
Dani Batič iz ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Stanislavu
Brenčiču, predsedniku odbora za
zdravstvo, delo, družino, socialno politi-
ko in invalide, Bredi Butala z Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Janku Kušarju, predsedniku Sveta
Fundacije invalidskih in humanitarnih
organizacij (FIHO), mag. Cvetu
Uršiču, direktorju FIHO, in mag. Luju
Šproharju, direktorju Urada za invalide
in bolnike, podrobno predstavil nezavi-
dljiv položaj, v katerem se je Zveza znašla
pri gradnji doma, položaj, iz katerega
zaradi pomanjkanja denarja za zdaj ne
vidimo izhoda. Grozi nam celo zapiranje
gradbišča! Torej gre za pridobitev
denarja za nadaljevanje gradnje in
dograditev doma v Pacugu. Želimo,
da bi jo čimprej končali in v domu čim
prej začeli izvajati program obnovitvene
rehabilitacije.

Dom gradimo že od leta 1994. Zgrajen je
do polovice. Ta čas se opravljajo zaklju-
čna dela v osrednjem objektu, prostorih
fizioterapije, bazenu in garažah. Seveda
pa manjka še celotna oprema v teh

Sestanek s predstavniki vlade o dograditvi doma na

morju

Gradnja se mora

nadaljevati

prostorih. Gradnja poteka po novih,
dopolnjenih predpisih. Toda gradnja
bivalnega objekta z apartmaji se še začela
ni!

Predsednik je dodal, da imamo vse
verifikacije, soglasja od državnega zbora
in organov vlade. Naša organizacija deluje
po zakonu o društvih, zakonu o inva-
lidskih organizacijah in zakonu o socia-
lnem varstvu, imamo pa tudi status
delovanja v javnem interesu. Omenil je,
da smo iz državnega proračuna od leta
1995 dobivali namenska denarna sred-
stva za gradnjo doma. Tega denarja se je

vključno z letom 2004 nabralo za 100
milijonov. Zdaj pa smo s postavko
»gradnja doma paraplegikov« brez
pojasnila izpadli iz državnih proraču-
nskih sredstev. Do sedaj znašajo vsa
vložena in zbrana sredstva za zgraditev
doma 752.844.178 tolarjev, kar pred-
stavlja približno polovico celotne gradnje.

In kako priti do denarja za nada-
ljevanje gradnje?

Vsi navzoči so se strinjali, da se mora
gradnja doma na vsak način nadaljevati
in je treba dom v najkrajšem času
dograditi. Minister dr. Vlado Dimo-
vski je poudaril, da mora svet za gradnjo
doma poiskati rešitve oziroma pripraviti
ustrezen projekt. Dodal je še, da država
ne more vlagati denarja v investicije, ki
niso njena last. Prav tako tudi ne ZZZS,
je pripomnila Breda Butala. Torej je
treba z državo ali kom drugim skleniti
pogodbo o solastništvu, da bi lahko
dobili določena denarna sredstva.

Najprej pa moramo gradbeni svet, ki ga
je do sedaj vodil sekretar vlade Mirko
Bandelj, prestrukturirati v javni zavod
za obnovitveno rehabilitacijo, ki bo
pripravil določene predloge in projekte
za nadaljnjo gradnjo. Kot javni zavod
bomo namreč šele lahko konkurirali pri
pridobivanju proračunskih oziroma
javnih denarnih sredstev. Javni zavod
bodo sestavljali predstavniki Zveze,
predstavniki vlade in predstavniki stroke
(Inštitut RS za rehabilitacijo …).
Verjetno pa bomo morali najti še kakšno
drugo pot, da bomo prišli do prepo-
trebnega denarja.

Skoraj vse invalidske organizacije,
združene v Svet invalidskih orga-
nizacij Slovenije, imajo urejene
domove za obnovitveno rehabilitacijo v
obmorskem okolju. Ko so jih gradili ali
obnavljali, se je tudi naša Zveza solidarno
odrekala nekaterim denarnim sredstvom
v njihovo korist. Zdaj ko je na vrsti naša
organizacija, pa te solidarnosti ni več.

Pri gradnji našega doma na morju se je nekoliko zataknilo. Priliv denarja,
namenjenega nadaljevanju gradnje, ni tak, kot smo načrtovali, zato je
dograditev bivalnega objekta in s tem kompleksa doma postala vprašljiva.
Toda rešitev, kako pridobiti potrebni denar, je treba na vsak način
poiskati, saj gradnje v Pacugu sredi dela ne moremo kar enostavno
prekiniti. S tem so se strinjali tudi predstavniki vlade, ki so prisluhnili
našim težavam.

Janko Kušar, dr. Vlado Dimovski, Breda Butala: tudi oni želijo, da
bi Dom paraplegikov v Pacugu čimprej zgradili.

Trenutno stanje gradnje
Doma paraplegikov v
Pacugu.

Jože Globokar
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V četrtem letu tretjega tisočletja bi bila realna pričakovanja, da bo v
uradno deklarirani humani družbi tudi področje enakovrednih možnosti
v grajenem okolju urejeno na visoki stopnji kakovostnih udejanjenj.

Položaj lahko preverimo na dveh ravneh:

- stanje veljavne zakonodaje na tem področju in upoštevanje predpisov
pri novogradnjah,

- sistematično odpravljanje arhitekturnih in grajenih ovir pri starejših
objektih grajenega okolja.

Ob izteku leta 2003 je bil v Uradnem listu RS št. 97 objavljen še Pravilnik o
zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb. Ta pravilnik, katerega sestavni
del je slovenski standard (SIST ISO/TR 9527 – gradnja objektov – potrebe invalidov
in drugih funkcionalno oviranih ljudi v stavbah – smernice za projektiranje), je
podzakonski akt zakona o graditvi objektov (Uradni list RS št. 110/2002). Kot v vsaki
zakonodaji je tudi v navedenih predpisih mogoče prepoznati pozitivno naravnane
določbe kot tudi posamezne navedbe, ki lahko v iztrganem kontekstu pomenijo
negativne usmeritve.

V zakonu o graditvi objektov 17. člen določa bistvene obveznosti v procesu graditve
objektov v korist funkcionalno oviranih oseb. Izjemno pomembna je druga točka tega
člena zakona, ki določa: »Vsak nanovo zgrajeni ali rekonstruirani objekt v
javni rabi, katerega gradnja se izvede po določbah tega zakona, ki nima
vseh prostorov v pritličju, mora biti opremljen z najmanj enim dvigalom

Pregled stanja pri oblikovanju grajenega prostora za

potrebe invalidov in drugih funkcionalno oviranih

oseb
Odpravljanje

arhitekturnih ovir še ni

zadovoljivo

ali drugo ustrezno napravo za te

namene.«

Tako oblikovano določilo (ki so ga

»uporabniki« pravočasno popravili v

pripravi besedila zakona) je vsekakor

ključni pozitivni del zakona, ki načelno

omogoča dostopnost in uporabnost

vertikalnih komunikacij za invalide in

druge funkcionalno ovirane ljudi.

Pri nastajanju besedila pravilnika (97/

2003) je ministrstvo za okolje, prostor in

energijo kot izdajatelj te zakonodaje

želelo pridobiti mnenja in pripombe

invalidskih organizacij na vsebino

osnutka pravilnika. Zveza paraplegikov

Slovenije je sporočila zahteve za pravilno

oblikovanje javnih površin, parkirnih

prostorov, vhodov v javne objekte, klančin

in javnih sanitarij. Vse te zahteve in

pripombe so bile sprejete, zakonodajalec

pa je v končnem besedilu pravilnika brez

obravnave sprejel določila v zvezi z 2.

poglavjem pravilnika: »Vrste objektov,

ki morajo biti brez ovir«.

Klasifikacija objektov v javni rabi, ki je

navedena v tem poglavju in se nanaša na

20. člen zakona o graditvi objektov, pa je

v nekaterih skupinah objektov obliko-

vana tako, da prinaša zelo neugodne in

nesprejemljive kriterije za gradnjo

objektov v javni rabi brez ovir. Izstopajoča

negativna primera sta:

- objekti v javni rabi, ki morajo biti brez

ovir, so stavbe bank, pošt, zavarovalnic

(razred po CC.Si: 12202), če je v njih

zaposlenih 30 oseb ali več (!), ki poslujejo

s strankami,

- stanovanjske stavbe z oskrbovanimi

stanovanji (razred po CC.Si: 11222), če

je v njih pet ali več bivalnih enot.

Kriteriji kapacitete teh objektov, ki

pomenijo merilo za dostopnost in funkci-

onalnost, so nesprejemljivi, zato poteka

z ministrstvom za okolje, prostor in

energijo prepričevanje, da je treba taka

določila spremeniti.

Oskrbovana stanovanja in vsi drugi

objekti za varstvo in pomoč starejšim

ljudem morajo biti brez določanja

kapacitete nastanitve grajeni tako, da

omogočajo funkcionalno oviranim lju-

dem (ki so v takih objektih tudi invalidi

na vozičkih) čim bolj neodvisne možno-

sti pri uporabi prostorov.

Povprečna ocena o upoštevanju navedene

zakonodaje pri gradnji novih objektov je

vendarle pozitivna. Strokovna obveznost
V Sodno palačo sodišča v Ljubljani pridejo lahko tudi invalidi na
vozičkih.

Matjaž Planinc, dipl. ing. arh.
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pri načrtovanju novih objektov in re-
konstrukcij obstoječih objektov ter
dosledno uveljavljanje zahtev invalidov
v grajenem prostoru sta najpomembnejša
elementa za ustrezno projektiranje in
gradnjo objektov. V minulih letih je bilo
vedno več želenih posvetovanj za načr-
tovalce in vlagatelje objektov v javni rabi,
kar je pripomoglo k prevladujočim
pravilnim in funkcionalnim izvedbam.

Odpravljanje arhitekturnih in grajenih
ovir pri starejših objektih temelji na
preverjenih pristopih. Najpomembnejša
je odločitev lokalnih skupnosti, da
sprejmejo ukrepe (določitev delovnih
skupin oziroma projektnih svetov za
odpravljanje ovir), ki pomenijo izvajanje
operativnih posegov na javnih površinah
in pri objektih javnega pomena. Stroko-
vne osnove za odpravljanje arhitekturnih
in grajenih ovir so opredeljene v navedeni
zakonodaji, določanje posameznih ada-
ptacij pa je le v pristojnosti lastnikov
javnih površin in objektov.

Tudi pri teh posegih je uveljavljanje
potreb in zahtev funkcionalno oviranih
ljudi izjemno pomembno in osnovno
gibalo za spreminjanje grajenega okolja.

V mestnih okoljih lahko »uporabnik« ali
pozoren opazovalec in obiskovalec
objektov v javni rabi ugotovi, da so
marsikje vgrajeni namenski elementi za
omogočanje enakovrednih in neodvisnih
možnosti vseh ljudi. Tako na primer
izvajalci komunalnih gradenj že več let
širijo mrežo poglobljenih robnikov na
prehodih za pešce, kar je osnovni funkcio-
nalni poseg na javnih površinah. Pri
starejših pomembnih javnih objektih v
Ljubljani so ob vhodih dograjene klan-
čine (Centralna pošta, Opera in Sodna
palača v Ljubljani), novograjene stano-
vanjske soseske pa so že praviloma
oblikovane z upoštevanjem najpo-
membnejših zahtev funkcionalnega
dostopa. Pri novih javnih objektih so
vkomponirane klančine (FDV) ali meha-
nske dvižne naprave (Narodna galerija).

Pozitivnih primerov je v vseh grajenih
okoljih po državi vedno več, vendar
povprečno stanje pri odpravljanju arhi-
tekturnih ovir še ni zadovoljivo.

Pri obeh segmentih humaniziranja
grajenega okolja je nujno neprestano
strokovno spremljanje načrtovanja in
gradnje ter ohranjanje skrbi za visoko
raven uveljavljanja potreb invalidov in
drugih funkcionalno oviranih oseb v
grajenem okolju.

V Inštitutu RS za rehabilitacijo
opravljate odgovorno funkcijo.
Kako se funkciji direktorja prog-
rama in funkcija direktorja FIHO
med seboj prepletata?

V Inštitutu Republike Slovenije za
rehabilitacijo sem zaposlen od leta 1984
dalje, zadnjih šestnajst let kot direktor
programa poklicne rehabilitacije. Pri
svojem strokovnem in raziskovalnem
delu se predvsem ukvarjam z dvema
področjema: s sistemskim vidikom
uveljavljanja človekovih pravic invalidov
in posebej z vprašanjem usposabljanja in
zaposlovanja invalidov. Tako sem bil
nosilec in sodelavec pri vrsti raziskav s
tega področja, objavil sem večje število
(več kot 50) prispevkov v domačih in
tujih strokovnih revijah, sem (so)avtor
oziroma urednik prek 20 samostojnih
publikacij … Med drugim, in to se mi
zdi posebej vredno poudariti, sem tudi
soavtor strategije invalidskega varstva v
Republiki Sloveniji, ki jo je sprejela
slovenska skupščina leta 1991. Poleg
dela v Inštitutu sem aktiven tudi v vrsti
invalidskih in humanitarnih organizacij,
vodil oziroma sodeloval sem še v raznih
vladnih strokovnih skupinah in komi-
sijah, vključen pa sem še v pedagoško delo
na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani.

