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Naš korak se vrti že pol stoletja.
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O ORGANIZACIJI

Zveza paraplegikov Slovenije je reprezentativna invalidska organizacija na področju 
paraplegije in tetraplegije v Republiki Sloveniji, ki predstavlja, varuje in uveljavlja pravice 
in interese paraplegikov in tetraplegikov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Je 
nevladna in neprofitna organizacija s človekoljubnimi cilji, ki v javnem interesu preko 
pokrajinskih društev deluje na področju celotne Slovenije. V Zvezo paraplegikov Slovenije 
je včlanjenih devet pokrajinskih društev, ki so redne članice ZPS in imajo svoje sedeže v 
Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Novem mestu, Murski Soboti, Novi Gorici, Kopru in Slovenj 
Gradcu. Sedež Zveze paraplegikov Slovenije je v Ljubljani, na Štihovi 14.

Nacionalno reprezentativno invalidsko organizacijo sestavljajo članice in člani, ki so 
včlanjeni v pokrajinska društva. Članstvo v društvih je prostovoljno in urejeno z Aktom o 
ustanovitvi društva in ZPS. V članstvo je vključenih približno 98 % vseh oseb s poškodbo in/
ali obolenjem hrbtenjače v RS, za kar vodimo nacionalni register. Na dan 31. 12. 2018 je bilo 
v članice ZPS včlanjenih 1055 oseb, katerih povprečna starost je bila 55,7 let.

VIZITKA

Zveza paraplegikov Slovenije
Štihova 14, 1000 Ljubljana

T:      01 43 27 138
M:     051 61 88 03
E:      info@zveza-paraplegikov.si
W:     zveza-paraplegikov.si
FB:   @zvezaparaplegikovslovenije.ljubljana
IG:    @zvezaparaplegikovslovenije 
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Nič nas ne ustavi (Foto: Peter Planinšek)
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Preteklost je temelj 
sedanjosti, 
slednja pa se je 
dolžna ozirati v 
prihodnost!
Dane Kastelic, predsednik

Petdeset let našega organiziranega 
delovanja je po merilih človekovega 
življenja v resnici dolga doba. Je pa 
tudi res, da je to obdobje praviloma 
najproduktivnejše in najustvarjalnejše 
v življenju povprečnega Zemljana. 
Obletnice in praznovanja so pomemben in 
sestavni del našega življenja. Še posebno 
pomembno mesto pa imajo dogodki, 
ki obeležijo visok jubilej invalidske 
organizacije, ki s svojim poslanstvom in 
delovanjem izboljšuje kvaliteto življenja 
svojih članic in članov.

Za Zvezo paraplegikov Slovenije lahko 
brez kančka sramu zatrdimo, da je ena izmed 
najustvarjalnejših in uspešnih reprezentativnih 
invalidskih organizacij v Republiki Sloveniji. 
V razvojni strategiji slovenskega invalidskega 
varstva imamo paraplegiki in tetraplegiki 
uspešno in zgledno prakso, ki jo skupaj z 
devetimi lokalnimi društvi uresničujemo na 

državni in lokalni ravni. Pri potrebi za druženje 
s sebi enakimi imamo razvito identifikacijo za 
našo specifično socialno skupino, kar prinaša 
občutek varnosti, moči in pomembnosti. 
Smo socialno aktivni in zasledujemo načela 
neodvisnega življenja invalidov. Veliko 
smo dosegli pri izenačevanju socialne in 
ekonomske enakosti ter opravljamo vrsto 
storitev za specifično pomoč paraplegikom 
in tetraplegikom na skupinski in individualni 
ravni. Zagotovo je eden od najpomembnejših 
posebnih socialnih programov skupinska 
obnovitvena rehabilitacija in skozi desetletje 
zelo razvita dejavnost osebne asistence, ki 
na vrhunski storitveni ravni zadovoljuje vse 
vključene invalide v skladu z zakonom.

Naši uspehi v športu invalidov so primerljivi 
z najboljšimi uspehi sovrstnikov drugod po 
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svetu, pestra aktivnost interesnih dejavnosti 
je privedla do povezovanja tudi z drugimi 
organizacijami doma in po svetu. Postavitev 
prvega učnega čebelnjaka za invalide na svetu je 
zadnji dosežek in za vsemi odmevnimi dosežki 
seveda stoji celovito kvalitetno delovanje Zveze 
paraplegikov Slovenije in društev. Zelo smo 
lahko ponosni, da smo s smelim načrtovanjem 
opremili vsa lokalna društva z lastnimi prostori 
za izvajanje programske dejavnosti in delovanja, 
s pomočjo komercialnega kredita dogradili 
dom paraplegikov v Pacugu in zagotovili 
osnovne pogoje, da se s smelim vodenjem in 
lastno pripadnostjo dejavnost razvija naprej. 
Postopoma, korak za korakom, v skladu s 
skromnimi finančnimi sredstvi vzdržujemo 
mrežo posameznih počitniških kapacitet, ki 
so neizogibno potrebna za kvaliteto našega 
življenja. Seveda pa ti dosežki ne bi bili tako 
vidni brez Fundacije invalidskih in humanitarnih 
organizacij – FIHO. Slednja sicer v zadnjih dveh 
letih zaradi spleta okoliščin naši organizaciji 
vedno znova znižuje sredstva za programe, 
delovanje in naložbe.

