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Spoštovane bralke in bralci, 
spoštovane članice in člani!

16. april leta 1969 je bil usta-
novni dan naše organizacije.  

Nesreče se dogajajo vsepovsod v 
življenju. Večine nesreč ni mogoče 
preprečiti in že majhna nepazlji-

vost nas lahko pripelje do tega, da 
preostanek življenja spremljamo iz 
invalidskega vozička.

Poškodba ali obolenje hrbtenjače 
je nesreča in tragedija za vsakega 
človeka, ki takšno usodo doživi, je 
pa tudi huda preizkušnja za druži-
no in družbo. Potrebni sta nepre-
stani tuja pomoč in nega. Prisotne 
so tudi druge zelo obremenjujoče 
težave, ki so nevidne in spremlja-
jo paraplegijo in tetraplegijo. To 
so inkontinenca, ohromitve telesa 
in notranjih organov, preležanine, 
infekcije sečil in ledvic ter ne na-
zadnje težave z varnim sedenjem. 
S takim stanjem so povezani zdra-
vljenje, rehabilitacija, ortopedski 
pripomočki in prilagoditev bival-
nih prostorov, vse to pa je velik fi-
nančni zalogaj za družbo in za po-
sameznika.

Za lažje premagovanje nastalih 
trenutnih razmer, ki prizadenejo 
posameznika, pri Zvezi paraplegi-

kov Slovenije izvajamo šestnajst 
posebnih socialnih programov. Še 
45 podobnih programov izvajajo 
naša društva. Zato smo tista inva-
lidska organizacija, za katero lahko 
rečemo, da z njeno pomočjo tudi 
država izvaja socialne preventivne 
programe. 

Pri tem je upravičeno naše priča-
kovanje, da nam na tem področju 
država tudi pomaga, vsaj toliko, 
kolikor je to v njenem javnem in-
teresu. Od nje pričakujemo in tudi 
zahtevamo primerno vrednotenje 
dejanskega stanja in priznanje iz-
vajalske dejavnosti, ker takšnih 
programov nihče ne izvaja. Naj 
poudarim, da ima pod enakimi po-
goji možnosti koriščenja teh pro-
gramov trenutno 1028 članov, ki so 
prek društev združeni v nacional-
no zvezo, ki ima reprezentativnost 
za področje paraplegije in tetraple-
gije v Republiki Sloveniji. 

Da programi potekajo kontinuira-

Drage bralke, dragi bralci! 

Za nami je pestro in zelo dina-
mično obdobje. Aprila je v čast 
40-letnega organiziranega delo-
vanja Zveze paraplegikov Slove-
nije potekalo mnogo dogodkov 
in prireditev. 

Začelo se je s slovesno sejo skup-
ščine in z odkritjem spominske 
plošče na Inštitutu RS za reha-
bilitacijo. Samo prireditev je 
spremljalo tudi odprtje razstave 
umetniških del naših slikarjev 
ter likovna delavnica, kjer je bil 
zanimiv predvsem prikaz ustvar-
janja tistih slikarjev, ki slikajo z 
usti. Priredili smo tudi dan od-
prtih vrat v delovnih prostorih 
zveze. Osrednji dogodek smo 
pripravili v Kongresnem centru 
Mons v Ljubljani, kjer smo visok 
jubilej slovenskih paraplegikov 

in tetraplegikov slavnostno pro-
slavili, podelili priznanja, bronaste, 
srebrne in zlate plakete ter devet 
ustanovnih članov razglasili za ča-
stne člane, kar je najvišje priznanje 
zveze. Jeseni bomo tudi, prav v 
čast 40-letnice Zveze paraplegikov 
Slovenije, pripravili vseslovensko 
srečanje paraplegikov. O vseh do-
godkih pridno poročamo, zato si le 
vzemite čas in si o njih preberite.

V tokratni številki vam poroča-
mo tudi o dogajanju v Evropski 
zvezi paraplegikov (Escif). Nadvse 
zanimiv je strokovni prispevek o 
novostih v možnostih zdravljenja 
poškodb hrbtenjače. Poleg inter-
vjujev z direktorjem direktorata 
za invalide na Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, mag. 
Cvetom Uršičem, in z Jane Hor-
sewell, podpredsednico Escifa,  je 

še mnogo drugih aktualnih pri-
spevkov. 

Toplo toplo vam priporočam, da 
si preberete naše glasilo in osta-
nete v naši družbi.

Bodite fajn.

Vaša urednica Tina Pavlovič 
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no in pod strokovnim vodstvom, 
skrbijo strokovni delavci in sode-
lavci na Zvezi paraplegikov kot no-
silci ali izvajalci posameznih pro-
gramov, ki jih v glavnem financira 
Fundacija invalidskih in humani-
tarnih organizacij – FIHO, v zelo 
nizkem odstotku pa tudi resorno 
ministrstvo. Obnovitveno rehabili-
tacijo večinoma, na podlagi vsako-
letnega razpisa, sofinancira Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije. In od te institucije paraplegiki 
in tetraplegiki pričakujemo, da bo 
ta pravica ohranjena tudi v priho-
dnje, saj je izrednega pomena za 
ohranjanje zdravja, ki je okrnjeno 
zaradi nastale invalidnosti.

Ni naključje, da so se zaradi inte-
resa članstva pred tremi desetletji 
ustanovila tudi društva, ki terito-
rialno pokrivajo celotno Sloveni-
jo. Trenutno smo člani združeni v 
devet lokalnih društev, ki so vsak 
zase precej šibak člen, a povezani 
v krovno organizacijo Zvezo pa-
raplegikov Slovenije smo močni, 
lažje uresničujemo svoje interese 
in kljubujemo težavam. In prav v 
teh živih celicah naše organizaci-
je se dogaja največ medsebojnih 
kontaktov in pretoka informacij. 
Zato je zelo pomembno, da smo 
člani v društvih aktivni s svojim de-
lovanjem, saj se prav v teh okoljih 
izoblikujejo želje in potrebe posa-
meznika. Vodstvo društva potem 
na podlagi informacij s svojimi 
konstruktivnimi predlogi soobliku-
je strategijo Zveze paraplegikov na 
državni ravni. 

Društva so tista, ki so primeri do-
bre prakse, kako se lahko v lokal-
nem merilu opravi neprecenljiva 
vrednost za člane, pa tudi za ožjo 
in širšo skupnost. Tako posledično 
vodenje zveze ali društva za nas 
člane ni opravilo, ni dolžnost, niti 
poklic. Je način življenja in poslan-
stvo. Za to ne potrebujemo kakšnih 
specialnih diplom, potrebujemo 
pa okolico, ki nas sprejema, in pro-
stor za ustvarjanje z zainteresirano 
javnostjo, kjer si upamo biti to, kar 
smo.

Zato vam sporočamo: prihodnost 
je v nas! In nič se ne sme zgoditi 
brez nas!

Zveza paraplegikov Slovenije se 
mora v prihodnje še bolj profilira-
ti v slovenskem prostoru. Nadgra-
diti moramo programe, ki bodo 
posamezniku čim bolj omogočali 
samostojno in neodvisno življenje. 
Zato moramo biti budni in skrbeti, 
da nobena zakonodaja s tega po-
dročja ne bo šla mimo nas ali nas 
obšla. Izredno pomembno je tudi, 
da si od države izbojujemo pravice, 
ki nam bodo zagotavljale dostojno 
življenje in ne samo preživetje. Ab-
solutno si ne smemo dovoliti, da bi 
si kvaliteto za aktivno življenje pla-
čevali, kot se trenutno dogaja pri 
invalidskih vozičkih. Sami pri sebi 
moramo postaviti in izoblikovati 
tudi tako organizacijsko shemo, ki 
se bo z učinkovito, predvsem pa s 
fleksibilno strokovno službo lahko 
hitro prilagajala spremembam, ki 
nastajajo na področju socialnega 
varstva v Sloveniji in Evropi. 

V svoje delo moramo vključiti 
več različnih strokovnjakov in in-
stitucij, se povezovati s sorodni-
mi organizacijami v domačem in 
mednarodnem merilu. Mi svoje in-
validnosti ne moremo spremeniti, 
lahko pa spreminjamo in vplivamo 
na svoje življenje in okolico. Od 
države, ki ima v ustavi zapisano, 
da je socialna, si moramo izboriti 
zanimanje s svojimi projekti, izvir-
nostjo in tudi posebnostjo. Državi 
moramo postati partner in hkrati 
vest. 

Tudi v prihodnje bomo spoštovali 
dobre lastnosti predhodnikov, jih 
uporabljali pri svojih idejah in vi-
zijah. Prav je, da jih spoštujemo, da 
cenimo njihovo delo, saj so ustvar-
jali v težjih razmerah kot mi. Toda 
čas, ki prihaja, bo naš. In mi mu 
moramo vtisniti svoj pečat. Čas, ki 
prihaja, ni čas naših zanamcev – 
tudi oni bodo imeli svoj čas. Njim 
smo dolžni zapustiti lep spomin na 
naše delo in ustvarjene uspehe. Ne 
smemo imeti organizacije v lasti, 

ampak samo v začasnem upravlja-
nju in v najboljšem stanju jo mo-
ramo prepustiti novim članom, ki 
neizprosno prihajajo.

Naša dolžnost je tudi, da konča-
mo projekt Dom paraplegikov. Ta 
bo postal inkubator idej in glasnik 
novosti ter hkrati nosilec razvoja 
za boljšo kvaliteto življenja sloven-
skih paraplegikov in tetraplegikov, 
s tem pa ponos državi in vsem, ki 
zaupajo v Zvezo paraplegikov Slo-
venije. Po zadnjih zagotovilih, ki 
jih imam, bo slovenska država ak-
tivno vstopila v projekt. 

Veliko energije smo vložili tudi 
sami za pridobivanje finančnih 
sredstev tudi iz evropskega struk-
turnega sklada INTERREG, zato 
upravičeno pričakujemo pozitivno 
odločitev pred letošnjim poletjem. 
Hkrati pa računamo na investicij-
ska sredstva Fundacije invalidskih 
in humanitarnih organizacij, ki je 
tudi zdaj v finančnem smislu odi-
grala najaktivnejšo vlogo pri gra-
dnji. Na podlagi teh dejstev bomo 
letošnjo jesen začeli graditi manj-
kajoč nastanitveni del, da enkrat 
za vselej končamo že desetletno 
agonijo gradnje. 

Po štiridesetletnem delovanju Zve-
ze paraplegikov Slovenije in dru-
štev v slovenskem prostoru sem 
dolžan izreči zahvalo vsem, ki so 
– ste – v tem času z nami sodelova-
li, nam pomagali na tej poti in nas 
razumeli.

Čaka nas prihodnost, zato se ne 
predajajmo brezdelju in brezbri-
žnosti. Ne popustimo v boju zase, 
zate in za nepoznane, ki jih bo uso-
da pripeljala v naše vrste.

             predsednik Dane Kastelic 



PARAPLEGIK
5

D
el

o
 z

ve
ze

SLOVESNA AKADEMIJA OB 40-LETNICI

Slovenski paraplegiki in tetra-
plegiki smo visok jubilej našega 
skupnega druženja in razvoja 
slovesno proslavili 16. aprila v 
Plečnikovi dvorani Kongresnega 
centra Mons v Ljubljani, to je na 
dan ustanovitve organizacije. 

Začetek slovesne proslave je na-
znanila folklorna skupina KD Vi-
dovo iz Šentvida pri Stični, ki pod 
vodstvom Nataše Hribar ohranja 
različne ljudske običaje in plese 
slovenskih pokrajin. Pravi trenu-
tek praznovanja visokega jubile-
ja pa je z Zdravljico začel moški 
pevski zbor pod vodstvom Tomaža 
Tozona.Voditelja programa slav-
nostne akademije, Ida Baš in Jure 
Sešek, sta predstavila »organizacijo 
paraplegikov in tetraplegikov Slo-
venije, ki je bila na pobudo Ivana 
Peršaka in enajstčlanskega izvršne-
ga odbora ustanovljena 16. aprila 
1969 v Ljubljani. 

Najprej je kot Sekcija paraplegi-
kov in tetraplegikov delovala pod 
okriljem Zveze društev telesnih 
invalidov Slovenije, nato pa se je 
v letu 1973 osamosvojila in prei-
menovala v Društvo paraplegikov 
Slovenije. Toda vse hitrejši razvoj 

in želja organiziranja članov po po-
krajinah sta v letu 1979 narekovala 
še eno reorganizacijo – Zvezo pa-
raplegikov Slovenije z devetimi po-
krajinskimi društvi. Tako je ZPS v 
štiridesetih letih iz skromne sekcije 
prerasla v izredno aktivno, delavno 
in prepoznavno reprezentativno 
invalidsko organizacijo. Njenemu 
zgledu so sledili tudi paraplegiki po 

drugih republikah 
tedanje Jugoslavije, 
slovenska zveza pa 
jim je pomagala s 
praktičnimi in prav-
nimi nasveti.«

Ob praznovanju 
40-letnice zveze je 
številne ugledne go-
ste, sodelavce, pri-
jatelje in člane na-
govoril predsednik 
Zveze paraplegikov 
Slovenije Dane Ka-
stelic. V svojem na-
govoru se je najprej 
zahvalil pokrovite-

lju slavnostne akademije, predse-
dniku Vlade RS Borut Pahorju, go-
vornikoma Jožefu Školču in Borisu 
Šušteršiču, ter pozdravil vse goste, 
predvsem devet še živečih usta-
novnih članov, ki so pred 40 leti 
sestavljali izvršilni odbor. 

Tega je skoraj neprekinjeno vodil 
Ivan Peršak, zdaj častni predse-
dnik Zveze paraplegikov Slove-
nije. Dane Kastelic je v nagovoru 
predstavil delovanje zveze in nje-
nih programov ter poudaril, »da 
ima pod enakimi pogoji možnosti 
koriščenja teh programov trenu-
tno 1028 članov, ki so prek društev 
združeni v nacionalno zvezo, ki 
ima reprezentativnost za področje 
paraplegije in tetraplegije v Repu-
bliki Sloveniji. Da programi pote-
kajo kontinuirano in pod strokov-
nim vodstvom, skrbijo strokovni 
delavci in sodelavci na Zvezi pa-
raplegikov kot nosilci ali izvajalci 
posameznih programov.« Dodal je: 
»Nadgraditi moramo programe, ki 
bodo posamezniku čim bolj omo-

Slovenski paraplegiki in tetraplegiki smo visok 
jubilej našega skupnega druženja in razvoja 
slovesno proslavili 16. aprila v Kongresnem 
centru Mons v Ljubljani.

(od leve proti desni): predsednik Nacionalnega sveta invalidskih in huma-
nitarnih organizacij Boris Šušteršič, predsednik ZPS Dane Kastelic, državni 
sekretar Jožef Školč in direktor direktorata za invalide mag. Cveto Uršič.
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gočali samostojno in neodvisno 
življenje. Zato moramo biti budni 
in skrbeti, da nobena zakonodaja s 
tega področja ne bo šla mimo nas 
ali nas obšla. Naslednje, kar je izre-
dno pomembno, je, da si izborimo 
pravice od države, ki nam bodo za-
gotavljale dostojno življenje in ne 

samo preživetje. Absolutno si ne 
smemo dovoliti, da bi si kvaliteto 
za aktivno življenje plačevali, kot 
se trenutno dogaja.« Nato je Dane 
Kastelic kot slavnostnega govor-
nika povabil Jožefa Školča, držav-
nega sekretarja v Kabinetu predse-
dnika Vlade RS, da sporoči, kakšno 
vlogo ima Zveza paraplegikov Slo-
venije v očeh Republike Slovenije 
v tem trenutku in v prihodnje. 

Državni sekretar Jožef Školč se je 
najprej zahvalil, rekoč: »Moja prva 
misel in zahvala gre najprej tem 
ljudem, ki so videli in razumeli, 
da ni škoda ne časa ne energije, 
da se našim invalidnim sodržavlja-
nom omogoči čim bolj spodobno 
in normalno življenje, kar koli že 
ta beseda komu pomeni.« Nato pa 
je poudaril: »V vladnem zakono-
dajnem načrtu je nekaj zakonov, 
ki utrjujejo in izboljšujejo položaj 

invalidov: Zakon o izenačevanju 
možnosti invalidov, Zakon o dol-
gotrajni oskrbi in Zakon o osebni 
asistenci. Ta paket bo moral utr-
diti zaveze, ki jih je naša država 
med prvimi sprejela z ratifikacijo 
Konvencije o pravicah invalidov 
in upoštevanje standardnih pravil 

OZN za izenačevanje pravic invali-
dov. Zakonodaja naj bi torej zmanj-
ševala razlike oziroma povečevala 
možnosti za enakost med invalidi 
in drugimi ter preprečevala in od-
pravljala omejitve, ki jih prinaša 
invalidnost. Z zakonodajo bodo 
morali biti opredeljeni antidiskri-
minacijski ukrepi in hkrati pozitiv-
ni ukrepi za priznanje drugačnosti, 
zaradi katere imajo invalidi pravi-
co do posebnih pravic.« Dodal je 
še: »S tem sklopom ukrepov naj bi 
se zadolžile lokalne ali regionalne 
oblasti, da bodo sprejemale ustre-
zne načrte ukrepov za zmanjševa-
nje arhitektonskih in komunikacij-
skih ovir, seznanjanje invalidov in 
širše javnosti ter podobno.« Z že-
ljami po uspehu vseh, ki se trudijo 
za boljši danes in še boljši jutri, je 
Jožef Školč končal svoj nagovor. 

K oblikovanju okolja, v katerega je 

vpeta Zveza paraplegikov Sloveni-
je, sodi tudi predsednik Nacional-
nega sveta invalidskih in humani-
tarnih organizacij Boris Šušteršič, 
ki se je pridružil čestitkam. V svo-
jem nagovoru je povedal: »Zveza 
paraplegikov Slovenije je brez ka-
kršnega koli dvoma ena izmed naj-
ustvarjalnejših in najuspešnejših 
reprezentativnih invalidskih orga-
nizacij v Republiki Sloveniji. 

V razvojni strategiji slovenskega 
invalidskega varstva je za podro-
čje samoorganiziranja invalidov 
opredeljenih pet temeljnih potreb, 
ki naj jih uresničujejo invalidske 
organizacije. Paraplegiki imate 
uspešno in zgledno prakso tako 
pri potrebi za druženje s sebi ena-
kimi, z razvito identifikacijo z vašo 
specifično socialno skupino, kar 
prinaša občutek varnosti, moči, 
pomembnosti. Ste socialno aktivni 
in zasledujete načela neodvisnega 
življenja invalidov. 

Veliko ste dosegli pri izenačevanju 
socialne in ekonomske enakosti ter 
opravljate vrsto storitev za specifič-
no pomoč paraplegikom na skupin-
ski in individualni ravni, pri čemer 
je eden najpomembnejših program 
skupinske obnovitvene rehabili-
tacije. Vaši uspehi pri invalidskem 
športu so primerljivi z najboljšimi 
uspehi vaših sovrstnikov drugod po 
svetu in za temi dosežki seveda stoji 
celovito kvalitetno delovanje Zveze 
paraplegikov Slovenije.«

Eden izmed prejemnikov Zlate pla-
kete je bil tudi prim. dr. Rajko Turk, 
ki ni bil samo pri prvih korakih ra-
zvoja organizacije, temveč je bil 
tudi naš velik prijatelj, ki nam je ve-
dno prisluhnil in nas razumel.

(od leve proti desni): predsednica Skupščine ZPS Mirjam Kanalec, 
slavnostni govornik Jožef Školč, državni sekretar v Kabinetu predsednika 
Vlade RS, predsednik ZPS Dane Kastelic in podpredsednica ZPS Barbara 
Slaček.
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Uspeh in razvoj Zveze paraplegikov 
Slovenije je v pravilnih odločitvah 
in pomembnosti postavljanja ci-
ljev. Kljub težki gibalni oviranosti in 
hudim posledicam, ki jih pusti po-
škodba hrbtenjače, ter socialnim 
in drugim težavam nam je pri zvezi 
uspelo in dokazali smo, da znamo 
in zmoremo voditi kakovosten ra-
zvoj svoje organizacije. Izkoristili 
smo vsako priložnost in širšo jav-
nost opozarjali na skupino invali-
dnih državljanov, ki imajo enake 
pravice in želje, da bi živeli v druž-
bi brez predsodkov, ovir in ob spo-
štovanju do drugačnosti. Spoznati 
invalidnost in težave, ki jih prinaša 
s seboj, je prvi pogoj za uspešno 
razreševanje invalidske politike in 
spremembo njenih stališč.

Voditelja kulturno-umetniško-za-
bavnega programa sta zatem z iz-
branimi besedami prepletala prire-
ditev, na kateri smo petintridesetim 
najzaslužnejšim članom in sode-
lavcem podelili priznanja, brona-
ste, srebrne in zlate plakete ter de-
vetim ustanovnim članom najvišje 
priznanje zveze: ČASTNI ČLAN. 

Ob 40-letnici Zveze paraplegikov 
Slovenije so priznanja prejeli Mar-
jan Peternelj, Bernarda Zorko, 
Alojz Cesar, Franci Žiberna in Peter 
Robnik. Dobitniki diplome Brona-
sta plaketa so Benjamin Žnidar-
šič, Jože Plejnšek, Ljubica Jančar, 
Srečko Žlebnik, Teodora Vedlin, 
Albin Rožman, Željko Geci in Boris 

Lipicer. Diplomo Srebrna plaketa 
so prejeli Ivan Pibernik, Jože Ber-
linger, Matija Merklin, Ivan Gaber-
šek, Jože Nemanič, Marta Hren in 
Tone Fornezzi - Tof. Diplomo Zlata 
plaketa pa je ZPS podelila Jožetu 
Okornu, prim. dr. Rajku Turku in 
Emi Gašperut. 

Na praznovanju 40-letnice Zveze 
paraplegikov Slovenije pa smo se 
poklonili predvsem tistim, ki so 
s svojim delom in uspehi postali 
častni člani ZPS. To so tisti, ki so 
postavili temelje organiziranosti 
slovenskih paraplegikov in tetra-
plegikov. Ustanovni odbor so se-
stavljali: Ivan Peršak, Ivan Tajnšek, 
Pavla Sitar, Tine Gorenc, Lojze 
Cvar, Branko Rupnik, Vojko Gašpe-
rut, Jože Globokar, Zlatko Bernašek 
ter pokojni Heda Ivnik in Tatjana 
Šušteršič. 

Pri postavljanju teh temeljev so 
sodelovali vsi imenovani, na slav-
nostni prireditvi pa je bil še pose-
bej predstavljen neprecenljiv delež 
pobudnika in pozneje glavnega or-
ganizatorja in nosilca odgovornih 
nalog, Ivana Peršaka. Danes si niti 
predstavljati ne moremo, v kakšnih 
razmerah in s kakšnimi zapleti so 
se morali na začetku spopadati čla-
ni izvršnega odbora. Številne vlo-
ge, dopise, prošnje in obrazložitve 
so pisali tako rekoč na hodnikih 
Zavoda za rehabilitacijo invalidov. 
Takrat ni bilo prenosnih telefonov, 
še navaden telefon je imel le redko 

kdo. Vseh naporov, odrekanj in hu-
dih skrbi se ne da opisati. Vsekakor 
je bilo breme ogromno, a vendar 
so to zmogli. V imenu vseh dobitni-
kov najvišjih priznanj se je zahvalil 
Ivan Peršak in hkrati orisal najpo-
membnejše dogodke v tem štiride-
setletnem obdobju. 
 
Zavedamo se, da so za razvoj or-
ganizacije, ki je v štirih desetletjih 
zrasla iz skromne Sekcije  v repre-
zentativno in prepoznavno Zvezo 
paraplegikov Slovenije, zaslužni še 
mnogi. Nismo jih pozabili in spo-
mnili se jih bomo v bližnji priho-
dnosti, ob odprtju Doma paraple-
gikov v Pacugu. Na koncu slove-
sne akademije je na svoj, posebno 
doživet način celostno zgodovino 
razvoja naše rehabilitacije predsta-
vil zdravnik in naš veliki prijatelj, 
prim. dr. Rajko Turk, ki je povedal: 
»Če ne bi bilo učinkovite organizi-
ranosti paraplegikov, potem tudi 
ne bi bilo sodobne, napredne in 
uspešne rehabilitacije, na katero 
smo lahko ponosni. 

Paraplegiki so v štiridesetih letih 
svoje organiziranosti opravili zavi-
danja vredno in uspešno delo. Pri 
svojem delu so bili vedno uspešni 
in prodorni. Nikoli niso oklevali. 
Vedno so se neposredno, brez dla-
ke na jeziku, spopadali  in svoje 
zahteve argumentirano pripeljali 
do uspešnega konca. Pri njihovem 
delu nikoli ni bilo amaterjev, bilo 
je delo profesionalcev. Vredni so 
občudovanja.« Poudaril je tudi: »Ne 
morem te kronike Zveze paraple-

Pravi trenutek praznovanja 
visokega jubileja pa je z Zdravljico 
začel moški pevski zbor pod 
vodstvom Tomaža Tozona.

Na praznovanju 40-letnice Zveze paraplegikov Slovenije pa smo se poklonili predvsem 
tistim, ki so s svojim delom in uspehi postali častni člani ZPS. Še posebej je bil predstavljen 
neprecenljiv delež pobudnika in pozneje glavnega organizatorja in nosilca odgovornih 
nalog, Ivana Peršaka.
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SLOVESNA SEJA 
SKUPŠČINE ZVEZE IN 
ODKRITJE SPOMINSKE 
PLOŠČE
V letošnjem letu praznujemo 40. 
obletnico organiziranega delo-
vanja slovenskih paraplegikov in 
tetraplegikov. Visoki jubilej smo 
že ob novem letu zaznamovali z 
ličnim koledarjem, 6. aprila pa 
je bila na Inštitutu RS za rehabi-
litacijo slovesna seja skupščine z 
odkritjem spominske plošče.

Sejo slovesne skupščine, na ka-
teri so bili tudi ustanovni člani 
organizacije, je vodila predse-
dnica skupščine Mirjam Kanalec, 
slavnostne nagovore pa sta ime-
la Ivan Peršak in Dane Kastelic. 