Vse te moje različne aktivnosti so
verjetno vplivale na to, da so me lani
nekateri predstavniki invalidskih in
humanitarnih organizacij povabili h
kandidaturi za direktorja Fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij, ki je bralcem Paraplegika
verjetno bolj poznana kot FIHO. Spo-

mladi me je najprej imenoval svet
Fundacije, jeseni pa je državni zbor
potrdil imenovanje (samo kot zani-
mivost, obakrat sta bila sklepa sprejeta
soglasno!), tako da sem 31. decembra
zamenjal dotedanjega direktorja Franca
Dolenca. Obe moji »službi« (pri FIHU
sem direktor neprofesionalno) imata
marsikaj skupnega, zato vsaj na podlagi
te kratke dvomesečne izkušnje lahko z
veseljem povem, da je sicer težko
opravljati eno in drugo delo, vendar ko se
dan konča, sem zadovoljen s tem, kar
delam. Upam, da so tudi drugi, tako v
Inštitutu kot pri FIHU.

Kako bi našim članom na kratko
predstavili FIHO in financiranje
invalidskih in humanitarnih
organizacij?

Državni zbor Republike Slovenije je
ustanovil FIHO z namenom, da fina-
ncira oziroma sofinancira izvajanje
posebnih socialnih programov, delovanje
in naložbe invalidskih organizacij in
izvajanje socialnih programov, delovanje
in naložbe humanitarnih organizacij (to
so dobrodelne in samopomočne orga-
nizacije ter organizacije kroničnih
bolnikov). Z zakonom o igrah na srečo je
država določila vire sredstev, ki jih FIHO
pridobiva za izvajanje svojih nalog. To so
koncesijske dajatve za prirejanje kla-
sičnih iger na srečo, ki jih izvajata Loterija
Slovenije in Športna loterija, posebne igre
na srečo, ki jih organizirajo igralnice ter
občasno prirejanje iger na srečo (srečelovi,
tombole, itd). V zakonu je določena
višina koncesijske dajatve za posamezno
igro na srečo, ravno tako pa je zako-
nodajalec odločil, kolikšen odstotek dobi
FIHO in koliko Fundacija za financiranje
športnih organizacij.

Pomemben mejnik za delovanje FIHA

Naš intervju

Mag. Cveto

Uršič

Tokrat vam predstavljamo člo-

veka, ki je s svojimi vodstvenimi

funkcijami in tudi drugače po-

vezan s paraplegiki in našo orga-

nizacijo. Ne samo njegovo delo

tudi cela njegova družina je

povezana z invalidi. Prosili smo ga,

da nam v nekaj vrsticah predstavi

delo, ki ga opravlja in izkušnje, ki

jih ima z invalidi.

Benjamin Žnidaršič

Direktor Fudacije invalidskig
in humanitarnih organizacij
mag. Cveto Uršič
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je leto 1997, ko je državni zbor sprejel
spremembe zakona o lastninskem
preoblikovanju Loterije Slovenije in v
njem določil sestavo sveta, ki upravlja
fundacijo. Svet ima 27 članov, od tega je
25 predstavnikov uporabnikov (14
invalidskih organizacij in 8 huma-
nitarnih organizacij, po en predstavnik
Gorske reševalne službe, Rdečega križa
in Slovenske Karitas), dva  predstavljata
vlado Republike Slovenije. To posebej
poudarjam, ker v zadnjem času nekateri
očitajo fundaciji, da taka sestava sveta,
ko člani sveta zastopajo tako interese
fundacije kot tudi uporabnikov (oziroma
kar organizacij, katerim pripadajo) ne
omogoča delovanja na načelih nepri-
stranosti. Poudarjam, da člane sveta
imenuje državni zbor in da take trditve
pomenijo očitno nezaupnico zako-
nodajalcu, ki je tako zamisel organizacije,
njeno poslanstvo in način dela določil v
zakonu in na njem temelječem odloku o
ustanovitvi FIHA. Da ne govorim o
osebnem poniževanju ljudi, ki aktivno
delajo v svetu fundacije oziroma na
področju humanitarnih in invalidskih
organizacij!

Prav je, da bralci Paraplegika tudi vedo,
da FIHO vsako leto (praviloma oktobra)
povabi invalidske in humanitarne
organizacije, da kandidirajo za razpisana
sredstva. Tako je FIHO za leto 2004
razpisal 2,2 milijarde SIT za invalidske
organizacije in 737 milijonov SIT za
humanitarne organizacije. Uporabniki
lahko sredstva uporabijo samo za name-
ne, za katere so jim bila odobrena. O
porabi sredstev morajo poročati FIHU,
ta pa tudi sam med letom izvaja nadzor
pri uporabnikih, kako in za kaj porabljajo
odobrena sredstva. FIHO nato konec
marca pošlje poročilo o delu v minulem
letu državnemu zboru in pristojnima
ministrstvoma. Tako se poraba sredstev
nadzoruje na različne načine in z ra-
zličnimi organizacijami. Seveda ne
smemo pozabiti  računskega sodišča, ki
bdi nad zakonitostjo in učinkovitostjo
oziroma smotrnostjo porabe denarja.

Letos tako FIHO sofinancira izvajanje
programov, delovanje in naložbe pose-
bnih socialnih programov dvaindvajsetim
invalidskim organizacijam, delovanje in
naložbe socialnih programov sede-
minštiridesetim humanitarnim orga-
nizacijam.

FIHO naši organizaciji tako rekoč reže
velik del finančne pogače. Kako se je ZPS
»odrezala« pri izvrševanju začrtanih
planov?

Ker sem direktor FIHA šele od letos,
težko ocenjujem, kako je Zveza para-
plegikov Slovenije »porabila« odobrena
sredstva. Vendarle lahko na podlagi
prejšnjih letnih poročil, ki jih je Zveza
pošiljala  FIHU, sklepam, da do sedaj
nikoli niso bile ugotovljene nepravilnosti
pri porabi s sklepom sveta FIHA odo-
brenih sredstev!

Kakšna je vloga fundacije pri
gradnji našega Doma paraplegikov
v Pacugu?

Gradnjo Doma paraplegikov v Pacugu je
FIHO sofinanciral od začetka gradnje
(torej že od priprave projektne doku-
mentacije), to je od leta 1999 dalje. Tako
je FIHO vsako leto odobril določena
sredstva.

Kot spremljevalec invalidov ste
prvič stopili v stik z Zvezo para-
plegikov Slovenije v Pineti. Kako
je to srečanje oblikovalo vaše
mnenje o invalidnosti?

Mislim, da sem se prvič srečal s Pineto
leta 1982. Spremljevalec sem bil večkrat
in spomini so predvsem lepi! Pineta je
za slovenske paraplegike in tetraplegike
ter za vse, ki smo bili z njimi tam,
poseben kraj. Neodvisno življenje inva-
lidov, vključevanje v družbo, človekove
pravice – vse to, o čemer se danes veliko
piše (naj spomnim samo na predlog za
spremembo 14. člena ustave, s katero
bodo invalidom izrecno zagotovljene
enake človekove pravice kot drugim
državljanom), se je že pred več kot
dvajsetimi leti živelo poleti v Pineti!
Zato moram glasno povedati, da so bolj
kot številne knjige in študije vplivale na
mojo odločitev o poklicni poti izkušnje s
Pineto in Bratstvom bolnikov in inva-
lidov, kjer sem bil tudi vrsto let spre-
mljevalec na  srečanjih ob koncu tedna.

Tudi vaš sin Domen že nekaj let
spremlja naše člane na obnovitveni
rehabilitaciji. Kaj on pravi o delu
in življenju paraplegikov?

Najprej naj za tiste, ki Domna ne poznajo,
povem, da je bil do sedaj  dvakrat
spremljevalec v Pineti, star pa je 18 let.
Še preden  prenesem na papir njegove
besede, pa bi vendarle rad povedal, da je
Domen prvič šel na morje kot spre-
mljevalec na mojo oziroma ženino
pobudo. Zdelo se nama je primerno in
potrebno, da se kot najstnik sreča in sooči
z življenjem, ki je »drugačno«, ob tem pa
enako, kot ga živimo »neinvalidi«. Tistih
štirinajst dni sva bila oba z ženo kar
zaskrbljena, ne vedoč, kako se bo zgodba

končala. Končala pa bi se lahko tako ali
pa … No, in potem ko me je poklical že
na poti z morja, ker je potreboval prevoz
iz Ljubljane v Radovljico, so bile njegove
prve besede, da je bilo super in da je že
zmenjen za naslednje leto …

Ko sem mu torej doma prenesel vaše
vprašanje, mi je nekako takole odgovoril:
»Spremljanje vaših članov na obnovitveni
rehabilitaciji pomeni nekaj dela, nekaj
zabave in veliko neprespanih noči. Poleg
tega sem se naučil veliko o življenju!
Seveda pa težko rečem kaj bolj konkre-
tnega o življenju paraplegikov, saj je moja
izkušnja vezana samo na štirinajstdnevno
bivanje poleti na morju, kjer pa vemo, da
je življenje precej drugačno kot  nato med
letom doma, ko moramo hoditi v šolo,
službo … Posebej pa pozdravljam vso
četrto skupino in vidimo se ponovno
avgusta!«

Kaj direktorja FIHA poleg delo-
vanja na invalidskem področju
zanima v prostem času?

Glede na to, da z ženo oba delava na
področju invalidskega varstva (ona v
zavodu za varstvo otrok, mladostnikov
in odraslih z zmerno, težjo ali težko
motnjo v duševnem razvoju Radovljici),
seveda  velik del najinih pogovorov
nameniva »službenim« temam. Naj
dodam, da smo velika družina (poleg
Domna sta tu še devetletna Špela in
prvošolka Manca), zato se vedno kaj
dogaja – pomoč pri opravljanju domačih
nalog, razvozi na razne obšolske deja-
vnosti itd. Žena rada pleše, zato skupaj z
nekaj prijatelji vsak petkov večer pre-
živimo na plesnih vajah (imamo posebej
prilagojen program), pa dobra gledališka
predstava, pivo s prijatelji, nekaj strani
knjige pred spanjem, obisk kakšne
športne prireditve, sprehod in tek v naravi
in že je teden naokoli …

Pomembnost dojemanja in pome-
mbnosti vztrajanja nas dela svo-
bodne in nas presega. Iz zgodbe
Cveta Uršiča si zapomnite, če
kdajkoli potrebujete roko v pomoč,
jo boste odkrili prvo pri sebi. Ko
boste kasneje odkrili, da imate dve
roki, eno za pomoč sebi, eno za
pomoč drugim, boste odkrili
izročilo za prihodnost. Naša
vrednost se s poškodbo hrbtenjače
ni spremenila. Raznolikost je sol
življenja, saj se  v neki točki vsi
najdemo, vsi živimo pod istim
nebom in isto luno. Šteje vsak dan,
vsako leto, vsaka zveza, vsak
pogovor.
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Že bežen pogled v sredstva javnega
obveščanja je povedal, da Univerzitetni
klinični center išče novega generalnega
direktorja. Kdo bo vodil to najpo-
membnejšo in največjo slovensko
zdravstveno ustanovo, ki ima velik
ugled tudi v svetu, je bilo vprašanje in
ugibanje številka ena. Dokaj vroč stol,
ki ga zaseda direktor takšne ustanove,
je na prvi pogled lahko zelo vabljiv,
toda ni povsem tako. Predvsem ne za
poznavalce in glede na dogodke, ki so
zadnje čase polnili časopisne stolpce v
naši deželici.

Znano nam je, da svet kliničnega centra
direktorja ni izbral s prvim razpisom,
temveč z drugim, ko je na tajnem
glasovanju s tekmeci dobesedno
pometel dolgoletni prvi človek Inštituta
RS za rehabilitacijo, mag. Franc
Hočevar. Njegovo ime se je v javnosti

ponudil polno podporo in pomoč. Vse
od leta 1985 je kot predsednik
organizacijskega odbora vodil kar nekaj
naših največjih športnih prireditev,
mednarodnih in domačih, med drugim
tudi evropsko prvenstvo v košarki na
vozičkih v Ljubljani. A ne samo to,
omogočil je še zdravniško službo,
prevoze in drugo. Vrata njegove
pisarne so nam bila vedno odprta.

Mag. Franc Hočevar je sicer znan po
svojem humanem delu. Je dolgoletni
član Rotary kluba Ljubljana,
predsednik zelo odmevne akcije »Z
glavo na zabavo brez alkohola«,
vidno vlogo ima v Zvezi prijateljev
mladine, je gasilec in še marsikaj. Za

Mag. Franc Hočevar je postal generalni direktor UKC

Jože Okoren

20 LET PRIJETNEGA

SODELOVANJA

pojavljalo že pred uradnim razpisom,
predvsem pa po prvem spodletelem
poskusu. Ponosni smo, da je bil izbran
tako suvereno, ponosni zato, ker smo
z njim kot glavnim direktorjem Inštituta
RS za rehabilitacijo sodelovali ves čas
njegovega vodenja.

Videli smo, da so ga takoj obkrožili
novinarji, tudi z neprijetnimi vprašanji.
Suvereno je odgovarjal in nakazal, kako
se bo lotil dela. V svojih intervjujih je
rad poudarjal, da prihaja iz dežele
cvička.

Razumljivo je, da je naša organizacija
od same ustanovitve in tudi pred tem
na neki način povezana z Inštitutom
za rehabilitacijo. Tako kot z njegovimi
predhodniki smo se tudi z njim
dogovorili za medsebojno sodelovanje.
Takoj je razumel naše potrebe in

Hvala za vse in srečno roko pri vodenju UKC!

nas pa ni bil le direktor neke ustanove,
bil je predvsem človek in prijatelj.