Kdor ne spoštuje preteklosti, ima 
slabo popotnico za prihodnost, zato bomo 
tudi v prihodnje spoštovali dobre lastnosti 
predhodnikov, jih uporabljali pri svojih idejah 
in vizijah. Prav je, da spoštujemo in cenimo 
opravljeno delo, saj si je vsak posameznik 
prizadeval, da je svoje poslanstvo opravil 
najboljše. Čas, ki prihaja, je čas naših 
sočlanov, ki jih usoda pripelje v naše vrste. 
Njim smo dolžni zapustiti lep spomin na 

petdesetletno delo naše organizacije in 
ustvarjene uspehe. Med te ustvarjalne uspehe 
zagotovo sodi tudi medsebojno spoštovanje, 
razumevanje in tesna povezanost zveze in 
lokalnih društev v skupnem prizadevanju za 
izboljšanje kvalitete življenja slovenskih para 
in tetraplegikov. In le tak skupni in kolektivni 
duh je tudi v prihodnje garancija, da v teh 
časih neusmiljene neoliberalizacije s skupnimi 
močmi dosežemo, da se nam ne odvzame 
identiteta. S kolektivnim duhom, pripadnostjo 
organizaciji in pozitivnim nabojem bo lahko 
Zveza paraplegikov Slovenije še naprej 
suvereno uresničevala svoje poslanstvo. Zato je 
še toliko bolj pomembno, da se društva še bolj 
povežejo s svojo nacionalno organizacijo Zvezo 
paraplegikov Slovenije in skupaj s sorodnimi 
invalidskimi organizacijami zaščitimo naše 
dobro ime in pridobitve, ki smo jih s smelim 
načrtovanjem pridobili skozi desetletja svojega 
delovanja. Saj gremo v nasprotnem primeru 
zavestno v zaton Zveze paraplegikov Slovenije 
in slovenskega invalidskega gibanja. Da se 
to ne zgodi, pa je odgovornost vseh nas, ki 
nam je zaupano vodenje lokalnega društva, 
nacionalne organizacije ali slovenskega 
invalidskega gibanja!  

Ob petdesetletnici organiziranega 
delovanja Zveze paraplegikov Slovenije in 
štiridesetletnega delovanja naših društev se 
vsem, ki ste nas spremljali skozi našo zgodovino, 
iskreno zahvaljujem za vašo podporo in 
razumevanje. Ostanite še naprej z nami in se 
nam pridružite v praznovanju žlahtne obletnice.
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»Brez navdušenja se ne da 
doseči nič veličastnega, kajti 
vsi cvetovi bodočnosti so v 

semenu sedanjosti.«
RALPH WALDO EMERSON
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Spoštovane in 
spoštovani!

Marjan Šarec

50-letnica je častitljiv jubilej, še zlasti, ko gre za organizacijo s takšnim poslanstvom, kot ga 
ima Zveza paraplegikov Slovenije – s poslanstvom, vrednim poklona. Človekoljubje in dobrodelnost 
želim izpostaviti bolj kot preostalo, kar je zvezi v ponos. Obojega namreč (v) današnji družbi izrazito 
primanjkuje, četudi nič ne stane. Celo nasprotno, posameznika, ki prepozna, da je vrednost življenja 
v dajanju in ne v prejemanju, neizmerno bogati.

Hvala vsem, preprosto zato – ker ste. Ker s svojimi izkustvi in znanjem (u)blažite stiske. Ker 
opogumljate, poslušate in predvsem slišite. Ker razumete in pomagate. Ker (na)učite živeti, sprva na 
novo, nato polno. Ker pomagate zbuditi voljo, ker vračate optimizem, ker ohranjate pogum. 

Ste roka in srce, med drugim rehabilitacije. Za koga ste morda res neopazni, a za večino nikoli 
prezrti. Dovolite mi iskreno zahvalo za vaše delo, ki ga srčno in z zavedanjem, da smo pomoči 
potrebni prav vsi, nadaljujte in nikoli ne obupajte. Brez dvoma ste nujni steber družbe, tudi s svojim 
osveščanjem, da je vredno Živeti in ne zgolj živeti. Da življenje ni vedno »fer«, a ga je mogoče obrniti 
sebi v prid, v Življenje. Včasih tudi s kančkom ponižnosti – do Življenja. 
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50 let organizacije paraplegikov in 
tetraplegikov