Častni, dolgoletni in prvi predse-
dnik zveze Ivan Peršak se je z bese-
dami vrnil v leta, ko so se porajali 
zametki o organiziranju najtežje gi-
balno oviranih ljudi – paraplegikov 
in tetraplegikov –, in med drugim 
poudaril: »Za nami je dolgoleten 
trud mnogih paraplegikov, ki so s 
svojim žrtvovanjem skušali orga-
nizirati in razviti kar najkoristnej-
še programe za svoje sotovariše in 
organizacijo, sposobno uresničiti 

težnje, ki jih porajajo posledice 
invalidnosti.« Ivan Peršak je v na-
daljevanju omenil tesno sodelova-
nje z zavodom in se spomnil vseh 
takratnih vodilnih uslužbencev, ki 
so nam pri prvih korakih mlade 
organizacije zelo veliko pomagali. 
»Dogodki do današnjega dne potr-
jujejo in tudi pričajo o tem, da je 

bila ustanovitev organizacije po-
trebna in povsem upravičena, saj 
menda ni dvoma o tem, da je pri-
pomogla k izboljšanju položaja ter 

gikov Slovenije navajati, ne da bi 
omenil ime Ivana Peršaka. Ta fant 
iz oddaljene Prlekije je znal pove-
zati slovenske paraplegike v orga-
nizacijo in z manjšimi prekinitvami 
to organizacijo tudi vodil.  Vodil jo 
je v slabih, manj slabih in dobrih 
časih. Bil je spreten voditelj, ki mu 
ga ni para. S svojimi uspehi nikoli 
ni bil zadovoljen, zato je še več de-
lal in postal še bolj delaven in uspe-
hi so bili še večji. Prav je, da se ni-
koli ne pozabi in da se mu priznajo 
zasluge za delo, ki ga je opravil.«

Naše poslanstvo je omenil tudi di-
rektor FIHO Janez Jug, s sliko pa je 
priznanje uspehu naši organizaciji 
dalo tudi Združenje Multiple skle-
roze.

Med prireditvijo je poseben glasbe-
ni pečat slovesnemu dogodku dala 
čedalje bolj priljubljena pevka Nu-
ška Drašček, ki je s svojim izbranim 
nastopom navdušila prav vsakega.  
In tako kot je folklorna skupina iz 
Šentvida naše praznovanje štirih 
uspešnih desetletij odprla, ga je z 
zadnjim nastopom tudi sklenila. 

Po končani prireditvi je sledila po-
gostitev v preddverju Plečnikove 
dvorane.

          Tina Pavlovič 

         Foto: Tone Planinšek

Poseben glasbeni pečat je slove-
snemu dogodku dala čedalje bolj 
priljubljena pevka Nuška Drašček.

6. aprila je bila na Inštitutu RS 
za rehabilitacijo slovesna seja 
skupščine.

Sejo slovesne skupščine je vodila predsednica skupščine Mirjam Kanalec, 
slavnostne nagovore pa sta imela Ivan Peršak in Dane Kastelic.
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k velikemu napredku življenja ljudi 
na vozičku.« 

Z iskrenimi čestitkami za lep jubilej 
je prvi predsednik zveze Ivan Per-
šak sklenil svoj nagovor. 
Predsednik Zveze paraplegikov 
Slovenije Dane Kastelic pa je v dalj-
šem nagovoru orisal trenutno de-
javnost in izvajanje programov ter 
kratko vizijo zveze v prihodnjem 
obdobju.

Dotaknil se je tudi vprašanja: »Ali 
mi sami, ki smo aktivni v društvih 
ali zvezi, dovolj storimo na podro-
čju animiranja sočlanov, da se nam 
pridružijo s svojimi idejami in zna-
njem?« Nato je pozval: »Spoštovani 
sočlani, apeliram na vas, da vse, ki 
bi radi s svojim ustvarjalnim pristo-
pom želeli aktivneje delovati v dru-

štvih in zvezi, vzpodbujajmo, da se 
bodo v tej smeri lažje odločili.« 
V nagovoru je spregovoril tudi o 
našem največjem cilju – dogradi-
tev doma na morju, nagovor pa 
končal z besedami: »Prihodnost je 

Odkritje  spominske plošče je po-
tekalo ob spremljavi harmonikarja 
Nejča Slaparja.

Likovni umetniki so na delavnici 
prikazali slikanje.

v nas in nič se ne sme zgoditi brez 
nas! Zveza paraplegikov Slovenije 
se mora v prihodnje še bolj profi-
lirati v slovenskem prostoru! Nad-
graditi moramo programe, ki bodo 
posamezniku čim bolj omogočali 
samostojno in neodvisno življenje. 
Zato moramo biti budni in skrbeti, 
da nobena zakonodaja s tega po-
dročja ne bo šla mimo nas ali nas 
obšla.« Za uspešno delo nam je po 
končani seji čestital tudi direktor 
Fundacije humanitarnih in invalid-
skih organizacij Janez Jug.

Po slovesni seji, kjer so delegati po-
trdili tudi sklep upravnega odbora 
o dobitnikih priznanj, je sledilo 
slovesno odkritje spominske plo-
šče, na kateri je napis: »V Zavodu za 
rehabilitacijo je bila 16. aprila 1969 

ustanovljena Sekcija paraplegikov 
in tetraplegikov, iz katere se je raz-
vila današnja Zveza paraplegikov 
Slovenije – 16. april 2009.« Ploščo 
sta ob spominih 40-letnega razvo-
ja organizacije odkrila ustanovitelj 
organizacije Ivan Peršak in mag. 
Franc Hočevar, svetovalec predse-
dnika RS dr. Danila Türka, ki pre-
vzel pokroviteljstvo nad tem slove-
snim dogodkom. 

Zveza je ob tej priložnosti Ivanu 

Peršaku, mag. Francu Hočevarju, 
Janezu Jugu in direktorju inštitu-
ta, mag. Robertu Cuglju, poklonila 
mape z izbranimi grafikami naših 
slikarjev.

Poseben, umetniški pridih so do-
godku dodali naši kulturni umetni-
ki. Ob odkritju spominske plošče 
sta ob spremljavi harmonikarja 
Nejča Slaparja svoje pesmi brali 
Darinka Slanovec in Ljubica Jan-
čar. Likovni umetniki so na de-
lavnici prikazali slikanje ter odprli 
razstavo svojih umetniških del. 
Njihova dela je predstavil in oce-
nil študent umetnostne zgodovine 
Jaka Racman.
 
                     Jože Globokar 

Odprtje slikarske razstave.

Ploščo sta ob spominih 40-letnega razvoja organizacije odkrila ustanovitelj 
organizacije Ivan Peršak in mag. Franc Hočevar, svetovalec predsednika 
RS dr. Danila Türka.
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V Zvezi smo 40. obletnico or-
ganiziranega delovanja zazna-
movali tudi s publikacijo, ki 
bo v besedi in sliki trajno pred-
stavljala razvoj, zgodovino in 
vrednoto organizacije. Zdaj, ko 
je Zbornik zagledal luč sveta, 
vidimo, da je naš trud pri zbi-
ranju tako pisnega kot slikov-
nega gradiva bogato poplačan. 

V Zborniku so nagovori ustanovi-
telja in prvega predsednika Ivana 
Peršaka, sedanjega predsednika 
Daneta Kastelica in pokrovitelja 
našega jubileja – predsednika Vla-
de RS Boruta Pahorja. V njem se 
predstavljajo naša pokrajinska dru-
štva in programi našega dela, pose-
ben poudarek pa smo dali zgodo-
vini in razvoju naše organizacije. 
Želeli smo predstaviti dogodke, ki 
so bili najpomembnejši v posame-
znem letu. Vendar smo imeli kar 
nekaj težav, še posebno v prvem 
desetletnem obdobju. Takrat je bilo 
bolj malo fotografskih aparatov, ki 
bi posneli naša dogajanja, pa tudi 

ZGODOVINA ORGANIZACIJE V 
ZBORNIKU 

Evropska zveza paraplegikov Escif 
(European Spinal Cord Injury 
Federation) je bila ustanovljena 
leta 2005 tudi na pobudo 
Zveze paraplegikov Slovenije. 
Od ustanovitve pa do danes 
tako naša Zveza paraplegikov 
Slovenije aktivno sodeluje v 
evropski povezavi, saj smo z 
mano zastopani tudi v upravnem 
odboru. Upravni odbor je 
sestavljen iz petih članov, in sicer: 
Daniel Jogi (predsednik – Švica), 
Jane Horsewell (podpredsednica 
– Danska), Jani Trdina (blagajnik 
– Slovenija), Winnifred Bokma 

(članica – Nizozemska) in Pekka 
Hätinen (član – Finska). 

14. maja 2009 je bila na Dunaju 
v okviru dvodnevne konference 
tudi skupščina Evropske zveze 
paraplegikov. Na skupščini sta 
Zvezo paraplegikov Slovenije 
zastopali naši predstavnici 
Barbara Slaček in Mirjam Kanalec. 
Skupščina je najprej pregledala 
in potrdila zapisnik prejšnje 
skupščine, potem je predsednik Jogi 
podal poročilo za leto 2008 in načrt 
dela za leto 2009. Sledile so točke, 
kjer je bil govor o financah, tako 

SKUPŠČINA EVROPSKE ZVEZE 
PARAPLEGIKOV

arhiv pisnega gradiva je 
bolj skromen. Ker nismo 
imeli enega ali drugega po-
datka, smo morali izpustiti 
veliko dogodkov, ki bi v 
Zborniku vsekakor zaslužili 
predstavitev. 

V vseh štirih desetletjih 
smo prav gotovo največ 
pozornosti posvečali reše-
vanju socialnih stisk naših 
članov oziroma reševanju 
socialne problematike, pa 
zaradi fotografij tudi teh 
predstavitev ni v zborniku.  
Vendar naj pri tem pregle-
du vsaj omenimo, da brez 
naših številnih delavcev, 
sodelavcev in prijateljev, ki 
so se nesebično trudili pri 
razvoju naše organizacije, 
ne bi dosegli tega uspeha. 
Njihov prispevek je zelo 
velik, zato se vsem skupaj 
in še vsakemu posebej zahvaljuje-
mo.
         Jože Globokar
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Trdina, Winnifred Bokma, Daniel Jogi, Jane Horsewell in Pekka Hätinen.

da sem tudi sam moral predstaviti 
poročilo za prejšnje leto in načrt za 
tekoče leto. Finančno poslovanje 
je pregledala tudi revizijska hiša 
PricewaterhouseCoopers AG, ki je 
ugotovila, da zveza deluje v skladu 
s švicarskim zakonom in statutom 
organizacije. Poročilo in načrt 
so soglasno potrdile vse prisotne 
države.

Po finančnem delu je 
sledila predstavitev treh 
novih držav, kandidatk 
za sprejem v Escif. 
Najprej sta se predstavili 
državi Bosna in 
Hercegovina ter Češka. 
Zadnja se je predstavila 
Ukrajina, in sicer s 
sloganom Kdo nam bo 
odprl vrata. Predstavitev 
je pustila močen vtis 
na vseh navzočih, saj 
smo videli, da še danes 
v nekaterih državah 
invalidne osebe živijo 
človeku nedostojno 
življenje. V Ukrajini, 
državi z več kot 48 
milijonov prebivalcev, 
je po njihovi statistiki 

vsako leto 22.000 novih para- in 
tetraplegikov, vendar nimajo 
rehabilitacijskega centra in večina 
oseb s poškodovano hrbtenico še 
vedno nima invalidskega vozička. 
Tudi življenjska zgodba tetrapleginje 
Nataše in njenega moža Sergeja je 
bila za nas neverjetna. Nataša se je 
poškodovala v prometni nesreči. 
Takrat se je od moža pričakovalo, 

da se loči, saj je invalidnost v 
njihovi državi še vedno nekaj 
sramotnega. Pogumno sta 
»zakorakala« na težko pot in v 
nekaj letih se že vidijo spremembe 
na ravni države. Neverjetno se 
nam je zdelo tudi dejstvo, da so od 
Nataše, ko je zanosila, zahtevali, da 
splavi. Uradno sta morala podpisati 
dokument, da ne bosta uporabljala 
zdravniških uslug ob porodu in 
Sergej je bil javno označen kot 
morilec svoje žene. No, ne glede na 
to se je vse dobro izteklo in danes 
imata dva zdrava otroka. Sledil je 
uradni sprejem treh novih držav v 
Escif in danes je vključenih že 21 
evropskih držav.

V zadnji točki je sledila predstavitev 
trenutnih projektov (štirih delovnih 
skupin). Najaktivneje se je naša 
Zveza paraplegikov Slovenije 
vključila v drugi delovni skupini, 
kjer se pripravlja rehabilitacijska 
strategija z vidika nas, uporabnikov. 
Na koncu je sledil še sklep, da je 
naša evropska organizacija – ne 
glede na to, da je še zelo mlada – res 
izjemno delavna in tudi potrebna v 
evropskem prostoru.
   
              Jani Trdina
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DELOVNI POSVET – REHABILITACIJSKA 
STRATEGIJA
Pod okriljem Evropske zveze 
paraplegikov (ESCIF) in v spon-
zorstvu s podjetjem Coloplast 
iz Danske je tudi Zveza paraple-
gikov Slovenije sodelovala na 
večdnevnem delovnem kongresu 
v  Köbenhavnu. Tudi Anderseno-
va morska deklica ni zmotila de-
lovnega razpoloženja navzočih. 

Na delovnem kongresu so bili nav-
zoči predstavniki iz Anglije, Irske, 
Danske, Švedske, Španije, Litve in 
Slovenije. Posvetu se je poleg dveh 
zdravnikov na področju rehabili-
tacije pridružil tudi prof. dr. Finn 
B. Christensen, dr. med., vodilni 
zdravnik na področju rehabilitaci-
je oseb s poškodbo hrbtenjače na 
Danskem.

Posvet se je začel s predstavitvijo 
dežel in statističnimi podatki (šte-
vilo prebivalcev, število oseb s po-
škodbo hrbtenjače na letni ravni, 
število rehabilitacijskih centrov v 
državi, povprečno dobo bivanja v 
centrih …). Ugotovitev prvega dela 
posveta je bila, da številke poško-
dovancev ne odstopajo bistveno 
glede na število prebivalcev. Pov-
prečje se giblje od dve do tri po-
škodbe na 100.000 prebivalcev.

Sledil je pogled v preteklost z ugo-
tovitvijo, da je bila pred 1. svetovno 
vojno umrljivost oseb s poškodbo 
hrbtenjače že v prvem letu več kot 
85-odstotna. Z začetkom postavi-
tve centra (v Angliji), ki je skrbel za 
te osebe , se je povečala možnost 
za preživetje. Še vedno pa se je go-
vorilo samo o preživetju.

Danes živi prva generacija staro-
stnikov, ki so se ponesrečili v mla-
dih letih in starost dočakali na inva-
lidskih vozičkih. Strokovna javnost 
še ne ve natanko, kakšen naj bi bil 
najboljši model za skrb za zdravje 
paraplegikov in tetraplegikov, ven-

dar smo prav mi, ki živimo življenje 
na invalidskih vozičkih tudi več kot 
40 let, lahko največji eksperti. Če je 
bilo še ne tako davno dosežek, da 
se je paraplegiku in celo tetraple-
giku uspelo samemu obleči, danes 
ni tako, saj obleke niti ne potrebu-
jemo, če smo ves dan zaklenjeni v 
stanovanju ali celo priklenjeni na 
posteljo. Dejstvo je, da smo posta-
li sestavni del družbe in s tem tudi 
odgovorni za svoje zdravje.

Sad posveta je bila ugotovitev, da 
je v vsaki državi potreben centra-
liziran način rehabilitacije, kar po-
meni, da v posameznem centru ne 
sme biti manj kot 40 oseb obravna-
vanih kot poškodovancev hrbte-
njače. Kvaliteta rehabilitacijskega 
centra mora biti vedno prioriteta 
pred razdaljo od poškodovanče-
vega doma. V grobem smo se do-
taknili tudi vprašanja, kaj pomeni 
kvalitetna rehabilitacija. 

V tej fazi smo rehabilitacijo strnili 
na štiri časovna obdobja: najprej 
akutna faza, kjer je predvsem nuja 
po preživetju. Če preslikamo v Slo-
venijo, to pomeni UKC in druge 

glavne bolnišnice. Drugo obdobje 
je primarna rehabilitacija, za kate-
ro je pri nas zelo dobro poskrbljeno 
na Inštitutu za rehabilitacijo. Tretje 
obdobje je reintegracija v okolje, 
ki pri nas še ni del nujne prakse, 
in nato zadnje obdobje, ki pomeni 
periodično preverjanje stanja oseb 
s poškodbo hrbtenjače. Projekt se 
bo za osebe s poškodbo hrbtenjače 
nadaljeval s pripravo klasifikaci-
je – tako fizične kot programske. 
Konec projekta bo zgraditev mo-
dela centra odličnosti, ki ga imajo 
nekatere države že skoraj v celoti 
zagotovljenega.

Naša organizacija, Zveza paraplegi-
kov Slovenije, tudi s sodelovanjem 
v tem projektu zagotavlja razvojno 
usmerjenost in skrb za kvaliteto ži-
vljenja invalidnih oseb. V skupnem 
sodelovanju različnih služb in z 
našo pomočjo (Dom paraplegikov) 
smo tudi v Sloveniji samo korak od 
tako imenovanega centra odlično-
sti (angl. Center of excelent).

              Jani Trdina

Tudi Zveza paraplegikov Slovenije je sodelovala na večdnevnem 
delovnem kongresu v Köbenhavnu.
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Med 7. in 10. majem smo se pred-
stavniki Nacionalnega sveta in-
validskih organizacij Slovenije 
– NSIOS v Atenah udeležili re-
dne in hkrati volilne skupščine 
Evropskega invalidskega foruma 
– EDF. 
 

NSIOS smo zastopali delegati Bo-
ris Šuštaršič, predsednik NSIOS, 
Tomaž Wraber, predsednik Zveze 
slepih in slabovidnih Slovenije, 
in Barbara Slaček, podpredsedni-
ca Zveze paraplegikov Sloveni-
je, ter Tine Jenko, v. d. glavnega 
tajnika NSIOS, in Štefan Kušar. 
Skupščino, ki je potekala 9. maja, 
je v kratkem nagovoru uradno 
odprl predsednik EDF Yannis Var-
dakastanis, nato je zbrane v poz-
dravnem govoru nagovoril tudi 
Sioufas Dimitris, predsednik gr-
škega parlamenta. Ne nazadnje je 
pozdravno besedo prevzel Kon-
stantinos Tsoutsoplides, general-
ni sekretar pri ministrstvu za za-
poslovanje in socialno varstvo.  

Osrednja tema skupščine so bile 
volitve predsednika, članov pred-
sedstva ter finančnega in izvršne-
ga komiteja EDF. Trije kandidati 
za predsednika so se predstavili v 
petminutnem govoru in delega-
te nacionalnih svetov in NVO je 

še enkrat prepričal zdajšnji pred-
sednik Yannis Vardakastanis s 
šestinšestdesetimi glasovi. Richard 
Rieser je prejel osemnajst gla-
sov, Jean Luc Simone pa dvajset. 

Naslednja ura zasedanja skupščine 
je bila namenjena komemoraci-

ji nedavno preminulega 
podpredsednika EDF, BAS 
Treffersa, ki so se je udele-
žili tudi njegova sinova in 
žena. V dvominutnih na-
govorih so se pokojnika 
spomnili številni predstav-
niki različnih organizacij, 
med njimi, v imenu NSI-
OS, tudi Boris Šušteršič. 
Za NSIOS so bile uspešne 
volitve predsedstva EDF, 
katerega član bo še naprej 
tudi Boris Šušteršič. 

Drugi člani predsedstva 
so še: Erzebet Szöllösi, Pekka Tuo-
minen, Stig Langvad, Ana Peläez, 
Alain Faure, Gunta Anca, Ingemar 
Färm, Giampiero Griffo, Krašimir 

SKUPŠČINA EDF V ATENAH

Kocev, Branislav Mamojka, Giséle 
Maliére, Thomas Mihkelson, Ri-
chard Rieser, Andrej Szalach in 
Anthony Williams.

Naslednji dan, 10. maja, so novi 
člani predsedstva izmed štirih kan-
didatov za podpredsednika izvolili 
dva. Predstavnike nacionalnih sve-
tov bo zastopala Erzebet Szöllösi, 
predstavnike nevladnih organiza-
cij pa Donata Vivanti.

Greh bi bil, če ne bi izkoristili prilo-
žnosti in v prostem času, ki smo ga 
imeli na voljo med skupščino, ne 
bi doživeli  Aten. Strah pred nedo-
stopnostjo je bil popolnoma odveč, 
saj se je mogoče po glavnem mestu 
Grčije nemoteno in brez kakršnih 
koli ovir premikati z metrojem. 
Ogledali smo si tudi akropolo, ki je 
lepo dostopna z dvižno ploščadjo 
in dvigalom, ki so ga namestili v 
času pred olimpijskimi igrami leta 
2004.

      Barbara Slaček 

Novi, stari predsednik Yannis Vardakastanis

Delegacija NSIOS v Atenah
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sprejel predsednik zveze in se jim 
zahvalil, ker so se odzvali vabilu. 
Besedo so prevzeli Špela, Barbara 
in Jože Globokar, ki so otroke ani-

OBISK MALČKOV IZ VRTCA

Vsi dogodki, ki smo jih aprila orga-
nizirali in izvedli, so bili namenjeni 
praznovanju 40. obletnice Zveze 
paraplegikov Slovenije. Prav zato 

smo pripravili dan odprtih vrat in 
v naše delovne prostore v Štihovo 
ulico povabili malčke iz vrtca Mla-
di rod iz bližnje okolice. Priročno je 
22. april, dan dogodka, sovpadal z 
dnevom zemlje. 

Ko smo se z vzgojiteljicami dogo-
varjali za obisk, so nas prosile, naj 
jim posredujemo kaj gradiva, da 
bodo lahko otroke pripravile na 
naš obisk. Tudi na zvezi smo imeli 
pripravljene odgovore, saj vemo, 
da so otroci, posebno v tej sta-
rosti, zelo radovedni. Ko so torej 
otroci v spremstvu vzgojiteljic in 
ravnateljice prišli v goste, smo bili 
pripravljeni. A so nas presenetili. 
V vrtcu so tako pridno trenirali in 
vadili, da jih je velika večina celo 
znala izgovoriti »paraplegik« ali 
»tetraplegik«. Kakor koli že, otroke 
iz skupin Medvedkov in Ježkov je 

mirali in jim predstavili organizaci-
jo, člane in dejavnosti, s katerimi se 
ukvarjamo. Veliko smo govorili o 
stvareh, na katere je treba paziti, da 
si ne poškodujemo hrbtenice. Jože 
je spregovoril o dosežku, ki se mu 
reče Triglav, 

Tina je pokazala električni voziček 
in samo predstavljate si lahko, ko-
likokrat je zapiskala njena troblja, 
Jože Flere pa jim je pokazal olim-
pijsko medaljo. Otroci so z nav-
dušenjem opazovali in postavljali 
vprašanja. Pokazali smo jim tudi 
ročne komande v avtomobilu. Se-
veda smo poskrbeli za okrepčilo s 
piškoti in sokom, za darilo pa so 
otroci prejeli policijske pobarvan-
ke. 

Ob prihodu so nam otroci podarili 
risbo, ki so jo narisali in uokviri-
li, ter lončnico, ki bo krasila naše 
prostore. Za slovo pa nam je vsaka 
skupina zrecitirala pesmico.

       Barbara Slaček 
Tudi vzgojiteljice so bile navdušene nad medaljo

Ja, trobi tudi ...
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20. aprila sem s francoske ambasade 
prejela zanimiv telefonski klic 
in hkrati vabilo, da na Zvezi 
paraplegikov sprejmemo njihovega 
prav posebnega državljana. Čas 
nam je na srečo dopuščal takšno 
potezo in ni nam bilo žal. Možak je 
res posebnež. Vsi smo pričakovali 
paraplegika, in ko se je pojavil na 
vratih, smo obnemeli ob njegovi 
pojavi. V uvodu nam je na hitro 
razložil, kdo je in kaj počne, zato 
smo v nadaljevanju z zanimanjem 
prisluhnili njegovi zgodbi.

Philippe Ribiere se je leta 1977 
rodil na otoku Martinique. Še 
preden se je rodil, je njegova mati, 
ker ni vedela, da je noseča, zaradi 
bolečin v želodcu pojedla usodno 
tabletko, ki ga je zaznamovala za 
vse življenje. Rodil se je namreč 
s Rubinstein-Taybijevim (RTS) 
sindromom, ki je kromosomska 
okvara. Na svetu je s to okvaro 
diagnosticiranih le med 100.000 in 
300.000 ljudi. Vsem pa je skupno, 
da so manjše rasti, imajo specifične 

obrazne poteze in ukrivljene široke 
palce na nogah. Pri Philippu so 
nepravilnosti v razvoju odkrili, ko 
je imel tri leta, saj so ga začeli voziti 
k zdravniku, ker do drugega leta ni 
shodil. Na odročnem otoku, kjer 
se je rodil, niso imeli nikakršnih 
možnosti za vzgojo invalidnega 
otroka, kljub vsemu pa so mu želeli 
zagotoviti dostojno življenje. Zato 
so ga na stričevo pobudo oddali v 
posvojitev zakoncema v Francijo, 
ko je imel štiri leta. Tako je srečno 
odraščal pri očetu zdravniku in 
materi, ki je bila učiteljica. Imel je 
deformirane prste na rokah, ki so 
bili združeni z dlanjo, in negibljive 
komolce, zato je prestal niz 
operacij. Z operacijo so mu nekako 
povrnili gibalne funkcije, vendar 
so mu zdravniki dejali, da se ne bo 
mogel ukvarjati s športom. 

Pri petnajstih se je poskusil v 
kolesarjenju, čeprav ga je privlačilo 
prosto plezanje. Za to adrenalinsko 
obliko športa se je odločil pri 

sedemnajstih. Pridno je treniral in 
sočasno še doštudiral ekonomijo. 
Leta 1997 se je prvič prijavil na 
nacionalno prvenstvo za mlade 
v prostem plezanju – in zmagal. 
S pomočjo sponzorjev se je leta 
1998 predstavil na svetovnem 
prvenstvu MENTAL D`acier, kjer 
je demonstriral prosto plezanje in 
dokazal, da se lahko v tem športu 

z zdravimi plezalci enakovredno 
merijo tudi invalidi. Pravi, da je 
bila njegova najlepša izkušnja, ko 
se je s pomočjo sponzorjev udeležil 
prvenstva v Ameriki in tam plezal 
ob boku z najboljšimi plezalci v 
svetu.

Leta 2003 je ustanovil svojo 
organizacijo, ki združuje tako 
plezalce invalide kot tudi 
neinvalide. V letošnjem letu pa 
mu je francoska vlada zagotovila 
sredstva za pot po Evropi, kjer se v 
različnih državah predstavlja s svojo 
zgodbo o drugačnosti in uspehu. 
Tako ga je pot zanesla tudi k nam. 
Na poti snema dokumentarni film, 
ki ga bodo predstavili na eni izmed 
francoskih nacionalnih televizij.

Kadar ne pleza, se ukvarja še s 
petjem, žonglira z ognjem, riše, 
piše, snema filme, meditira in 
»misli«, ob vikendih pa je didžej. 
Če bi morala Philippa opisati z eno 
besedo, bi ta bila – ODŠTEKAN. 
Fant izžareva nepredstavljivo 
energijo in verjamem, da bomo še 
slišali zanj.

       Barbara Slaček 

PHILIPPE RIBIERE

Zanimiva zgodba, ni kaj ...

Posebnež
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Bralcem Paraplegika želim pred-
staviti novosti glede zdravljenja 
poškodb hrbtenjače z uporabo 
izvornih celic. Večina paraplegi-
kov in tetraplegikov v Sloveniji 
vas je že slišala za izraz izvorne 
ali matične celice. 