Na njegov »stolček« na Inštitutu
prihaja prav tako mlad strokovnjak, kot
je bil mag. Hočevar pred dvajsetimi leti
ob prevzemu te odgovorne funkcije.
Tudi mag. Robertu Cuglju želimo,
da bi uspešno vodil Inštitut in da bi
tudi z njim uspešno sodelovali. »No,
razloga ni, saj je tudi on Dolenjec!«

Mag. Hočevarju se ob tej priložnosti
zahvaljujemo za njegovo sodelovanje
in prispevek pri naših prizadevanjih,
seveda pa želimo, da bi pri njem tudi v
prihodnje naleteli na podporo. Gospod
direktor, srečno roko pri vodenju
Univerzitetnega kliničnega centra vam
želimo!

Mag. Robert Cugelj, novi
direktor Inštituta RS za reha-
bilitacijo, je doslej v inštitutu
vodil investicije.

Generalnega direktorja Inštituta RS za rehabilitacijo mag. Franca
Hočevarja je zamenjal mag. Robert Cugelj.
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»Tudi v vaša srca bi radi prinesli
čim več trenutkov sreče in
zadovoljstva, zato vam in vašemu
spremljevalcu ponujamo dese-
todstotni popust,« so zapisali v
katalogu in z mednarodnim invalidskim
znakom označili vse hotele, ki so
prilagojeni turistom na invalidskih
vozičkih. Tudi z letališči in letalskimi
družbami so dogovorjeni za nemoteno
vstopanje v letalo in izstopanje iz njega.
Poskrbeli so še za vaš prevoz od
letališča do hotela. Na letališčih vas
bodo pričakali predstavniki Intelekte,
vam pomagali urediti formalnosti in vas
pospremili do letala ali hotela.

In kam se lahko invalidi na vozičkih
odpravimo na letovanje z Intelekto?
Mogoče v hotel AENOS na otoku
Kefalonija ali v hotel APOLLO na
skoraj neokrnjenem mističnem otoku
Karpatos v Egejskem morju. Kaj pa v
hotel KIPRIOTIS VILLAGE na
otoku radosti in življenja, kjer se je rodil
oče medicine Hipokrat, ali v hotel
DORYSSA BAY na otoku Samos?
Lahko pa greste tudi v hotel SIDI
SLIM na pravljičnem orientalskem
otoku Djerba v Tuniziji.

Intelekta nudi še dodatne popuste
pri gotovinskem plačilu, pri

zgodnjih rezervacijah, brez-
plačne počitnice za otroke
različnih starosti, standardni
popust za otroke od dveh do
dvanajst let, popust za mla-
dostnike, starejše od 12 let, in
drugo. Vsa potovanja lahko
plačate tudi na 12 ali več
obrokov.

Če vas zanimajo tovrstne počitnice,
pokličite Intelekto (02 53-61-960;
spletna stran: www.intelekta.si)

Če bi v vsaki državi na mejnem prehodu
ožigosali Robijev potni list, bi ga moral
že zamenjati, čeprav mu datum
veljavnosti še ni potekel. V njem namreč
ne bi bilo več prostora za nove
»štemplje«! Pri komaj 26 letih je
študent podiplomskega študija na
Ekonomski fakulteti in skavt iz Selške
doline preštopal, prekolesaril, prehodil
in prevozil že zajeten del sveta. Minulo
poletje je skupaj s Suzano Kotar iz
Škofje Loke za dobre tri mesece pod
drobnogled vzel Azijo, predvsem

predele z najmanjšo turistično invazijo.

Robijeva popotniška abeceda:

A - avtoštop sicer ni najhitrejši
način potovanja, je pa zelo
razburl j iv.

B - brez poguma na potovanju ne boš
prišel daleč.

C - ceste so ponekod prevozne samo
z verigami, čeprav ni snega.

Č - čistoča je marsikje čisto na
psu.

D - dolar poznajo skoraj v vsaki
državi, pri tolarju pa se večini zatakne.

E - enostavno se je treba za odhod
samo odločiti, ni izgovorov v poma-
njkanju denarja.

F - fin je občutek, ko ti povsod po
svetu v težavah priskočijo na pomoč.

G - garje lahko dobiš, če ves teden
nosiš isto spodnje perilo.

I - izgubil sem se zelo pogosto, toda
še vsako leto sem našel pot domov.

J - jezik srca in širok nasmeh razumejo
v vseh deželah.

K - klic svobode je eden glavnih
motivov za potovanja.

L - lepota poti se ponavadi skriva v
največjih težavah.

M - masaža duše mi pomeni spanje v

Z INTELEKTO na počitnice

Kronist

INTELEKTA - DRUGAM IN

DRUGAČE V DRUŽBI

PREBUJENIH LJUDI

INTELEKTA iz Murske Sobote je priznana dolgoletna turistična
agencija z bogato in kakovostno turistično ponudbo. Zato tudi v
nadvse lepem in pestrem katalogu za letu 2004 ponujajo izredno
zanimivo izbiro hotelov za počitnikovanje. Z zanesljivimi letalskimi
družbami vas bodo prepeljali na grške otoke Samos, Lesbos, Kos,
Karpatos, Lefkas, Kefalonija, Malto, Djerbo, Sicilijo in v Romunijo.

Katalog pove vse.

V Laosu štoparjem

ustavljajo tudi

traktoristi in motoristi
Robi Ravnihar, popotnik iz Železnikov



24

Paraplegik 100

naravi in pogled na zvezdnato nebo.

N - narava je povsod tako različna,
mesta pa so povsod tako enako
betonska.

O - odprt um na potovanju odpre vsa
zaprta vrata.

P - potovanja so najboljša šola
življenja.

R - rešitev vseh svetovnih problemov
je v ljubezni.

S - spalna vreča me je grela bolj
pogosto kot odeja.

Š - ščepec norosti najbolj začini
popotniško juho.

T - turistične agencije še niso prav
veliko zaslužile z mojimi potovanji.

U - uspeh ni cilj, temveč potovanje
do cilja.

V - volja, vizija, vera, vztrajnost …

Z - za potovanja ne potrebuješ
denarja, ampak sanje.

Ž - Železniki so najlepši kraj na
svetu.

Robijev glavni cilj na največji celini na
svetu je bil Laos, ena najrevnejših držav
na zemeljski obli. V to jugovzhodno
azijsko državo namreč zelo redko stopi
turistična noga. Tisto, kar je redkost,

pa postane v očeh pravih pustolovcev
zelo dragocena trofeja.

Robi navaja še en razlog za odhod v
turistično precej neobljudeno deželo:
»Če preveč potuješ v tako imenovane
komercialne države, se ti zazdi, da
sploh nisi spoznal domačinov in
njihovega načina življenja, ker si bil na
poti preveč zaposlen s spoznavanjem
turistov ali popotnikov. Pred tremi leti
v Avstraliji se mi je zgodilo, da sem
med množico ljudi srečal še najmanj
prebivalcev kengurujeve dežele!«

Poceni transsibirska železnica, mon-
golsko cestno omrežje, tibetanski
obroki s podganami, brezplačen hotel
na Kitajskem … in Laos!

Več kot dva meseca je trajalo potovanje
do Laosa in v tem času se je Robiju
pripetilo toliko nenavadnih doživetij, da
jih je nekaj vredno vsaj omeniti.
Bržkone ni pričakoval, da se bo moral
že uvodni teden sredi Madžarske
ponoči v koruznem polju ob cesti
skrivati pred ukrajinsko mafijo, ki
izkoristi vsako priložnost, da izprazni
žepe nedolžnih popotnikov.

S Suzano sta po tisočih prevoženih
kilometrih v kabinah tovornjakov le
prispela do Moskve, kjer sta si za pičlih
40 dolarjev kupila karto za trans-
sibirsko železnico. Njuno potovanje v

smrdečih in zatohlih kupejih je trajalo
vse do Irkutska ob Bajkalskem jezeru,
kjer sta prestopila na vlak do Ulan
Batorja, glavnega mesta Mongolije. Za
nekaj dni sta zaživela pravo nomadsko
življenje, saj sta spala v njihovih
značilnih šotorih sredi pustinje.

Skupaj s popotniki iz Poljske sta obiskala
širno puščavo Gobi in se spustila na
dno globokega in ozkega kanjona.
Ravno takrat se je močno ulilo in vsa
deževnica se je od zgoraj začela zlivati
v tisti ozki koridor, tako da je reka v
pičlih desetih minutah narasla za cel
meter. »To je bilo skoraj usodno za
nas, kajti zaradi ozke soteske smo imeli
zelo malo manevrskega prostora za
pobeg. Ko smo že izgubili upanje za
preživetje, je dež čudežno ponehal in
gladina reke se je v nekaj minutah
znižala na prejšnjo raven,« je Robi
opisoval enega najbolj dramatičnih
trenutkov v svojem življenju.

Le nekaj dni pred tem jih je vodna sila
skoraj odnesla skupaj s kombijem, ko
so prečkali zelo deročo reko, v kateri
so obtičali kar za nekaj ur. Mongolsko
cestno omrežje namreč premore zelo
malo mostov, namesto urejenih asfa-
ltnih cest pa imajo bolj ali manj
kolovozne poti.

Na Kitajskem je Robi pot nadaljeval
sam, saj sta imela s Suzano od tamPopotnik visoko na prelazu

Domačinka je najprej
pomislila, da je Robi
terorist.Po
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naprej različne cilje in načrte. Ker ga
je takrat že prav pošteno »zvijalo« v
denarnici, se je odločil, da si bo nataknil
»gorenjsko« masko. Varčeval je
predvsem pri spanju, saj je namesto v
mladinskih hotelih kot najbolj trmasti
akviziter zvonil kar po hišah vaščanov
in ponižno prosil za prenočišče.
Povsod so ga sprejeli. Nekateri ljudje
so ga pošiljali v hotel, ker niso verjeli,
da je res že tako na tesnem z dena-
rjem. »Zgodilo se je, da me je neki
gospod odpeljal kar v hotelsko rece-
pcijo, kjer pa sem ga le prepričal, da
imam prazno denarnico. Zaradi mene
se je potem sestalo vodstvo hotela in
odločili so, da lahko pri njih brezplačno
prespim eno noč.«

Robija so odprtih rok sprejeli tudi
tibetanski menihi, pri katerih se je
duhovno osvežil in okrepčal. Izmed
mnogih stvari ga je najbolj presenetilo
njihovo sožitje s podganami, ki so se
prosto sprehajale po vseh prostorih
samostana. Celo jedle so iz njihovih
krožnikov.

Vsakodnevne večurne molitve in
meditacija so mu očitno povrnile moči,
saj je v naslednjem tednu po tibetanski
planoti prehodil kar 300 kilometrov.
In napočil je dan, ko se je znašel na
mejnem prehodu med Kitajsko in
Laosom!

»V dveh tednih nisem v Laosu srečal
niti enega samega turista, zato pa toliko
več preprodajalcev opija!«

Laos je edina jugovzhodna azijska
država, ki nima izhoda na morje,
nadomestilo za morsko plovbo pa jim
pomeni zelo gost rečni promet po reki
Mekong. Poleg tega veletoka imajo
domačini možnost potovati le še po
dveh glavnih »njivskih« cestah, ki
vodita od severa proti jugu. Toda ne
vedno, kajti ob močnem monsunskem
deževju sta cesti popolnoma pre-
plavljeni in neprevozni, v kar se je na
lastne oči prepričal tudi svetovni
popotnik iz mesta pod Ratitovcem.

Kot že prej domala po celotni Kitajski
je Robi tudi v Laosu z dvignjenim
palcem ustavljal vsa možna vozila na
motorni pogon. Prevažali so ga
motoristi, vozniki predvojnih tovo-
rnjakov, brezplačno se je vozil s taksisti,

nekega dne pa je pred njim na zavore
pritisnil celo kmet na traktorju in mu
za tisto noč ponudil prenočišče v
domači hiši. Zjutraj so se pred njegovo
domačijo – vse hiše so zgrajene iz
bambusa - začeli zbirati vaščani, ki so
ga založili z ogromno količino opija.
Kot najpodjetnejši prekupčevalec se je
s traktorjem potem odpeljal v mesto po
»poslovnih« opravkih. »To je zelo
značilna podoba Laosa, ki slovi kot
država, v kateri pridelajo največ opija
na svetu. Predvsem življenje kmetov je
težko in trpko, saj nimajo nobene
državne podpore, zato se zatekajo v
takšne nečedne posle,« je Robi opisal
temnejšo plat Laosa.

Njihovo bolj ali manj brezupno
življenje jim je s svojim večernim
nenapovedanim prihodom kar obogatil,
saj je bil za vaščane prava atrakcija.
Izmučen in sestradan od naporov
potovanja si je pri mnogih hišah dobro
privezal dušo. »Spomnim se, da sem
neko dopoldne pri neki družini
naenkrat pojedel deset jajc, tri posode
riža in dve posodi juhe. V dveh tednih
bivanja v Laosu sem zaradi takšnega
načina življenja izgubil občutek, kje
imam pravzaprav denarnico.«

Ko je vsak zvečer trkal po hišah, mu je
nekega dne vrata odprla stara ženica,
ki pa je bila zelo nezaupljiva. Sprva je
mislila, da je Robi terorist, zato je
zahtevala, da popolnoma izprazni
nahrbtnik. Ko je ugotovila, da se v
njegovi notranjosti skrivajo le pre-
potena in že napol plesniva oblačila,
ga je spustila v stanovanje.