O združenju slovenskih paraplegikov in 
tetraplegikov so že v letu 1960 razmišljali štirje 
paraplegiki, ki so bili na medicinski rehabilitaciji 
v takratnem Zavodu za rehabilitacijo invalidov 
(ZRI) v Ljubljani. Bilo je v sobi 14, ko je Srečko 
Švajger ob Ivanu Peršaku, Mihi Prašnikarju in 
Ivanu Mihaviloviču na glas razmišljal, da bi 
ustanovili svoje društvo. Toda v tistem času ni 
bilo prav nobenih možnosti, da bi idejo tudi 
uresničili. To so bili povsem drugi časi, ko se je na 
invalide gledalo povsem drugače. No, zamisel 

ni zamrla, ampak je celih devet let ždela v glavi 
Ivana Peršaka, da bi se v letu 1969 končno tudi 
udejanjila. Pa tudi takrat ni šlo brez političnih 
zapletov, saj je bilo treba prej ustanoviti krovno 
organizacijo, ki bi po sekcijah združevala različne 
vrste invalidov. In tako je bila 16. 1. 1969 najprej 
ustanovljena Zveza društev telesnih invalidov 
Slovenije (ZDTI), ki je omogočala ustanavljanje 
sekcij. Predsedoval ji je Pavel Jež.

Točno po treh mesecih je bila na ustanovni 

Jože Globokar
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skupščini 16. aprila 1969 v veliki telovadnici 
ZRI ustanovljena Sekcija paraplegikov in 
tetraplegikov. Po uvodnih besedah predsednika 
ZDTI Pavla Ježa o krovni organizaciji in prim. 
Slobodana Grobelnika o patronatu ZRI smo 
sprejeli pravilnik, izvolili enajstčlanski odbor 
sekcije, štiričlanski strokovni odbor in štirinajst 
častnih članov, ki so imeli največ zaslug pri 
začetnem organiziranju slovenskih paraplegikov 
in tetraplegikov. Prvi odbor Sekcije paraplegikov 
in tetraplegikov so sestavljali: predsednik Ivan 
Peršak, podpredsednik Ivan Tanjšek, tajnica 
Tatjana Šušteršič, blagajničarka Pavla Sitar 
in člani Zlatko Bernašek, Alojz Cvar, Vojko 
Gašperut, Jože Globokar, Tine Gorenc, Heda 
Ivnik in Branko Rupnik. To so bili ustanovni člani 
organizacije. Žal je pet že pokojnih (Heda Ivnik, 

Tatjana Šušteršič, Alojz Cvar, Ivan Peršak, Ivan 
Tanjšek).

Začeli smo praktično iz nič, brez denarja. 
Takrat smo bili vsi v zavodu, zato smo svoje 
ideje in cilje snovali kar na njegovih hodnikih. 
Za sestanke in pisanje uradnih dokumentov 
smo imeli na voljo sejno sobo, večkrat pa nam je 
svojo pisarno odstopil član strokovnega odbora, 
psiholog Borut Hrovatin, ki nas je imel resnično 
rad in nas je povsod podpiral. Seveda smo 
takoj začeli zbirati sredstva, da smo imeli nekaj 
denarja vsaj za osnovne potrebe.

Sekcija je z velikim zanosom že dobra štiri 
leta aktivno delovala na široko zastavljenih ciljih, 
ki so zajemali obširno problematiko slovenskih 
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paraplegikov in tetraplegikov. In ta celostna 
aktivnost je že narekovala reorganizacijo, ki bi 
omogočala še večji napredek. Zato smo v ZRI na 
II. skupščini sekcije 20. septembra 1973 sklenili, 
da se sekcija preimenuje v Društvo paraplegikov 
Slovenije, ki naj bi kot društvo imelo večje in širše 
pristojnosti. Za predsednika je bil izvoljen Ivan 
Peršak. Ustanovitev društva nam je dala še več 
elana in samozavesti. 

Že na začetku smo vedeli, da večno ne bomo 
mogli »vedriti« v ZRI, zato je bil po ustanovitvi 
društva naš prvi cilj – priti do dotacij loterijskih 
sredstev, s tem pa tudi do lažje pridobitve lastnih 
prostorov. Ker prošnje niso zalegle, smo se v maju 
1974 odločili za stavko oz. protestni shod. To je 
bilo za tiste čase in za pohlevne invalide nekaj 
nezaslišanega. Imeli smo kar precej težav in 
različnih zaslišanj. Predsednika Ivana Peršaka so 
zasliševali tudi na njegovem domu v Moravcih, 
transparente in parole pa je doma v peči sežgala 
Pavlina mama. Toda ko so zasliševalci uvideli, 
da so naše zahteve le socialnega pomena, se je 
vse mirno končalo. Dosegli pa smo uresničitev 
kar nekaj pomembnih zahtev! Med drugim smo 
prišli do loterijskih sredstev in 30. avgusta 1975 
do novih prostorov. Zadihali smo s polnimi pljuči.