Vedno pogosteje se pojavljajo pri-
spevki v poljudnoznanstvenih re-
vijah in novice v dnevnem tisku o 
novih dognanjih in dosežkih, tudi 
pri zdravljenju poškodb hrbtenja-
če pri ljudeh. V zadnjem desetle-
tju smo priča zelo hitremu razvoju 
znanosti in tehnologije, ki omo-
goča oziroma napoveduje celo 
kloniranje človeške vrste. Večina 
raziskav z uporabo izvornih celic 
je bila na začetku opravljena na 
živalskih modelih, posamični raz-
iskovalni centri pa v zadnjih letih 
objavljajo izsledke raziskav z izvor-
nimi celicami, opravljenih tudi na 
ljudeh, prostovoljcih po poškod-
bah hrbtenjače.
Zdravniki Inštituta za rehabilitacijo 
smo se jeseni 2008 udeležili preda-
vanja prof. dr. Kakulasa, ki je za-
poslen kot zdravnik patolog v Av-
straliji. Predavanja je imelo naslov 
Zdravljenje hrbtenjače z biološkimi 
zdravili, organiziral pa ga je Inštitut 
za nevrofiziologijo Univerzitetnega 
kliničnega centra v Ljubljani.

Delo in osebnost profesorja Kaku-
lasa je v uvodu slikovito predstavil 
profesor dr. Milan Dimitrijević, ki je 
sicer zaposlen kot nevrolog oziro-
ma nevrofiziolog v Univerzitetnem 
centru Houston v Združenih drža-
vah Amerike. Predavatelj nam je 
v zelo zanimivem in zgoščenem 
predavanju predstavil svoje bogate 
izkušnje pri raziskavah okrevanja 
hrbtenjače po poškodbi. Med za-
nimivim predavanjem je bil pred-
stavljen tudi lik zdravnika, sira 
Ludwiga Guttmana. Dr. Guttman 
je bil kot zdravnik nevrokirurg v 

času druge svetovne vojne izgnan 
iz rodne Nemčije. Kot zdravnik je 
bil nato vse svoje življenje aktiven 
v Angliji. 

V svoji praksi je oskrbel veliko voj-
nih poškodovancev. S skrbno re-
habilitacijo je omogočil mnogim 
vojnim invalidom vrnitev domov, 
velikokrat pa tudi zaposlitev in ak-
tivno življenje. Pri tem se je zave-
dal tudi pomena in koristi športa in 
velja za ustanovitelja športnih iger 
paraplegikov v okviru bolnišnice 
Stoke Mandeville v Buckingham-
shiru v Angliji, ki so pozneje pre-
rasle v danes znane in uveljavljene 
paraolimpijske igre. 

V nadaljevanju bralcem revije Pa-
raplegik predstavljam poenosta-
vljene izvlečke omenjenega preda-
vanja. 

Raziskovalci so dokazali, da tudi 
pri popolno odsotni motorični 
kontroli in odstotnem zaznavanju 
pod nivojem poškodbe lahko do-
kažemo vsaj delno ohranjene živč-
ne poti v hrbtenjači. Ocenjujejo, da 
tako tudi pri klinični sliki popolne 
paraplegije ali tetraplegije lahko 
do 40 % primerov ostajajo vsaj del-
no ohranjena počasi prevajajoča 
nemielizirana živčna vlakna v hrb-
tenjači. Glede na izmerjene hitrosti 
prevajanja impulzov so živčna vla-
kna v hrbtenjači razdeljena na po-
časi in hitro prevajajoča.  Predsta-
vili so nam izsledke mednarodne 
konference, ki je v obliki poletne 
šole vsako leto organizirana na Du-
naju v Avstriji. Koncept te šole je v 
izmenjavi izkušenj in prenosu zna-
nja raziskovalcev vsega sveta.

Glede na dosedanje izkušnje in 
dognanja je zdravljenje izgublje-
ne funkcije organa ali organskega 
sistema možno in smiselno tudi z 
uporabo izvornih celic. Napredek 

bioloških znanosti, genetike in 
tehnološke rešitve v zadnjem de-
setletju so omogočile pridobivanje 
izvornih celic, sprva na živalskih 
modelih, v zadnjih letih pa nara-
šča delež raziskav tudi s človeškimi 
celicami. Pluripotentnost izvornih 
celic označuje lastnost, da so se 
sposobne diferencirati, torej raz-
viti v posamične vrste celic, ki so 
ključne za delovanje organa. Bio-
loška znanost sicer opredeljuje, da 
se posamična celična vrsta ni spo-
sobna deliti v neomejenem številu, 
tako da je tudi sposobnost delitve 
in nadaljnjega diferenciranja izvor-
nih celic omejena.

Omenjeno dejstvo se je pokazalo 
za koristno oziroma uporabno za 
organske sisteme, ki so precej ho-
mogeni in preprosti v svojem delo-
vanju.  Napredovala metoda gen-
skega manipuliranja celic tako na 
primer že omogoča nadomeščanje 
poškodovanih hrustančnih celic v 
kolenskem sklepu po poškodbah. 
Prenesene celice zdravega hru-
stanca, ki so namnožene v kulturi 
zunaj organizma, so sposobne tvo-
riti normalnemu hrustancu podob-
no sestavino, ki izboljša mehanske 
lastnosti sklepa. Omenjeno meto-
do že več let uspešno uporabljajo 
tudi v Sloveniji, na ortopedski kli-
niki v Ljubljani.

Zdravljenje poškodb ali obolenj 
hrbtenjače z uporabo izvornih ce-
lic pa je bistveno bolj oteženo.
Glavni razlog je dejstvo, da je cen-
tralno živčevje človeškega orga-
nizma pravzaprav najzapleteneje 
sestavljen človeški organski sistem, 
katerega del je tudi hrbtenjača. Go-
stota celic v centralnem živčevju je 
neverjetno velika in število pove-
zav med živčnimi celicami je oce-
njeno na tisoče trilijard.
 
Tudi hrbtenjača ima zapleteno se-

NOVOSTI V MOŽNOSTIH ZDRAVLJENJA 
POŠKODB HRBTENJAČE
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stavo in delovanje, tako da so mo-
žnosti zdravljenja z izvornimi celi-
cami pravzaprav še precej omeje-
ne oziroma v fazi raziskav. 
 
Hrbtenjača nam s svojo zapleteno 
sestavo in funkcijami omogoča 
prevajanje električnih impulzov 
iz centralnega živčevja do konč-
nih tarčnih organov, mišičja tru-
pa, glave, rok, nog, žilja, notranjih 
organov in živčnih pletežev av-
tonomnega živčevja. Hrbtenjača 
je ogromen prevodni sistem, ki 
prenaša impulze za kontrolo in iz-
vedbo gibanja, obenem pa tudi po-
sreduje informacije o zaznavanju 
vrste različnih dražljajev iz zuna-
njega sveta, kot so občutek za do-
tik, bolečino, temperaturo, vibraci-
jo, položaj in hitrost premikanja v 
sklepih in podobno. 

Hrbtenjača s precej zapletenimi 
procesi kontrole in regulacije člo-
veškemu telesu omogoča kontrolo 
drže in gibanja ter ima tudi zelo 
pomembne avtonomne funkcije. 
Ocenjujejo, da je v hrbtenjači oko-
li 100 milijonov živčnih celic, zato 
je pravzaprav naivno pričakovati, 
da bi zgolj vsaditev izvornih celic 
na mesto poškodovane hrbtenjače 
hitro in učinkovito omogočila po-
novno vzpostavitev funkcije. Me-
hanizmi spontanega okrevanja po 
poškodbi hrbtenjače niso povsem 
razjasnjeni. 

Nenavadno se zdi dejstvo, da se 
centralni motorični nevron – živč-
na celica hrbtenjače – lahko rege-
nerira v človeškem zarodku in pri 
nekaterih vrstah živali, predvsem 
kuščarjih in dvoživkah, pri odra-
slem človeku pa tega do zdaj ni 
bilo mogoče vzpostaviti.
Raziskave so usmerjene v temeljno 
vprašanje, zakaj se odrasla živčna 
celica hrbtenjače človeka ne rege-
renira po poškodbi.

Kot možne izvorne celice za po-
spešeno okrevanje hrbtenjače raz-
iskovalci uporabljajo Schwannove 
celice, olfaktorne celice – celice 
vohalnega sistema –, makrofage 

– vnetne celice –, celice umbilikal-
nega – popkovnega – voda novo-
rojencev ali človeških zarodkov, 
izvorne celice kostnega mozga,  
tkivne izvorne celice in pluripoten-
tne embrionalne izvorne celice. Po 
mnenju večine strokovnjakov lah-
ko v prihodnosti največ napredka 
in uspeha pričakujemo pri upo-
rabi pluripotentnih izvornih celic 
človeških zarodkov. Raziskave so 
usmerjene v načine in postopke, ki 
bi te izvorne celice stimulirale k ra-
zvoju oziroma diferenciaciji v živč-
no celico, motorični nevron hrbte-
njače, ki bi se bil po transplantaciji 
v poškodovani del hrbtenjače spo-
soben znova povezati s preostali-
mi ohranjenimi živčnimi potmi v 
hrbtenjači in omogočiti povrnitev 
funkcije prevajanja impulzov. 

Omejitev uporabe nekaterih vrst 
izvornih celic je odvisna tudi od 
možnosti zavrnitvene reakcije or-
ganizma po transplantaciji v po-
škodovani del hrbtenjače.
Predstavljene so bile izkušnje raz-
iskovalcev iz ZDA, Portugalske in 
Kitajske, ki so opravili klinične po-
skuse zdravljenja z izvornimi celi-
cami na ljudeh. 

V nekaterih raziskavah so vstavljali 
živčne celice vohalnega epitelija iz 
nosne sluznice v poškodovani del 
hrbtenjače poškodovancev, rezul-
tati pa niso bili prepričljivi oziroma 
navdušujoči.

Druga skupina je poskušala z vsta-
vljanjem makrofagov v del poško-
dovane hrbtenjače, da bi vstavljeni 
makrofagi omejili škodljive posle-
dice delovanja vnetnih celic nepo-
sredno po poškodbi. Tudi rezultati 
te študije niso bili zelo prepričljivi.
Skupina raziskovalcev iz ZDA je 
poskušala izboljšati razmere za 
spontano okrevanje po poškodbi 
hrbtenjače z operativnim pose-
gom, pri katerem so odstranili čim 
več poškodovanega in predvsem 
odmrlega okolnega tkiva.
Raziskovalna skupina iz Švice pa se 
je usmerila v iskanje vzrokov oziro-
ma mehanizmov, ki preprečujejo 

regeneracijo v centralnem živčev-
ju. Po številnih opravljenih raziska-
vah domnevajo, da zaviralni po-
sredovalci regeneracije centralnih 
živčnih celic izvirajo iz mielina, ki 
je glavni sestavni del živčnih ovoj-
nic. Prenos teh spoznanj v klinično 
prakso pa poteka v nadaljnjih raz-
iskavah, tako da otipljivih rezulta-
tov še ni bilo mogoče predstaviti. 
Vendar je tudi minimalno funkcio-
nalno izboljšanje pri hudo gibalno 
oviranem poškodovancu izjemno 
pomembno, ne samo za razisko-
valce in klinične specialiste, am-
pak predvsem za posameznika po 
poškodbi hrbtenjače. 

Profesor Kakulas je med svojim re-
dnim delom in raziskavami opra-
vil veliko avtopsij poškodovanih 
hrbtenjač pri ljudeh, ki so se smr-
tno ponesrečili zaradi različnih 
nezgod. Pri pregledu hrbtenjače v 
takih primerih velikokrat opaža, 
da se poškodovani del hrbtenjače 
tipično razteza čez nekaj segmen-
tov vretenc, kar pomeni, da je po-
škodovani del hrbtenjače lahko 
tudi večji kot obseg poškodovanih 
vretenc.

Poškodbo hrbtenjače pri najpogo-
stejših prometnih nesrečah pov-
zroči pretirana sila upogiba, ki ji 
navadno sledi čezmerna iztegnitev 
hrbtenice.

Večinoma so najbolj poškodovani 
centralni deli hrbtenjače. Kot zani-
mivost nam je predavatelj pokazal 
sliko popolnoma prekinjenega ko-
stnega dela hrbtenice motorista, 
ki je neposredno po prometni ne-
zgodi vstal in hodil v času do pri-
hoda reševalcev. Zaradi naknadno 
povzročene poškodbe hrbtenjače, 
ki ni bila zaščitena s kostnim okle-
pom – vretenci –, je žal postal para-
plegičen. Zaradi nepravilne oskrbe 
ali spregledanih dodatnih možnih 
vzrokov poškodovanci večkrat na-
knadno pridobijo dodatne poškod-
be hrbtenjače. 

Zelo pogosto se stopnja okvare 
hrbtenjače poveča zaradi spre-
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mljajočega vnetnega odgovora or-
ganizma, ki sledi prvotni poškodbi 
tkiva hrbtenjače. Vnetne celice v 
precej zapletenem procesu vnetja 
proizvajajo številne vnetne media-
torje – posrednike – in druge snovi, 
med katerimi so zlasti najnevarnej-
ši t. i. citokini, ki so toksični oziro-
ma škodljivi tudi za živčne celice.
Predavatelj je predvsem poudaril, 
da je treba zagotavljati maksimal-
no zdravstveno oskrbo bolnikom 
po utrpeli poškodbi hrbtenjače v 
akutnem in kroničnem obdobju.
Nekateri izsledki sicer redkih kli-
ničnih raziskav nakazujejo tudi 
možnost spontane centralne rege-
neracije živčnih poti po poškodbi 
hrbtenjače. 
Večina opravljenih raziskav z izvor-
nimi celicami je bila do zdaj opra-
vljena na sorazmerno majhnem 
številu poškodovancev v akutnem 
in tudi kroničnem obdobju po po-
škodbi.

Protokoli obravnave po opravljeni 
transplantaciji v poškodovani del 
hrbtenjače so bili razmeroma raz-
lični, prav tako so bila tudi precej 
različna obdobja sledenja učinkov 
takega zdravljenja.

Opozoriti je treba tudi zadržke in 
pomisleke etične narave, pred-
vsem glede načina pridobivanja iz-
vornih celic iz človeških zarodkov. 
Zakonodaja je glede teh postopkov 
bistveno bolj liberalna v vzhodnih 
deželah, zato ne preseneča število 
opravljenih preiskav na Kitajskem.

Predvsem je treba v času zgodnje-
ga zdravljenja in rehabilitacije 
stremeti k čim bolj učinkovitemu 
zdravljenju in preprečevanju vseh 
dobro poznanih medicinskih za-
pletov, ki ovirajo in včasih lahko 
tudi onemogočajo procese okre-
vanja po poškodbi hrbtenjače pri 
posamezniku.

Razvoj diagnostičnih metod in 
zdravljenja v zadnjem desetletju 
omogoča hitro prepoznavanje 
in učinkovito zdravljenje večine 
poznanih zapletov, kot so razna 
vnetna stanja – respiratorni infek-
ti,  vnetja genitourinarnega trakta, 
druga vnetja, ki lahko ob padcu 
imunosti organizma vodijo v sep-
tično stanje in zahtevajo ukrepe 
intenzivnega zdravljenja, globo-
ka venska tromboza, heterotopne 
osifikacije, spastičnost, razvoj pre-
ležanin in nadaljnji možni zapleti, 
srčno-žilni zapleti, zapleti pri ve-
getativnem živčevju in podobno. 
Velikokrat je pri hudih poškodbah 
prizadetih več organskih sistemov, 
ki zahtevajo urgentno operativno 
zdravljenje in reševanje življenja 
poškodovanca, njihovo zdravlje-
nje pa posredno vpliva na poča-
snejše okrevanje poškodovane 
hrbtenjače.

Optimalno zdravljenje od poškod-
be hrbtenjače naprej lahko samo 
po sebi pripomore k dobremu izi-
du okrevanja hrbtenjače.
Zato si moramo vsi udeleženci v 
zdravljenju in rehabilitaciji po po-

škodbah hrbtenjače ves čas priza-
devati za čim boljšo zdravstveno 
oskrbo poškodovancev v času 
zgodnjega zdravljenja in nadaljnje 
kompleksne rehabilitacije.

Precej verjetno se tudi zdi, da bo 
idealno združevati uporabo iz-
vornih celic v zgodnjem poteku z 
metodami sodobne rehabilitacije, 
ki poleg dobro poznanih konven-
cionalnih metod vključuje tudi 
sodobne metode z robotiko, s te-
lerehabilitacijo, hibridnimi siste-
mi, ki združujejo sodobne ortotske 
rešitve in funkcionalno električno 
stimulacijo, ter z drugimi podpor-
nimi tehnološkimi rešitvami.

Treba bo združevati in dopolnjevati 
znanja in izkušnje posamičnih te-
meljnih bioloških ved, nevroloških 
znanosti, sodobnih tehnoloških 
rešitev in jih prenašati v klinično 
obravnavo poškodovancev.

Morda se zato ne zdi preveč uto-
pična misel, da smo lahko priče 
nastopa in postopne uveljavitve 
povsem novih metod zdravljenja 
poškodb hrbtenjače, ki bodo v ne 
tako oddaljeni prihodnosti pome-
nile dovolj uspešno okrevanje in 
povrnitev sposobnosti ljudem po 
poškodbi hrbtenjači za samostojno 
gibanje.

Zapisal asist. Daniel Globokar, dr. 
med.

Mag. Cveto Uršič, generalni direk-
tor direktorata za invalide na Mini-
strstvu za delo, družino in socialne 
zadeve, se že desetletja ukvarja z 
vprašanji invalidov. Najprej je bil 
sodelavec Inštituta za rehabilita-
cijo, nato direktor Fundacije za fi-

nanciranje invalidskih in humani-
tarnih organizacij, že nekaj časa pa 
ima s sedanjega delovnega mesta 
na ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve gotovo večji vpliv 
na reševanje problemov invalidov 
kot kdaj prej, čeprav se morda 

INTERVJU Z  MAG. CVETOM URŠIČEM
DIREKTORJEM DIREKTORATA ZA INVALIDE NA MINISTRSTVU ZA DELO, 
DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

sam s tem ne bi povsem strinjal. 
Nesporno dejstvo pa je, da je go-
spod Uršič eden največjih pozna-
valcev invalidske problematike na 
Slovenskem. Direktorat, ki ga vodi 
mag. Cveto Uršič, namreč sodelu-
je pri pripravi zakonov in drugih 
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Res je, višina dodatka je različna 
glede na pravni status upravičen-
ca, torej glede na to, kateri zakon 
je podlaga za pridobitev pravice. 
Na to, vi ste rekli krivico, že dalj 
časa opozarjajo posamezne skupi-
ne invalidov. Vendar pa odgovor, 
kako »uskladiti« to pravico, ni pre-
prost. Najprej je treba vedeti, da se 
povsod po svetu vojnim invalidom 
zagotavlja posebno varstvo. 

Tudi če pogledamo v zgodovino, 
vidimo, da so prve posebne pravi-
ce zaradi invalidnosti imeli ravno 
ti invalidi oziroma njihove vdove. 
Zato sta obseg in višina njihovih 
pravic praviloma povsod višja, 
kot to velja za druge invalide. Prav 
tako so posebne pravice, ki teme-
ljijo na zavarovanju. 

V Sloveniji so to pravice delovnih 
invalidov. S teh vidikov so torej 
razlike razumljive. Vprašanje pa je 
seveda, kolikšna je lahko razlika, 
ki je še pravična z vidika potrebe 
posameznika. Na primer slepa ose-
ba ali tetraplegik – ne glede na to, 
po katerem zakonu sta spoznana 
za invalida, imata enako potrebo 
po pomoči in postrežbi drugega, 
dobita pa različen znesek oziroma 
različno pravico. 

Sodobno invalidsko varstvo pa te-
melji na spoštovanju pravice po-
sameznega invalida do »enakosti 

predpisov, ki pomembno vplivajo 
na položaj invalidov v družbi, ter 
spremlja izvajanje nacionalnega 
programa invalidskega in socialne-
ga varstva, programa zaposlovanja 
in podobno. Izdeluje analize, poro-
čila, navodila, strokovna mnenja 
in druga gradiva z invalidskega po-
dročja. Hkrati opravlja in usklajuje 
naloge invalidskega varstva znotraj 
ministrstva. 

Med naloge direktorata sodi 
tudi ugotavljanje izpolnjevanja 
pogojev za pridobitev statusa 
invalidskega podjetja oziroma 
invalidske organizacije, vodenje 
evidenc invalidskih podjetij in 
organizacij ter sodelovanje z nji-
mi. Priprava predlogov zakonov 
je prav gotovo strateško najpo-
membnejši del nalog direktora-
ta. Prav zdaj delovna skupina, v 
kateri so tudi predstavniki Mini-
strstva za zdravje, pripravlja za-
kon o dolgotrajni oskrbi.
 
Mag. Cveto Uršič: 
Že dolgo časa vemo, da je obsto-
ječa ureditev dolgotrajne oskrbe 
premalo učinkovita, nezadostna 
in neenako dostopna tudi za inva-
lide, ki so odvisni od pomoči dru-
gih oseb pri opravljanju temeljnih 
življenjskih aktivnosti. Zato je že 
prejšnja vlada začela pripravljati 
zakon, s katerim bi celovito ure-
dili dejavnosti dolgotrajne oskrbe 
za vse upravičence, ki zaradi raz-
ličnih kroničnih stanj in posledic 
poškodb ter invalidnosti ne morejo 
skrbeti zase in potrebujejo pomoč 
druge osebe. 

Tako želimo v enem zakonu po-
vezati zdravstvene in socialne sto-
ritve, omogočiti enakomerno do-
stopnost do storitev na območju 
celotne države, zagotoviti trajen 
in stabilen finančni vir, pospešiti 
izvajanje oskrbe v domačem oko-
lju (ureditev in spodbujanje nefor-
malnih izvajalcev, ureditev statusa 
osebnega pomočnika) ter vpeljati 
ustrezno ureditev na področju pre-
ventive, rehabilitacije in uporabe 

komunikacijskih in tehničnih pri-
pomočkov. Zakon bo urejal tudi 
zavarovanje za dolgotrajno oskrbo.

V zakonu bo urejen tudi postopen 
prehod iz sedanjega v nov sistem, 
pri tem pa bo zagotovljena tudi 
možnost ohranitve pridobljenih 
pravic, ki upravičencem zdaj pri-
padajo po različnih sistemih. Za-
kon bo, po programu dela, vlada 
obravnavala decembra, pred tem 
pa bo tudi daljša javna razprava. 
Tako bo tudi invalidskim organiza-
cijam oziroma invalidom omogo-
čeno, da bodo aktivno sodelovali 
pri oblikovanju končnega besedila 
predloga zakona. 

Zakon naj bi nadomestil sedanji 
način urejanja pravice do dodatka 
za pomoč in postrežbo. Ta je zdaj 
odvisen od tega, ali ima invalid 
pravice po zakonu o vojnih inva-
lidih, po zakonu o pokojninskem  
in invalidskem zavarovanju ali ka-
kšnem drugem zakonu. 

Višina dodatka je torej odvisna 
ne le od stopnje invalidnosti, 
temveč tudi od pravnega statusa 
invalida, kar je seveda krivično, 
saj imajo invalidi, ki imajo ena-
ke potrebe po pomoči, različno 
visok dodatek za pomoč in po-
strežbo.

Mag. Cveto Uršič: 
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možnosti, osebne samostojnosti, 
nediskriminacije, spoštovanja raz-
ličnosti in omogočanja dostopno-
sti«, kot je zapisano v Konvenciji o 
pravicah invalidov. Zato pristop, 
ki je veljal nekoč, danes ni več 
ustrezen. Tudi v Sloveniji spoštu-
jemo našteta temeljna načela, ko 
pripravljamo nove predpise  – pa 
naj bo to zakon o dolgotrajni oskr-
bi, zakon o osebni asistenci, zakon 
o izenačevanju možnosti ali kateri 
koli drugi predpis.

Vaše ministrstvo pripravlja tudi 
zakon o osebni asistenci. Kaj pri-
naša novega in kdaj bo njegov 
osnutek na voljo javnosti za pri-
pombe in predloge?

Mag. Cveto Uršič: 
Delovna skupina, v kateri so tudi 
predstavniki invalidskih organiza-
cij, piše predlog novega zakona o 
osebni asistenci, ki bo usklajen z 
zakonom o dolgotrajni oskrbi. Na 
področju osebne asistence imamo 
kljub pripombam in občasnim kri-
tikam kar nekaj izkušenj. Zdaj ima 
namreč osebnega asistenta vsaj 700 
invalidov, osebnih asistentov pa je 
približno 350. Na ministrstvu se za-
vedamo, da vse potrebe s tem niso 
pokrite. Zato bomo to pravico ure-
dili z zakonom. V zakonu bo tako 
treba urediti financiranje osebne 
asistence, določiti, kdo je lahko 
osebni asistent in kdo upravičenec 
do asistence. Končno bo treba tudi 
zapisati, kaj je osebna asistenca. 

Razmišljamo še, da bi olajšali po-
goje, ki jih mora izpolnjevati ose-
ba, ki želi opravljati delo osebnega 
asistenta, tako da bi lahko bili asi-
stenti izbrani tudi med dolgotrajno 
brezposelnimi in  težko zaposljivi-
mi osebami.  Pri tehtanju o tem, 
kdo je lahko osebni asistent, bodo 
v prihodnje gotovo pomembnej-
še osebnostne lastnosti kandidata, 
odnos do invalida,  nagnjenost k 
temu delu, ki nikakor ni lahko. Pri 
pripravi zakona bomo torej najprej 
upoštevali dosedanje slovenske iz-
kušnje. Oprli pa se bomo tudi na 
raziskave, ki so bile opravljene v 

zadnjih letih, kot na primer  anali-
za sistema osebne asistence, ki jo je 
naredil Inštitut za socialno varstvo 
Slovenije leta 2007. Nikakor pa ne 
bomo zaobšli ureditev držav, v ka-
terih je asistenca že uzakonjena. 
Pričakujemo, da bo zakon o osebni 
asistenci jeseni v javni razpravi in 
vlada ga bo predvidoma obravna-
vala konec decembra. 

Do sprejetja zakona v državnem 
zboru pa naj bi se osebna asisten-
ca financirala tako kot doslej, torej 
prek razpisov Zavoda RS za zapo-
slovanje, Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih orga-
nizacij, lokalnih skupnosti, našega 
ministrstva ipd. Zato verjamem, da 
bo večina invalidov, ki potrebuje 
tovrstno pomoč, to gotovo dobila, 
če so se le organizacije prijavile na 
razpis, saj denarja niti ni tako malo. 
Sicer pa uporabniki najbolj vedo, 
kakšne so njihove potrebe in kako 
jih (ne) morejo uresničiti. Razpisov 
je premalo, posebno tistih, ki bi za-
gotavljali denar za daljše obdobje, 
denimo za triletno delovanje ne-
vladnih organizacij. 