V takih trenutkih se ti čas prestavi v
dobo, ko so pričeli šteti leta. Domača
kmečka kuhinja brez elektrike, hla-
dilnika, kjer si kosilo kuhajo nad ognjem,
brez radiatorjev ali zofe iz alkantare.
Le preprosta ljubeznivost in mir sta
vladala v sobi. To pa je bilo povsem
dovolj, da je naš junak skoraj zaspal
poleg nahrbtnika. No, brez obilne
večerje, ki je ne bi pripravili niti na
Kitajskem zidu, pa le ni šlo!

Kljub spokoju se je tu Robertu sesula
velika dogma. Toplarji, ta slovenska
posebnost, tako je naš junak razlagal,
kjer koli je bil po tem svetu, označujejo
meje slovenske države. Tako jih je

mogoče videti od Zilje do Benečije, od
Štajerske do Dolenjske. In vendar je tu
zagledal enega! Sicer ni bil okrašen kot
kje na Dolenjskem, vendar povsem
pravi toplar. Namesto tople postelje si
je izbral slamo in spet hotel s tisoči
zvezdicami. Preden je zaspal, je večer
sklenil z mislimi o ponovni preučitvi
naše zgodovine. Ali smo bili resnično
Slovani, Veneti … in če toplarji
označujejo meje našega naroda, smo
mar mi tisto skrivnostno ljudstvo, ki je
v zgodovini obvladovalo svet od
Čedada do Mekonga, ali pa so prebi-
valci Laosa potomci Slovencev?
Vsekakor dovolj priložnosti in izzivov
za slovenske zgodovinarje in ponovno
pisanje zgodovine! Ob tako globokih
mislih je bil naš junak že globoko onkraj
Hada.

Jutranje slovo od gospe je bilo ganljivo,
vendar ima vsak kruh svojo skorjo,

pravi stari pregovor. Tistega dne se je
v Robertu prebudila trgovska žilica. Po
običajni popoldanski nevihti, ko je
krmaril mimo luž sredi osrednje laoške
avtoceste in trgal s podplatov pijavke,
se mu je približal eden od tipičnih
lovcev v Laosu. Toda ta je imel namesto
običajnega dvometrskega pihalnika le
pol metra dolgo smrtonosno orožje iz
16. stoletja, saj je bilo v cev najprej
treba stresti smodnik, ga potlačiti in

Otroci so prisrčni povsod
po svetu.
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dodati svinčeno kroglico, nato je bil
lastnik oborožen in pripravljen na lov.

Lovec, očitno nezadovoljen zaradi
slabega izkupička tistega dne, se je iz
lovca prelevil v žrtev in namesto lovske
kariere se je preskusil na modni pisti
avtoceste z riževimi polji v ozadju.
Sredi fotografiranja si je Robi pričel
ogledovati dolžino pihalnika in ga
primerjal z dolžino nahrbtnika. Ni
minilo pol ure, ko so se pričela naporna
dveurna pogajanja za glavni adut naše
žrtve. Vendar sta bili obe strani ob
izteku pogajanj nadvse zadovoljni,
kako tudi ne, saj smo bili pred več kot
tisoč leti tako rekoč sosedi! Eden je
nadaljeval pot prikrajšan za polmetrsko
cev, drugi za štiri dolarje, kapice
Mercatorja, Loke kave in Unitecha ter
dve kratki majici znamke Iskratel in
Alples.

Tiste dni se je zgodil 11. september in
lahko si predstavljate, kakšen pregled
je sledil na carini! Toda naš junak je
opravil izpit. Uspelo mu je namreč prek
carin in treh letališč tisti polmetrski
pihalnik nekako … pretihotapiti. Kako,
pa naj ostane skrivnost.

In kakšen je bil ponovni vstop v
»civilizacijo«, kakor radi imenujejo
najbolj razvito kraljestvo jugovzhodne
Azije, Tajsko?

Z bližino meje je pričelo naraščati
število turistov, predvsem tistih z
nahrbtniki z vseh koncev sveta - največ
iz Velike Britanije, Francije in Izraela.
Namesto vprašanj o navadah naroda,
jeziku, zgodovini so sledila kon-
kretnejša vprašanja: kje je mogoče
kupiti opij, po koliko in »a res ful
zadene«, ker ne poskusiti opij v Laosu
je kakor si ne ogledati Bleda v Sloveniji.
Ker pa Robi ni bil ravno koristen
sogovornik, so ga nekoliko zgroženo
pogledali in odhiteli vsak po svoji poti.

Štopanje pa v deželi smehljajev ni
najbolj utečena dejavnost …

Treba je vedeti, da je Tajska dežela
smehljajev, in Robiju večkrat niso
ustavili (kot je kasneje ugotovil), ker jim
je bilo nerodno, da mu bodo ustavili
za prekratek kos poti. Prav tako jim ni
bilo jasno, kako lahko turist štopa, ko

pa najdražja avtobusna vozovnica
stane nekaj več kot 10 dolarjev (če jih
imaš)!

Ni minilo teden dni, ko je Robi
spoznaval skrivnosti tajskega budizma.
Njegovo filozofijo bi lahko ponazorili
z rekom »Pes je pes«. Takšen je bil
namreč odgovor meniha, ko se je naš
junak razburjal nad psom, ki se je lotil
edinega preostanka obutve, ki jo je
popotnik imel, in zgrizel dobršen del
podplatov.

Tudi v glavnem mestu Bangkoku si je
Robi prenočišče poiskal v enem izmed
budističnih samostanov na obrobju
mesta in spoznal čare mesta z druge
plati: tržnice, kjer kupujejo Tajci, ulice,
kjer se sprehajajo Tajci, in dvorane, kjer
trenirajo tajski boks.

Vrnitev v Evropo in avtoštop po
evropskih magistralkah …

Zadnje dneve je Robi preživel ob
prodaji fotoaparata, ki je bil glavni
finančni vir za nakup letalske vozovnice
v Evropo. Lahko bi izbiral med
Parizom, Frankfurtom ali Rimom, toda
ker je iz Pariza doslej le enkrat štopal
v domovino, se je odločil za to mesto.
Ob prihodu v Evropo ga je pospremilo
jutranje sonce in sledil je dvodnevni
avtoštop ob koncu tedna v domovino.

Le nekaj kilometrov pred mejo bi prvič
skoraj pristal v zaporu. Na postajališču
na avtocesti, 20 km pred Trstom, se je
lokalnim policajem zazdel sumljiv kot
pripadnik teroristične organizacije Al-
Kaida, saj je bil obritoglav, bradat in
oborožen s polnim nahrbtnikom. Ko
so iz varne razdalje zahtevali, da odpre
nahrbtnik, jim je junak nadvse resno
odgovoril, da je večja nevarnost
okužbe z biološkim orožjem preko
dihal kot klasične eksplozije. Ko so prvi
eksponati perila pričeli prihajati na plan,
se je lokalna policija odločila, da pa
mogoče naš junak le ni pripadnik
mreže Al–Kaide. In z nasmehom na
ustnicah je pričakal prihod v domovino.
Ali kot je rekel pesnik Janez Menart:
»Včasih je prav, da se stemni nebo, da
se navadimo sonce ljubiti …« Tistega
dne je junak spet zagledal svoje sonce
nad Ljubljano.

Informacija je imela in ima vedno
pomembno vlogo. Pomembno je,
da jo dobimo čim hitreje, kajti le
sveža ima vrednost. Informacije pa
se lahko prenašajo na različne
načine. Za nami je 99 številk glasila
Paraplegik, s pomočjo katerih smo
vas seznanjali tudi s športno
rekreativnimi dogodki paraplegi-
kov na domačem in mednarodnem
prizorišču. Skozi vsa ta leta, to je
od leta 1980, se je šport paraplegi-
kov razvijal in širil v tekmovalnem
in množičnem smislu. Težko je bilo
vsemu slediti in korektno popisati,
vendar je bilo v Paraplegiku vedno
dovolj prostora, da smo našim
bralcem predstavili vse športne
dogodke.

Ko govorimo o športnih dejavno-
stih paraplegikov, je tekmovalni
šport že nekaj časa dejstvo, ki ga
ni mogoče zanikati. Pri nas smo ga
pred leti počasi sprejemali zaradi
njegovega zgodovinskega razvoja.
V zahodnih državah so ga namreč
v rehabilitacijskih programih že
takrat obravnavali kot pomemben
in sestavni del programa. Toda kot
pri »zdravih« tako tudi pri invalidih
vlada oster boj v sami selekciji in
udejstvovanju.

Tudi stroka ni povsem poenotena:
vrhunski šport invalidov da, vrhu-
nski šport invalidov ne!? Zakon o
športu invalidom sicer »dovoljuje«
ukvarjati se s športom, ne priznava
pa vrhunskosti in je ne nagrajuje.
Dejstvo pa je, da če ni vrhunskih
rezultatov, ne moreš kot posa-
meznik ali ekipa nastopiti na
določenih tekmovanjih. Vendar vsi
raje poročamo o zmagah kot o

Šport skozi

99 številk

glasila

PARAPLEGIK

Jože Okoren
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porazih.

Ta skromni prispevek ni namenjen
globoki analizi športne dejavnosti
paraplegikov, temveč hoče le
obuditi spomin na prehojeno pot
glasila Paraplegik skozi šport. Da
je šport nujen, koristen ali kako
drugače opravičljiv, je bilo doka-
zano že pred nekaj desetletji. Naše
glasilo je staro toliko kot naša
društva, ki so v svoje programe
športno dejavnost uvrstila kot
prednostno nalogo. Vsi športni
dogodki v okviru društev in Zveze
so bili popisani. Bogato paleto
dejavnosti športnih dosežkov na
domačem in mednarodnem prizo-
rišču so imeli bralci priložnost
prebrati in tudi ocenjevati. Že ko
je naše glasilo delalo prve korake,
smo z njegovo pomočjo opravili
premik v mišljenju ljudi, da je šport
invalidov nekaj, kar moramo vzeti
za svoje. Vedeli smo, da so priza-
devanja usmerjena k isti stvari, k
športu, in da ni ločevanja med
neinvalidi in invalidi.

Statistika kaj lahko zavaja, zabriše
pomembna dejstva. V vseh šte-
vilkah glasila smo bralce seznanjali
z domačimi, mednarodnimi ura-
dnimi in neuradnimi tekmovanji. S
ponosom smo poročali o naših
uspehih posameznikov in ekip,
poročali smo tudi o neuspehu. Z
veseljem smo pričakovali rezultate
naših športnikov z vseh tekmovanj
in jih sporočali uredniku. Na
tekmovanjih najvišjega ranga smo
pridobili določene izkušnje, o njih
pa je poročal Paraplegik. Revija je
veliko vlogo odigrala pri ozave-

ščanju strokovne in druge javnosti
o dostopu do športnih objektov
tako za tekmovalce kot za gledalce,
to pa je zelo pomembno.

Paraplegik je poročal o številnih
tekmovanjih, ki smo jih organizirali
v okviru naše zveze. Nekaj od tega
je bilo še v času skupne države
(Jugoslavije), ko so bile orga-
nizirane male olimpijske igre
Jugoslavije v košarki, atletiki,
streljanju, šahu in spretnostni
vožnji z avtomobilom, kjer je preko
150 paraplegikov tekmovalo deset
dni. Dvakrat so bile igre v Sloveniji,
trikrat v drugih krajih Jugoslavije.

Zelo pomembno sporočilo je naše
glasilo skozi svoj čas podalo o
sodelovanju s pomembnimi insti-
tucijami na področju športa in
rekreacije, sodelovanju z drugimi
organizacijami in posamezniki na
področju športa. To sporočilo je
bilo zelo pomembno za mlade
paraplegike.

Paraplegik je sproti sporočal o
novostih in izboljšavah, predvsem
o razvoju tehnologije, invalidskih
vozičkov in razvoju športa invali-
dov v svetu, ki se še bolj komer-
cializira, uvajanju novih športnih

panog, vključevanju tudi težjih
invalidov v športne vsebine.

Slovenski paraplegiki smo prek
Zveze za šport invalidov Slovenije
včlanjeni v Mednarodni paralimp-
ijski komite, Mednarodno stoke
mandewillsko federacijo za šport
na vozičkih, Mednarodno zvezo za
tenis na vozičkih in Mednarodno
federacijo za košarko na vozičkih
(s posebno organizacijo za Evro-
po).

Sporočilo bralcem Paraplegika je,
da bodo slovenski paraplegiki še
naprej krojili slovenski, evropski in
svetovni vrh v športu invalidov.
Prepričan sem, da bo imel urednik
revije (stari ali novi) tudi v prihodnje
dovolj gradiva za poročanje o
športnih dogodkih.

In za konec še tole: po več kot
tridesetletnem delu v športu se
zahvaljujem vsem dobronamernim
(ki jih ni malo) notranjim in
zunanjim sodelavcem za prijetno
sodelovanje, zahvaljujem se jim za
pomoč in občasno spodbudo, ki
sem jo potreboval, predvsem pa gre
moja zahvala nekdanjim sotekmo-
valcem za korekten in prijateljski
odnos.

PAPEŽ Janez Pavel II.  je v Vatikanu sprejel športnike invalide iz
vsega sveta, ki so osvojili kolajne na »paraolimpijskih igrah« leta
1980. Med njimi sta bila  tudi dva Slovenca – srebrni v metu diska
(evropski rekord) Jože Okoren in bronasti v suvanju krogle Marjan
Peternelj.