Zato ni nenavadno, da smo po dobrih 
petih letih začeli razmišljati o novi reorganizaciji 
in ustanovitvi lokalnih društev s krovno 
organizacijo Zvezo paraplegikov Slovenije. 
Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja ter Društvo paraplegikov  ljubljanske 
pokrajine sta bila ustanovljena v letu 1978, 
Društvo paraplegikov severne Štajerske, Društvo 

paraplegikov Prekmurja in Prlekije, Društvo 
paraplegikov  jugozahodne Štajerske, Društvo 
paraplegikov Gorenjske, Društvo paraplegikov 
Istre in Krasa in Društvo paraplegikov severne 
Primorske pa v letu 1979. Društvo paraplegikov 
Koroške je bilo ustanovljeno v letu 1998. Zveza 
paraplegikov Slovenije (s tem nazivom) je bila 
ustanovljena 21. novembra 1979. S tem smo 
dejavnost približali neposredno bazi, kjer 
naši člani živijo in delajo. Tak sestav ima naša 
organizacija še danes.

Zveza paraplegikov Slovenije združuje 
ljudi s poškodbami in obolenji hrbtenjače. To 
je izredno huda oblika invalidnosti, še hujše pa 
so njene posledice. Paraplegike (ohromelost 
spodnjih udov) in še huje prizadete tetraplegike 
(ohromelost vseh štirih udov) pestijo zelo 
nevarne preležanine, ki jih lahko privedejo 
do nekajmesečnega mučnega in dragega 
zdravljenja, huda in prav tako nevarna so obolenja 
urotrakta, vsi pa se spopadamo z inkontinenco, 
ki nas velikokrat privede v nadvse neprijeten 
položaj. Toda vse to mora vsak vzeti v zakup in se 
čim prej rešiti zakoreninjenih predsodkov.

Trenutno je v pokrajinska društva včlanjenih 
1.055 članov. Od teh je približno dve tretjini 
paraplegikov, ena tretjina pa tetraplegikov. 
Podobno razmerje je tudi med moškimi in 
ženskami. Najpogostejši vzroki naših poškodb so 
prometne nesreče, sledijo razni padci z objektov, 
lestev in dreves, skoki v vodo, poškodbe pri športu 
(padci z zmajem, jadralnimi padali, s smučanjem) 
ter različna obolenja hrbtenjače. Vsako leto se v 
društva včlani okrog 40 novih članov, okrog 25 
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Prostore bo potrebno preurediti in obnoviti
 (Foto: arhiv zveze)
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pa jih vsako leto umre. Najpogostejši vzrok smrti 
so obolenja urotrakta, infekcije in huda oblika 
preležanin. Povprečna starost članov je 55,7 let. 

Zveza paraplegikov Slovenije je v tem času 
postala ena najbolj prepoznavnih reprezentativnih 
invalidskih organizacij v Sloveniji. Vseh devet 
pokrajinskih društev ima svoje delovne prostore 
in kombije za prevoze članov. S tem so izpolnjeni 
pogoji za dobro in kvalitetno delovanje. Zveza je v 
tem času s pomočjo loterijskih sredstev pridobila 

dom paraplegikov v Pacugu, štiri apartmajske 
hišice v Čatežu, manjši dom paraplegikov v 
Pineti in manjši dom paraplegikov v Semiču. V 
Pineti smo preuredili staro kamnito istrsko hišo, 
v Semiču pa enonadstropno hišo, ki nam jo je 
podarila znana zdravniška družina Derganc.

Delo ustanovitelja, prvega predsednika in 
častnega predsednika Ivana Peršaka, pa prav 
tako uspešno nadaljuje predsednik organizacije 
Dane Kastelic.
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Donatorji zveze

Po ustanovitvi organizacije so prvi denar 
na naš prazni bančni račun nakazali različni 
donatorji, ki smo jih prosili, da nas podprejo 
pri razvoju. Donatorji so resnično prisluhnili 
našim prošnjam in nas vsa tista leta nesebično 
podpirali z različno visokimi zneski. Ob vsakem 
zaključku leta smo se jim javno zahvalili v naši 
prilogi glasila. V letu 1975 smo jih našteli več kot 
120.

Sekcija paraplegikov in tetraplegikov je 
delovala pod okriljem Zavoda za rehabilitacijo 
invalidov v Ljubljani, z donatorskimi sredstvi pa 
smo razvojne cilje uresničevali vse do leta 1975, 
ko smo prišli v sistem financiranja iz loterijskih 
sredstev in interesnih skupnosti. V letu 1975 
je namreč Republiška konferenca SZDL dala 
pobudo, da se vse socialno humanitarne 
organizacije financirajo izključno iz loterijskih 
sredstev. 

NAŠI SIMPATIZERJI
Najprej omenjamo Toneta Fornezzija - 

Tofa, človeka z velikim srcem.  
Sodelovanje s Tofom se je začelo v letu 

1976, ko sta nas z Janezom Hočevarjem   - 
Rifletom obiskala na obnovitveni rehabilitaciji v 
Pineti in razveselila z nadvse zabavno predstavo 
Občinski kurir Švejk v tretji svetovni reformi. 
Tofa smo v tistem kratkem druženju navdušili 
z našim optimizmom, ustvarjanjem in željo 

po napredku. In takrat se je odločil, da nam 
bo pomagal. S svojim širokim znanstvom je 
pridobil različne donatorje, ki so nas v tistih 
časih v različnih akcijah podpirali. S popularnim 
Moped showom je sodeloval na naših različnih 
prireditvah, njegova je tudi zamisel, da so 
slovenski slikarji zvezi poklonili po eno sliko 
za licitacijo. Nato pa se je odločil za večje 
prireditve, ki naj bi tudi prispevale del sredstev 
za gradnjo doma paraplegikov na slovenski 
obali. V zvezi smo namreč že takrat načrtovali 
gradnjo počitniškega doma, kjer bi lahko izvajali 
obnovitveno rehabilitacijo in počitnikovali.