A to je in gotovo bo večna zgodba – 
potrebe so velike, stisk vedno več, 
denarja pa nikoli dovolj. Še dobro, 
da so sredstva, ki jih za izvajanje 
programov in delovanje invalid-
skih in humanitarnih organizacij 
namenja FIHO, relativno visoka, 
stabilna in trajna. Če k temu do-
damo še donatorska in sponzorska 
sredstva, delo številnih prostovolj-
cev potem niti ni tako slabo, kot 
včasih slišimo.

Ampak kriza vendarle prinaša 
svoje. Denarja za potrebe inva-
lidov verjetno ne bo več, kot ga 
je bilo, zatika se pri zaposlovanju 
– kdo bo zaposlil invalida, če še 
zdrave delavce odpuščajo?

Mag. Cveto Uršič: 
Čas krize ni le čas težav, marveč 
tudi izzivov in priprav na dobre 
čase. Država je odgovorna, da v 
času krize še poveča podpore za 
zaposlovanje invalidov. Zato so v 

Sloveniji vsi splošni ukrepi za ohra-
njanje delovnih mest namenjeni 
tudi za invalide. Pri tem bomo letos 
povečali tudi možnosti za vključe-
vanje v zaposlitveno rehabilitacijo; 
Sklad za vzpodbujanje zaposlova-
nja invalidov bo nadaljeval razpise 
za sofinanciranje novih zaposlitev, 
prav tako bo moral začeti sofinan-
cirati prilagoditve delovnega me-
sta in podpornega zaposlovanja. S 
spremembo zakona o zaposlova-
nju invalidov bomo te vzpodbude 
še povečali. 

A vendar: invalidi morajo že zdaj 
doplačati za večino medicinsko-
tehničnih pripomočkov in si s 
tem kupovati večjo kakovost ži-
vljenja.

Mag. Cveto Uršič: 
Predpisi, ki urejajo področje zdra-
vstvenega varstva in zavarovanja, 
niso v pristojnosti našega ministr-
stva, zato jih težko komentiram. 
Poudariti pa vendarle želim dvo-
je. Ker poznam evropske modele 
socialne varnosti, lahko rečem, 
da ima veliko držav rešitve, po-
dobne našim. Sistemi temeljijo na 
strokovnih osnovah in finančni 
vzdržnosti, ki postavlja meje – ka-
tera pravica se krije iz obveznega 
zavarovanja, kaj pa mora plačati 
vsak sam iz svojega žepa oziroma 
za kaj se lahko prostovoljno ali do-
polnilno zavaruje. Pri postavljanju 
in tudi spreminjanju sistema je zelo 
pomembno, kako združenja invali-
dov, društva ali interesne skupine 
prepričajo pisce zakonov s svojimi 
predlogi in jih znajo argumentira-
ti. Bolj boste aktivni, več možnosti 
imate, da zakonodajalec vaše pre-
dloge sprejme. 

Prav zdaj nastajajo predlogi novih 
zakonov: o pokojninskem in in-
validskem zavarovanju, zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdravstve-
ni dejavnosti, zakon o medicinsko-
tehničnih pripomočkih in še neka-
teri drugi; ko bodo v javni razpravi, 
bo čas za pripombe in predloge. 
Drugo, kar bi želel poudariti, pa je 
zaveza iz Konvencije o pravicah 
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invalidov. Konvencija v 20. členu 
ureja področje osebne mobilnosti. 

Države so dolžne sprejeti ukrepe, 
s katerimi »invalidom zagotavlja-
jo največjo mogočo samostojno 
osebno mobilnost«, kar med dru-
gim pomeni tudi »omogočanje do-
stopa invalidom do kakovostnih 
pripomočkov za gibanje, tehničnih 
pripomočkov, podpornih tehno-
logij in oblik pomoči človeka ali 
živali ter posrednikov, tudi tako, 
ki je na razpolago po sprejemljivi 
ceni ter spodbujanje proizvajalcev 
pripomočkov za gibanje, tehničnih 
pripomočkov in podpornih teh-
nologij, da upoštevajo vse vidike 
mobilnosti invalidov«. Odbor OZN 
za pravice invalidov, katerega član 
sem, bo moral v prihodnosti poja-
sniti, kaj pomeni izraz »sprejemlji-
va« cena. Potem bomo lahko tudi 
v Sloveniji nadaljevali razpravo, 
ali je naša ureditev pravična do in-
validov, ki se lahko gibljejo samo s 
pomočjo invalidskega vozička ali 
drugega tehničnega pripomočka.

Zdi se, da ministrstva med seboj 
premalo sodelujejo. Le primer: 
pri predpisovanju invalidskih 
pripomočkov Zavod za zdra-
vstveno varstvo upošteva bolj ali 
manj le zdravstvene potrebe in-
validov, vse premalo pa socialne, 
kulturne, športne, družabne. In-
validi, ki živijo aktivno, polno ži-
vljenje, obiskujejo prireditve, so 
dejavni in ustvarjalni, invalidske 
pripomočke prej “obrabijo” kot 
oni, ki “čepijo” doma.

Mag. Cveto Uršič: 
Skrb za invalide in predvsem reha-
bilitacija sta timsko delo, ki vklju-
čujeta tako zdravstveni kot psiho-
socialni ter okoljski vidik. Mislim, 
da je pravica do teh pripomočkov 
v okviru pravil obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja spisana pre-
ozko in bi morala biti bolj vezana 
na potrebe posameznika. Zato smo 
v okviru Sveta za invalide pri vladi 
predlagali, da bi oblikovali nacio-
nalni projektni svet za pripomoč-
ke, ki bi nanje gledal širše. 

Ob »kritiki« zdravstvenega sistema 
pa ne smemo pozabiti, da so neka-
teri pripomočki dosegljivi tudi na 
osnovi drugih predpisov. Če se na 
primer invalid zaposli, mu mora 
delodajalec delovno mesto pri-
lagoditi, kar lahko vključuje tudi 
tehnični pripomoček. Za to lahko 
dobi sredstva od Sklada za vzpod-
bujanje zaposlovanja invalidov. 

Je morda zaradi te obveze tako 
malo delodajalcev, ki se odločajo 
zaposliti invalide, kljub zakonu o 
zaposlovanju invalidov?

Mag. Cveto Uršič: 
Pravzaprav jih ni tako malo. Za-
kon o zaposlovanju invalidov je 
bil sprejet 2005. leta in je omogočil 
veliko spodbud za delodajalce, ki 
zaposlijo invalide. Prav zato se je 
število vseh zaposlenih invalidov 
povečalo kar za 9 %, vsako leto od 
sprejema tega zakona se je zaposli-
lo med 1700 in 1800 brezposelnih 
invalidov, pred sprejetjem zakona 
pa le okoli 800 ali 900 na leto. 

Velja pa seveda poudariti, da no-
ben delodajalec samo zaradi fi-
nančnih spodbud ne bo zaposlil 
invalida, če ta nima znanja in kom-
petenc. Zaposlil bo pač tistega, ki je 
najprimernejši, pri čemer je treba 
priznati, da zakon o zaposlovanju 
invalidov ne daje dovolj spodbud 
za zaposlovanje najtežjih invalidov, 
med katere lahko uvrstimo tudi 
člane Zveze paraplegikov Sloveni-
je. To bo treba v prihodnosti spre-
meniti. Prav tako bomo v zakon 
o izenačevanju možnosti zapisali 
pravico težjih invalidov do prilago-
ditve avtomobila iz posebnih jav-
nih sredstev.
 
Ko omenjate prilagoditve: dro-
ben, a pomemben problem se 
pojavlja v domovih starejših ob-
čanov. V nekaterih morajo in-
validi doplačevati posedanje v 
invalidski voziček, v drugih jim 
dodatno zaračunavajo balkon, 
čeprav ga ne morejo uporabljati.
Mag. Cveto Uršič: 
Posedanje v voziček sodi v oskrbo, 

torej te storitve invalidi ne bi smeli 
posebej plačevati. Če jo, naj o tem 
obvestijo naše ministrstvo. Glede 
balkona pa – gre za nadstandard, 
pripravljamo pa spremembe pra-
vilnika in obljubim, da bomo pre-
verili tudi primernost tega določila.

Kaj pa Dom paraplegikov v Pacu-
gu? Večleten hud problem Zveze 
paraplegikov Slovenije …

Mag. Cveto Uršič: 
Gradnja doma traja absolutno pre-
dolgo. Medresorska skupina na 
našem ministrstvu, v kateri so tudi 
predstavniki Zveze paraplegikov 
Slovenije, je že zgodaj spomladi 
generalnemu sekretarju vlade po-
slala predlog, kako rešiti nastalo 
situacijo. Priporočili smo, da zve-
za skuša dobiti sredstva iz medna-
rodnih javnih razpisov, in kolikor 
vem, so to tudi storili. Priporočili 
smo tudi, da kandidira tudi za sred-
stva FIHA, ki ima poseben sklad za 
investicije. 

Razmišljali smo o javno-zasebnem 
partnerstvu, predlagali iskanje 
tujega partnerja, pa tudi Inštitut 
za rehabilitacijo bi v domu lahko 
izvajal nekatere svoje programe, 
namenjene rehabilitaciji težko 
gibalno oviranih. Skupaj z zvezo 
smo ocenili, da naše ministrstvo 
ni najprimernejši partner, saj bi 
morali v tem primeru spremeniti 
namembnost doma. Mi bi namreč 
lahko v domu izvajali institucio-
nalno varstvo, zveza pa je dom 
namenila predvsem dejavnostim 
mladih, aktivnih tetra- in paraple-
gikov, ki v domu ne bi živeli celo 
leto. Zato je načrtovana dejavnost 
doma bližja področju zdravstva – 
pa naj bo to fizioterapija ali celovi-
ta rehabilitacija. Res pa je, da dom, 
dokler ne bo zgrajen hotelski del, 
ne bo mogel polno zaživeti. Zato 
dokončanje gradnje doma močno 
podpiram.

           Jasna Tepina
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Socialne službe na Danske niso 
popolne, so pa zelo dobre!

Jane Horsewell sem spoznala leta 
2006 v Švici, kjer je bil v Nottwillu 
2. kongres Evropske zveze 
paraplegikov – Europian spinal 
cord injury federation (Escif). 
Že njen priimek Horsewell, 
kar bi v domačem prevodu 
nekako pomenilo »dober konj«, 
nam da slutiti, da je ta ženska 
polna energije, aktivna na vseh 
področjih in povsod gonilna sila.

Na 5. kongresu Escifa, ki je bil maja 
2009 na Dunaju, sem Jane prosila 
za intervju. Ko sem se vrnila do-
mov in njeno ime vpisala v Google 
(bojte se Googla – nič ne ostane 
skrito), sem odkrila, da mi je za-
molčala kar nekaj stvari. Spoznala 
sem, da ni le aktivna in energična, 
marveč tudi skromna ženska. Pre-
brala sem, da je diplomirana soci-
ologinja z magisterijem na london-
ski ekonomski univerzi, gonilna 
sila v Escifu, svetovalka v organi-
zaciji ISCO, ki združuje zdravnike 
in ponudnike medicinske opreme, 
in več kot aktivna v skandinavski 
organizaciji žensk s poškodbo hrb-

tenjače. Odkrila bi najbrž še več, če 
ne bi bili nekateri zapisi v danščini 
(tu sem pa malo šibka). Poleg tega 
sem izvedela tudi, da nosi vsaj tri 
vogale Escifa, saj je pripravila vse 
potrebne formalnosti za ustanovi-
tev nove organizacije, od statuta 
do drugih projektov, ciljev in po-
slanstva Evropske zveze paraplegi-
kov. Lahko bi se reklo, da je motor 
Escifa.

Jane, prosila bi te, da se za bralce 
Paraplegika predstaviš. 

Rodila sem se v Angliji, kjer sem 
se izobraževala in preživela svoja 
najstniška leta. Na Dansko sem 
se preselila konec sedemdesetih 
let in tam živim že več kot 30 let. 
Poškodovala sem se pred 13 leti, 25. 
maja 1996. Že v času rehabilitacije 
sem bila aktivna v skupini 
pacientov, ki je delovala znotraj 
rehabilitacijske ustanove. Takoj 
ko sem končala rehabilitacijo, so 
me prosili, da postanem članica 
upravnega odbora danske zveze, 
ki združuje osebe s poškodbo 
hrbtenjače. Mislila sem, da je 
za to še prezgodaj, vendar sem 
po nenehnem prigovarjanju in 
prošnjah pristala in bila kakih 
18 mesecev pozneje izvoljena za 
članico upravnega odbora. 

Dve leti pozneje sem postala 
predsednica organizacije. Bila sem 
predsednica do takrat, ko smo 
se odločili, da ustanovimo Escif. 
Resnično nisem imela časa, da bi 
bila hkrati predsednica danske 
zveze in aktivna pri vzpostavljanju 
nove evropske organizacije oseb 
s poškodbo hrbtenjače. Tako sem 
odstopila z mesta predsednice 
marca 2006, ko sem bila izvoljena 
za podpredsednico Escifa. Še 
vedno sem članica upravnega 
odbora danske zveze, hkrati pa 
imam nekaj več časa za aktivno 

delovanje v Escifu. 

Nisi povedala, kako si se 
poškodovala. Je bila prometna 
nesreča?

Ne, padla sem. V pisarni svojega 
podjetja sem hotela zapreti okno. 
Vreme se je tisto popoldne hitro 
spremenilo. Pihal je veter in začel je 
padati dež. Okno, ki je bilo odprto, 
je bilo zame usodno. Nisem ga 
dosegla, zato sem stopila na polico. 
Bilo je spolzko in mokro zaradi 
dežja. Zgubila sem ravnotežje in 
padla s tretjega nadstropja na 
dvorišče, na trda betonska tla. 

Koliko časa si preživela v 
rehabilitacijski ustanovi?

V bolnišnici sem bila le dvanajst 
dni. Po operaciji stabiliziranja 
hrbtenice s kovinsko oporo sem 
bila premeščena v rehabilitacijski 
center severno od Köbenhavna. 
Žal sem po treh mesecih začela 
čutiti strašne bolečine, zaradi 
katerih sem bila spet operirana, saj 
so odkrili, da dela zloma hrbtenice 
niso stabilizirali. Odstranili so 
mi staro stabilizacijo in znova 
namestili novo. Vse to je mojo 
rehabilitacijo zaustavilo in sem 
zaradi nje nazadovala. Na koncu 
sem bila v rehabilitacijskem centru 
11 mesecev.

Je na Danskem v navadi, da ljudje 
s poškodbo hrbtenjače preživijo 
samo nekaj dni v bolnišnici in 
nato v rehabilitacijski ustanovi?

Ne, to je bilo čisto naključje in od-
visno od prostih mest v rehabilita-
cijskem centru. Na Danskem ob-
stajata dva taka centra, eden je na 
območju Köbenhavna. Ljudje s spi-
nalno poškodbo, ki živijo na tem 
območju, gredo sprva v Univerzi-
tetno bolnišnico v Köbenhavnu na 

INTERVJU Z JANE HORSEWELL

Jane, podpredsednica Escifa.



PARAPLEGIK
23

In
te

rv
ju

nevrološko operacijo, potem pa v 
rehabilitacijsko ustanovo, ki je del 
bolnišnice, vendar geografsko lo-
čena. Če pa živiš v drugem delu dr-
žave, v zahodnem delu, je tam dru-
ga univerzitetna bolnišnica in drug 
center, kjer poteka rehabilitacija. 
Je precej centralizirano, vendar z 
dvema centroma. Vendar köben-
havnski center ne sprejema le ljudi 
s tega območja, temveč tudi ljudi z 
Grenlandije, ki je bila del Danske, 
in Farskih otokov. Pokrivajo kar ve-
liko področje. 

Koliko časa po navadi poteka re-
habilitacija na Danskem?

Za paraplegike navadno pet do šest 
mesecev, tetraplegike verjetno de-
vet mesecev. To je seveda odvisno 
od posameznika in drugih okoli-
ščin in dejavnikov. To je povprečje.

Kaj še vključuje rehabilitacija? 

Vemo, da je poleg fizične rehabi-
litacije posameznika pomembna 
tudi prilagoditev bivalnega okolja 
in drugo. Glavna skupina, ki jo ima 
pacient v rehabilitacijski ustanovi, 
je seveda negovalno osebje. Poleg 
negovalnega osebja so fiziotera-
pevti, ki pomagajo posamezniku 
izbrati ustrezen voziček ali druge 
tehnične mobilne pripomočke. 
Imamo tudi delovne oziroma po-
klicne terapevte, urbane terapevte, 
kot jih imenujemo na Danskem. 

Če si paraplegik, z njimi nimaš toli-
ko stika – delajo predvsem s tetra-
plegiki, pri razvijanju in vadbi roč-
nih spretnosti. Vendar pa sodeluje-
jo pri prilagoditvah drugih stvari, 
ne pri izbiri invalidskega vozička, 
marveč pri raznih drugih prilago-
ditvah. Pridejo na obisk domov, si 
ogledajo trenutno stanje in iščejo 
rešitve v obstoječem stanju. Delu-
jejo v multidisciplinarni skupini, 
skupaj s predstavniki lokalne obla-
sti in si ogledajo razmere ter iščejo 
rešitve. Kajti prilagoditve bivalnega 
okolja plačajo s sredstvi lokalne 
oblasti. 

Vse?

Ja. Naj opozorim, da na Danskem 
plačujemo visoke davke, 50 % na 
vse prihodke. Lahko rečemo, da 
imamo na Danskem zelo veliko 
javnih dobrin. Socialne službe na 
Danske niso popolne, so pa zelo 
dobre. In to za vse! Ni pomembno, 
ali je oseba na vozičku ali ne. Sko-
raj vsi otroci, denimo, so v varstvu v 
vrtcu. V vrtcih imamo zagotovljen 
prostor za vse otroke, če starši že-
lijo svojega otroka zaupati varstvu 
v vrtcu. In še zelo poceni so. Veči-
na parov na Danskem, oba, mati in 
oče, delata, zato je zelo lahko dobi-
ti dobro varstvo za svoje otroke. Če 
se oseba ponesreči, vso zdravstve-
no oskrbo plača država, za vse pri-
lagoditve ali medicinsko-tehnične 
pripomočke oziroma asistenco pa 
bo plačala lokalna skupnost. 

Glavno stvar, ki jo imamo, ime-
nujemo načelo kompenzacije, kar 
pomeni, da bodo osebi poskušali 
zagotoviti vso pomoč, tako stori-
tve kot pripomočke, ki bodo kom-
penzirali oziroma nadomestili vse 
nezmožnosti posameznika. Na pri-
mer, če ne moreš hoditi, ti zagoto-
vijo invalidski voziček, če ne moreš 
uporabljati javnega prevoza, ti po-
magajo pri nakupu avta. To se sicer 
na nanaša na vse. 

Obravnavajo vsakega posamezni-
ka individualno. Če si na primer 
starejši od 75 let in imaš poško-
dovano hrbtenjačo, je zelo malo 
verjetno, da ti bodo pomagali pri 
nakupu avta. Toda če si mlajša ose-
ba, aktivna, imaš družino in ne mo-
reš uporabljati javnega prevoza, je 
zelo verjetno, da boš dobil denarno 
podporo pri nakupu avta. Moraš se 
sicer držati pravil, izbrati avto, ki ga 
oni priporočajo. Dali ti bodo sub-
vencijo, za preostala sredstva pa 
kredit. Plačali bodo tudi vse prila-
goditve, narejena v avtu. 

Omenim naj, da so avtomobili na 
Danskem izredno dragi v primer-
javi s preostalo Evropo, saj je 60 % 

davka na uvoz avtomobilov, avto-
mobilske industrije pa na Danskem 
nimamo. Vendar ni tako hudo, saj 
lahko dobi invalid veliko podpore 
pri nakupu avtomobila.

Torej iz rehabilitacijske ustanove 
nisi bila odpuščena, dokler tvoje 
bivalno okolje ni bilo prilagoje-
no za invalidno osebo?

To ni čisto res. Hiše, v kateri sem 
živela pred poškodbo, se ni dalo 
prilagoditi, ker je bila to stara hiša 
z mnogimi nivoji. Ni bilo možno-
sti, da bi lokalna skupnost plačala 
za vse prilagoditve. Bilo je preveč. 
Zato smo poiskali stanovanje, ki je 
bilo precej dostopno, vendar je lo-
kalna skupnost zagotovila sredstva 
za prilagoditev kopalnice, kuhinje, 
s kuhinjskim pultom in omaricami, 
ki se dvigajo in spuščajo, klančino 
pred vhodom v stanovanje in izho-
dom na teraso, avtomatska vrata.

Kako pa je na primer z invalid-
skim vozičkom in drugimi medi-
cinsko-tehničnimi pripomočki, 
kako jih pridobite, na koliko let 
vam pripadajo?

To ni definirano. Pravijo, da je to 
popolnoma individualna potreba 
posameznika in temelji na oceni 
posameznika. Nikjer ni zakono-
dajno predpisana trajnostna doba 
pripomočka oziroma obdobje, na 
koliko časa imaš pravico do nove-
ga pripomočka. Obravnavajo vsak 
primer posebej. Poznam veliko 
mladih, ki jim je uspelo zlomiti in 
pokvariti tri invalidske vozičke v 
enem letu. In za vse je plačala lo-
kalna skupnost, zato ker mladi to 
delajo! Če si pazljivejši s svojim vo-
zičkom, moraš, recimo, dalj časa 
čakati na novega. Vse je stvar oce-
ne. Če rečeš, moj voziček je neu-
doben, neprimeren, potrebujem 
novega, potem govoriš z njimi, z 
lokalno oblastjo. To so navadno 
strokovnjaki, delovni terapevti ali 
fizioterapevti, vendar se veliko-
krat zgodi, da te napotijo na klini-
ko, kjer ti fizioterapevti ali delovni 
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terapevti na kliniki predpišejo in 
svetujejo, kakšen pripomoček, ti 
ustreza.

In vsi pripomočki so za osebo s 
spinalno poškodbo zastonj?

Da, saj, kot sem rekla, na Danskem 
plačujemo visoke davke. Seveda 
mora oseba sprejeti določene 
omejitve. Nimaš popolnoma 

svobodne izbire, vendar skupaj 
s strokovnjaki določite ustrezen 
pripomoček. Če se posameznik 
kljub vsemu odloči za svoj izbor, 
mora doplačati razliko. Pošteno.

Ali še vedno delaš, si zaposlena 
za polni ali skrajšani delovni 
čas? Kako je urejeno področje 
zaposlovanja invalidov na 
Danskem?

Še vedno delam, vendar le s 
skrajšanim delovnim časom. Težko 
razložim, ker delam na podlagi 
neke vrste pogodbe. Poučujem na 
različnih univerzah v Köbenhavnu, 
in sicer na podlagi pogodbe in tudi 
s spremenljivim delovnim časom.
Lahko imam, denimo, intenzivne 
tečaje, kar pomeni, da lahko teden 
ali več poučujem od 8. do 16. ure 

vsak dan, poleg priprav, potrebnih 
za poučevanje. Potem pa sem 
lahko tudi prosta več tednov. 

Posamezna oseba s poškodbo 
hrbtenjače ima lahko različen status 
glede zaposlitve in upokojitve. 
Večina paraplegikov je ocenjenih 
kot dela zmožnih za tretjino 
delovnega časa, 12 ur na teden. 
Poleg tega dobivajo nekakšno 

pokojnino. Spet je vse stvar 
ocene posameznika in njegove 
invalidnosti. Če pa si tetraplegik, ti 
navadno ni treba delati, ker pač ne 
moreš. Vendar je to nov sistem, po 
katerem jaz nisem bila ocenjena, in 
nisem zaposlena. 

V novem sistemu zaposlovanja vsak 
primer posebej obravnava skupina 
strokovnjakov, ki ocenijo, kakšne 
sposobnosti za opravljanje dela 
so posamezniku še ostale. Vendar 
obstaja veliko zaposlenih invalidov, 
ki imajo fleksibilen delovni čas. 
Delajo omejeno število ur, vendar 
dobijo plačo za poln delovni čas, 
razliko pa pokrije država. Vendar, 
kot rečeno, jaz nisem bila ocenjena 
po tem sistemu. 

Pred poškodbo sem bila torej 

Pri Jane in Andyju doma

lastnica svojega podjetja, toda po 
poškodbi sem ugotovila, da tega 
dela ne morem več opravljati. 
Sprva sem takoj po nesreči ostala 
doma, pridobila sem pokojnino, 
vendar sem se po enem letu začela 
tako dolgočasiti, da sem si poiskala 
delo na univerzi in začela delati.

Povedala si, da si poročena. 
Kako je družina sprejela tvojo 
poškodbo?

Poročena sem bila že pred 
poškodbo in z možem sva še vedno 
skupaj, imava pa tudi hčerko, ki je 
poročena in živi v Angliji. Lahko 
rečem, da sem s hčerko izredno 
povezana, saj se slišiva vsak dan. 
Vendar lahko rečem in mislim, 
da se bo z mano strinjal tudi moj 
mož, da sva po nesreči imela hudo 
krizo v zakonu. Lahko rečem, da 
moj mož nikakor ni mogel sprejeti, 
da sem se ponesrečila. Preprosto 
se ni znašel. Niti se nisem mogla 
nasloniti nanj. Bil je izgubljen. Bil 
je čas, ko sva resno premišljevala, 
da bi šla narazen. In o tem sem 
mogoče več premišljevala jaz, ker 
kratko in malo nisem mogla več 
vztrajati v takem razmerju. Poleg 
tega je imela velike težave tudi 
moja hčerka, ki se mi je odtujila in 
zapirala vase. Vendar se je ta kriza 
nekako uredila in zdaj si ne morem 
zamisliti življenja brez Andyja.

Jane, zahvaljujem se ti za prijeten 
pogovor. Želim ti vse najboljše 
ob prihajajočem »rojstnem 
dnevu«, predvsem zdravja in še 
mnogo uspešnih projektov, tako v 
osebnem življenju kot tudi v korist 
evropskih paraplegikov. 

  Mirjam Kanalec
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V Društvu paraplegikov jugozaho-
dne Štajerske smo 9. 4. 2009 ura-
dno prevzeli v uporabo novo kom-
binirano vozilo.

Uradni del dogodka je potekal v 
mali kongresni dvorani celjske-
ga sejmišča, kjer so na tiskovni 
konferenci o projektu Še vedno 

URADNA PREDAJA NOVEGA 
KOMBINIRANEGA VOZILA

vozim, vendar ne hodim sprego-
vorili predsednik društva Janez Hu-
dej, prokurist podjetja A2S Srdjan 
Džumhur, direktor direktorata za 

promet pri Ministrstvu za promet 
Ljubo Zajc in mag. Bojan Žlender, 
predsednik sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu. Če 

sklepamo po me-
dijski podprtosti ti-
skovne konference, 
lahko o projektu z 
gotovostjo rečemo, 
da je bil eden uspe-
šnejših. 

V neuradnem delu 
dogodka se je na 
ploščadi pred celj-
skim sejmiščem 
zbralo osemde-
set drugošolčkov 
iz dveh celjskih 
osnovnih šol, OŠ 

Frana Roša in IV. OŠ, 
ki smo se jim pred-
stavili člani društva 

s svojimi aktivnostmi. Dogodek je 
povezovala Alenka Kolman, ki je 
otroke z animacijo, skozi pesmi in 
ples, poučila o varnosti v cestnem 
prometu.