Štart paraplegikov na malem
maratonu v Radencih
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V prelepi, sodobni in povsem novi
športni dvorani z bazenom, fitne-
som, plezalno steno in drugimi
športnimi pritiklinami je v prvi
tekmi ekipa DP Ljubljana z rezu-
ltatom 47:30 brez težav premagala
ekipo DP Novo mesto. Druga
tekma med Gorenjci in Štajerci je
pokazala, kako polna preobratov
je lahko tudi košarka na invalidskih
vozičkih. Po prvi četrtini so vodili
Štajerci, nato pa so v drugi četrtini
povsem popustili, saj so zadeli le
enkrat. No, v naslednjih dveh
četrtinah so zbrali svoje vrste in
slavili z rezultatom 48:35. Na tretji
tekmi so Dolenjci visoko premagali
(67:41) pred leti še nepremagljivo
ekipo DP Kranj, finalna tekma pa
je bila v prvih treh četrtinah
povsem izenačena. Moštvi DP
Ljubljana in DP Maribor sta se
izmenjavali v vodstvu, nato pa sta
se pri Ljubljančanih v zadnji
četrtini razigrala Dubrovski in
Berčon in tekmo končala z rezu-
ltatom 55:42 (25:25).

Ob razglasitvi rezultatov in pode-
litvi pokalov je košarkarjem čestital
župan Ribnice ing. Alojz Maren in
pripomnil, da občuduje neverjetno
spretnost in bojevitost igralcev na
vozičkih, ki so jo pokazali na
turnirju. Hkrati je predstavil
znamenitosti Ribnice in okolice, še
posebej pa rojstno domačijo zna-

Tradicionalni novoletni košarkarski turnir

Pokal

Ljubljančanom

menitega slovenskega jezikoslovca,
patra Stanislava Škrabca. Zanimiv
je ogled skednja, ki ga je pred
kratkim obnovil podjetnik Janez
Škrabec.

Tekme sta sodila Žarko Tomšič in
domačin Mitja Dečman, orga-
nizacijo in izvedbo turnirja pa so
denarno podprli številni pokro-
vitelji in donatorji. Organizator se
vsem zahvaljuje, še posebej pa
Občini Ribnica.

Vodje ekip s pokali

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je v sodelovanju z občino
Ribnica januarja v športni dvorani v Ribnici pripravilo že peti tradi-cionalni
novoletni košarkarski turnir. Za novoletni pokal so se pomerile ekipe iz
DP Gorenjske, Dolenjske, Bele krajine in Posavja, DP severne Štajerske
in DP ljubljanske pokrajine. Zmagovalni pokal je po dokaj izenačeni finalni
tekmi osvojila ekipa DP LJUBLJANA.

REZULTATI:

1. DP LJUBLJANA

2. DP MARIBOR

3. DP NOVO MESTO

4. DP GORENJSKE

Moštvi DP Ljubljana in DP
Maribor sta se izmenjavali v
vodstvu, nato pa sta se pri
Ljubljančanih v zadnji četrtini
razigrala Dubrovski in Berčon
in tekmo končala z rezu-
ltatom 55:42 (25:25).

Jože Globokar
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Letos je Zveza za šport invalidov Slovenije februarja na Soriški planini
pripravila že 12. državno prvenstvo smučarjev invalidov v veleslalomu.
Kot član Zveze paraplegikov Slovenije in član Društva paraplegikov
ljubljanske pokrajine sem se prvenstva udeležil drugo leto zapored. V
slabem vremenu sem v svoji skupini osvojil prvo mesto in s tem naslov
državnega prvaka. Tekmovali so še podkolenski in nadkolenski ampu-
tiranci in smučarji invalidi s splošnimi poškodbami.

Prvi krog:

DP Gorenjske : DP Maribor

44 : 59

DP Ljubljana : DP Novo mesto
44 : 53

DP Gorenjske : DP Ljubljana

49 : 57

Sodnika:

Vlado Skalič in Žarko Tomšič

Drugi krog:

DP Novo mesto : DP Maribor
51 : 56

DP Ljubljana : DP Maribor
64 : 70

DP Novo mesto : DP Gorenjske

44 : 54

Sodnika:

Žarko Tomšič in Mitja Dečman

Tretji krog:

DP Gorenjske : DP Novo mesto
36 : 66

DP Maribor : DP Ljubljana

50 : 46

DP Ljubljana : DP Gorenjske
49 : 46

Sodnika:

Primož Zaletelj in Mitja Dečman

Četrti krog:

DP Maribor : DP Novo mesto
51 : 40

DP Novo mesto : DP Ljubljana
57 : 58

DP Maribor : DP Gorenjske
45 : 27

Sodnika:

Vlado Skalič in Mitja Dečman

Rezultati po štirih krogih:

DP Maribor – 6

DP Ljubljana – 3

DP Novo mesto – 2

DP Gorenjske - 1

Po štirih krogih so se med najboljše
strelce vpisali: Janez Učakar “ 113
točk (Gorenjska), Marjan Župarič
“ 101 točka (Novo mesto), Gregor
Gračner “ 97 točk, Jože Berčon “
85 točk in Slobodan Banjac “ 81
točk – vsi iz ljubljanske ekipe.

Pri nas je v košarki na invalidskih
vozičkih registriranih 60 tekmo-
valcev. V tej sezoni pa je za svoje
klube tekmovalo 46 košarkarjev, ki
so v 12 tekmah dosegli 1200 točk -
1016 iz igre, 115 iz prostih metov
in 69 iz metov za tri točke.

Ekipe čaka še sklepni turnir (play–
off), ki ga bo pripravila Zveze za
šport invalidov Slovenije.

O tem turnirju, turnirju za pokal
Zveze in spomladanskem delu
mednarodne košarkarske lige
bomo poročali v naslednji številki.

Končana je košarkarska liga za sezono 2003–2004

Po štirih krogih

vodi Maribor
Kronist

12. državno prvenstvo za smučarje invalide v

veleslalomu

Smučanje privlačno

tudi za paraplegike

Na tokratnem državnem prven-
stvu z mednarodno udeležbo je
tekmovalo tudi nekaj smučarjev
paraplegikov iz sosednje Avstrije,
tako da je bilo tekmovanje še bolj
zanimivo. Potekalo je v zelo slabem
vremenu, saj sta mu botrovala
gosta megla in dež. Skozi meglo
skoraj nisi videl vratc na progi, kar
pomeni, da je bila vidljivost tako
rekoč nična.

Zaradi nevšečnosti z vremenom je
bil izpeljan le prvi tek, kjer sem z
najboljšim časom osvojil prvo
mesto.

Povedati moram, da sem letos začel

Žiga Breznik

V športni dvorani v Slovenski Bistrici so košarkarji Zveze paraplegikov
odigrali zadnji (četrti) krog ligaškega tekmovanja. Tekmovanje je zelo
dobro pripravilo in izvedlo Društvo paraplegikov severne Štajerske.
Tekme sta sodila Vlado Skalič in Mitja Dečman. Delegat oziroma komisar
Zveze je bil na vseh tekmah Milan Lukan. Prvi krog so ekipe DP Maribor,
DP Novo mesto, DP Ljubljana in DP Gorenjske odigrale v športni dvorani
v Radovljici, drugi v športni dvorani v Zgornjem Kašlju pri Ljubljani,
tretjega pa v športni dvorani v Trebnjem.

RAZPORED IN REZULTATI TEKEM:
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resno trenirati, preizkusil sem se
tudi na dveh tekmah za svetovni
pokal, vendar za vidnejši rezultat
potrebujem še precej trdega dela.
Prvo mesto s Soriške planine pa je
vsekakor lepa popotnica za nada-
ljnje delo!

S tem člankom pozivam vse tiste,
ki želite spoznati smučanje za
paraplegike ali pa imate v zvezi s
tem kakršnokoli vprašanje. Naj
povem, da je smučanje za para-
plegike oziroma monoski ali sitski,
kot se imenuje, zelo razvito v
Avstriji oziroma vseh alpskih
državah, in to že kar lepo desetletje
in več.

V Avstriji potekata vsako leto
začetna tečaja. Potrebna so le topla
oblačila in dobra volja, vso potre-
bno opremo za najem pa dobite na
tečaju samem. Vedno so tam tudi
ljudje, ki vam pomagajo pri zače-
tnih presedanjih v sedež ali po-
biranju pri padcih, tako da se ga
lahko udeležite tudi sami.

Že nekaj časa imam tudi sam v
mislih šolo, ki bi potekala v Kran-
jski Gori. Zato le pogumno z
vprašanji na dan, tudi s takimi, ki
se tičejo urejenosti in dostopnosti
sanitarnih prostorov! To je namreč
eno izmed ključnih vprašanj v
pogovoru z drugimi paraplegiki, ali
če hočete, ena od stvari, o kateri
se najprej vprašamo, ko nas začne
zanimati nekaj novega, kar ni naša
stalnica.

Lep pozdrav vsem in še naslov
moje e-pošte:
monoskiklub@yahoo.com.

Starejši radioamaterji se verjetno še
spominjate znaka YU3DSI/2, ki je pred
leti odigral pomembno vlogo, ko smo
bili na obnovitveni rehabilitaciji v Pineti.
Zakaj? Prvi telefon je bil namreč na
voljo šele na pošti v Novigradu. No, in
takrat je prišla zelo prav radijska postaja
in marsikatero sporočilo je bilo poslano
preko repetitorja R-1.

Nato smo bili zelo aktivni, ko je Oton
vodil SKED, mi smo se mu pa nekaj
časa pridno javljali. Še preden so
zavladali mobiji, pa je vse skupaj
zamrlo in je mrtvo še sedaj.

RK »TRIGLAV« je letos prevzel
organizacijo S5-MARATONA in lepo
bi bilo, da bi se tudi naša sekcija
S53DSI vključila v to tekmovanje.

Zato objavljamo izpis novega predloga
pravil Zveze radioamaterjev Slovenije
za MARATON 2004:

1. ORGANIZATOR TEKMOVANJA je
Zveza radioamaterjev Slovenije (ZRS).
Izvajalec tekmovanja je Radio-klub
TRIGLAV (S53APR).

2. SODELOVANJE - Pravico do
sodelovanja v tekmovanju imajo vse
licencirane postaje iz držav 1. regiona
IARU.

3. DATUM TEKMOVANJA - Te-
kmovanje je v posameznem koleda-
rskem letu razdeljeno na deset terminov
z začetkom v marcu (letos je odloženo
na april, op. S56hce) ter iztekom v
decembru. Tekmovanje poteka vsako
tretjo nedeljo v mesecu.

4. ČAS TEKMOVANJA - Od 09.00
do 14.00 po lokalnem času (08-13
UTC v zimskih terminih in 07-12 UTC

v poletnih terminih).

5. KATEGORIJE

S5-postaje:

A. 50 MHz, vrste dela: CW (50,
080-50, 100), CW/SSB (50, 130-
50. 500) in FM (F41-F59, razen F51)

B. 144 MHz, vrste dela: CW (144,
035-144, 150), CW/SSB (144, 150-
144, 399) in FM (V16-V47, razen
V40)

C. 144 MHz, vrste dela: FM (V16-
V47, razen V40)

D. 432 MHz, vrste dela: CW (432,
000-432, 100), CW/SSB (432, 100-
432, 399) in FM (U280-U287,
razen U280)

E. začetniki- 144 MHz, vrste dela:
enako kot v kategoriji B

F. SKUPINA: pet radijskih postaj, ki
so članice istega radiokluba

Tuje postaje:

A. 50 MHz, vrste dela: enako kot v
kategoriji A

B. 144 MHz, vrste dela: enako kot v
kategoriji B

C. 432 MHz, vrste dela: enako kot v
kategoriji D

 Tekmovalci se morajo držati notranje
razdelitve frekvenčnih pasov glede
načinov dela in vrste modulacije. Pri
FM-načinu dela se uporablja kanalski
razmak 10kHz na 50MHz oziroma
12, 5kHz na 144/432MHz.

Največja skupna moč oddajnika ne sme
presegati največje moči, ki jo določa
licenca sodelujoče postaje.
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Zimske radosti tudi za
paraplegike

Tekmovanje na S5-maratonu 2004

S53DSI - KAJ JE

TO?

Na svetovnem spletu sem iskal podatke o radioamaterjih paraplegikih,
pa nisem ničesar našel! Potem sem pogledal še slovenski »coolbook«
in dobil naslov: RK »TRIGLAV« - paraplegiki, Štihova 14, 1000
Ljubljana. To pomeni, da še obstajamo, čeprav le na papirju!

Edo Cerkvenik
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Dovoljen je samo en oddajni signal na
posameznem frekvenčnem območju.

Tekmovalci lahko za posamezne
termine izberejo poljubno lokacijo, te
pa v času trajanja tekmovanja ne smejo
menjati.

Število operaterjev v kategorijah ni
omejeno.

Ista radijska postaja lahko v posa-
meznem terminu tekmuje v več
kategorijah, in sicer v kategoriji A, B
in D (S5-postaje) oziroma G, H, in I
(tuje postaje). Kategorijo lahko iz
termina v termin poljubno menjamo,
razen kategorije E.

V kategorijo E (začetnik - 144MHz)
se lahko uvrstijo tiste radijske postaje,
na katerih dela/jo operater/ji, ki v času
prvega termina tekmovanja poseduje/
jo radioamatersko licenco manj kot 3
leta.

V kategorijo F (skupina) se lahko prijavi
pet radijskih postaj, ki so članice istega
radiokluba, in sicer tako da po prvem
terminu tekmovanja skupaj s tekmo-
valnimi dnevniki v elektronski obliki
pošljejo spisek petih klicnih znakov in
ime skupine (ime je lahko eden od
klicnih znakov iz skupine ali klicni znak
radiokluba). V vsakem terminu tekmo-
vanja morajo biti aktivne najmanj 3
radijske postaje iz skupine in morajo
biti skupno aktivne na vseh treh
frekvenčnih področjih (primer: postaja
X tekmuje v kategoriji A, B in D,
postaja Y v kategoriji B in postaja Z v
kategoriji E; ali: postaja X tekmuje v
kategoriji A, postaja Y v kategoriji E in
postaja Z v kategoriji D). Za posa-
mezni termin lahko skupina prijavi
najmanj 3 in največ 15 tekmovalnih
dnevnikov.