KONCERT DESETLETJA
Ob 10-letnici naše organizacije in 10-letnici 

Butika (Nedeljski dnevnik) se je Tof odločil, 
da bo z namenom zbiranja denarja za dom 
paraplegikov na morju pripravil koncert. Najprej 
skromno načrtovana prireditev je 18. novembra 
1979 prerasla v »Koncert desetletja.« To je bila 
glasbeno-zabavna prireditev, kakršne v Hali Tivoli 
še ni bilo. Na odru se je zvrstilo 70 nastopajočih: 
najboljše glasbene skupine, najboljši pevci in 
humoristi, ki so jih povezovali najboljši voditelji. 
Sodelovali smo tudi paraplegiki in tetraplegiki. 
Vsi nastopajoči so se odpovedali honorarju, Hali 
Tivoli smo poravnali minimalne stroške, znaten 
znesek je prispevala Pivovarna Union, mediji 
so poskrbeli za promocijo prireditve, Festival 

Jože Globokar
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Tone Fornezzi - Tof in Janez Hočevar - Rifle. Velika 
prijatelja Zveze paraplegikov Slovenije. 

(Foto: arhiv zveze)
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in Kompas sta skrbela za prodajo vstopnic, 
sodelovali pa so tudi številni posamezniki. In 
tako smo na koncu zbrali kar zajeten kupček 
denarja za naš dom.

MARATONSKI KONCERT
Poseben koncert pa si je Tone Fornezzi 

zamislil junija 1984, ob 15-letnici naše organizacije. 
Poimenoval ga je Maratonski koncert, ki je 
povsem upravičil svoje ime. Trajal naj bi kar 12 
ur, vendar so morali nastopajoči zaradi dežja 
dve uri prej pospraviti svoja glasbila. Kljub temu 
je na hipodromu v Komendi nastopilo več kot 
250 pevcev, glasbenikov, humoristov, mažoretk 
in drugih, vsi pa so se odpovedali honorarjem. 
Koncert je bil enkraten tako po sami zamisli kot 
tudi po vsebini, razsežnosti, številu nastopajočih, 

pestrosti in namenu. Zvrstila se je celotna 
plejada slovenskega zabavno-glasbenega 
prostora, program pa je povezovalo trinajst 
napovedovalcev. Samih znanih obrazov z malih 
ekranov. Obiskovalce je na prireditev vabila tudi 
glavna nagrada – avto Zastava 101 GTL 55.

Maratonski koncert je zahteval tudi 
maratonske priprave, ki sta jih vodila Tof in 
radijec Koks Belotti. Poskrbeti je bilo treba tudi 
za hrano in pijačo obiskovalcev, zato se je kot 
posebna ponudba na ražnju vrtel vol. Toda črni 
oblaki z dežjem so prekinili prireditev ravno v 
času, ko smo pričakovali največ obiskovalcev. 
Zato tudi prihodek ni bil takšen, kot smo ga 
glede na veličino koncerta pričakovali. 
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Zlata selekcija! (Foto: arhiv zveze)
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ZLATA SELEKCIJA NEDELJSKEGA
Septembra leta 1981 jo je ustanovil Tone 

Fornezzi - Tof, sestavljali pa so jo vrhunski 
slovenski športniki, ki so po slovenskih krajih 
in zamejstvu v dvanajstih letih odigrali kar 130 
tekem v malem nogometu. Zlata selekcija se 
je pomerila z različnimi ekipami – z žensko 
nogometno reprezentanco, duhovniki, s cariniki, 
smučarji, policisti, politiki in z drugimi. Največkrat 
pa so znani športniki zaigrali z občinskimi 
veljaki občine, v kateri so gostovali. Izkupiček od 
prodanih vstopnic in donatorjev vseh tekem je 
znašal približno sedanjih 80.000 €, denar pa 
smo porabili za reševanje problematike socialno 
šibkih članov in gradnjo doma na morju. To je 
bilo tudi poslanstvo Zlate selekcije. 

Toda zelo pomembna je bila tudi 
predstavitev in prepoznavnost naše organizacije, 
ki jo je Zlata selekcija s svojimi nastopi širila po 
slovenskih občinah. S tem nam je pomagala 
odpreti marsikatera vrata, na katera smo potrkali 
pri prizadevanjih za kvalitetnejše življenje naših 
članov.  