Prav tako je otroke nagovoril na-
čelnik prometne policije Celje El-
vis Herbaj. Otrokom smo podelili 
kresničke, vsak razred pa je od po-
licije prejel tudi medvedka Jako, da 
jih bo spominjal na vse, česar so se 
naučili o varni udeležbi v prometu. 
Osnovni cilj pa je bil opozarjanje 
otrok na previdnost pri vključeva-
nju v promet, saj se prav v teh dneh 
otroci najaktivneje igrajo na pro-
stem ter vozijo s kolesi in z rolerji.

Po končani tiskovni konferenci so 
se dogajanju na ploščadi pridruži-
li vsi večji donatorji, predstavniki 
društva in novinarji, da so si ogle-
dali našo novo pridobitev. Petim 
največjim podpornikom projekta, 
A2S, FIHO, Ministrstvu za promet, 
DDC in Žurnalu 24, smo v zahvalo 
podelili spominske plakete – plagi-
at srebrne paraolimpijske medalje 
Jožeta Flereta. 

Vseh aktivnosti v okviru projekta je 
preveč, da bi jih lahko predstavili 
na enem mestu. Aktivno delovanje 
društva pa ima še en pomemben 
cilj. S svojim vzorom želimo čla-
ni pokazati, da se za nas življenje 
ni ustavilo. Še vedno smo lahko 
aktivni in delujemo na številnih 
ravneh, pomembnih za skupnost, 
katere del smo. Pri izvajanju vseh 
teh aktivnosti nam bo pomagal naš 
prilagojeni kombi, ki so nam ga v 
le nekaj mesecih pomagali kupiti 
številni podporniki projekta.

      
                                Barbara Slaček 

Pri izvajanju vseh naših aktivnosti nam bo pomagal naš prilagojeni kombi, ki 
so nam ga v le nekaj mesecih pomagali kupiti številni podporniki projekta.

V neuradnem delu dogodka se je zbralo osemdeset 
drugošolčkov, ki so se z animacijo, skozi pesmi in 
ples, poučili o varnosti v cestnem prometu.
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PTICA V KLETKI

So ptice, ki so ujete v kletki,
pa vendar pojejo.
Nekoč si bil veselo 
žvrgoleč ptiček,
zdaj pa sediš tu
z zlomljenim krilom.
Zataknilo se je na vsej črti,
vse je temno
kot v črni noči.
Ne veš več,
ali še hočeš živeti.

Ampak tvoj duh
je močnejši od tvojega telesa.
Znova bo prižgal luč,
morda le majceno lučko.
Drobcen sij sveče.
In spet malo vidiš okrog sebe.
In potem so tu prijatelji, ki
ti pomagajo sprijazniti se z življenjem.
Tvoji domači, prijatelji, vsi potrebujejo
tebe in nasmeh,
tvojo bližino, tvojo naklonjenost.

VEDNO JE KAKA POT
                            Izbrala Gordana Kitak
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V poznem popoldnevu smo se 
17. aprila zbrali na slavnostnem 
občnem zboru društva, tokrat v 
Zdravilišču Laško, saj ga je hkrati 
zaznamovalo tudi praznovanje 
30-letnice obstoja društva.

Navzoče je pozdravil predsednik 
društva Janez Hudej, še posebej 
predsednika ZPS Daneta Kastelic 
in strokovno delavko ZPS Špelo 
Šušteršič.

Po izvolitvi organov občnega 
zbora in ugotavljanju sklepčnosti 
so sledila poročila: poročilo o 
realizaciji programov za leto 2008, 
knjigovodsko poročilo, poročilo 
nadzornega odbora, disciplinske 
komisije, poročilo o delu na 
socialnem področju, informativne 
dejavnosti, interesnih dejavnosti 
in o športnorekreativnem 
udejstvovanju.

Vse programe smo realizirali 
po najboljših močeh v okviru 
razpoložljivih finančnih sredstev; 
vsekakor je bila največja 
pridobitev nakup novega kombija 
v okviru projekta Še vedno vozim, 
vendar ne hodim, kjer smo večino 
sredstev pridobili sami, delno pa 
jih je prispeval FIHO.

Zaradi povečevanja števila 
članov smo (žal) že nekje na 
drugem mestu po številu članov 
med regijskimi društvi. Zaradi 
čedalje težjih življenjskih razmer 
v današnjem času, je vedno več 
pomoči potrebnih članov.

Izdajali smo glasilo Korak, 
prisotni smo na spletni strani in 
v drugih medijih. Na področju 
športnorekreativne dejavnosti se 
udejstvujemo v raznih panogah, 
zelo uspešni smo v atletiki, 
kegljanju, ribolovu, tudi v šahu 
in streljanju. Ukvarjamo se še 

SLAVNOSTNI OBČNI ZBOR DP 
JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE

s košarko, namiznim tenisom, 
pikadom, po novem tudi z 
biljardom, začeli pa smo še s 
plesnim tečajem.

Ukvarjamo se tudi z različnimi 
interesnimi dejavnostmi: od avto 
relija, motoristov, potapljanja, 
udeležbe na Dnevu brez vozička do 
udeležbe na različnih srečanjih in 
sodelovanja med društvi. Izvajamo 
krožke in delavnice ročnih 
spretnosti, organiziramo kulturne 
programe na srečanjih, sodelujemo 
z društvom Norma 7 iz Primorske 
v okviru  likovnih in literarnih 
delavnic.

Razprave po poročilih ni bilo. 
Navzoče je v imenu ZPS pozdravil 
predsednik Dane Kastelic, pohvalil 
naše delo in visoko udeležbo na 
občnem zboru. Omenil je dva 
zakona, ki sta v pripravi: Zakon o 
izenačevanju možnosti invalidov 
in Zakon o osebni asistenci. Na 
podlagi teh zakonov naj bi bila 
zagotovljena večja samostojnost 
in neodvisnost invalidov. Čestital 
je za uspešno izvedbo projekta Še 
vedno vozim, vendar ne hodim. 
O osebni asistenci je spregovorila 
tudi strokovna delavka ZPS Špela 
Šušteršič.

V nadaljevanju je predsednik 
društva predstavil program dela 
in finančni načrt za letošnje leto. 
Realizacija načrtovanih programov 
je odvisna od pritoka denarnih 
sredstev. Še vedno so na prvem 
mestu prevozi članov, nadaljevali 
bomo projekt Še vedno vozim, 
vendar ne hodim.

Po končanem občnem zboru je 
sledila slovesnost ob 30-letnici 
obstoja društva; prve korake 
smo naredili ravno v prostorih 
Zdravilišča Laško. Najprej smo 
podelili priznanja za podporo 

delovanja društvu in nekaterim 
članom za dolgoletno delo v 
društvu. Spregovoril je tudi 
direktor Direktorata za invalide, 
mag. Cveto Uršič. Slovesnost je 
popestril kulturni program, kjer 
sta sodelovala Moški pevski zbor iz 
Radeč in članica društva Gordana 
Kitak s svojo poezijo.
V sklopu tega dne smo pripravili 
tudi razstavo slik naših slikarjev 
Branka Rupnika in Zorana 
Djordjeviča, pa tudi razstavo 
ročnih del oziroma izdelkov naših 
članov in članic.

Dan se je prevesil v lep večer, kjer 
smo se zbrali na slavnostni večerji 
in med seboj še malo pokramljali.
Upam, da se bomo na podobni 
slovesnosti srečali čez pet let; saj 
veste … tiho, tiho čas beži …
       Gordana Kitak
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V prejšnji številki Paraplegika je 
bilo bolj malo naših prispevkov, 
saj se je poznalo, da je zimski čas 
in nam je vreme onemogočalo 
pestrejšo dejavnost društva. To sem 
opažal tudi pri drugih društvih, saj 
je bilo precej manj prispevkov kot 
navadno. Zdaj je povsem drugače 
in z mislimi smo že na morju ali v 
toplicah. No, nekaj članov in članic 
je že aprila in maja izkoristilo 
toplejše podnebje na morju v 
našem apartmaju v Novigradu. Jaz 
sem bil dvakrat čez vikend in bilo 
je čudovito. To je pravi čas za tiste, 
ki ljubijo sprehode in ne marajo 
poletne vročine.

Društvo je v zadnjih mesecih 
intenzivno izvajalo zastavljene 
programe. Na socialnem področju 
smo delali predvsem individualno, 
glede na potrebe posameznega 
člana ali članice. Ugotavljamo, da 
potrebujejo čedalje več pomoči 
pri pridobivanju ortopedskih 
pripomočkov ter inkontinenčnega 
materiala. Predvsem paraplegiki 
imajo finančne težave pri 
pridobivanju vozičkov, saj jih 
morajo po navadi doplačati sami. 
Veliko je tudi težav s čakanjem na 
razne specialistične preglede.

NOVICE Z DOLENJSKE

Na športnem področju se končujejo 
zimske panoge (košarka, kegljanje, 
streljanje) in začenjajo poletne 
(atletika, športni ribolov). V vseh 
panogah pričakujemo dobre 
rezultate naših tekmovalcev.
Marca smo organizirali dobro 
obiskano predavanje z družabnim 
srečanjem članov ter likovno 
delavnico (posebna prispevka). 
Slikarji in izdelovalci ročnih del 
so se aprila predstavili tudi širši 
javnosti na prireditvi v Novem 
mestu.

Deset članov in članic se je 
udeležilo prireditve ob 40-letnici 

Del udeležencev letošnjega občnega zbora

Obisk predstavnikov stranke SDS

Zveze paraplegikov Slovenije, kjer 
so štirje prejeli tudi priznanja.

V aprilu je bil redni letni občni 
zbor društva, na katerem so bila 
potrjena poročila o delu v letu 2008 
in sprejet načrt dela ter finančni 
plan za leto 2009. Določena je bila 
tudi višina članarine za leto 2009. 
Prijetno smo bili presenečeni, da 
so se občnega zbora udeležili tudi 
predsednik in podpredsednica ZPS 
ter nova strokovna delavka na ZPS 
in s tem pokazali, da jih zanima tudi 
delo v lokalnih društvih. Od njih 
smo dobili tudi mnogo informacij 
in odgovorov na vprašanja naših 
članov. Po končanem občnem 
zboru je bila še predstavitev 
invalidskega vozička, na katerem 
se je mogoče postaviti tudi v stoječ 
položaj (poseben prispevek).

Aprila so nas na društvu obiskali 
tudi predstavniki stranke SDS s 
predsednikom Janezom Janšo 
na čelu. Seznanili so se z našim 
delom in bili prijetno presenečeni 
zaradi prostorov, v katerih delamo. 
Ob tej priložnosti so nam predali 
tudi donacijo za nakup osebnega 
avtomobila našemu novemu 
članu.
       Srečko Žlebnik
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V 40 letih smo se naučili pomagati ljudem, ki imajo različne težave pri 
vsakdanjih opravilih. Naša poglavitna skrb je, da so ljudje, ki 
uporabljajo naše pripomočke, z njimi zadovoljni.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 

- - - - - -   www.socaoprema.si    - - - - - 

Patentirano za svobodno in avtonomno gibanje

»Struzzo je po mojem mnenju zelo uporaben pripomoček v
življenju invalidnega človeka. Meni osebno omogoča, da počnem
stvari, ki jih v sedečem položaju ne bi mogla. Sedaj lahko na
primer očistim tudi okna in visoke police; poleg tega se z veliko
lahkoto premikam okoli in si ogledujem svet – drugače kot prej –
od zgoraj navzdol in ne nasprotno. Ljudi lahko gledam naravnost
v oči. Napravo Struzzo uporabljam tudi kot vertikalizator, saj mi
omogoča, da izvajam iste vaje kot s statično napravo, vendar mi
sedaj v hiši ni treba imeti toliko nerodnih pripomočkov. Struzzo mi
pomaga vsak dan, tako v fizioterapevtskem smislu za opravljanje
vaj kot tudi v psihološkem, ker mi ni več treba tolikokrat prositi za
pomoč, zaradi česar se počutim bolj neodvisna. Na kratko, ta
pripomoček vam spremeni življenje tako, da ga olajša.« 
Lucia F. - paraplegik 

 

STRUZZO PLUS 

ZA TESTIRANJE IN PODROBNEJŠE INFORMACIJE POKLIČITE 01 / 437 42 52 

Soča oprema d.o.o. 
Linhartova 51, 1000 Ljubljana 

Tel. št. 01 / 437 42 52,  
Mob. 051 220 726 

socaoprema@siol.net 
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Naše pripomočke lahko tudi testirate. Večino izdelkov imamo na 
zalogi in jih lahko hitro dostavimo v vse kraje po Sloveniji ter 
izvedemo tudi montažo. Prav tako nudimo rezervne dele in 
kakovosten servis za vse naše izdelke.  

Smo pogodbeni dobavitelj                 - zavarovanci lahko dobijo
večino pripomočkov, ki se izdajajo na naročilnico                  .  

Omogočamo tudi najem pripomočkov za 
krajše ali daljše obdobje, 

z možnostjo kasnejšega odkupa. 
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Tudi z raznimi zvoki do sproščanja telesa

SODELOVANJE S ŠOLSKO MLADINO

MOČ ZVOKA ZA SPROSTITEV TELESA

Predstavitev društva dijakom gimnazije

V našem okolju, to je na območju, 
kjer deluje naše društvo, si priza-
devamo seznanjati mlade z invali-
dnostmi, ki so na žalost čedalje bolj 
prisotne v našem življenju. Zato 
izkoristimo vsako priložnost, da 
na določene aktivnosti povabimo 
otroke – osnovnošolce – in mladi-
no, tj. srednješolce. 

Želimo jim prikazati, kdo smo, za-
kaj smo postali invalidi in kako 
zdaj živimo, obenem pa jih tudi 
opozoriti, naj bodo kar najbolj pre-
vidni, da do nesreč ne bi prihajalo 
tako pogosto.

Seveda je pomen našega sodelova-
nja s šolsko mladino tudi v vzpod-
bujanju pozitivnega odnosa mla-
dih do nas ter v tem, da invalidna 
oseba ni objekt, ki se ga je treba 

izogibati. Obenem tudi predstavi-
mo in razložimo, kaj in kako invali-
dni osebi lahko pomagajo, če je to 
treba.
Veseli nas tudi, kadar se določene 

šole same odlo-
čijo, da nas nji-
hovi učenci obi-
ščejo, nas sami 
kaj povprašajo 
in se o tem po-
govorimo. 

Za gimnazijce, ki 
so nas obiskali 
marca, je bila to 
tudi priložnost, 
da spoznajo tudi 
ta vidik življenja, 
preden nadalju-
jejo študij na fa-

kultetah. Ker je bil 
to oddelek za šport, jih je seveda 
najbolj zanimala športna dejavnost 
invalidov.

     Bernarda Zorko

Zadnja leta se uveljavlja čedalje 
več vrst alternativnih metod zdra-
vljenja in sprostitve. Tudi mi smo 
preizkusili način sproščanja telesa 
z zvokom in bili presenečeni nad 
njihovimi učinki. 

Res je, da sodobni čas močno ote-
žuje življenje, ki je čedalje bolj iz-
postavljeno stresom in živčnim si-
tuacijam. Zato so dobrodošli takšni 
pristopi, ki nas najprej z uvodnim 
seznanjanjem določene terapije 
počasi vodijo v sfero zvoka. V tihi 
harmoniji zvoka in moči gonga mi-
sli odplavajo stran ter tako omogo-
čajo telesu in duhu, da se otreseta 
napetosti. Čedalje močnejši udarci 
na gonge preplavijo vse telo in ga 
tako sprostijo ter osvobodijo stresa 
in napetosti.

Ves postopek delovanja zvokov 
raznih posod in gongov, zvokov 

raznih piščali in pihal traja eno 
do dve uri. Priznati moram, da po 
končanem poslušanju še kar nekaj 
časa čutimo po vsem telesu vibra-
cije, ki se nato počasi umirjajo in 
nas sproščajo. To je bila zanimiva 
seznanitev in informacija s še enim 

izmed mnogih načinov ter pristo-
pov alternativne tradicionalne me-
dicine iz predelov vzhodnega sve-
ta, to je Indije, Indonezije, Kitajske 
in še nekaterih držav. 
  
                                Bernarda Zorko
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V našem društvu si prizadevamo 
seznaniti člane z vsemi novostmi, 
ki bi jim lahko olajšale življenje. Iz-
vedeli smo, da je mogoče na našem 
tržišču pridobiti tudi tak invalidski 
voziček, ki posamezniku omogoča 
samostojni dvig v pokončni polo-
žaj. Seveda smo si z zanimanjem 
ogledali ta novi model vozička. 

To je lahko čudovita sprememba v 
življenju paraplegika ali tetraplegi-
ka. Kaj posamezniku pomeni, če 
se s pritiskom na gumb na vozičku 
preprosto dvigne in – za nas zdaj 
nedosegljivo – vzame kaj z višje po-
lice ali omare in s tem ne obreme-
njuje drugih, pa tudi sebi ne greni 
življenja, ker ničesar več ne doseže 
iz vozička.  Voziček je sicer malo 
težji; razumljivo, saj mora biti, da je 
stabilen. Tudi pritrditev nog in čez 
prsni del omogoča, da si v trenut-

ku, ko te vozi-
ček dvigne v 
pokončni po-
ložaj, varen. 
Poleg tega je 
še ena zelo 
p o m e m b n a 
prednost ta-
kega vozička. 
Zagotovo je 
iz fiziološkega 
in zdravstve-
nega vidika 
pokončni po-
ložaj zelo po-
zitiven za ves 
organizem.
Res škoda, da 
takih vozičkov niso narediti že 
pred desetletji, ko smo bili mi, sta-
rejši,  še začetniki na invalidskih 
vozičkih. Kako bi nam olajšalo 
marsikateri trenutek v našem ži-

vljenju … Tako pa je zagotovo to 
zelo primerno za nove in mlajše, ki 
žal prihajajo.

      Bernarda Zorko

Dvigovanje v stoječi položaj

NOVOST MED VOZIČKI (HI-LO)

OBČNI ZBOR DPIK
V nedeljo, 26. aprila 2009, je bil skli-
can prvi redni občni zbor Društva 
paraplegikov Istre in Krasa. Udele-
žilo se ga je 22 članov, sedem čla-
nov pa je svoj izostanek opravičilo. 

Občnega zbora sta se kot gosta 
udeležila predsednik in podpredse-
dnica Zveze paraplegikov Sloveni-
je Dane Kastelic in Barbara Slaček. 
Na začetku smo izvolili delovno 
predsedstvo, ki ga je vodil Benja-
min Žnidaršič, sestavljali pa so ga 
še predsednik Željko Geci, Dragica 
Sušanj in zapisnikarica Vesna Gr-
bec. Po dnevnem redu smo vse toč-
ke končali uspešno in konstruktiv-
no, saj smo o vsem debatirali argu-
mentirano in z ustreznimi predlogi 
dopolnili pripravljeno gradivo. 

Poleg poročila za lani smo spreje-
li tudi načrt za letošnje leto in dva 
pravilnika, ki ju doslej še nismo 

imeli. Socialne pomoči bo zdaj ure-
jal Pravilnik o socialnih pomočeh, 
Pravilnik o priznanjih pa bo urejal 
podeljevanje priznanj ljudem, ki so 
za društvo postorili odmevne stva-
ri. Občni zbor je upravni odbor po-
oblastil, da poišče najprimernejše 
delovno-bivalne prostore. Na obč-

nem zboru pa smo izvedeli mnogo 
koristnih informacij o poslovanju 
društva in Zveze paraplegikov Slo-
venije.

Veseli smo bili nekaterih novih 
obrazov, ki so si upali glasno pove-
dati svoje želje, žal pa je še preveč 
naših članov sposobnih komuni-
kacije le v domačem okolju in s 
samim seboj. Kaj je to, da se nam 
ne pridružijo? Brezbrižnost in oto-
pelost za življenje, strah pred oseb-
no odgovornostjo, izguba čuta do 
nevsakdanjosti in budnosti duha? 
Odgovor odnaša veter v priho-
dnost zazrtega pečata. Na žalost pa 
jim uhaja dejstvo, da eliksir telesne 
in duhovne vitalnosti ostaja v njih 
samih. Vedno pa obstaja možnost 
za vse, ki iščejo in grebejo po ogo-
relih ostankih toplega.

           Benjamin Žnidaršič

Po dnevnem redu smo vse točke 
končali uspešno in konstruktivno, saj 
smo o vsem debatirali argumentira-
no in z ustreznimi predlogi dopolnili 
pripravljeno gradivo.
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Predstavniki DPPP smo se maja 
udeležili predstavitve programov 
VŽU (vseživljenskega učenja), ki so 
financirani iz sredstev EU. 

Množična udeležba predstavnikov 
institucij, kot so srednja poklicna 
šola, Ljudska univerza Radgona, 
Ozara, Biotehniška šola Rakičan, 
Dvorec Rakičan, Društvo gluhih in 
naglušnih in še mnogi drugi, so ka-
zalnik, da živimo v družbi in času, 
kjer je želja po znanju, večji social-
ni enakosti, trajni kakovosti gospo-
darskega razvoja čedalje večja in 
vedno bolj prisotna.

Program VŽU je namenjen zelo 
širokemu spektru ciljnih skupin, 
med katerimi so tudi društva in 
nevladne organizacije, kamor so-
dimo tudi sami. Mineva četrto leto, 
odkar poteka sodelovanje s CME-

ODZVALI SMO SE NA POVABILO 
CMEPIUS

PIUS (center RS za mobilnost in 
evropske programe izobraževanja 
in usposabljanja), ki nam ponuja 
izobraževanje iz računalništva in 
tujih jezikov. Namen teh aktivnosti 
je krepiti ukaželjno zavest članov 
kljub socialni, kulturni in ekonom-
ski raznolikosti. 

S svojo vizijo, referencami, dobrim 
projektom in še čim lahko vsako 
društvo kandidira na razpisih. Na-
men prijav nanje so dolgoročno 
sodelovanje in kakovostni cilji. Ti 
so lahko seveda zelo različni: od 
navdihov za nove načine dela, dvi-
ga ugleda organizacije na lokalni 
in mednarodni ravni,  integracije, 
spremembe načina in odnosa do ži-
vljenja do pregleda zakonske osno-
ve – ratifikacije – v posameznih 
državah partnericah in podobno.
Med vsemi naštetimi programi sta 

bila za našo ciljno skupino zanimi-
va predvsem dva. To sta sektorska 
programa Leonardo da Vinci in 
Grondtvig, ki ponujata mobilnost:
- osebam  na trgu dela,
- udeležencem osnovnega poklic-

nega izobraževanja,
- izpopolnjevanje osebja na po-

dročju izobraževanja odraslih.

Za projekt VŽU je EU od leta 2007–
2013 namenila sedem milijard 
evrov za vse svoje članice.
Raziskave so pokazale, da sodelo-
vanje v projektih prinaša občutne 
družbene in gospodarske koristi. 
To je priložnost za vse nas, a le, če 
jo bomo znali videti in izkoristiti.

Dodatne info. na www.cmepius.si         

            Anita Trebše

Kot se otrok nasmeji igrački, ki 
jo je tako dolgo pričakoval, se je 
marsikdo od nas nasmejal zaradi 
vabila, ki smo ga dobili pred 
majskimi prazniki od DPG. 

Že nekaj let nam društvo omogoča 
preživeti te pomladne praznike v 
Semiču in prav nenavadno bi bilo, 
ko bi letos to srečanje odpadlo.
Pa je bilo vse tako, kot smo vajeni, 
in na predpraznično popoldne 
smo se popeljali v Semič.

Skupinica petnajstih udeležencev 
srečanja se nas je zbrala še pred 
temo in veselo čebljanje so za 
kratek čas prekinili poki raket, ki so 
letele pod zvezdno nebo v pozdrav 
prihajajočemu prazniku. 

1. MAJ V SEMIČU

Mi nismo zakurili ognja, ker smo 
imeli v hiši toplo. V naših očeh 
pa so gorele lučke veselja in 
razsvetljevale drug drugega, ker 
smo bili veseli, da smo spet skupaj.

Tako smo vse štiri dni izkoristili za 
vseh vrst pogovore. Ker nam je bilo 
vreme naklonjeno, smo bili veliko 
na soncu, ki nas je prijetno grelo, 
in dihali smo tudi globoko, ker je 
bil zrak veliko bolj mehak, kot je 
pri nas na Gorenjskem.

Ko sta nas za en dan obiskala 
predsednik in podpredsednik, smo 
bili še posebno veseli, ker se je vsak 
lahko z njima pogovoril o svojih 
problemih in težavah, ne da bi imel 
občutek, da ju moti. Vzela sta si čas 

za nas in za to smo jima hvaležni.

Ti praznični dnevi so nam minili 
kot en sam sončen dan in želimo 
si, da bi bilo takih srečanj več na 
leto. Seveda pa se zavedamo, da 
nismo sami, saj v ta košček naše 
lepe dežele radi prihajajo tudi člani 
iz drugih regij.

Vsi, prav vsi pa smo v Semiču 
srečni in sproščeni.
                                              
                                                     L. J.
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JOLANKA HARI – 50 LET INVALIDNOSTI

Danes že prababica Jolanka Hari.

Pred petdesetimi leti, ko je vsa 
vznesena, mladoporočena in pol-
na upanja z možem načrtovala 
prihodnost, ni niti za hip podvomi-
la. Za svojo mlado družinico je šla 
nabrat dehtečih češenj. In veja se 
je odlomila … »Samo en cvet, en 
češnjev cvet …«
Jolanka je negibno obležala. Šest 
mesecev je bila povsem hroma, 
nemočna kot otrok. Takrat ji je bil 
njen zlati mož v veliko oporo. Tola-
žil jo je, vzpodbujal in ji nesebično 
razdajal ljubezen, da je zmogla na-
daljevati. Sledila je boleča in dol-
gotrajna rehabilitacija.

Kdaj in kje si se rodila?
Na domačiji, 12. julija 1929, v Kri-
ževcih na Goričkem.

Kakšno imaš v spominu otro-
štvo?
Bilo je siromašno, a lepo. Najljubši 
so spomini na mojo slepo babico. 
Rada sem ji bila v pomoč, jo vodila 
v naravo, ji nabirala cvetlice, da jih 
je tipala, vonjala, občutila … Bila 
sem radovedna deklica, ki jo je za-
nimal svet okoli sebe. Čeprav sem 
bila zvedava in ukaželjna, doma ni 
bilo možnosti za nadaljnje šolanje. 
Bilo mi je 10 let, ko je babica umrla. 
Njena izguba je v meni pustila veli-
ko praznino, saj me je učila mno-
gih modrosti. Tudi to, da naj delam 
v življenju stvari, ki me ob zaslužku 
tudi veselijo. Vseh stvari, ki se jih v 

življenju lotim, naj delam z vsem 
svojim bitjem. Moj oče je bil krojač 
in tudi jaz sem se naučila šivati. To 
me je, poleg tega, da sem zaslužila, 
tudi veselilo in pozneje zelo koristi-
lo, ko smo potrebovali denar.