Zveze, vzpostavljene s pomočjo
satelitov, Lune (EME), meteorskih rojev
(MS), repetitorjev, retranslatorjev ter
crossband pretvornikov, se ne priznajo
kot veljavne.

6. NAČIN VZPOSTAVLJANJA ZVEZ
- Pri vsaki vzpostavljeni zvezi je treba
izmenjati klicni znak, oceno sprejema
(RS(T)), zaporedno številko zveze (ta
se na vsakem frekvenčnem obsegu
začne z 001) in UL (univerzalni
lokator).

Vzpostavljanje zvez na FM-sim-
pleksnih kanalih poteka po sistemu
predajanja frekvence (štafeta), kar
pomeni, da lahko radijska postaja
vzpostavi največ dve zaporedni zvezi
na istem simpleksnem kanalu. Tretja
zveza na istem simpleksnem kanalu je
dovoljena šele po preteku 10 minut,
razen če ni bila v tem času vzpo-
stavljena zveza na kakšnem drugem
simpleksnem kanalu.

Po spremembi načina dela med FM in
SSB/CW je treba ostati v novem načinu
dela najmanj 10 minut, kar mora biti
razvidno iz tekmovalnega dnevnika.

7. TOČKOVANJE - V času trajanja
tekmovanja se na posameznem frek-
venčnem območju z isto radijsko
postajo prizna samo ena zveza. Vsako
dvojno zvezo je treba vnesti v tekmo-
valni dnevnik in jo vidno označiti kot
dvojno.

Točkujejo se vse kompletne zveze na
naslednji način:

- zveze v FM-načinu dela po ključu 1
km je 1 točka,

- zveze v SSB-načinu dela po ključu 1
km sta 2 točki,

- zveze v CW-načinu dela po ključu 1
km so 3 točke.

Množilci so različna mala S5 UL-polja.

Izračun točk za posamezni termin
tekmovanja in vsako kategorijo dobimo
tako, da seštejemo točke vseh kom-
pletnih zvez in jih pomnožimo z vsoto
množilcev.

Po prejemu tekmovalnih dnevnikov bo
tekmovalna komisija za množilce
priznala le tiste klicne znake (njihova
mala S5 UL-polja), ki se pojavijo v
prejetih dnevnikih vsaj petih radijskih
postaj. Če se tak klicni znak pojavi v
dnevnikih več kot dveh radijskih postaj
iz iste skupine, prijavljene v kategoriji
F, potem se upošteva, kot da se je ta
klicni znak pojavil samo dvakrat!
Primer: zveza s S56 xxx/JN76GB se
prizna kot veljavni množilec; če se
pojavi v dnevnikih petih radijskih postaj,
ki niso prijavljene v isto skupino
kategorije F; če se pojavi v dnevnikih
šestih radijskih postaj in so od teh tri
prijavljene v isto skupino kategorije F;
in se ne prizna kot veljaven množilec,
če se pojavi v dnevnikih petih radijskih
postaj in so od teh tri ali več prijavljene
v isto skupino kategorije F.

Število točk za kategorijo F (skupina)
dobimo tako, da doseženo število točk
v posamezni kategoriji množimo s
faktorjem 1 za 50 MHz, 5 za 144
MHz in 10 za 432 MHz ter rezultate
seštejemo.

Letni rezultat za vsako kategorijo
dobimo s seštevkom točk 7 najboljših

Radioamaterji si za potrditev zvez izmenjujejo QSL kartice. Nekatere
so zaradi pomembnih osebnosti (španski kralj Juan Carlos) ali drugih
zanimivosti še posebej iskane.
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Župnijska Karitas iz Dolnjega

Logatca je februarja v Narodnem

domu v Logatcu pripravila dobro-

delni koncert DOBROTA NE

POZNA MEJA in ves izkupiček

namenila našemu članu Petru

Sokliču. S tem bodo Petru poma-

gali kupiti nov avto, številni

nastopajoči pa so se v ta namen

seveda odpovedali honorarju.

Tetraplegik Peter, ki živi v Domu

starejših občanov, je imel lep in dober

avto. Pred leti so mu ga pomagali kupiti

dobri ljudje, saj Peter ves denar (nekaj ga

še celo zmanjka) porabi za plačilo

stroškov bivanja v domu. Avto, prirejen

za ročno upravljanje, je lahko sam vozil

in mu je pomenil skoraj vse na svetu.

Toda vozilo, ki ni bilo zavarovano proti

kraji, so mu pred dobrim letom neznani

storilci ukradli. Peter še zdaj ne more

preboleti te izgube.

terminov v koledarskem letu. Radijskim
postajam, ki so za določeno kategorijo
poslale dnevnike za vseh 10 tekmo-
valnih terminov, se letni rezultat
izračuna s seštevkom točk 8 najboljših
terminov.

8. TEKMOVALNI DNEVNIKI - Te-
kmovalni dnevniki se vodijo v sta-
ndardni obliki za vsak termin ter vsako
frekvenčno območje ločeno.

9. BRISANJE ZVEZ IN DISKVA-
LIFIKACIJA - Brišejo se vse zveze, ki
vsebujejo napačno sprejet podatek o
zvezi, ko čas zveze odstopa za več kot
5 minut, in tiste zveze, ki kršijo 10-
minutno pravilo. Radijsko postajo, ki
grobo krši ta pravila, se lahko disk-
valificira.

10. POŠILJANJE TEKMOVALNIH
DNEVNIKOV ZA POSAMEZNI TE-
RMIN - Rok za pošiljanje tekmovalnih
dnevnikov je 7 dni (do vključno
drugega ponedeljka po tekmovanju).
Dnevnike je treba poslati v elektronski
obliki izključno v formatu EDI, katerega
sestavni del je tudi zbirni list. Če
prispejo tekmovalni dnevniki, ki niso
zapisani v formatu EDI, ali dnevniki
(vključno z zbirnimi listi), ki niso
pravilno izpolnjeni in kot taki ne
omogočajo računalniške obdelave, bo
komisija pri objavi seznama prispelih
dnevnikov takšne dnevnike posebej
označila. Tekmovalci morajo naj-
pozneje v 5 dneh po objavi seznama
prispelih dnevnikov komisiji poslati
pravilno izpolnjene dnevnike, sicer
bodo ostali neuvrščeni.

Iz imena datoteke mora biti razvidno
naslednje: pozivni znak, termin,
kategorija ter format datoteke:

Primer: s59dtb408b. edi

Znak leto (2004) in mesec (avgust)
kategorija format zapisa

Dnevniki se pošiljajo izključno po
elektronski pošti na naslov:

 ZRS maraton@hamradio. si

Komisija po elektronski pošti potrdi
prejem dnevnikov.

11. OBDELAVA DNEVNIKOV TER
OBJAVA REZULTATOV - Za obde-
lavo prispelih dnevnikov je odgovoren

izvajalec tekmovanja, ki objavi seznam
prispelih dnevnikov najkasneje v 3 dneh
po preteku roka za oddajo dnevnikov,
neuradne rezultate pa objavi najkasneje
v 12 dneh po preteku roka za oddajo
dnevnikov. Uradna objava seznama
prispelih dnevnikov ter rezultatov za
posamezni termin bo na spletni strani
ZRSmaraton@hamradio.si Rok za
pritožbe je 5 dni po objavi neuradnih
rezultatov na spletni strani. Če v tem
času ne prejme nobene pritožbe,
postanejo rezultati uradni. Objava
rezultatov v glasilu CQ ZRS ter na
BBS-ih je zgolj informativne narave.

Morebitne pritožbe se pošlje na naslov:
Radioklub TRIGLAV S53APR, Sa-
veljska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
ali po elektronski pošti na naslov:
ZRSmaraton@hamradio.si

12. NAGRADE - Organizator podeli
nagrade za končni rezultat tekmovanja
za vsako kategorijo, in sicer: od 1. do
3. mesta pokal ali plaketo in diplomo,
od 4. do 6. mesta diplomo. Če je v
posamezni kategoriji udeleženih manj
kot 10 tekmovalcev, se pokal ali plaketa
podeli samo za 1. mesto. Tekmovalci,
ki bodo poslali dnevnike za vseh 10
terminov, bodo prejeli spominsko
diplomo.

O kraju in času podelitve nagrad bodo
tekmovalci pravočasno obveščeni na
spletnih straneh organizatorja in
soorganizatorja.

13. KONČNE DOLOČBE - Pravico
tolmačenja in spreminjanja teh pravil
ter odločanja v primeru pritožb ima
organizator. Odločbe organizatorja
oziroma od njega pooblaščene tekmo-
valne komisije so dokončne.

Ta pravila začnejo veljati 1. aprila
2004.

Tako, tu so nova pravila za S5-
MARATON in dobro bi bilo, da si jih
skrbno preberete. Za zdaj imam
zagotovila petih postaj članic S53DSI-
ja, ki so pripravljene sodelovati v skupini
F. Prav in lepo bi bilo, da se javi še
kdo, da bi ponovno obudili ta lepi in
včasih tako priljubljeni konjiček.

Lep 73!

Edo Cerkvenik - S56HCE

Dvorana Narodnega doma

je bila razprodana

Dobrodelni

koncert za

ukradeni

avto

Župnik Janez Kompare in
Peter Soklič sta bila zado-
voljna po uspelem koncertu.

Jože Globokar
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Namesto da bi pust pregnal starko zimo, jo je letos vrnil z vsemi radostmi in tegobami

vred. V noči s ponedeljka na pustni torek je namreč nasul toliko snega, da je

marsikateremu našemu članu odvrnil željo po pustovanju na ljubljanskem Inštitutu

za rehabilitacijo. Verjetno so za to krivi tudi kurenti, ker na raznih prireditvah prezgodaj

začnejo klicati pomlad v deželo. No, kljub temu je bilo na pustni torek na Inštitutu

precej živahno.

Za njegove težave in željo, da bi spet prišel

do avtomobila, je izvedel župnik Janez

Kompare, direktor župnijske Karitas v

Dolnjem Logatcu, in s pomočjo članov

organiziral dobrodelni koncert. V boga-

tem skoraj triurnem programu so nasto-

pali: Jan Plestenjak, ansambli Bloški

odmev, Samokres in Nas pet,

tamburaši skupine Bisernica, harmo-

nikarja Silvo Majerle in Lilijana, Duo

Mir, klarinetisti, trobilci in citrarke

Glasbene šole Logatec in čarodej.

Program sta odlično povezovala Podo-

kničar Franc Pestotnik in Janja

Peterlin - Nagode. Bilo je lepo, še

posebej pa so blesteli Jan Plestenjak,

Podokničar, Bloški odmev (res znajo

»zažgati«) in pa komaj enajstletna

harmonikarka Liljana.

Peter se je vsem nastopajočim, orga-

nizatorju in domačim gospodinjam, ki so

pripravile zakusko, zahvalil za prelepo

prireditev in prispevek, ki mu bo pomagal

kupiti novega jeklenega konjička. Ljudje

odprtega srca in dobre volje so se še enkrat

izkazali!

Jan Plestenjak: »Z veseljem
sem prišel na dobrodelni
koncert.«

Naše tradicionalno pustovanje na Inštitutu za

rehabilitacijo v Ljubljani

Pust letos ni

pregnal zime
Kronist

Že v zgodnjih popoldanskih urah smo na

dolgih hodnikih Inštituta srečevali

izvirne pustne šeme in dve naši članici,

ki sta ponujali srečke za bogat srečelov.

Tudi tokrat sta k nakupu vabili dve glavni

nagradi - desetdnevno letovanje v naših

počitniških hišicah v Termah Čatež, ki

ju je prispevala Zveza paraplegikov

Slovenije.

Kmalu pa so številne maske ob živahni

in temperamentni muziki zarajale pred

bifejem. Posebno zanimiva je bila

skupina mladih z Inštituta, ki skoraj

vsako leto preseneti z izvirno opravo.

Tokrat je v pristnih dresih predstavljala

našo odlično rokometno reprezentanco z

evropskega prvenstva s trenerjem Tisljem

vred. Po podajah sodeč bi lahko rekli, da

so prave rokometašice.

Na »križišču«, kjer je bilo središče

dogajanja, so bili ponovno v »elementu«

RŽIŠKI FANTJE. Ob njihovih posko-

čnih vižah je plesalo staro in mlado. Da,

ples je lahko ob takem razpoloženju

uspešna terapija, saj so nekateri za

trenutek celo odložili bergle. Adi, Cveto

in Stane, še enkrat hvala!

Krona večera je bila podelitev nagrad za

najbolj izvirne in domiselne maske.

Komisija je imela veliko dela, odločitev

pa je bila težka. Seveda so bili tudi tokrat

najbolj prisrčni otroci. Z veseljem smo

jih občudovali in jih pohvalili, kako lepi

in zanimivi so, in takrat se je v njihovih

očkih zaiskrilo veselje. Videli smo, da so

srečni in da jim taki trenutki veliko

pomenijo. Srečo pa so z njimi delile tudi

njihove mamice. No, komisija je velike

sladke nagrade (torte) le podelila!