Nenazadnje so nam vrli vrhunski športniki 
in pobudnik ustanovitve Zlate selekcije, 
Tone Fornezzi – Tof, pomagali premagovati 
predsodke, ki so bili v začetku osemdesetih let 
pri paraplegikih in tetraplegikih še dokaj prisotni. 
Veliko naših članov je po tekmi ob srečanju s 
športniki spoznalo njihov enakovreden odnos. 
Predsodek, biti invalid, je postajal vse manjši.

Športnik, ki je želel nastopati v Zlati selekciji, 

je moral biti najmanj državni prvak. Zlati športniki 
so prvo tekmo odigrali 30. septembra 1981 z ekipo 
Vala 202 v Ponikvah in iztržili neodločen rezultat 
(5 : 5). Ekipo so sestavljala sama znamenita 
imena slovenskega športa: nogometaši Brane 
Oblak, Danilo Popivoda, Radoslav Bečejac ter 
brata Vili in Peter Ameršek, košarkarji Ivo Daneu, 
Borut Bassin - Taubi in Jožko Papič, smučarska 
tekača brata Janez in Cveto Pavčič, smučar 
Jože Pogačnik, smučarska skakalca Bogdan 
Norčič in Oto Giacomelli, direktor smučarskih 
reprezentanc Tone Vogrinec, hokejisti Štefan 
Seme, Janez Petač, Janez Albreht, reli voznik 
Brane Küzmič, drsalec Franek Klemenc, avtor 
Vučka Jože Trobec, telovadec Janez Brodnik 
in namiznoteniški igralec Edo Vecko. Ekipi so 
se kasneje pridružili predvsem smučarji Bojan 
Križaj, Nuša Tome, Tomaž Cerkovnik, Tomaž 
Čižman … Kapetan ekipe je bil olimpionik Miro 
Cerar, sodnik kolesar Zvone  Zanoškar, zdravnik 
Milan Seme, selektor pa pobudnik in vsestranski 
športnik Tone Fornezzi - Tof. Tekme je komentiral 
športni novinar in naš član Janez Češnovar, 
popestrile pa različne plesno-navijaške skupine: 
Krik na čelu z Ireno, skupina ritmične gimnastike 
pod vodstvom Branke Krivokapič, pevci  Andrej 
Šifrer, Deja Mušič, 12. nadstropje in seveda duet 
iz takrat popularnega Moped showa, Tof in 
Rifle. Zvezo paraplegikov Slovenije sta zastopala 
Minka Žiberna in Jože Globokar. 

LOJZE SLAK IN FANTJE S 
PRAPROTNA

Žal že pokojni ljudski godec, mojster na 
diatonični harmoniki in pisec številnih besedil, 
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Zahavala Lojzetu Slaku za prijateljstvo in štiri koncerte.
(Foto: arhiv zveze)

Lojze Slak, je s Fanti s Praprotna že leta 1970 
namenil prvi prihodek koncerta takratni 
Sekciji paraplegikov in tetraplegikov  Slovenije. 
To plemenito gesto mu je predlagal tudi že 
pokojni prim. Rajo Turk. Dvorana v Domžalah 
je bila polna, mi pa srečni ob večjem znesku od 
prodanih vstopnic.

Toda Lojze Slak nas je v letu 1975 ponovno 
prijetno presenetil. Pred koncertom, ki ga je ob 
desetletnici ansambla pripravljal v Hali Tivoli, 
nas je obiskal v naših prostorih in povedal, da 
namerava dohodek tudi od tega odmevnega 
koncerta nameniti naši zvezi. Ob presenečenju 
smo se mu lahko samo še zahvalili. 
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Lojze je cenil in razumel naša velika 
prizadevanja pri zbiranju sredstev za gradnjo 
doma, zato je Tofu takoj obljubil, da bo njegov 
ansambel s Fanti s Praprotna brezplačno nastopil 
tudi na koncertu, ki smo ga nato 7. novembra 1980 
pripravili v Ribnici. Zanimanje je bilo tako veliko, 
da smo tam pripravili kar dva koncerta. Prvega v 
popoldanskem času po znižani ceni za mladino, 
večernega pa za odrasle z Moped showom, ki ga 

je Tof priredil posebej za Ribničane. 
Stole in preproge smo na dveh kamionih, 

ki nam jih je brezplačno ponudil takratni Viator, 
pripeljali iz Ljubljane, pri raztovarjanju pa so nam 
pomagali vojaki.

DOBRA MISEL – VELIK PROJEKT, OD 
KATEREGA SMO SI VELIKO OBETALI

Projekt izgradnje SEASOL REHA Centra 
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v Lazaretu pri Ankaranu je potekal pod 
geslom "Dobra misel" –  Slovenija slovenskim 
paraplegikom. Za promocijo projekta je takratni 
ameriški Slovenec in svetovni virtuoz na orglicah, 
Andre Blumauer, napisal celo pesem slovenskim 
paraplegikom, ki so jo zapeli na prvem koncertu. 