Otroci smo ob prihodu iz šole do-
mov delali oz. pomagali staršem na 
poljih in vrtovih. Poleti smo si na 
pašo nosili s seboj knjige in zvezke. 
Med pašo smo iz lana pletle noga-
vice in jopice, doma pa vezle na-
mizne prte. Na pešpoti v šolo smo 
namesto torb nosili »cekre«, ki smo 
jih sami pletli iz koruznega ličja. 
Vedno smo si s seboj vzeli skromno 
malico, ki je pomenila kos kruha in 
jabolko ali pa domače pogače. 

Kako si si ustvarila družino?
Poznala sva se že kot otroka. Bili 
smo dobri prijatelji, ki so skupaj 
hodili k maši, v šolo in kdaj tudi 
kaj »ušpičili«. Nekdaj se je mladi-
na spoznavala in zbirala ob dolgih 
jesenskih in zimskih večerih, lička-
nju koruze, trganju perja, lupljenju 
bučnega semena … Na koncu vsa-
kega opravila je bila pogostitev in 
ob spremljavi harmonike smo mla-
di radi zaplesali. Tako sva se z mo-
žem Janezom zbližala, se poročila 
in iz te ljubezni je bil spočet najin 
sinek. Sanjala sva velike sanje… A 
vendar mi usoda ni bila naklonje-
na. Sin in mož sta me vedno podpi-
rala, me tolažila in bodrila. Z njuno 
pomočjo sem zmogla nadaljevati 
in premagovati ovire, ki jih je po-
stavljalo življenje. Zame sta bila 
blagoslov.

Ali mož še živi?
Ne mož in ne sin. Z možem sva do-
čakala petdeset lepih, a tudi težkih 
let skupnega življenja. Minilo je 10 
let, odkar sem vdova. Bil je moje 
sonce. Rad je prepeval, žvižgal in 
ljubil je rože. Vedno je bil vedrega 
obraza. Nikoli ni zahajal v gostilne, 

saj je bil rad doma, med svojimi 
ljubljenimi. Po tridesetih letih sva 
izgubila sina, kar je bila za nas vse 
dodatna travma. Praznino, ki je 
nastala, sva si napolnila z vzgojo in 
nego vnukov, ki so nama bili v ve-
selje. Tudi danes mi lepšajo dneve.

Kako si se navadila na življenje 
na invalidskem vozičku? Pred 50 
leti je bilo to še posebno težko …
Res je. Bilo je težko … saj ko se ti pri 
tridesetih sesuje svet, ki ga gradiš v 
mladosti in hrepeniš po nečem, kar 
bi bilo lepše, a se v trenutku zaveš, 
da se je tvoja pot utirila drugače … 
Niso pomagali niti solze, bolečina, 
obup, bilo je treba živeti naprej. 
Najprej mi je bil v pomoč mož, ki 
mi je bil kot desna roka, pozneje pa 
tudi sin, a ko sem izgubila tudi nje-
ga, si mi pomagali vnuka in snaha. 

Kako pa danes?
Danes, ko so leta že visoka, roke 
oslabele, kljub vsemu rada vezem, 
kvačkam, šivam in delam izdelke 
iz krep papirja. Zato tudi rada pri-
hajam na tedenska srečanja žensk, 
s katerimi skupaj ustvarjamo, se 
družimo in pojemo. Društvo mi 
pomeni veliko, saj sem tako lahko 
obveščena o vseh spremembah na 
področju ortopedskih pripomoč-
kov, zdravstva in zdravljenja, ki je 
za nas neizbežno. Skupaj hodimo 
na izlete, piknike, oglede narav-
nih lepot … Z drugimi društvi si na 
srečanjih izmenjujemo znanja in 
izkušnje ter združimo prijetno s ko-
ristnim. Doma dneve preživljam s 
svojima pravnukoma, ki me vedno 
znova razveseljujeta.

Kaj bi nam povedala za konec?
Življenje nas skozi trpljenje uči in 
oblikuje, da cenimo lepe trenutke, 
ki jih prinaša.
  
            Anita Trebše 
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V velikonočnem času smo se 
v društvu dogovorili za ogled 
razstave velikonočnih pirhov 
v Dobrovniku. Svoja dela so 
predstavili razstavljavci iz Pomurja. 
Obisk je bil množičen in tudi mi 
nismo manjkali. 

Velika noč, ki jo v Prekmurju 
imenujejo vuzem (kar pomeni 
vzeti), je čas, ko po dolgotrajnem 
postu znova zaužijemo meso. 
Sem sodijo tudi jajca, ki so zelo 
stara in pomembna jed. So simbol 
rodovitnosti, čistosti in življenja.

Nikjer ni zaslediti, od kod prihaja 
običaj barvanja jajc, a zagotovo 
je to prastara navada. Tako so 
načini poslikave in okraševanja 
način naše slikovne kulturne 
dediščine. Prekmurske remenke so 
nekakšen »živi muzej« okraševanja. 
»Rumen« pomeni v prekmurskem 
narečju rdeč, kar je bila prvotna 
in najpogostejša barva pisank 

OGLED RAZSTAVE VELIKONOČNIH 
PIRHOV

(simbol za Jezusovo kri). Od te 
osnovne barve so prešli na vse 
mogoče tehnike, kot so: poslikave 
z jajčnimi lupinami, zavijanje jajc 

V velikonočnem času smo se v društvu dogovorili za ogled razstave 
velikonočnih pirhov.

Poslikava »remenk« je bila prava paša za oči.

v rdeč krep papir, »škrabanje«, 
tehnika barvanja z mizarskimi 
lužili in politurami. Ta način se je 
uveljavil in zaradi izrazne barvitosti 
nadgradil starega.

Velikonočni čas, za katerega je 
značilno barvanje jajc, je čas, ko se 
družina združi, je posvečen čas, ki 
prinaša osebno vstajenje v duhu in 
nove začetke …

Marsikatera je ob ogledu vseh 
teh slikovitih pirhov dobila novo, 
ustvarjalno idejo za prihodnje leto.

            Anita Trebše 
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Ob 1. rednem občnem zboru, ki je 
potekal 8. aprila 2009 v prostorih 
Restavracije Štern, smo praznovali 
tudi jubilej – 30 let Društva 
paraplegikov ljubljanske pokrajine. 

OBČNI ZBOR DP LJUBLJANSKE 
POKRAJINE

Po uvodnih formalnostih se je 
delovno predsedstvo – Zlatko 
Bernašek (predsednik), Cvetka 
Štirn in Rafko Jurjevčič – lotilo dela. 
Člani društva so najprej prisluhnili 

Bila je precej turobna sreda, a kljub 
temu so se vse članice zbrale, da 
dokončajo svoje izdelke, ki jih 
bodo konec avgusta dale na ogled. 
Med potekom dela in živahnem 
kremljanju je Jožica, referentka 
aktiva žena, vse povabila na ogled 
rastlin in drevesnic na svoj vikend 
v vas Strehovci na Goričkem. Žen-
ske so povabilo sprejele z navduše-
njem, le jaz sem se obotavljala, saj 
me je doma čakala še vrsta nedo-
končanih obveznosti. Radovednost 
me je črvičila, saj še nisem videla 
parapleginje, ki samostojno skrbi 
za vrt in druga okoliška opravila. 
To je pretehtalo in odločila sem 
se, da pojdem z njimi in se o tem 
prepričam. 

Že beseda Goričko nam pove, da to 
ni ravenski predel prekmurske po-
krajine. Po 18 km vožnje smo pri-
speli in se čudili spretnostim prevo-
znika Geze, ki je premagoval teren-
ske ovire. Za nekatere izmed nas je 
bil na tem terenu nepogrešljiv.

Prispele smo v njen botanični raj, 
kjer so nas najprej pozdravile vi-
sokorasle vrtnice. Vrtnica je zame 
posebna roža z močno simboliko. 
Tam jih je bilo mogoče najti veliko 
različnih vrst, tudi Roso Mystico 
(mistično vrtnico odrešitve) značil-
no roza barve. Na gredici ob ograji 
se naslanjajo rumene nizke dalije, 
roza nageljni … timijan, lovor, bazi-
lika. Ob vsakem premiku se bohoti 

FLORA IN FAVNA PRI JOŽICI

cvetlica, ki je drugačna, lepa, deh-
teča. Raznolikost dela ta vrt mogo-
čen. 

V vsej tej lepoti moje oko zazna 
drobne gozdne jagode. Spomin 
mi seže daleč nazaj, ko sem jih 
še nabirala sama in se z njimi 
sladkala … in zdaj sem imela spet 
to priložnost. Ko pogledam v nebo z 
željo, da bi se le prikazal kak sončni 
žarek, se mi pogled ustavi na trti 
kivija, ki daje slutiti bogato rodnost. 
»Premik naprej,« zaslišim Jožico, in 
ko se odvrne od mene, se za njenim 
hrbtom zalesketajo vrtne škarje. Hiti 
nam kazati, kaj vse so na teh vrtovih 
njeni nepogrešljivi  pripomočki. 
Pokaže nam majhne grabljice, 
motiko …, vse to z občudovanjem, 

Naša skupina na ogledu Jožičinih nasadov.            

kot bi kazala zaklad. Pravi, da zanjo 
ni ovir, saj jih premaguje znova in 
znova, in ko se odloči kaj dokončati, 
to tudi opravi, pa če je treba drseti 
tudi po zadnjici. Vonj po lesu me 
zvabi do lopute in tam opazim kup 
nasekanega lesa. Hmmm … ja, 
tudi to je rezultat njenega dela in 
sposobnosti.
Vsa ta lepota njene botanike in za-
vedanje, s koliko truda je to nare-
jeno, je name napravilo vtis – po-
hvalno in za nekatere tudi vzpod-
budno, saj kdor zaseje vrt, zaseje 
ljubezen.

In spet sem se prepričala, da je bila 
hipna odločitev tokrat zame pra-
vilna in koristna.
            Anita Trebše             

poročilom nadzornega odbora, 
disciplinske komisije, poročilu 
predsednika za leto 2008 in 
poročilom referentov. Po razpravi 
so poročila sprejeli in potrdili, prav 
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Na Koroškem je fajn. To je naš slo-
gan, ki se ga držimo, kolikor se le 
da. Dogajanje v našem društvu je 
tradicionalno, poteka po ustaljenih 
tirih. 

Meseca marca smo imeli občni 
zbor, ki se ga je udeležila dobra po-
lovica članstva. Občnega zbora se 
je udeležil tudi predsednik Zveze 
paraplegikov Slovenije Dane Ka-
stelic ter podpredsednica Barbara 
Slaček. Pregledali smo finančno 
poslovanje za preteklo leto ter po-
stavili načrt dela za tekoče leto.

Med pomembnejšimi dogodki v 
tekočem letu bi poudaril naslednje 
dogodke, ki so že potekali ali pa jih 
imamo v načrtu:

- Grnjakov memorial vsako leto 
brezhibno poteka pod orga-
nizacijo našega asa, kegljača 

Srečka Kotnika, in tudi letos ga 
je marca uspešno spravil pod 
streho;

- organizacija društvene izbirne 
tekme v ribičiji na jezeru v Br-
dinjah, nato pa z ekipo 3 + 1 
rezerva udeležba na petih tek-
mah, ki štejejo za državno pr-
venstvo; izbirna tekma je bila 
organizirana, v ekipo so se uvr-
stili Boštjan Javernik, Zdravko 
Grilc, Alojz Jeromel ter rezerva 
Zoran Božinovski; 

- udeležba na vseh kolih keglja-
nja, ki štejejo za državno pr-
venstvo, vodja Srečko Kotnik, 
kegljači Igor Turičnik, Sandi 
Rebernik ter v konkurenci žen-
sk Rajko Ternik;

- udeležba na vseh kolih atleti-
ke, ki štejejo za državno prven-
stvo;

- rekreacijo, ki poteka pod tak-
tirko našega ostrostrelca Da-

mjana Reka, smo maja končali; 
začnemo spet septembra, vsak 
četrtek od 17.00 do 18.30 ure 
v osnovni šoli Pameče; okoli 
15. maja načrtujemo tako ime-
novani športni piknik, ki se ga 
udeležijo naši člani športniki; 

- konec junija načrtujemo eno-
tedensko obnovitveno rehabi-
litacijo za naše člane v našem 
biseru na Pacugu, rehabilitaci-
ja bo potekala v bazenu, rekre-
acija na košarkarskem igrišču, 
druženje pa po izbiri …

- julija načrtujemo enotedensko 
ribičijo v nekdanji bratski Re-
publiki Bosni in Hercegovini; 
društvo krije stroške prevoza, 
preostalo zainteresirani člani 
sami;

- avgusta za vse naše člane načr-
tujemo izvedbo piknika, ki ga 
bomo letos organizirali doma 
pri našem članu Igorju Turični-

KARANTANSKI KNEZI SE OGLAŠAMO

Številna udeležba na občnem zboru in praznovanju jubileja

tako pa tudi program dela za leto 
2009. Potrdili so tudi pravilnik o 
socialnih pomočeh in določili, 
da bo članarina v letošnjem letu 

znašala 15 €, za socialno šibke 
člane pa simbolična dva evra.
Naše društvo praznuje visok 
jubilej. Trideset let že zelo uspešno 

delujemo kot DP ljubljanske 
pokrajine, zato smo ta slovesni 
dogodek po končanem delu 
občnega zbora tudi proslavili. Nekaj 
prelepih pesmi nam je zapel naš 
prijatelj Ivan Hudnik, v skrivnosti 
čarovnije nas je popeljal čarodej 
Miha, najzaslužnejšim članom 
društva pa smo podelili posebna 
priznanja. Pet nagrajencev, ki 
so v preteklih treh desetletjih 
najbolj zaznamovali razvoj 
društva, je namesto plaket prejelo 
umetniške slike našega čedalje bolj 
priznanega slikarja Željka Vertlja. 
Ob tem naj dodamo, da je Željko 
Vertelj štipendist Mednarodnega 
združenja slikarjev, ki slikajo z usti 
ali nogami, zato imajo njegova 
dela toliko večjo vrednoto.

        Jože Globokar
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ku na Ribnici na Pohorju;
- septembra načrtujemo organi-

zacijo Festivala drugačnosti, ki 
ga bomo letos drugič organizi-
rali pod taktirko našega člana 
Stojana Rozmana; lani je festi-
val popolnoma uspel in upa-
mo, da bo postal tradicionalen;

- društvo organizira brezplačno 
masažo za svoje člane enkrat 
tedensko v naših delovno-bi-
valnih prostorih; masažo bomo 
končali maja, spet jo bomo za-
čeli v septembru;

- oktobra bomo ob dnevu OZN 
sodelovali s predstavitvijo na 
stojnici tudi na Mirovniškem 
festivalu, ki ga organizira Me-
stna občina Slovenj Gradec 
kot mesto glasnik miru.

Letos načrtujemo tudi nakup no-
vega kombiniranega vozila za pre-
voz para- in tetraplegikov, od Fun-
dacije za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij ima-
mo zagotovljenih 23.800 € sredstev, 
1000 € nam je že donirala ga. Zofija 
Mazej Kukovič, nekdanja ministri-
ca za zdravje, 5000 € pa Odvetniška 
zbornica Slovenije, tako da bomo 

morali sami pridobiti še približno 
5000 € sredstev.

Uspešno smo se prijavili na razpis 
javnih del za leto 2009, ki nam jih 
sofinancira Občina Ravne na Ko-
roškem v višini 40 % bruto plače, 
60 % pa nam sofinancira Zavod za 
zaposlovanje. Aprila smo zaposli-
li novega delavca prek javnih del, 
ki nam pomaga pri izvajanju naših 
programov.

Prijavili smo se na vse razpise ob-
čin, ki smo jih zasledili v uradnem 
listu ali na spletnih straneh vseh 
dvanajstih koroških občin, in sicer 
na področju športa ter socialnih in 
humanitarnih programov. O zavr-
nitvah zaradi neizpolnjevanja raz-
pisnih pogojev glede sedeža sem 
pisal že večkrat, pa vendar je to pri 
nekaterih občinah na Koroškem še 
vedno problem.

Aprila se je iz našega prehodnega 
stanovanja izselila naša članica, ki 
je v njem bivala nekaj več kot leto 
dni. Na mestni občini je dobila v 
najem invalidsko stanovanje, ki si 
ga je preuredila po svojih željah 

Tudi letos bomo ob 
dnevu OZN sodelovali 
s predstavitvijo na 
stojnici na Mirovniškem 
festivalu. 

in si tako rešila stanovanjski pro-
blem. S prvim majem pa se je v 
stanovanje vselil naš novi član, ki 
je pravkar prišel z rehabilitacije in 
bo stanovanje uporabljal, dokler si 
ne reši bivanjskega problema. Pre-
pričani smo, da je to stanovanje 
primer zelo dobre prakse, in smo 
ponosni, da lahko našim članom, 
ki se vrnejo z rehabilitacije in še 
nimajo prilagojenega stanovanja, 
ponudimo začasno prebivanje v 
njem.

Uradne ure društva:
vsako sredo od 9. do 14. ure je na 
voljo tajnik društva Rajko Ternik, 
med bolniško odsotnostjo mu po-
maga Stojan Rozman.

Za Karantanske kneze, vaš 
Damjan Hovnik



PARAPLEGIK
38

Iz
 ž

iv
lje

nj
a

25. junija lani sva z bratom 
prekrivala streho na eni izmed 
domačih zgradb. Nekaj dni prej 
je našo vas prizadelo neurje, ki 
je razkrilo številne hiše. Ker sem 
hotel biti čim bolj previden, sem 
brata prosil, da drži leseno lestev, 
jaz pa sem se povzpel na streho. 
Pravzaprav sem se po tej lestvi tisti 
dan povzpel že velikokrat. Ko sva 
delo praktično končala, zamenjati 
je bilo treba le še nekaj strešnikov, 
se je zgodilo. Tik pod vrhom lestve 
se je zlomil klin, na katerega sem 
prej že tolikokrat stopil. V delčku 
sekunde me je na višini 3,5 metra 
odneslo z lestve. Pristal sem na 
hrbtu na utrjeni poti. 

Rešilec me je najprej odpeljal v 
bolnišnico na Ptuj; tam so me 
slikali in mi zašili manjšo rano na 
glavi. Zdravnik mi je povedal, da 
je poškodba hrbtenice zelo huda. 
Prvo ledveno vretence je bilo 
zdrobljeno, dvanajsto prsno pa 
prav tako močno poškodovano. 
Vprašal me je tudi, zakaj imam 
samo eno ledvico. Do tega 

trenutka nisem vedel, da sem se 
rodil brez leve ledvice. Povedal 
mi je tudi, da me bodo premestili 
v mariborski UKC in tam me bo 
operiral dr. Krajnc. Ker ni bilo 
na voljo nobenega rešilca, sem 
približno uro čakal na prevoz. Ves 
čas sta bila z mano oče in brat, ki 
sta me bodrila. Bolelo me ni, sem 
pa občasno padal v nezavest. V 
tem času me je obiskal policist, ki 
me je zaslišal. Pravzaprav je hotel 
preveriti, ali me ni nihče potisnil z 
lestve. 

Po dolgotrajni in zahtevni operaciji 
sem se zbudil na travmatološkem 
oddelku UKC Maribor v sobi za 
intenzivno nego in tam preživel 
približno tri tedne. Takoj po 
operaciji sem imel za dr. Krajnca 
pripravljenih kup vprašanj. Brez 
ovinkarjenja me je seznanil z 
dejstvom, da nikoli več ne bom 
hodil, da bom paraplegik in da 
me čaka še ena operacija, ki mi 
bo omogočila, da bom lahko na 
vozičku stabilno sedel. Po šoku 
nekaj dni nisem želel videti nikogar. 
Ko sem si psihično opomogel, so 
začeli na obisk prihajati sorodniki, 
prijatelji, sodelavci in znanci. Vsi 
po vrsti so bili pretreseni. Marsikdo 
je odhajal s solzami v očeh ali pa 
je po nekaj minutah obiska odšel 
»na zrak«. Tiste dni sem bil resnično 
na življenjskem dnu. Grozno je bilo 
tudi moji družini, predvsem bratu, 
ki si je popolnoma neupravičeno 
očital, da bi nesrečo lahko 
preprečil. 

Nekaj dni po operaciji mi je novo 
upanje in življenjsko energijo dala 
moja leva noga, saj so se vanjo 
začeli vračati občutki. Obenem 
pa so bolečine v nogah postajale 
vse hujše. Hrbtenica me, kljub 
tako velikemu posegu (vstavili so 
mi sedem vijakov in tri ploščice), 
praktično ni bolela. Glede na 

simptome, ki so se pojavili v 
nogah, so bili zdaj vsi obiskovalci 
prepričani, da je to dober znak. Da 
se bodo kmalu vrnili še preostali 
občutki in z njimi tudi gibljivost. 

30. julija so me preselili na Inštitut 
RS za rehabilitacijo in tam sem 
začel intenzivno fizioterapijo, 
delovno terapijo ter splošno 
rehabilitacijo. Začetki so bili zelo 
naporni in boleči. Zaradi bolečin v 
nogah sem en mesec vsak dan pred 
fizioterapijo dobival injekcije, da 
mi je lahko fizioterapevt razgibal 
noge. Pogosto mi je bilo slabo. Bil 
sem tudi kronično zaprt. Ob sredah 
sem za odvajanje dobival svečke, ki 
pa niso imele učinka. Vsako soboto 
sem zato dobil močno odvajanje s 
tabletami ali odvajalnim čajem, 
kar me je sesulo za vsaj dva dni. Po 
več kot treh mesecih bivanja v Soči 
se je odvajanje blata za silo uredilo. 
Namesto stalnega urinskega katetra 
sem začel s samokateterizacijo. 

Po številnih zapletih s kožo, 
ki je onemogočala vnovično 
operacijo, sem bil novembra 
znova premeščen v UKC Maribor, 
da so me 25. novembra še drugič 
operirali. Tokrat so mi fiksirali 
hrbtenico s trebušne strani. Poseg 
me je znova za en teden preselil 
na oddelek za intenzivno nego. 
Čeprav mi je kirurg dejal, da 
operacija ne bo imela vpliva na 
gibljivost ali občutljivost nog, sem 
upal, da se tudi na tem področju 
kaj spremeni. Na žalost se ni. Tako 
ostajam popolni paraplegik z 
občasno neznosnimi bolečinami v 
nogah. 

Trenutek, ki mi je popolnoma 
spremenil življenje, ni vplival le 
na rehabilitacijo, ampak tudi na 
vse moje življenjske načrte, cilje in 
želje. Pred nesrečo sem bil zaposlen 
na OŠ Cankova kot predmetni 

TRENUTEK, KI TI SPREMENI ŽIVLJENJE

Zavedam se, da bo pot še trnova. 
Toda treba se je bojevati in upati, 
da bo nekoč boljše. 
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učitelj geografije in sociologije. 
Zadnje leto sem v tem poklicu garal 
kot še nikoli v življenju, kljub temu 
pa sem tudi neizmerno užival, saj 
sem se vedno čutil poklicanega 
za to delo. Ker sem bil zaposlen 
za določen čas, sem na koncu 
šolskega leta ostal brez zaposlitve. 
Da na tej šoli zaradi objektivnih 
razlogov ne bom mogel ostati, sem 
se ves čas zavedal. Zato sem bil 
dogovorjen za službo na drugi šoli, 
kjer bi imel možnost zaposlitve 
za nedoločen čas. Nesreča je vse 
te načrte v trenutku pokopala. 
Poleg tega sem živel sam zase, v 
najetem stanovanju. V zadnjem 
letu pred nesrečo sem popolnoma 
začutil svobodo, samostojnost in 
neodvisnost. Kot piko na i lahko 
dodam, da sem bil tudi tik pred 
tem, da bi postal srečno zaljubljen. 
Na žalost se je 25. junija 2008 vse to 
končalo. 

Začelo pa se je neko novo poglavje 
v mojem življenju. Drugačno, kot 
sem kadar koli načrtoval ali upal. 
Če se ne zgodi čudež, bom verjetno 
za vedno vezan na invalidski 
voziček. Noro bom pogrešal 
planinarjenje in slovenske gore, 
veter v laseh pri teku, pohajkovanje 
po svetovnih mestih, plavanje, ples 
in še marsikaj drugega. Obenem 
pa sem vendarle vesel, ker bi lahko 
bilo še slabše. Še vedno imam 
možnost, ki jo bom poskušal na 
vsak način uresničiti - možnost, da 
lahko poučujem. Za vse, kar mi je 
bilo vzeto, pa bom poskušal najti 
kaj novega, kar mi bo dalo enako 
ali podobno zadovoljstvo. 

Prav tako je še vedno možnost 
za samostojnost in neodvisnost. 
Zavedam se, da bo pot še trnova. 
Toda treba se je bojevati in upati, 
da bo nekoč boljše.
   Igor Plohl

SADNI VRT

Učno-izobraževalni nasad na 
našem vrtu v Semiču
VRT BO DOMU DAL DUŠO

Ob našem domu v Semiču se raz-
prostira velik sadni vrt, a nam, ki 
smo na vozičkih, zaradi neravnega 
travnatega in hribovitega terena 
ni dostopen. Ideje izpred mnogih 
let o ureditvi vsaj delnega dostopa 

do sadovnjaka niso nikoli doživele 
izvedbe, ker je bil poseg povezan s 
precejšnjimi stroški.
 
Toda prišel je lanski spomladanski 
čas, ko sta takratni podpredsednik 
zveze Dane Kastelic ter naš mejaš in 
semiški župan Janko Bukovec mo-
drovala, kako bi uredili naš sadni 
vrt. Na njem je namreč raslo le ne-
kaj starih dreves, in ker je Dane tudi 
sam sadjar, župan pa vinogradnik, 
sta uvidela, da bi nam vrt lahko pri-
našal tudi kakšno korist. Ideje so kar 
deževale in dobile zelo velike razse-
žnosti. In tako so se njune zamisli s 
pomočjo občine, Sadjarskega dru-
štva Bele krajine, Društva vinogra-
dnikov Semič, Kmetijsko-gozdar-
skega zavoda Novo mesto, osnovne 
šole in drugih institucij ter dobre 
volje posameznikov 15. aprila letos 
začele uresničevati.
 
Tisto popoldne se je z lopatami in 
krampi na vrtu zbralo skoraj 40 sad-
jarjev, vinogradnikov in drugih. Z 

Nad vinogradom so sadjarji 
posadili 16 avtohtonih sadnih sadik.

županom na čelu in s pravo »udar-
niško« akcijo so posadili 16 sadik sa-
dnega drevja in 120 trsnih cepljenk.  
Na začetku vrta bomo torej ime-
li pravi mali vinograd, kjer bo ra-

slo kar 23 različnih plemenitih sort 
vinske trte, preostali del vrta pa je 
namenjen starim in odpornim sa-
dnim avtohtonim sortam. Kar 16 jih 
je, med njimi tudi take, ki so rasle 
v času naših očetov in pradedov. 
Se še spomnite skorša, carjeviča, 
bobovca, krivopeclja, kosmača, 
kanadke, mošanclja, tepke itd.? 
Po vrtu bodo speljane tlakovane 
poti s počivališči in večjimi platoji za 
družabne aktivnosti gostov doma. 
Za popestritev celotnega sadovnja-
ka oz. parka, ki se bo imenoval po 
dr. Viktorju Dergancu, načrtujemo 
tudi postavitev manjšega čebelnjaka 
in starinskega vinskega hrama. 