Pravijo, da je pust masten okrog ust in

ima vedno žejno grlo. Zato je organizator,

Društvo paraplegikov ljubljanske

pokrajine, pripravil okusne krofe in

odlične pustne klobase. Za žejno grlo pa

(ker smo bili v zdravstveni ustanovi)

seveda sok!

Društvo paraplegikov ljubljanske pokra-

jine je v sodelovanju z Inštitutom RS za

rehabilitacijo pripravilo še eno zabavno

prireditev, ki se je bodo paraplegiki in

pacienti Inštituta z veseljem spominjali.

Najbolj prikupni in prisrčni
so bili otroci.

Najboljše maske med
paraplegiki
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Stojanova življenjska pot se je

začela 13. julija 1951 v Postojni,

končala pa 29. decembra 2003 v

Divači. Bil je vesel in razigran

fant, predan glasbi. Vse do tistega

usodnega skoka v morje, ki ga

je usodno zaznamoval in z izre-

dno težko telesno poškodbo za

vedno priklenil na invalidski

voziček! Toda Stojan se ni vdal,

saj mu njegov nemirni duh tega

enostavno ni dovolil. Kmalu je v

slikarstvu odkril nov dar, nov

izziv in nov smisel življenja.

Slikarstvo ga je oblikovalo v

mednarodno znanega in prizna-

nega likovnega umetnika, saj so

nastal prvi ciklus na temo kamni-

tih kraških ostalin. V naslednjem,

ustvarjalno polnem desetletju je

sledil Apokaliptični Kras, na

prelomu v devetdeseta leta pa je

nastal fascinantni ciklus Tkiva.

Sledila je tematika obrazov in

mask, h kateri se je vračal tudi

kasneje. Tudi barvne grafike,

zvrst sitotiska, predstavljajo

zaokrožen ciklus.«

Na razstavi v galeriji Kresija nas

je avtor na platnih velikega

formata (120 x 140 cm) vodil v svoj

ponotranjeni svet neštetih deta-

jlov in barvnih plasti, v skri-

vnostne labirinte abstraktnih

sporočil. Morda je ravno s temi

slikarskimi deli dosegel svoj vrh

ter najgloblji in likovno dovršen

izraz. To je bilo tudi zadnje, a

obenem intenzivno in zrelosti

polno likovno obdobje. Impre-

sivne in vsega občudovanja

vredne Kompozicije so nastajale

v času od leta 1995 do 2000.

»Zafredov opus obsega nepre-

gledno število del v najrazlične-

jših slikarskih tehnikah. Teh ni

spoznala samo domača javnost,

temveč sta jih spoznala tudi

Evropa in svet. Ko je odgovarjal

klicu umetnosti, je snoval in

sooblikoval pomenljiv delež

sodobnega slovenskega slika-

rstva,« je še pripomnila Polona

Škodič.

Razstavo je nato odprl mag.

Franc Hočevar in se v nagovoru

spomnil Zafredovega doprinosa

k rehabilitaciji paraplegikov na

Inštitutu RS za rehabilitacijo.

Likovne delavnice, ki jih je Stojan

vodil na Inštitutu, so marsi-

kateremu invalidu pomagale

najti novo pot in nov smisel

življenja. A ne samo invalidi na

rehabilitaciji, tudi drugi so se

lahko prepričali, kaj vse lahko

storita moč in volja, ki ju je imel

Stojan.

Ob odprtju razstave je program

z veliko mero občutka za ume-

Spominska razstava Stojana Zafreda

Na ogled veličastna

dela
Jože Globokar

Založba UNSU (vodi jo direktorica Klara Soos) je januarja v Ljubljani

pripravila likovno razstavo v spomin na lani preminulega našega

največjega likovnega umetnika Stojana Zafreda. V galeriji Kresija

je na stenah viselo kar 15 monumentalnih in najlepših del iz

njegovega zrelega obdobja. Razstavo je odprl takrat še generalni

direktor Inštituta RS za rehabilitacijo Franc Hočevar.

njegova dela visela na stenah

najelitnejših razstavišč doma in

po svetu.

Likovna kritičarka Polona Ško-

dič je ob odprtju razstave pred-

stavila umetnikovo ustvarjalno

pot in med drugim povedala: »V

Zafredovem slikarskem prizade-

vanju je prihajalo do zanimivih

preobrazb in bliskovitih spreme-

mb, hkrati pa do uravnoteženih

tendenc, ki zgovorno potrjujejo

njegov silni razvoj, napredovanje

in odpiranje novih možnosti v

okviru aktualnih likovnih vsebin.

V začetku sedemdesetih let je

Razstavni prostor je bil premajhen.

Paraplegik 100
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Komuniciranje s toliko različnimi

slikarskimi podobami je eden prvih

načinov slikarskega ustvarjanja in

daje vsakemu slikarju zagon, da

preplete različne ideje in jih oplemeniti

s svojimi.

Živimo v času globalnega kapi-

talizma, kjer je najučinkovitejše

sredstvo komuniciranja (denarna)

menjava. Tudi Arte Fiera ni izjema,

saj je težnja k popolni reprezentaciji

sveta vse bolj očitna. Kaže se s

pojavom modernega dekorativnega

sli-karstva in z izborom novih tehno-

logij, kot so video, televizija, internet

in virtualna realnost. Na tej ravni

temelji estetski projekt novega časa

in se kategorično razlikuje od estetike

srednjega veka.

Umetnik je danes v primerjavi z

umetniki z začetka tega stoletja na

slabšem. Še v prvi polovici stoletja ni

bilo posebej težko vzbuditi zanimanja

s posrečeno izbranimi motivi. Prav

tako je bilo takrat umetniku po kon-

čanem šolanju prvič dovoljeno pou-

darjeno ustvarjanje v osebnem slogu

- tako pripovedovanja kot oblikova-

nja. Dandanes je osebnih stilov toliko,

kolikor je umetnikov, še ne naslikanih

stvari pa je iz dneva v dan manj. Zato

se človeštvo vse bolj usmerja v vesolje

in virtualno, (že) reprezentirano

realnost.

Ob vseh avtorjih, ki jih galerije

predstavljajo, pa se človek sprašuje,

zakaj slika na eni strani doseže

vrednost 2.000 evrov in slika na drugi

strani 150.000 evrov?

Kljub temu je bila letos izpeljana

estetska sprememba, saj je prireditev

kljub svoji razse-žnosti učinkovala bolj

celovito in usklajeno. Ocena vseh, ki

smo se udeležili tega enodnevnega

ogleda in napornega potovanja, je

bila, da se bomo naslednje leto zago-

tovo vrnili.

tnost in z izbranimi besedami

povezovala Irena Kališnik, obo-

gatili pa sta ga študentki aka-

demije za glasbo v Ljubljani Lana

Trotovšek (violina) in Anja Gab-

erc (harfa). Večina od številnih

ljubiteljev likovne umetnosti, ki

svoja dela ustvarjajo na nekoliko

drugačen način, še ni slišala

skladbe Ave Maria v tako lepi in

popolni izvedbi. Prelepo! Lana in

Janja sta za svoj nastop že na

prireditvi prejeli spodbudna

priznanja.

Tudi letos smo obiskali slikarski sejem v Bologni

ART HAS A POINT –

umetnost ima svoj

smisel

Umetnikov avtoportret

Tako kot že nekaj let doslej smo se tudi letos udeležili velikega

slikarskega sejma v Bologni, ki se uvršča med največje te vrste

v Evropi. Letošnji ogled je bil za ljubitelje slikarske umetnosti

in tiste, ki se z njo resno spogledujejo, spet nekaj posebnega.

Uspeli smo se pogovarjati z
avtorjem invalidskega vozička
iz kartona.

Benjamin Žnidaršič

Naši obiskovalci na sejmu v
Bologni.

35

Vse tiste, ki jih zanima likovna
umetnost, obveščamo, da na sedežu
Zveze paraplegikov potekajo
likovne delavnice, ki spodbujajo k
ustvarjalnosti in izobražujejo.

Tiste, ki bi se nam želeli pridružiti
vabimo, da se prijavijo pri referntu
za kulturo pri Zvezi paraplegikov
Slovenije.

Obveščamo vas tudi, da bomo 3.
maja v Delavskem domu v Trbo-
vljah pripravili skupinsko razstavo
naših likovnih umetnikov. Razsta-
vljali bomo na povabilo likovnega
društva RELIK iz Trbovelj.
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Če je starost, na katero v življenju
nehote nanese misel, naša prihodnost,
je treba do naše in tuje starosti oblikovati
pravilen odnos. Meja med mladostjo
in starostjo ni določljiva, saj jo določajo
način življenja, pa tudi naše fizično in
psihično stanje in navsezadnje videz.

O starosti lahko piše ali se pogovarja o
njej tisti, ki jo je doživel, jaz pa vam
svojo izkušnjo o njej pišem kot mlad
človek, ki je s starostniki preživel kar
lep košček svojega življenja in z njimi
spoznal mnoge skrivnosti. Kot stano-
valec doma upokojencev sem imel
priložnost spoznati okolje, ki se ga vsi
starejši ljudje tako bojijo. Spominjam
se, kako sem prvič stopil v to ustanovo.
V vsakem kotu sem videl eno samo
umiranje, ki me je podzavestno
utesnjevalo. Kot da sem prišel v mračen
gozd, kjer morajo biti dnevi in noči črni
in skrivnostni, kakor vse, kar se tam
dogaja. Starost in vse, kar je povezano
z njo, sta se mi vedno predstavljala in
risala v temnih barvah.

Ko ljudje prihajamo v leta, priča-
kujemo, da bo naš svet urejen. Pa z leti
pride bolezen, ki nam prinese odvisnost
od tuje pomoči, ko smo v svojih
odločitvah omejeni. Ko nas v tem stanju
zaloti nemoč domačih, da bi nam
zaradi svojih obveznosti stali ob strani,
smo prisiljeni prijazno domače okolje
zamenjati za dom ostarelih. Takrat se
v nas porajajo strah, dvom in bolečina,
da smo pozabljeni. Strahovi, kalni,
čudni in zapleteni, vplivajo na nas ljudi,
da smo obsedeni z nenehnimi vzne-
mirljivimi in prikritimi skrbmi. Vse,
kar je nerazumljivo v ravnanju in vedenju
drugih, dobi na tisoče pomenov.
Družba se nas izogiba, domači se nas
najpogosteje izognejo in ni čudno, da
se starejši bojijo v domove za ostarele,
saj se verjetno ne bojijo doma, ampak
tega, da bodo pozabljeni in osamljeni,
in predvsem tega, da bodo izgubili

dom. Nekateri izgubijo vso moč, vse
upanje in voljo do življenja, tisti pa, ki
pridejo v dom pripravljeni, brez strahov
in z dobro življenjsko izkušnjo, se hitro
vživijo in prilagodijo stanju in druga-
čnemu nadaljevanju življenja, saj ne
cenijo življenja samo po zaužiti pijači
in jedači.

Kako presenečen sem bil sam nad seboj,
kako sem med njimi spoznal smisel
življenja! In da bi poglobil svoje
razmišljanje, sem začel opazovati
zgubane obraze. Ko sem se navadil
starosti in vsega, kar ta prinese s seboj,
sem prav v taistih kotih, kjer sem prej
videl umiranje, zdaj prepoznaval
življenje. Vse je bilo tako, kakor da bi
v svoji neomajni veri v Stvarnika dobil
med oči novo oko, ki vidi drugače,
globlje in na trenutke spravlja v zadrego
levo in desno oko, ker prej nista videli
tega, kar je sedaj odkrito. Še vedno me
presenečajo ljudje, ki jih opazujem.
Koliko je v njih preproste, neposredne,
neigrane življenjske logike, iz katere se
opazovalec navzame jasnosti!

Dom ostarelih so ljudje, ne pa velika
kamnita zgradba. Ljudje drug drugemu
lepšamo ali grenimo življenje. Zelo
pomembno je, kakšen odnos do
starostnikov imajo svojci. Nanje se
nasloni vse zaupanje in v njih išče vera
v življenje. Vsak očetov ali materin
srečni trenutek se osredini na obiske
svojcev, pa naj pridejo, kadar morejo:
opoldne, zvečer, ponoči, čakala jih
bosta ves dan. Gledala bosta skozi okno
in se potem vračala in iskala opravičila,
zakaj jih ni bilo. Nič ni postalo zanju
bolj nujno kakor potreba, da jih vidita
prav tisti trenutek, da se jima vrnejo
trenutki, kdove kdaj vzeti iz njunega
srca.

Vsak dan sem opazoval njihova
hrepeneča srca, ki so nihala v želji, tako
kot niha tudi njihovo zdravje. Glasne
so njihove sreče in tihe so njihove

nesreče. In vse tisto, kar je narejeno v
sožitju, razberem iz njihovih nasmehov
na obrazu. Prinašajo jim veselje v srce
in ga izročajo v dlan tistim, ki na novo
prihajajo v dom, in s tem prezračujejo
še mojo notranjost.

Nekoč sem se v avli doma s prijetnim
gospodom, starim okrog osemdeset let,
pogovarjal o starosti. Vprašal sem ga:
»Vas je strah umreti?« Rekel je: »Ko
sem bil mlad, me ni bilo strah. Strah
me je bilo, da bom bolan in da bom
moral sedeti na vozičku. Danes je malo
drugače, pa vendar, tudi če bi bil
priklopljen na umetno dihanje, bi si
želel živeti in bi se oprijemal življenja,
dokler bi se ga le lahko. Rad bi še živel.
Rad bi videl, kaj se bo zgodilo.«

Sam pri sebi sem si hotel odgovoriti na
vprašanje, kako bi sam živel svojo
starost.