Prvi koncert Dobra misel smo na Jožefovo 
v letu 1995 pod pokroviteljstvom takratnega 
litijskega župana Mirka Kaplje pripravili v lepi 
športni dvorani v Litiji. V nabito polni dvorani 
so ob svoji tridesetletnici nastopili popularni 
Slovenski muzikantje, Zasavski rogisti, naš 
najboljši citrar Miha Dovžan z Jožico Kališnik, 
Ivan Hudnik z ansamblom DORE, Edvin Fliser, 
duet M-4-M, humorist Evgen Jurič, podokničar 
Franc Pestotnik, Slavko Avsenik ml. in seveda 
"kralj" orglic Andre Blumauer. Bogat in pester 
program, ki sta ga na triurnem koncertu 
izvrstno povezovala Maja Kos in Črt Kanoni, je 
zadovoljil vsakega, še tako zahtevnega gledalca. 
Pri zahtevni organizaciji prireditve sta bila 
nepogrešljiva pobudnika Dobre misli naš žal že 
pokojni Franci Cilenšek in harmonikar Slovenskih 
muzikantov Vili Kralj. 

Drugi koncert smo s podobnim 
programom pripravili v Ravnah na Koroškem, 
tretjega v Tolminu, četrtega pa v Celju, kjer se 
je napovedovalcu Črtu Kanoniju pridružila TV- 
voditeljica Metka Centrih, nastopajočim pa Irena 
Vrčkovnik in Alenka Godec. Peti koncert smo 
imeli v manjši dolenjski vasici Št. Jurij, kjer je na 
prireditev kljub slabemu vremenu prišlo več kot 
tisoč gledalcev. 

Dobrodelne koncerte smo nato prirejali po 
različnih krajih Slovenije – v Laškem, na Ptuju, v 
Ormožu, zadnjega v letu 1995 pa v polni dvorani 
v Veliki Nedelji. Odlična voditeljica Metka Centrih 
je povabila tudi popularne estradne umetnike – 
Heleno Blagne, Alfija Nipiča, Tomaža Domiclja, 
Ptujskih pet in številne ansamble. Ob obletnici 
smo koncert blizu Jožefovega praznika spet 
pripravili v Litiji, kjer so Litijčani in okolišani 
ponovno in dodobra napolnili športno dvorano.  
Dvorana je bila polna tudi v Kranju, kjer je 
naslednji koncert pripravilo Društvo paraplegikov 
Gorenjske. Povezovala sta ga Betka Šuhel in 
Janez Dolinar, nastopajočim pa so se pridružili 
Andrej Šifrer, Jan Plestenjak in Sašo Hribar.

Tudi na koncertih Dobra misel so nastopali 
popularni slovenski estradni umetniki in vsi so 
se odpovedali honorarjem. Toda organizacija 
tako velikih prireditev je izredno zahtevna, saj je 
treba poskrbeti za vse, tudi tiste malenkosti, ki se 
skrivajo v ozadju.

Projekt je kljub nekaterim slabše obiskanim 
koncertom v skupno vrečo prinesel kar nekaj 
denarja. Ob tem so na vsakem koncertu svoj 
delež prispevali tudi številni donatorji. In če ob 
zaključku potegnemo črto, vidimo, koliko je bilo 
vseh teh prireditev, koliko estradnih umetnikov je 
nastopilo in koliko odrekanja je bilo potrebnega, 
da smo vse izvedli. Nemogoče bi bilo našteti vse, 
ki so živeli za vsako posamično prireditev. Lahko 
se jim samo zahvalimo, ker so nas razumeli in nam 
pomagali uresničiti naš cilj. Dom paraplegikov 
sicer ne stoji v Lazaretu, ampak v Pacugu.
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FIHO - Fundacija za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij

Fundacija je bila ustanovljena leta 1998 s 
temeljnim namenom, da s svojim financiranjem 
prepreči neenakost, omogoči socialno pravičnost 
in enake priložnosti najbolj ogroženih skupin 
prebivalstva, osnovna dejavnost fundacije pa je 
financiranje oziroma sofinanciranje programov, 
delovanja in naložb invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji. Fundacija 
s svojimi sredstvi tako bistveno pripomore 
pri delovanju velikega števila invalidskih in 
humanitarnih organizacij. 

FIHO, ki v slovenskem prostoru deluje že 
dvajset let, je danes sodobna fundacija. Ima 
ustvarjalno in povezovalno vlogo, zagotavlja 

stabilnost financiranja in tako pomaga 
izboljševati kakovost življenja uporabnikov 
storitev invalidskih in humanitarnih organizacij.

Ena izmed invalidskih organizacij, ki svoje 
programe sofinancira tudi s pomočjo FIHO 
sredstev, je Zveza paraplegikov Slovenije. Zaradi 
velike angažiranosti in proaktivnosti vodstva in 
članov lahko s ponosom rečemo, da FIHO že 
vrsto let ni primarni financer naših programov in 
delovanja, saj smo od teh sredstev odvisni le v 
30 odstotkih. Ostaja pa dejstvo, da je zaenkrat še 
edini stabilni vir financiranja, prav tako pa je edini 
financer, ki iz javnih sredstev financira naložbe za 
izvajanje posebnih socialnih programov.