Nasad bo namenjen izobraževanju 
sadjarjev in vinogradnikov, pride-
lek, za katerega verjamemo, da bo 
bogato obrodil, pa si bomo delili 
z učenci OŠ Semič. Učenci bodo 
vzdrževali tudi klopce in potke, ko 
bodo dograjene. Zveza je kot par-
tner skupaj z občino kot nosilko 
kandidirala za evropska sredstva 
iz projekta Ohranjanje podeželja. 
Prav gotovo pa bo pravi čar odtrgati 
grozd ali sočno jabolko kar sede iz 
vozička.
         Jože Globokar

Na začetku vrta so že posajene 
različne vrste vinske trte.
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Uro smo prestavili, država nam je 
vzela uro spanja, dan se daljša, kaj 
je še lepšega ? No ja, morda se kaj 
le najde. Zato se usedem na svoj 
štirikolesnik in se odpeljem. Kam? 
Ne vem, sedim, se vozim sem in 
tja, uživam in meditiram. Opazu-
jem naravo, cesta je skoraj prazna, 
skratka, dolgčas. Tudi ta ne traja, z 
lepe asfaltirane ceste se zapodim 
na makadam, se vozim sem in tja 
ter raziskujem. Tukaj se še nisem 
vozil, nadaljujem in uživam.

Mrzel severni veter, ki nas osrečuje 
že kakšna dva dneva, mi zbistri mi-
sli. Ustavim, zlezem dol, se usedem 
na hlod, ob katerem sem parkiral, 
in ob topli izpušni cevi grejem mr-
zle rokavice in roke. Misli mi bega-
jo. Prijatelj, za katerega sem mislil, 
da je prijatelj, ker pač tudi on vozi 
štirikolesnika, mi je pisno dal ve-
deti, da sem čisto navaden vaški 
pijanček, še sam ne vem, zakaj, da 
s svojim štirikolesnikom kršim vse 
cestnoprometne predpise – spet ne 
vem, zakaj – ter da sem neodgo-
voren do naravnih dobrin. Pravza-
prav mi je »podrobil«, da bi moral 
biti bolje ozaveščen in imeti spo-
štovanje do okoljske zakonodaje. 
Še najbolj pa me je zbodel očitek, 
da se svojih panoramskih voženj 
udeležujem na lastno odgovor-
nost. Kaj je s tem mislil, mi nikoli 
ne bo jasno.

Ne, danes ni moj dan, preveč ču-
dnih misli me obdaja. Raje grem 
lepo nazaj domov, vsaj državnega 
denarja na račun naše zveze ne 
bom porabljal. Pa še topleje je.
In teden je minil. Ne zdržim več, ab-
stinenčna kriza je huda. Uh, morda 
je prijatelj, za katerega sem mislil, 
da je prijatelj, imel v mislih prav to, 
ko me je ožigosal z vaškim pijanč-
kom. Ja, če je mislil na to, potem 
ima pa morda prav. Zasvojen sem s 
svojim štirikolesnikom, prav tako, 

REŠEN PROBLEM

kot je vaški pijanček z alkoholom. 
Pa kaj za to. Vseeno grem, sonce 
prijetno greje, dan bo lep, treba ga 
je izkoristiti.

Po stari magistralni cesti drvim 
proti slovenski Obali. Nekje v da-
ljavi opazim nekaj belo-modrega. 
Ko se mi posveti, da je to policijsko 
vozilo, je že prepozno. Števec mi 
kaže okoli 85 km/h, in to na odse-
ku z omejitvijo 70 km/h. Takoj se 
spomnim prijateljevega dopisa o 
kršenju cestnoprometnih predpi-

sov. Ampak, glej ga, zlomka. Poli-
cist stoji z radarsko pištolo, meri 
in meri, zame se ne zmeni. Sem že 
mimo. Le zakaj me ni ustavil, če 
sem že tak hud prekrškar in krši-
telj, za kakršnega me je označil do-
mnevni prijatelj?

Mogoče pa laže! Laserska pištola, 
mislim, in pokaže manj. Ne, takih 
odstopanj pa spet ne more imeti. 
Laže, prepričan sem, da laže. Am-
pak zakaj? Takoj naslednji dan ga 
peljem na servis. Svoj števec hitro-
sti mislim.

Do morja je še kar nekaj kilome-
trov in monotonost sivega asfalta 
bom prekinil z vožnjo in razisko-
vanjem makadamskih poti. Že ne-
kaj časa me mika, da bi se iz naše 
prestolnice popeljal po pretežno 
neraziskanih in makadamskih po-
teh do naše Obale. Ustavim, pre-

gledam specialko oz. zemljevid in 
že se praši za menoj. Usta so pol-
na prahu, zato ustavim, privoščil 
si bom kakšen deci. Pijača naše in 
vaše mladosti, pijača, ki jo pije že 
tretja generacija. Ja, to bo Cockta. 
Prijetno me zapečejo mehurčki, pa 
vest tudi, kajti na bližnji tabli piše 
Gozdna cesta – vožnja na lastno 
odgovornost.

Mravljinci me stresejo po celem 
telesu. Mar niso to zapisane bese-
de mojega prijatelja oz. tistega, za 
katerega sem mislil, da je prijatelj?
Ne, to ne more biti res, toliko na-
ključij, ki se ujemajo. Ne razumem 
nič več, prav nič, zato se stisnjenih 
zob usedem na svoj štirikolesnik in 
se odpeljem naprej. Slaba volja se 
je počasi umaknila in spet je vse 
tako, kot mora biti. Po približno 
treh, štirih urah vožnje so pred me-
noj Sečoveljske soline. Jem send-
vič, pijem Cockto, zaradi katere se 
ne počutim kot kakšen vaški pijan-
ček, in uživam. Pa ne dolgo. Kot da 
bi mi priletel kamen v glavo. Kra-
jinski park Sečoveljske soline.

Seveda, parkiral sem ob krajin-
skem parku, ki bo morda nekoč 
narodni park, brez občutka do ču-
vanja naravnih dobrin in spoštova-
nja narave. Spet se spomnim in za-
vedam besed mojega domnevnega 
prijatelja. 

Pa to ne more biti več res. Mar me 
bodo njegove besede spremljale na 
vsaki taki vožnji? 
Nekaj bo treba ukreniti. Kaj?

Aha, prodal bom štirikolesnika in 
se ne bom se več vozil. Prijatelju, 
za katerega sem mislil, da je prija-
telj, pa bom svetoval obisk pri naj-
bližjem psihiatru.

In problem je rešen.
              Jaka   

Vozim se sem in tja, uživam in 
opazujem naravo.
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29. POGAČNIKOV MEMORIAL IN 13. 
MEDNARODNI TURNIR

DRŽAVNO PRVENSTVO V KOŠARKI NA 
VOZIČKIH

ZMAGOVALNI POKAL JE 
OSVOJILA KIK SANA

Športna dvorana v OŠ v Zgornjem 
Kašlju pri Ljubljani je bila od 26. in 
27. aprila 2009 prizorišče 29. spo-
minskega tekmovanja Toneta Po-
gačnika in hkrati 13. mednarodne-
ga turnirja v košarki na invalidskih 
vozičkih. Tokrat so se za zmago-
valni pokal, ki ga je ob razglasitvi 
rezultatov podelil župan mesta go-
stitelja Zoran Janković, potegovale 
naslednje ekipe: S. K. Hobit Brno 
(CZ), KIK »Sana« Sanski Most (BIH), 

MERCATOR LJUBLJANA – 
DRŽAVNI PRVAK

V športni dvorani OŠ Primoža 
Trubarja v Laškem so 28. marca 
košarkarji paraplegiki s končnico 
turnirja sklenili ligaško tekmovanje 
za sezono 2008/2009. Naslov 
državnih prvakov je po razburljivi 
finalni tekmi osvojilo moštvo 

Moštvo DP Mercator Ljubljana z županom 
MOL Zoranom Jankovićem in plesno skupino

Novim državnim prvakom je pokal izročil Emil 
Muri – predsednik Zveze za šport invalidov 
– POK.

Mercator Ljubljana – DP ljubljanske 
pokrajine, drugi so bili lanskoletni 
državni prvaki Novomeščani – DP 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja, 
tretji Mariborčani – DP severne 
Štajerske, četrti pa Celjani – DP 
jugozahodne Štajerske.

V finalnem srečanju sta se pomerili 
ljubljanska in novomeška ekipa. 

Vse do zadnje četrtine je 
kazalo, da bo novomeško 
moštvo ponovilo 
lanskoletni uspeh, saj so 
vso tekmo imeli večjo ali 
manjšo prednost. Toda 
sredi zadnje četrtine 
so povsem popustili in 
morali premoč priznati 
igralcem ekipe Mercator 
Ljubljana.Tekmovanje je 
potekalo v organizaciji 
Zveze za šport invalidov 
– POK, njen predsednik 
Emil Muri pa je ob 
razglasitvi izidov 
zmagovalnim ekipam 
podelil tudi pokale.

K. K. I Vodice (CRO), Ca-
stelvecchio Gradisca (I), 
Lofric Dolphins (A) in do-
mače moštvo DP Merca-
tor Ljubljana (SLO). Prvo 
mesto je osvojila ekipa iz 
BiH, druga je bila domača 
ekipa, tretja pa ekipa iz 
Italije. Mednarodno ko-
šarkarsko srečanje je pri-
pravilo in odlično izvedlo 
Društvo paraplegikov lju-
bljanske pokrajine.

          Jože Globokar

7. MEDNARODNI TURNIR V 
KOŠARKI NA VOZIČKIH

Kot vsako leto prvi vikend v aprilu 
je bil tudi letos v počastitev prazni-
ka Mestne občine Novo mesto v 
športni dvorani Marof mednarodni 
turnir paraplegikov v košarki na 
vozičkih.

Sodelovale so štiri ekipe: Gradec 
(Avstrija), Stela Zagreb (Hrvaška), 
reprezentanca Slovenije in ekipa 
DP Novo mesto.

Rezultati turnirja:
1. tekma: 
DP Novo mesto : KK Zagreb  
76:59 (20:11, 29:26, 54:44)
Najboljši strelci za Novo mesto: 
Budimljić (22 košev), Trdina (17 
košev – 3 trojke)
Najboljši strelci KK Zagreb: Štimac 
(26 košev – 1 trojka)

2. tekma:
 reprezentanca Slovenije : KK Gra-
dec 55:52 (7:9, 27:23, 43:34)
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Na kegljišču v športnem parku 
v Domžalah je 18. aprila v orga-
nizaciji našega društva potekal 
že XI. tradicionalni kegljaški 
turnir. Kegljačice in kegljači iz 
vseh pokrajinskih društev (ra-
zen iz DP severne Primorske) 
so se tudi tokrat potegovali za 
pokal generalnega pokrovite-
lja Občine Domžale. V ekipni 

V ekipni konkurenci je ekipa v sestavi Rupnik, Ivaniševič, Tabak in Cvar 
osvojila prvo mesto. 

Najboljši strelci za slovensko re-
prezentanco: Gračner (20 košev), 
Učakar (16 košev)
Najboljši strelci za KK Gradec: 
Goldgruber (32 košev), Grabner 
(16 košev)

3. tekma (za 3. mesto): 
KK Zagreb : KK Gradec 64:58 
(18:24, 35:34, 51:40)
Najboljši strelci za KK Zagreb: Šti-
mac (20 košev)
Najboljši strelci za KK Gradec: 
Theisl (20 košev)

4. tekma (za 1. mesto): 
Novo mesto : reprezentanca Slo-
venije   58:50 (14:6, 24:21, 40:35)
Najboljši strelci za Novo mesto: 
Budimljić (24 košev), Trdina (16 
košev – 2 trojki)
Najboljši strelci za reprezentanco 
Slovenije: Gračner (16 košev)

Končni vrstni red:
1. Novo mesto
2. Reprezentanca Slovenije
3. KK Stela Zagreb (Hrvaška)
4. KK Gradec (Avstrija)

Sodnika Mitja Dečman in Žarko 
Tomšič ter tehnični delegat Milan 
Lukan so svoje delo opravili brez 
pripomb ekip in igralcev. Vsak ude-
leženec je prejel majico, vsaka eki-
pa pa simbolično darilo sponzor-
jev. Pokale sta podelila predstavnik 
Mestne občine Novo mesto, podžu-
pan in direktor Agencije za šport, g. 
Rafko Križman, in sponzor dolenj-
skih paraplegikov, direktor Soče 
opreme, g. Bojan Bokalič.

Prispevke iz turnirja so objavili vsi 
lokalni javni mediji (TV, radio, ča-
sopisi). Tekmovanje je potekalo v 
prijaznem, športnem vzdušju, brez 
poškodb ali prepirov. Na samem 
vhodu ali izhodu iz športne dvo-
rane je prijazen bife, v katerem se 
športniki okrepimo ali dobimo po-
gum. 
Škoda, ker nekateri ne vedo, da 
imamo na Dolenjskem še vedno 
dober cviček in lepo zeleno reko 
Krko.
            Mirko Sintič 

Podžupan MO Novo mesto Rafko Križman predal pokal za 1. 
mesto M. Sintiču

in posamični konkurenci je v 
skupinah – moški, ženske, te-
traplegiki in veterani – nastopi-
lo kar 40 tekmovalcev. 

Kegljačice in kegljači našega 
društva so znova pokazali, da so 
najboljši, saj so osvojili prehodni 
ekipni pokal in kar nekaj prvih 
mest.

        Jože Globokar

Tradicionalni kegljaški
turnir v Domžalah

EKIPNA ZMAGA GOSTITELJEM
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  Delovni in uspešni slikarji in slikar-
ke smo se v velikem številu udele-
ževali vseh akcij, ki jih je organizi-
rala likovna sekcija pri ZPS ali Zve-
za likovnih društev Slovenije. 

Od izida zadnjega Paraplegika smo 
imeli vrsto likovnih delavnic, pred-
stavitev slikanja po šolah in razstav. 
Zelo dobro je bila obiskana likovna 
delavnica v prostorih dolenjskih 
paraplegikov v Novem mestu in 
prav tako v Tolminskih koritih. Sli-
kali smo pod vodstvom mentorja 
Rassa Causeviga. 

V maju smo napolnili tudi dom pa-
raplegikov v Semiču ter ves teden 
ustvarjali. Odmevna je bila tudi li-
kovna delavnica na terasi Inštituta 
za rehabilitacijo. Slikali smo v času 
odprtja spominske plošče. V otvo-
ritvenem programu sta sodelovali 
naši članici, pesnici Darinka Slano-
vec in Ljubica Jančar, Darinka pa je 
tudi profesionalno vodila celotno 
prireditev. Slikarji smo se udeležili 
tekmovanja za Zlato paleto, smer 

NEKAJ NOVIČK IZ KULTURE

grafika, v Kočevju in bili posame-
zniki nagrajeni. Priznanja smo do-
bili tudi v Mozirju, kjer je bil izbor 
slikarstvo, smer realizem. V osnov-
ni šoli v Škofji loki smo učencem 

Darinka Slanovec je profesionalno vodila celotno prireditev odprtja 
spominske plošče.

Odmevna je bila likovna delavnica na terasi Inštituta za rehabilitacijo RS.

V maju smo napolnili dom paraple-
gikov v Semiču ter ves teden ustvar-
jali.

prikazali slikanje z usti in izdelovali 
polivanke. Naredili smo štiri, ena 
je ostala v šoli, preostale tri bomo 
namenili v dobrodelne namene. V 
tej akciji, imenovani Sonček, so se 
nam pridružili še gorenjski igralci 
košarke na vozičkih in namiznote-
niška igralka Mateja s trenerjem. 

To je nekaj strnjenih poudarkov iz 
našega delovanja. Seveda to ni vse, 
posamezniki so se organizirali sami 
in imeli vrsto razstav in predstavi-
tev. 
                                          Boris Šter



PARAPLEGIK
44

K
ul

tu
ra

V italijanskem Coseanu se je v ne-
deljo, 3. 5. 2009, tako kot vsako leto 
zbralo na znamenitem Ex temporu 
več kot 200 likovnih umetnikov iz 
Italije, Slovenije, Hrvaške in Avstri-
je. Izbor najboljših del je potekal v 
kategoriji narejenih in prinesenih 
del. 

Enega svojih največjih slikarskih 
uspehov je doživel Vojko Gašperut, 
ki je v kategoriji tam narejenih del 
z likovnim delom Soline odnesel 
prvo nagrado. Njegov uspeh je do-
polnil Benjamin Žnidaršič, ki je z li-
kovnim delom Žanjci in Pobiralke 
krompirja v obeh kategorijah dobil 
priznanje. Na Ex temporu sta se 
predstavila tudi predstavnika Zve-
ze slepih in slabovidnih Ivan Sto-
jan Rutar in Rezka Arnež, ki je tudi 
prejela priznanje.

Med izrednimi slikarji, ki so se pred-
stavili javnosti, sta naša slikarja s 
svojim ustvarjanjem požela nič ko-
liko zanimanja, saj sta bila med ho-
dečimi edina, ki sta ustvarjala z usti. 

NAJVEČJI SLIKARSKI USPEH V COSEANU 
V ITALIJI

Nekateri iščemo izgubljeno lah-
kotnost svoje mladosti v slikanju, 
drugi skrivnostne kotičke poiščejo 

Med izrednimi slikarji, ki so se predstavili javnosti, sta naša slikarja s svojim 
ustvarjanjem požela nič koliko zanimanja, saj sta bila med hodečimi edina, ki sta 
ustvarjala z usti.

Vojko Gašperut v družbi župana prejema priznanje v kategoriji na Ex temporu 
narejenega likovnega dela.

v športu, tretji si z novimi možnost-
mi gradimo svojo prihodnost. Iz 
temačne vode vlečemo ostanke 
in si iz njih ustvarjamo relikvije. 
Sad naših iskanj je tako velikokrat 
mozaik delčkov resnice in mogoče 
še tistega, kar smo na vsak način 
želeli najti. Tudi naša dva slikarja 
sta poiskala in našla nekaj, česar 
doslej še nista. S čim primerjati 
takšen uspeh na tako odmevnem 
ekstemporu? Prav gotovo ta uspeh 
predstavljata dve vzporedni zgodbi 
na enakih umetniških horizontih. 
Ta se na stičišču, ki ga besedilo da 
samo slutiti, dotikata univerzalnih, 
brezčasovnih človeških lastnosti in 
hotenj. 

V iskrenosti in premišljenosti teh 
vprašanj se skriva odgovor in pri-
merjava hodečega in nekega inva-
lidnega slikarja, ki slika z usti.

                        Benjamin Žnidaršič
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LIKOVNA KOLONIJA SEMIČ 2009

Do zadnjega mesta zaseden dom, 
volja po delu in dobra družba je že 
vnaprej jamstvo za uspeh. Priprave 
za Zlato paleto smo uresničevali 
pod budnim očesom mentorjev 
Rassa Causeviga in Jožeta Potokar-

ja. V Semič so prišli: Tina Pavlovič, 
Dragica Sušanj, Angela Medved, 
Jožica Ameršek, Miran Jernejšek, 
Franc Ekart, Benjamin Žnidaršič, 
Željko Vertelj, Damjan Rogelj in Bo-
ris Šter. Pridružila sta se nam še Voj-

ko Gašperut in Jože Vodu-
šek ter dva uspešna slabovi-
dna slikarja Rezka Arnuš in 
Stojan Rutar. Vsak je svoje 
motive slikal z ljubeznijo in 
z veliko natančnostjo. Na-
stajala so dela, ki jih ni tež-
ko pokazati na razstavah. 
Pogovarjamo se, da bi imeli 
skupinsko razstavo v novem 
domu kulture v  Semiču, ki 
so si ga slikarji tudi ogledali. 
Naše spremljevalke so nas 
razvajale z odlično hrano, 

iz skromnih sredstev za prehrano 
so znale skoraj čarati. Obiskal nas 
je semiški župan Janko Bukovec in 
nas povabil v njegovo zidanico. Va-
bilo smo z veseljem sprejeli. Teden 
je kar prehitro minil in proti domu 
smo se vračali s salamami našega 
prijatelja, paraplegika Rudija. 
                               
                                          Boris Šter

ENODNEVNA LIKOVNA DELAVNICA V 
NOVEM MESTU
V naših prostorih smo 30. 3. 2009 
organizirali likovno delavnico sli-
karjev Zveze paraplegikov Slove-
nije. Delavnice se je udeležilo 15 
slikarjev iz šestih pokrajinskih dru-
štev. Delavnica se je začela ob 9. uri 
in je trajala do 19. ure. Organizacij-
ski vodja delavnice sta bila Bernar-
da Zorko in Benjamin Žnidaršič, 
mentor pa akademski slikar  Rasso 
Causevig. Navzoči so bili spremlje-
valci in nekateri invalidi (paraple-
giki in tetraplegiki), ki so prisostvo-
vali kot gledalci. Skupaj je bilo na 
delavnici 34 udeležencev.

Likovna delavnica ima namen v 
svojem delovanju spodbuditi šte-
vilne posamezne invalide k sicer-
šnjemu vključevanju v življenje in 
življenjsko okolje. Zagotovo je to 
velik motiv tudi za najtežje invali-
de, da prav v omenjeni dejavnosti 
poiščejo svoj življenjski potencial. 

Takšna oblika organizirane delav-
nice je edino mogoča, kajti ude-
leženci so pretežno vezani na in-
validski voziček. Trije naši slikarji 
so zelo uspešni in razstavljajo kar 
nekaj svojih del. 

Posebej smo ponosni na Jožeta Vo-
duška, ki je težak tetraplegik, slika 
z usti in je tudi sodeloval na likovni 
delavnici. Na likovnem področju je 
zelo aktiven in tudi uspešen. Doslej 

je imel že več samostojnih razstav. 

Likovna delavnica je za našo or-
ganizacijo, njene člane in tudi šir-
šo javnost izjemno pomembna in 
daje priložnost, da delo invalidnih 
ustvarjalcev spoznajo tudi druge 
(zdrave) osebe. S tem smo kot in-
validska organizacija in kot posa-
mezniki tudi prepoznavnejši v šir-
ši družbi. Na ogled delavnice smo 
povabili tudi osnovnošolsko in 
srednješolsko mladino iz sosednjih 
šol, ki so si likovno ustvarjanje in-
validov z veseljem ogledali. 

Širšo javnost smo o delavnici obve-
stili po sredstvih javnega obvešča-
nja (tisk, radio in TV). Obiskalo nas 
je kar nekaj novinarjev in prispev-
ki o delavnici so bili objavljeni na 
lokalni televiziji, v časopisih ter na 
internetnih straneh ZPS in našega 
društva. 

       Srečko Žlebnik

Tedenski delavnici se je pridružil Željko Vertelj. Miran Jernejšek med ustvarjanjem.

Likovni ustvarjalci in učenci osnovne 
šole
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Rado se zgodi, da nimamo prispev-
ka o kakšnem dogodku. Tokrat pa 
sta na uredništvo prispela dva pri-
spevka o istem dogodku, slikarski 
delavnici  v Tolminu, in vam pred-
stavljamo kar oba.

LIKOVNA DELAVNICA
TOLMINSKA KORITA 2009

Vsakoletno likovno delavnico v 
Tolminu smo 30. aprila 2009 zara-
di slabega vremena organizirali v 
okrepčevalnici v Tolminskih kori-
tah. 

Prireditve so se udeležili  slikarji iz 
Tolmina, Deskel, Maribora, Pivke, 
Tržiča,  Ljubljane, Postojne, Ilirske 
Bistrice in Kopra. Mentor delavnice 

Rasso Causevig je na izobraževanju 
poseben poudarek dajal razvoju 
domišljije in izmenjavi izkušenj 
med slikarji. 

Seveda na delavnici nismo le spo-
znavali likovnih prijemov pri na-
stajanju likovnega dela – zanema-
rili nismo niti drugih pomembnih 
ciljev, kot so razvijanje estetskega 
čuta, pridobivanje zmožnosti doži-
vljanja lepote v naravi in umetni-
nah, razvijanje odnosa do kulturne 
dediščine, hkrati pa smo si s samo-

LIKOVNA DELAVNICA – TOLMINSKA 
KORITA 2009

stojnim delom oblikovali odnos do 
lastnega likovnega izražanja.

Ves dan je delavnica potekala v 
zelo sproščenem, prijateljskem  
vzdušju. Naše delo so prišli opa-
zovat tudi domačini, ki so bili vsi 
po vrsti presenečeni nad zrelimi 
deli naših avtorjev. Našo likovno 
delavnico je popestril tudi Goran 
Leban, lanski udeleženec resnično-
stnega šova Kmetija.  Goran je kot 
spremljevalec slikarja tetraplegika 
Željka Vertelja prikazal tudi nekaj 
svojih inovacij – pripomočkov za 
invalide.

         Klavdij Leban

LIKOVNA DELAVNICA V 
TOLMINSKIH KORITAH 

Društvo paraplegikov severne pri-
morske je s pomočjo Javnega skla-
da za kulturno dejavnost in Zvezo 
paraplegikov Slovenije v četrtek, 
30. aprila 2009, pripravilo likovno 
delavnico v Tolminskih koritah. 
Kljub slabemu vremenu so se zbra-
li slikarji in ustvarjali v prostorih 
okrepčevalnice v Tolminskih ko-
ritah. Pod mentorskim vodstvom 
Rasso Causeviga so vsak po svoje 
prispevali k uspehu delavnice.

Naše likovne delavnice so res ne-

kaj posebnega, saj prav takrat, ko 
kaže, da bi človek zaradi vremena 
obupal, od nekod le posije sonce. 
Tudi nam izvor novih idej in zamisli 
nikoli ne usahne. Razvijanje naših 
darov skozi prizmo umetnosti nam 
pomeni razvijanje bistvenih od-
lik človeka ter bitko z okoljem, ki 
danes marsikomu jemlje energijo. 
Želimo si, da bi pri tem tudi drugi 
našli priložnost za uresničevanje 
svojih skritih hotenj in se tako pol-
nili s prepotrebno življenjsko ener-
gijo.

Zaradi te želje bomo mi, ki zau-
pamo v bogastvo novih idej in 
njihovo uresničevanje, na takšnih 
delavnicah poskusili odkriti nov iz-
vor, kjer bo vsak lahko našel kaj za 
svojo dušo, si jo napolnil z novimi 
izkustvi in spoznanji, sam pa pove-
dal svetu, da obstaja. 

Prav ta naš zanos in delavnost sta 
opazila snemalec lokalne televizije 
in domača novinarka, ki sta spre-
mljala in snemala zanimive dogod-
ke in posnela pohvalne izjave ude-
ležencev.

                 Benjamin Žnidaršič

Mentor delavnice Rasso Causevig 
je na izobraževanju poseben po-
udarek dajal razvoju domišljije in 
izmenjavi izkušenj med slikarji.