Potrudil bi se, da ne bi izgubil dela svoje
človeške mikavnosti in mladostnosti, in
poskušal bi s svojim neodvisnim
življenjem spontano ustvarjati nevsiljivo
moralno trdnost in krepost, ki vsakega
očara. Ker pa nisem vseveden, bom raje
kot optimist počakal na svojo starost.

Pesimist se stara ob dejstvu, da je čas
neuresničene načrte povozil, optimist
pa se vsakemu novemu dnevu zahvali
za možnost, ki mu jo daje, da z delom
in svojimi željami obvladuje življenje.
Tako razmišljanje ne priznava svojega
konca in ne uvenelosti volje, ki na vso
moč strmi življenju v obličje in prinaša
srečnejše trenutke.

Ljudje so tudi v starosti lahko polni
življenjske moči. Sposobni so narediti
še marsikaj koristnega zase in za druge.
Lahko pa so ljudje v srednjih letih ali
celo že v mladosti duševno in telesno
na tleh. Mnogi starostniki prav v letih
svojega zasluženega počitka zaživijo v
željah, ki so jih neuresničene spremljale
skozi vse življenje. Sposobnost uresni-
čevanja želja v delu in razvedrilu je
merilo za kakovost življenja v zrelejših
letih. Od tega je odvisna kakovost
preživelih dni v starosti, ker imajo veseli
in srečni dnevi veliko večjo vrednost
kot dolgočasno življenje. Trenutke sreče
lahko izbrusi toplina bližnjih in
prijateljev, katerih se za ljubezen ne
prosi.

STAROST ALI ZRELA

ŽIVLJENJSKA

IZKUŠNJA
Benjamin Žnidaršič

36



Sm
eh

 n
i 

gr
eh

ŠKODLJIVO KAJENJE

Policaj opazuje otroka, ki kadi cigareto,

stopi k njemu in vpraša: »Ali veš, da

kajenje skrajšuje življenje?«

»Ne, nisem vedel!« mu odgovori fantek.

»Koliko let imaš?« ga vpraša policaj.

»Dvanajst!«

»No, če ne bi kadil, bi jih zdaj gotovo

imel že petnajst!«

ČAJ ALI KAVA

Jaka leti z letalom. K njegovemu sedežu

stopi stevardesa z ogromnimi prsmi, se

nagne nadenj in vpraša: »Gospod, želite

čaj ali kavo?«

Jaka zmedeno: »V kateri pa je čaj?«

NESREČNI POTNIK

Policaj se vrne domov s službene poti in

žena takoj opazi, da ima na glavi krvavo

rano. »Kaj se ti je zgodilo?« ga zgroženo

vpraša. »Smola, v kupeju sem si izbral

neprimeren sedež. Za menoj je iz stene

molel žebelj, ki me je nenehno drezal v

glavo,« pravi mož. »Lahko bi katerega

od sopotnikov naplahtal, da bi zamenjala

sedež.« »Tudi sam sem o tem razmišljal,

vendar zaman.« »Zakaj, ali se nihče ni

hotel presesti?« »Ne, ampak bil sem sam

v kupeju.«

STREZNITEV

Močno opit gost v nočnem zabavišču prosi

natakarja, naj mu prinese kaj, da bi se

streznil. »Seveda, gospod! Takoj vam

prinesem račun!«

NEUMNOSTI

Trinajstletnik je rekel svoji mami:

»Prebral sem pisma, ki ti jih je pisal oče,

in še zdaj ne razumem, kako si se mogla

ujeti na tako sranje!«

KLEPETULJE

»Katere ženske so boljše: tiste, ki

neprestano govorijo, ali one druge?«

»Katere druge?«

NAJBLIŽJA BRIVNICA

Pride Ljubljančan v Maribor in vpraša

prvega mimoidočega: »Oprostite, go-

spod, kje je tu najbližja brivnica?«

Mariborčan mu odgovori: »Čujte, pojdite

po tej ulici naravnost, nato zavijte v prvo

ulico desno … potem pa boste na

pločniku že videli sledi krvi.«

POVEČANA PRODAJA

»Koliko sodov piva prodate vsak dan?«

vpraša gost natakarja za točilnim pultom.

»Povprečno štiri sode na dan,« se pohvali

točaj. »Pa bi si želeli izvedeti, kako bi

lahko prodali pet sodov na dan?«

»Seveda! Povejte!« je navdušen natakar.

»Polnite pivske kozarce tako, kot se

spodobi - do začrtane merice!«

FILM V ŠOTORU

Mujo in Haso spita v Afriki v šotoru. Lev

vanj pomoli glavo in zarjove. In Mujo

pravi: »Vstani, Haso, film se začenja.«

OLIMPIJSKI MARATON

Zgodilo se je med maratonom na olimp-

ijskih igrah. Med udeleženci je bil tudi

neki Črnogorec. Vsi so tekli kot nori, le

Črnogorec je močno zaostajal. Uradni

komentator črnogorske televizije pa

ponosno reče: »Poglejte, spoštovani

gledalci, našega sokola! Vse pred sabo je

napodil.«

SVEČKA

Župnik se je na svojem potovanju po

svetu ustavil v Lurdu in prižgal svečko

za zakonski par iz njegove bivše fare, ki

ni mogel imeti otrok. Čez nekaj let je

ponovno obiskal zakonski par. Odprl mu

je fantek.

“Kje je tvoja mamica?”

“V porodnišnici. Dobil sem osmo se-

strico.”

“Kje imaš pa očka?”

“Odšel je v Lurd da bo pihnil svečko.”

DELOVNI NAČRT

Če vam je včeraj ostalo dosti dela za

danes, vam ni treba skrbeti, kaj boste

delali jutri.

Evgen Jurič

VZROK IN POSLEDICA

Če komu dovoliš, da ti zraste čez glavo,

lahko pričakuješ, da te bo gledal zviška.

Evgen Jurič

NASVET

Če res nimate boljše priložnosti, se pač

poročite iz ljubezni.

Evgen Jurič

SODOBNA

Bogati so naše največje bogastvo.

Evgen Jurič

PRVI PLUS

Mnogi so deležni prvega plusa šele na

nagrobnem kamnu.

Evgen Jurič

ISKRENOST

Moja žena je iz mene naredila človeka.

Ko sem jo vzel, sem bil osel.

Evgen Jurič

O PRIJATELJSTVU

Prijatelja spoznaš v nesreči. Brž ko se mu

zgodi, te obišče.

Evgen Jurič

O DEMOKRACIJI

Dokler je demokracija v plenicah, začne

od časa do časa neznosno smrdeti.

Evgen Jurič

ENA NIČ, DRUGA PREVEČ

“Tajnico bom moral odpustiti ker nič  ne

ve.”

“Tebi je lahko, jaz pa svoje ne morem

odpustiti, ker preveč  ve.”

PO GORENJSKO

Povabil me je na kozarec vina in me prosil

za posojilo. Po tretjem litru sem mu

odklonil.

Evgen Jurič

BEGUNCI

Miloševič je umrl in potrkal na nebeška

vrata. Sveti Peter je odprl vrata, ko pa je

zagledal Miloševiča se je zadrl nanj:

“Marš v pekel! Si res mislil, da boš ti, ki

si v življenju storil toliko gorja, zaradi

katerega je toliko ljudi ostalo brez strehe

nad glavo, prišel v nebesa! Kar k hudiču

pojdi!”

Miloševič je odšel v pekel, naslednji dan

pa je nekdo spet potrkal na nebeška vrata.

Sveti Peter je odprl in zagledal pred vrati

kilometrsko kolono ljudi.

“Kdo ste pa vi?” jih je začudeno vprašal.

“Begunci iz pekla!”
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Zvezi paraplegikov Slovenije se
iskreno zahvaljujemo za denarno
pomoč pri nakupu stopniščnega
vzpenjalnika. Lepo pozdravljeni!

Starša Maše Cestnik

Po ugodni ceni prodam avto-
matsko sklopko Guido-simplex.
Sklopka ima atest in jo je mogoče
vgraditi v vsak avto. Več podatkov
izveste po telefonu na številki: 01
895-72-91 ali 040 267-395.

Vsaka duša si sama izbere svoj dan,

ko pride na ta svet in svojo uro,

ko odide nazaj domov.

Vsak človek je za sebe svet,

čudežen svetal in lep -

kot zvezda na nebu.

Marija Jarc iz Društva para-
plegikov severne Štajerske, rodila
se je 21. maja 1962. leta.

Terezija Mlakar iz Društva para-
plegikov ljubljanske pokrajine,
rodila se je 1. avgusta 1923. leta.

Marija Cuderman iz Društva
paraplegikov Gorenjske, rodila se
je 1. januarja 1919. leta.

Franc Gros iz Društva para-
plegikov Gorenjske, rodil se je 12.
decembra 1916. leta.

Dragutin Hojnik iz Društva para-
plegikov Prekmurja in Prlekije,
rodil se je 16. marca 1950. leta.

Svojci in prijatelji, prejmite naše
iskreno sožalje.

Zveza paraplegikov Slovenije

Ni lahko vozičkar bit´,

zaprt v stanovanje,

saj NEODVISNO ŽIVLJENJE

za mnoge so le sanje.

Ni lahko vozičkar bit´,

odkar bencin so podražili,

odkar avto luksuz je,

tudi mi bi radi peš hodili.

Ni lahko vozičkar bit´,

zdaj ko cene so zbezljale,

pokojnine naše pa

močno so zaostale.

Ni lahko vozičkar bit´,

kdo more nam pomôči,

ko pravijo »nimamo«

v lekarni in na Soči.

Ni lahko vozičkar bit´

v deželi rajsko mili,

zdaj mnogi pravijo,

zlati časi so minili.

(To pesmico smo objavili pred dvain-
dvajsetimi leti!)

Paraplegik 100

Ko smo pri razpisu PHARE iskali
ponudbe za nakup novega kombi-
niranega vozila, so nam pri razpisu
pomagali:

RENAULT – AVTOHIŠA REAL,
Vodovodna 93, 1000 LJUBLJANA,
Dušan Kastelic, tel.: (01) 58-91-323

PEUGEOT - RODEX d.o.o.,
Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, Matej
Šarc, tel.: (01) 72-28-131

FIAT - FIAT AMBROŽ LAHO-
VČE, Lahovče 2, 4207 Cerklje na
Gorenjskem, Robert Ambrož, tel.: (04)
25-29-070

WOLKSVAGEN - INTEGRAL
JESENICE D.D., C. maršala Tita 67
4270 JESENICE, Bojan Raspet, tel.:
(04) 58-33-373

CITROEN – CITROEN SLOVENIJA,
Ulica 15. maja 18, 6000 KOPER,
Corrado Alessio, tel.: 041 507-652

FORD - NOVA d.o.o. , Šalara
31D, 6000 KOPER, Robert Jurak, tel.:
(05) 66-35-668

OPEL - AVTOHIŠA MOSTE,
d.o.o. , Kajuhova ulica 32a, 1000
LJUBLJANA, Tomo Prevec, tel.: (01)
52-00-200

Ni lahko vozickar biI´

Mali oglasi Naslovi prod. vozil Miselarji

Umrli so

Zahvale

Predelava vozil

ROSA DESIGN dipl. ind. obli-
kovalec, Mejna pot 6, 6000 Koper,
tel.: 05 628 17 07

GOCAN d.o.o., tel.: 041 645-
437, www.gocan.si
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Pomlad

Vinko Ahlin

O, kako prelep  je letni čas - pomlad!

Ko prebudi se vsa narava,

ko ptički zapojo,

ko prvo cvetje zacveti,

ko drevju listje

veje okrasi,

vse vzkipi od pričakovanja

in v srcu zabrsti,

novega življenja vse se veseli.

Ni ga večjega veselja,

kot je rojstvo novega življenja.
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Težko bi na eno stran strnili vse tisto, kar je Jože

Globokar storil za Zvezo paraplegikov Slovenije. Že

od leta 1975 naprej ne moremo mimo njegovega

uredniškega dela, ki ga je tako vestno opravljal in

mu bil predan. Ne moremo mimo vseh njegovih

člankov, ki so po toliko letih pisanja vredni

profesionalnega novinarstva in jih je ničkoliko v

njegovem arhivu.

Vsako srečanje z njim postane smeh in volja do

življenja. Vse, kar je v njem, se staplja v svetlobo.

Uspešen v življenju je človek, ki mu ni treba nič

razlagati, se nobenemu opravičevati. Jože je s svojim

delom dokazal, da je lahko invalid v svoji vlogi celo

uspešnejši kot mnogi uspešni neinvalidni ljudje med

nami.

Ob njegovi 60-letnici se mu Zveza paraplegikov

Slovenije zahvaljuje za njegovo delo in mu želi, da

bi še dolgo prinašal med nas in v svoj dom vedrino

in veselje.

»Najlepše obdobje je čas ljubezni in čas, ko se

ustvarja nova družina,« smo zapisali ob poročni

čestitki Slobodanu Banjacu in njegovi izvoljenki

Aniti. Ob veselem dogodku jima misel ponavljamo,

malemu Aleksu pa želimo veliko srečnih in ljubečih

dni.

Zveza paraplegikov Slovenije

Ljubezen ne pozna meja, saj je Janko Rec iz

Društva paraplegikov severne Štajerske svojo

izvoljenko Jenny pripeljal z Daljnega vzhoda.

Sad te ljubezni je zdaj prikupni mali Timotej,

ki ga imata ponosni očka in srečna mamica

nadvse rada. Iskrene čestitke, pa čeprav malo

pozno!

DP severne Štajerske

in Zveza paraplegikov Slovenije