Našo likovno delavnico je popestril 
tudi Goran Leban, lanski udeleže-
nec resničnostnega šova Kmetija.  

Boris Šter med ustvarjanjem. Raz-
vijanje naših darov skozi prizmo 
umetnosti nam pomeni razvijanje 
bistvenih odlik človeka ter bitko z 
okoljem, ki danes marsikomu jemlje 
energijo.
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FESTIVAL ENAKIH MOŽNOSTI V 
ZAGREBU

ZLATA PALETA GRAFIKA KOČEVJE

Letos smo se udeležili že osmega 
Festivala enakih možnosti v 
Zagrebu, ki ga organizira hrvaško 
Društvo telesnih invalidov. 
Aktivnosti na festivalu so se 
udeležili košarkarji iz DP severne 
Štajerske in DP Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja ter slikarji iz 
DP Istre in Krasa. Na filmski sceni 
so predvajali tudi dokumentarno 
oddajo TV RAI iz Trsta o življenju 
invalidov z naslovom Zgodbe o 
volji in moči. 

Festival je potekal med 25. in 27. 
majem 2009. Zasnovan je iz štirih 
tematskih celot, ki se med seboj 
prepletajo, kar zahteva izjemno 
organizacijo in logistično podporo. 
Glasbeno-scenski program je 
sestavljen iz dramskih, glasbenih 
in plesnih točk, ki jih izmenično 
izvajajo osebe z invalidnostjo in 
estradni umetniki.  Pri likovnem 

programu gre za skupinsko 
razstavo likovnih del invalidov z 
demonstracijo ustvarjanja na ulici. 
Šport invalidov se z namenom 
popularizacije predstavlja kot 
nevsakdanje dogajanje na ulici. 
Invalidi različnih invalidskih 
organizacij se predstavijo v 
odbojki, košarki, hokeju in tenisu 
na invalidskih vozičkih. V filmskem 
programu pa se prikazujejo 
dokumentarni filmi o življenju in 

Društvo ljubiteljev likovnega 
ustvarjanja Kočevje je gostilo gra-
fični natečaj za Zlato paleto. 

delu oseb z invalidnostjo. V program 
je bil letos uvrščen dokumentarec 
Zgodbe o volji in moči, ki govori 
o življenju pesnika in slikarja 
Benjamina Žnidaršiča, športnika 
Pavleta Križmančiča, slikarja Vojka 
Gašperuta, o dresurni jahačici 
Ani Humar in študentki v zavodu 
združenega sveta Dani Čandek. 

Festival spremlja več kot 15.000 
ljubiteljev glasbeno-scenske in 
likovne umetnosti. V 24 urah 
programa na tridnevnem festivalu 
nastopa več od 900 izvajalcev, 
od teh okoli 600 z invalidnostjo. 
Pomembno pa je tudi, da vse 
dogajanje spremlja okoli 130 
prostovoljcev, ki neposredno 
spoznavajo invalidnost.

            Benjamin Žnidaršič

Na razpis se je javilo deset naših sli-
karjev. Šest jih je prišlo v ožji izbor, 
grafike pa so dobile mesto na raz-

stavi. Izbirali so 
med sto deseti-
mi prinesenimi 
deli. 

Od naših slikar-
jev, tokrat gra-
fikov, so razsta-
vljali Ljudmila 
Turk, Vojko Ga-
šperut, Damjan 
Rogelj, Franc 
Ekart, Miran 
Jernejšek in Bo-
ris Šter. Vsi smo 
dobili od Zveze 
likovnih dru-

štev Slovenije priznanja. Tudi letos 
se je pokazalo, da smo v grafiki v 
samem slovenskem vrhu, za kar 
je v glavnem zaslužen grafik Jože 
Potokar, ki je naš mentor in nam je 
grafike izredno kvalitetno odtisnil. 
Med vsemi društvi smo bili tokrat 
najboljši.

Naslednji tak natečaj je bil v Mo-
zirju, in sicer za slikarstvo, smer 
realizem. Tudi tu smo sodelovali 
in nagradi za svoj trud sta dobila 
Vojko Gašperut in Ljudmila Turk. 
Preostale je strokovna komisija iz-
ločila, kajti razstavni prostor ne do-
pušča večjega števila slik. Prispelo 
pa je skoraj štiristo del, kar je naj-
več doslej.

                                          Boris Šter

Likovno ustvarjanje naših umetnikov 
na Zrinjevcu v Zagrebu.

Tudi letos se je pokazalo, da smo v grafiki v samem 
slovenskem vrhu.
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Na OŠ Cvetka Golarja v Škofji Loki 
smo se v okviru projekta Sonček 
z učenci 4. razredov 10. 3. 2009 
pogovarjali o invalidnosti. Učenci 
se v tem projektu na inovativen 
način seznanjajo z drugačnostjo. 
Pogovor o invalidnosti sta vodila 
Vojko Gašperut in Benjamin 
Žnidaršič iz Društva paraplegikov 
Istre in Krasa ter Boris Šter iz DP 
Gorenjske. Učencem pa so športne 
aktivnosti prikazali košarkarji DP 
Gorenjske in igralka namiznega 
tenisa Mateja Pintar.
V nenehnem oprezanju za vsem, 
kar se nam novega prikrade v 
vsakdan, smo se z otroško dušo 
pogovarjali o vsem mogočem. Ko se 
takole človek sproščeno pogovarja 
o invalidnosti, nehote tudi sami 
pozabimo, kako živimo na svojih 
vozičkih. Skupno raziskovanje 
tega sveta, ki so ga odstirali otroci 
sami, je pokazalo, da med njimi 
ni strahu in da si otroci želijo 
druženja z nami. Na koncu se je 

NA OŠ CVETKA GOLARJA

NA OŠ FRANA ROŠA V CELJU
Ob dnevu odprtih vrat in 
vsakovrstnih delavnic sta se 
24. aprila 2009 osnovnošolcem 
predstavila slikarja, ki slikata z 
usti, Vojko Gašperut in Benjamin 
Žnidaršič.
 

S filmom Zgodbe o volji in moči 
smo otrokom predstavili razlike 
med paraplegijo in tetraplegijo. 
Obenem smo jih opozorili na pasti, 
ki jih nastavlja življenje, da nas 
preseneti z invalidnostjo. Prometne 
nesreče, skoki v vodo in padci z 
dreves – to je le nekaj možnosti, ki 
sta jih omenila Vojko Gašperut in 
Benjamin Žnidaršič. Pogovarjali pa 
smo se tudi o vseh sposobnostih in 
priložnostih, ki jih imamo invalidi. 

V pogovor smo vpletali iskreno, 
premišljeno, radostno in drugačno 
ustvarjalnost. Na začetku tako 

Pogovarjali smo se tudi o vseh spo-
sobnostih in priložnostih, ki jih ima-
mo invalidi. V pogovor smo vpletali 
iskreno, premišljeno, radostno in 
drugačno ustvarjalnost.

Osnovnošolci so se sproščeno pogovarjali o invalidnosti.

oblikovalo mnenje, da si vsi želimo 
raznobarvnih srečanj, ki nam 
bodo odstirali nove svetove, nam 
premikali meje sprejemljivega, 
nam odvračali pogled iz klišejskih 
smeri. Po pogovoru smo s slikarsko 
delavnico navdušili učence, da 
kar niso mogli nehati slikati z usti. 

Skupaj pa smo ustvarili tudi več 
likovnih del, ki so bile izdelane 
z dobrodelnimi nameni. V naših 
vsakoletnih srečanjih smo skupaj 
odkrili veliko barvitost, posebnost 
in drugačnost.
  
            Benjamin Žnidaršič

nedosegljivo slikanje z usti je kar 
naenkrat postalo resničnost. Ko 
so otroci z odprtim srcem poiskali 
naše vrednote in jih skupaj z 
umetnikoma podoživeli, so nastala 
prav lepa likovna dela. Na koncu 
so razstavili vsa otroška dela, ki so 
jih otroci naredili na ta posebni 
način. Ko smo se na koncu posedli 
za mizo ob kosilu, je bilo videti, da 
smo kljub njihovi mladosti prišli v 
krog razmišljujočih in predvsem 
dobrih ljudi. 

Čeprav smo si en sam dan delili 
največ bežno znanstvo, smo imeli 
občutek, da se poznamo že celo 
večnost.
           Benjamin Žnidaršič
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LOJZETU CESARJU V SPOMIN

Po poškodbi hrbtenjače v prome-
tni nesreči se nam je pridružil pred 
slabimi tridesetimi leti, zdaj pa nas 
je za vedno zapustil. Toda za njim 
je ostal neizbrisen pečat, ki nas bo 
še dolgo spominjal na njegov velik 
prispevek k organizaciji ter na nad-
vse prijetno, prijateljsko in ustvar-
jalno druženje.

Čeprav se mu je, tako kot vsem 
nam, sredi ustvarjalnega dela ži-
vljenje obrnilo na glavo, se je Loj-
ze neverjetno hitro rehabilitiral. 
Bil je uspešen samostojen obrtnik 
kovinske galanterije z dobro vpe-
ljano delavnico in nekaj zaposleni-
mi. Mogoče je njegova medicinska 
rehabilitacija prav zato tako hitro 
in uspešno potekala. Želel se je 
namreč čim prej vrniti v svoje de-
lovno okolje in še naprej vodil de-
lavnico. 

Toda kmalu ga je pot pripeljala 
med nas, kjer je našel novo prilo-
žnost, novo življenje in nove prija-
telje. Zagnano se je vključil v delo 
pri Zvezi paraplegikov Slovenije 
in hitro postal nepogrešljiv član 

ustvarjalne skupine. Z njegovim 
vedrim in optimističnim pogledom 
ter neizmerno voljo smo v osemde-
setih in devetdesetih letih resnično 
in uspešno izpeljali veliko ciljev, ki 
smo si jih zadali. 

Njegova široka poznanstva, ko-
mercialna in poslovna žilica, vse 
to nam je prišlo zelo prav. In Cesar, 
kot smo ga klicali, je to z veseljem 
opravljal. Bil je tako rekoč stalno 
na poti, razpet med delavnico in 
zadolžitvami na zvezi. 

Kar nekajkrat je bil v Rimu, da bi 
navezal stike s proizvajalci naprav 
Guido simplex za ročno upravlja-
nje avtomobilov. In tako smo tudi 
po njegovi zaslugi paraplegiki in 
tetraplegiki lahko prišli do teh na-
prav. 

Lojze je pri zvezi kar precej let uspe-
šno vodil program obnovitvene re-
habilitacije v Pineti pri Novigradu. 
Njegov šarm, izredna komunika-
tivnost in vedno nasmejan obraz 
so pomagali zgladiti vsak nespora-
zum. Vse te njegove vrline so bile 

sila nalezljive, zato smo se v družbi, 
kjer je odmeval njegov smeh, ve-
dno dobro in prijetno počutili. Bil 
je pravičen in rad je prisluhnil ma-
lemu človeku. Zato bo Cesar med 
številnimi prijatelji vedno ostal v 
lepem spominu.

Ob 40 letnici organizacije je bil Loj-
ze med dobitniki priznanj, vendar 
mu ga zaradi bolezni nismo mogli 
izročiti.
         Jože Globokar

NAŠI UMRLI ČLANI

Irena OBLAK, 
članica  DP ljubljanske 
pokrajine, rojena 9. 3. 1952

Janez ŠKOF, 
član DP ljubljanske 
pokrajine, rojen 27. 5. 1924

Stane MLAKAR, 
član DP ljubljanske 
pokrajine, rojen 4. 5. 1933

Valter BOŽIČ, 
član DP Istre in Krasa,
rojen 1. 6. 1958

Franc RAMŠAK, 
član DP Koroške, 
rojen 1. 3. 1936

Anton MIKOLAVČIČ, 
član DP Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja, 
rojen 14. 10. 1914

Silvester CUNK, 
član DP JZ Štajerske, 
rojen 10. 12. 1958

Alojz Cesar, 
DP ljubljanske pokrajine, 
rojen 06.05.1939
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Zvezi paraplegikov Slovenije 
najlepša hvala za pomoč pri 
nakupu kurilnega olja. Zelo ste 
mi pomagali pri tem velikem 
izdatku. Še enkrat iz vsega srca 
hvala.
             Inge Marija Japelj

Zvezi paraplegikov Slovenije 
se iskreno zahvaljujem za 
prispevek sredstev za kritje 
stroškov predelave osebnega 
avtomobila.
          Rudi Črnič

 
Mirko in Zdenka Sintič, oba 
člana Društva paraplegikov 
Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja, se Zvezi paraplegikov 
Slovenije zahvaljujeva za 
finančno pomoč, ki ste nam 
jo namenili za kopalnico. Še 
enkrat hvala in veliko uspehov 
pri vašem delu vam želiva.
 Mirko in Zdenka Sintič

ZAHVALE

ZAHVALA
Benjamin Žnidaršič in Vojko 
Gašperut, hvala vama – v 
imenu vseh »roševcev« – za 
vodenje delavnice SLIKANJE 
Z USTI IN NOGAMI na DNEVU 
UČENCEV. Obogatili ste 
našo ponudbo aktivnosti in 
otrokom olepšali pomladni 
dan.

Še enkrat hvala,
                           
                    OŠ Frana Roša

Društvu paraplegikov Istre in 
Krasa in Gospodarski zbornici 
Slovenije se zahvaljujem 
za podarjeno računalniško 
opremo.
                Zvezdan Paladin

Zvezi paraplegikov Slovenije se 
najlepše zahvaljujem za prejeto 
denarno pomoč pri nakupu 
osebnega avtomobila.
  Tomaž Bregar

Zvezi paraplegikov Slovenije se 
lepo zahvaljujeva za denarno 
pomoč pri nakupu osebnega 
avtomobila.

 Nada in Hasan Čaušević

ODLIČEN RECEPT ZA ENER-
GIJSKI ZAJTRK

Vsem kolegom, para- in tetraple-
gikom, ki imajo težave s prebavo, 
toplo priporočam naslednji hran-
ljiv in kaloričen recept, najbolje za 
zajtrk.

V skodelico za belo kavo, približno 
2 dcl, nasujemo  do ¾ sport mue-
slija in zalijemo s 100-odstotnim ja-
bolčnim ali pomarančnim sokom 
brez dodatkov sladkorja, najboljše 
ekološko pridelanega. Temu doda-
mo dve veliki žlici naslednje meša-
nice, ki jo prej kupimo v trgovini, 
npr. ob tržnici v BTC Ljubljana:

ENERGIJSKI ZAJTRK
2 kg lanenega semena,
½ kg sezamovega semena
½ kg semena buč
½ kg brusnic
15 dkg lešnikov
15 dkg mandeljnov

Vse to ob nakupu zmešamo in do-
dajamo, kot je že rečeno, po dve 
veliki žlici v zgoraj pripravljeno 
vsebino v skodelici in pojemo. 

Obrok je zelo hranljiv, še posebno 
pa zdrav, osvežilen, bogat z vitami-
ni in minerali, poln antioksidantov 
in balastnih snovi ter, kar je najpo-
membnejše, pospešuje prebavo in 
je prijazen do našega črevesja. Ti 

dve veliki žlici mešanice naj vsak 
posameznik po količini prilagodi 
svojim potrebam, lahko pa tudi 
spreminja samo razmerje v meša-
nici ali kaj dokupi po svojem oku-
su, denimo še kako jedrce oreha, 
suho figo ali slivo. 

Vsekakor pa je zaželeno, da so se-
stavine ekološko pridelane brez 
dodanih konzervansov, barvil, 
sladkorja in drugih škodljivih e-jev 
in dodatkov. Na koncu pa samo še: 

DOBER TEK!

                       Danilo Branko Bajc
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Samo dva klika do zanesljivega vira informacij

Slovenski medicinski 

Slovenski medicinski 

e-slovar

e-slovar

Skrbite za svoje zdravje? Prebirate èlanke v razliènih 
revijah in vztrajno išèete informacije na spletnih straneh? 

Strokovna medicinska 
literatura, izvidi in zapisi 
diagnoz, celo èlanki v 
poljudnih èasopisih pogosto 
vsebujejo strokovne izraze, 
ki si jih ne znamo razložiti.

Rešitev je sedaj tu!

Samo dva klika do zanesljivega vira informacij

Odslej lahko razlago strokovnih izrazov s podroèja 
medicine in sorodnih ved poišèete v Slovenskem 
medicinskem e-slovarju, ki je prviè brezplaèno dostopen 
vsem uporabnikom interneta na Lekovi spletni strani: 

Medicinski slovar je lahko 
koristen pripomoèek za vse, tako strokovnjake kot laike, ki 
išèejo pomen besed v besedilih z medicinsko tematiko, saj 
bodo lahko posamezne besede našli lažje, hitreje, seveda 
pa jih ob razlagi tudi bolj pravilno razumeli.

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je v sodelovanju s 
farmacevtsko družbo Lek, èlanom skupine Sandoz, pripravila 
elektronsko razlièico IV. izdaje Slovenskega medicinskega e-
slovarja. Pri pripravah vsebine, ki zajema razlago veè kot 
67.000 strokovnih izrazov je sodelovalo veè kot 100 
avtorjev, najuglednejših slovenskih strokovnjakov in 
profesorjev na Medicinski fakulteti v Ljubljani. V slovarju boste 
našli razlago strokovnih izrazov v slovenskem jeziku (npr. 
zlom, rana, vroèina, golša), v latinskem in grškem jeziku (npr. 
choroiditis, neoplasia, infarctus myocardii) ter razlago krajšav v 
medicini (npr. DNA, AIDS. Slovar razloži pomen strokovnih 
izrazov, pokaže kako se le-ti pišejo, pregibajo in izgovarjajo. 
Razberemo lahko tudi, kateri izrazi so bolj, kateri manj primerni.

www.lek.si/medicinski-slovar. 

Poleg bogate vsebine, ki so jo dolga leta 
pripravljali na Medicinski fakulteti v Ljubljani, 
Slovenski medicinski e-slovar na internetu 
odlikujejo še: preprosto iskanje, enostaven 
prenos besedila v druge programe in 
predvsem stalen dostop prek Lekove spletne 
strani: www.lek.si/medicinski-slovar.
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neprestano visi nad glavo?
E - Periklejev
O - Damoklejev
F - Brdavsov

2. Kako tudi rečemo hmelju?
L - belo zlato
H - črno zlato
I - zeleno zlato

3. Kateri plin je tudi azijska 
država?

A - etan 
E - propan
R - butan

4. Kdo je v družini najmlajši?
E - nestor
J - benjamin
M - metuzalem

5. Kaj ni sekira?
Z - mesarica
S - lisičji rep
A - sekača

6. Kateri izraz ne sodi v 
knjižno slovenščino?

K - štrudelj
S - šarkelj
T - štrukelj

7. Kaj simbolizira oljčna 
vejica?

I - področje oljk
V - oljno slikarstvo
E - mir

8. Pri dekapitaciji ostane 
človek brez …

D - glave
U - denarja
Z - žene

9. Kateri ples je v 3/4 taktu?
O - polka
P - fokstrot
A - valček

10. Katera je bila 1. Slovenka 
na Mt. Everestu?

F - Martina Čufar
N - Marija Štremfelj
M - Marjeta Keršič - Svetel

11. Kaj je bravina?
B - telečje meso
K - svinjsko meso
T - ovčje meso

12. Kdo je Egidij?
L - Tilen
C - Srečko
D - Zmago

13. Če je nekaj zelo drago, 
pravimo, da je drago kot

G - regrat
R - šparglji
V - žafran

14. Kaj izdeluje kolar?
N - ostrešja
Č - vozove
F - lesene okraske

15. Kaj pade na začetku 
snemanja filma?

S - prva igralka
P - prva klapa
Š - prva banda

16. Kaj si vbrizgavajo 
sladkorni bolniki?

Z - adrenalin
H - progesteron
G - inzulin
  

       Albin Rožman

KVIZ ZA RAZVEDRILO

Pri vsaki številki so navedeni trije odgovori. Odločite se za pravilen odgovor in s črko, ki 
je pred njim, nadomestite povsod v liku tisto številko. Vse črke v liku, brane vodoravno, 
dajo slovenski pregovor.

Rešitev kviza iz 116 številke: 
ČE JE JOŽEF LEP IN JASEN JE 
DOBRE LETINE PREROK GLASEN.

1 6 3 7 5 2 4 7 8 9 10 11 9 6 1

8 1 12 16 8 9 14 12 1 13 7 6 14 7 5 7

5 6 3 14 2 13 9 10 4 11 3 14 2 14 7 5 7 15 9

5 11 7 16 10 7 15 9 13 9 10 4 8 3 7 16 10 7
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ŽENSKE
Nekaj nasvetov, s katerimi 
ženskami se ni priporočljivo vezati 
in zakaj.
► Blagajničarka – vedno zahteva 

denar vnaprej.
► Sprevodnica – vedno vpije: 

Porini v sredini, da prideta noter 
še dva, ki sta zunaj.

► Profesorica – vedno pravi: Bilo 
je do bro, ponoviva še enkrat.

► Zdravnica – govori: Naslednji, 
prosim.«

►Šefinja v rudniku – ukazuje: 
Pripravite se, da greste v jamo.

►Lekarnarica – pravi: Dvakrat 
pred jedjo in dvakrat po jedi.

►Telefonistka – pravi: Končajte, 
gospod, drugače bom prekinila.

►Kuharica – pravi: Mešaj hitreje, 
da se ne prime.

PAPAGAJ
Janezek za rojstni dan dobi 
papagaja. Nekega dne ga po 
nesreči pozabi v hladilniku. Začne 
ga iskati in po dveh urah iskanja 
se končno spomni, kje je. Odpre 
hladilnik, se zagleda v ptiča in 
ljubeče reče:
“ Koga moje očke vidijo?“
Papagaj jezno zasika: 
“Pingvina, idiot.“

SKISANO MLEKO
V peklenski vročini pride meščan 
na deželo. Pot mu teče z obraza in 
od vročine ga kar pobira. Naenkrat 
zagleda potok, sredi njega pa stoji 
krava. Mimo pride kmet in meščan 
ga vpraša:
“ Zakaj pa stoji krava sredi 
potoka?“ 
“ Ja, si pa res čuden, poglej, kakšna 
vročina je, postavil sem jo v 
potok, da se ji mleko ne skisa v tej 
vročini.“ odgovori kmet.

HVALA
Janez pride k spovedi in reče:
“Včeraj sem sedemkrat seksal.“

“Ali si prevaral ženo?“
“Ne, nisem.“
“ S katero pa si sedemkrat seksal?“
“ Z ženo.“
“ No, to pa ni greh. Zato ti ni bilo 
treba priti k spovedi.“
“ Veste kaj, nekomu sem se pa res 
moral pohvaliti.“

BLISKANJE
Zakaj se blondinka smeji, ko se 
zunaj bliska?
► Ker misli, da jo fotografirajo.

REDOVALNICA
Mama pravi Janezku: 
“ Janezek, kdaj pa boš popravil 
tisto enko iz matematike?“
“ Saj bi jo, mama, pa učitelj 
redovalnice sploh ne da iz rok.“

HITRA ŽENSKA
Policist ustavi žensko, ki je vozila 
prehitro:
“Vozniško dovoljenje, prosim.“
“ Ga nimam.“
“Pa prometno?“
“Tudi ne. Avto ni moj, verjetno pa 
ga ima lastnik. Lastnik pa je mrtev 
in leži v vreči v prtljažniku, ker sem 
ga ubila.“
Policist ugotovi,da je položaj 
resen, zato takoj pokliče 
komandirja. Ta takoj prihiti z 
modro lučjo in sireno. Pristopi k 
ženski in reče:
“ Moj sodelavec mi je povedal, 
da ste umorili lastnika tega avta 
in ga imate v prtljažniku. Odprite 
prtljažnik, prosim. “
Ženska odpre prtljažnik 
avtomobila, ki pa je bil prazen. 
Komandir začudeno pogleda in 
reče:
“ Sodelavec mi je rekel, da nimate 
pro metnega dovoljenja za avto.“
“ Izvolite ga, to je vendar moj 
avto.“
“ Kaj pa vozniško dovoljenje?“
“ Izvolite, tu je moje vozniško 
dovoljenje.“

“Oprostite gospa, ampak 
sodelavec mi je rekel, da nimate 
ne prometnega ne vozniškega 
dovoljenja in da ste umorili 
lastnika avtomobila.“
“ Stavim, da vam je lažnivec 
natvezel tudi to, da sem prehitro 
vozila.“

KJE
Pijanček sreča svojega starega 
pivskega prijatelja in mu reče:
“  Živijo, greva na pijačo?“ 
“ Ne, hvala, pustil sem alkohol.“ 
“  Kje?“ 

POTEM
Neki tip sedi ves dan na plaži. 
Mimo pride njegov prijatelj in mu 
reče:
“ Pojdi po plaži prodajat pijačo, da 
boš kaj zaslužil.“ 
“  Kaj bom pa potem?
“  Potem boš toliko zaslužil, da boš 
lahko odprl svoj bife.“ 
“  Kaj bom pa potem?“ 
“  Potem boš toliko zaslužil z 
bifejem, da boš lahko odprl svojo 
restavracijo.“ 
“ Kaj bom pa potem?“ 
“  Z denarjem, ki ga boš zaslužil, 
boš lahko odprl več svojih 
hotelov.“ 
“ Kaj bom pa potem?“ 
“ Potem boš pa toliko zaslužil, da 
boš lahko ves čas sedel in ti ne bo 
več treba delati.“ 
“  Ja, kaj pa misliš, da delam zdaj?“ 

ČEVLJI
Pikapolonica povabi stonogo 
na večerjo. Ker pa je ta zamujala 
že več kot eno uro, začne 
pikapolonica sama večerjati. 
Stonoga končno le vstopi in 
pikapolonica jo vpraša:
“  Ja kje pa si se obirala toliko 
časa?“ 
“  Ja, ko pa imaš na vratih 
napisano: ‘ Prosim, da si sezujete 
čevlje! ‘“ 

VICI IN SMEŠNICE
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Pravilno geslo križanke iz št. 116 se glasi: VESELE PRAZNIKE, PIRH
Nagrajenci križanke iz Paraplegika štev. 116: Marija KEREC, Mlekarniška 14, 2000 MARIBOR, Vojko RENKO, 
Smledniška 59, 4000 KRANJ, Hasan ČAUŠEVIČ, ljubljanska 80, 1230 DOMŽALE. Vse tri nagrade so v vrednosti 
20,00 EUR.

Pravilno geslo križanke napišite na dopisnico in pošljite najpozneje do 20. avgusta 2009 na naslov: Zveza 
paraplegikov Slovenije, p.p. 5714, 1001 Ljubljana.



Članu našega društva Davidu Černigoju in ženi Darji
čestitamo ob veselem dogodku, novemu družinskemu članu Žigi 

pa srečno in brezskrbno otroštvo.
Društvo paraplegikov severne Primorske

»Naj torej živi Zveza paraplegikov Slovenije in se lepo razvija 
v skupni blagor paraplegikov in tetraplegikov.«

                                                                                     Ivan Peršak

Cestitamo