34 %
32 %
30 %
28 %
26 %

2014 2015 2016 2017 2018

DELEŽ FIHO SREDSTEV
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FIHO državni
proračun ZZZS drugi

prihodki

posebni
socialni

programi
25 % 36 % 33 % 6 % 93 %

delovanje 85 % 0 % 0 % 15 % 7 %

financer v 
letu 2018 29 % 33 % 31 % 7 % 100 %

FINANCIRANJE ORGANIZACIJE DANES

Tabela: Poraba sredstev po programih v letu 2018
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28
+72DPP

140 članov

DPJZŠ
135 članov

DPK
30 članov

DPPP
77 članov

DPDBKP
106 članov

DPLJ
316 članov

DPG
110 članov

DPSP
77 članov

DPIK
64 članov

Društva paraplegikov 
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28
+72

72 %
moških
(756)

28 %
žensk
(299)

41+19+17+17+6članstvo po 
diagnozi

41 %
paraplegija

19 %
parapareza

17 %
tetraplegija

17 %
tetrapareza

6 % drugo

DPPP
77 članov

povprečna 
starost članov 

in članic
je 55,7 let
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Black PANTONE 485C PANTONE 7740C

Društvo paraplegikov 
ljubljanjske pokrajine

Dunajska 188, 1000 Ljubljana, 
W: drustvo-para-lj.si, E: dlj.paraplegik@guest.arnes.si

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. 
decembra 1978, skozi štiri desetletja pa ga je vodilo pet predsednikov. Na 
ustanovnem zboru je bil za prvega predsednika izvoljen Dušan Ambrož, za njim 
je društvo kar 19 let krmaril zdaj že pokojni Ivan Pibernik, nato je krmilo prevzel 
sedanji predsednik zveze Dane Kastelic, za njim prva ženska predsednica 
Mirjam Kanalec, nato pa Gregor Gračner. Zdaj društvo ponovno vodi Mirjam 
Kanalec, podpredsednica je Mojca Burger.
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Društvo paraplegikov 
Podravja

Lackova cesta 43, 2000 Maribor 
W: drustvo-para-mb.si, E: dp.podravja@gmail.com

Društvo paraplegikov Podravja je bilo ustanovljeno 20. novembra 1979. 
leta pod izvirnim imenom Društvo paraplegikov severne Štajerske. Dosedanji 
predsedniki so bili: Franci Žiberna, Bogdan Petek, Srečko Brunček, Vilibald 
Pepevnik in Alfred Lasetzky. Od leta 2018 vodi društvo Boris Klep. Danes deluje 
društvo v lastnih prostorih na Lackovi cesti 43 v Mariboru in v lastnih prostorih 
in objektih z namensko rabo za izvajanje športnih in turističnih aktivnosti na 
lokaciji Osek 104, Sveta trojica.
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Opekarniška 15/a, 3000 Celje 
W: drustvo-para-ce.si, E: dce.paraplegik@guest.arnes.si

Društvo paraplegikov 
jugozahodne Štajerske

Ustanovni zbor društva je bil 16. decembra 1978 v Zdravilišču Laško. 
Novoustanovljeno društvo, ki je na ustanovnem zboru štelo 18 članov, je 
bilo registrirano naslednje leto, to je leta 1979, ko je pričelo svoje zastavljene 
programe tudi izvajati, zato to leto štejejo tudi za začetek delovanja društva. 
Prvi predsednik društva je bil Franc Pečnik. Od leta 1980 do 1984 je bila 
predsednica društva Julijana Kralj, do leta 2000 je predsedovanje prevzel Jože 
Berlinger, od leta 2000 pa je predsednik Janez Hudej. Prve prostore je imelo 
društvo v Laškem. Leta 1982 je dobilo v najem prostore v središču Celja, leta 
1995 se je sedež društva preselil v lastne delovne prostore v Celju na Hudinji. 
Leta 2006 pa je zaradi velikega povečanja števila članstva društvo pridobilo 
večje delovno-bivalne prostore.
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Društvo paraplegikov 
Gorenjske

Ulica Lojzeta Hrovata 4/c, 4000 Kranj 
W: dpgkr.si, E: dp.gorenjska@gmail.com

Ustanovljeno je bilo leta 1979. Prvi predsednik Albin Rožman je sestanke 
vodil v gostilni ali v enem od razredov v osnovni šoli, dokler ni našel skromne 
sobice, v katero so lahko postavili le pisalno mizo, omaro in termoakumulacijsko 
peč. Prostor je bil res neprimeren, a bil je edina rešitev, saj so tako imeli svoj 
kotiček, kjer so se zbirali, delali in kovali nove načrte. Vsi predsedniki, ki so v teh 
letih vodili društvo, so bili zelo skrbni in delavni, med njimi, kot prvi že omenjen 
Albin Rožman, nato pokojni Lado Krmec pa Marjan Trdina, nadalje pokojni 
Janez Lesar. Za njimi pa še Peter Robnik, Slavko Bračič in Metod Zakotnik. Zdaj 
društvo ponovno vodi Peter Robnik.
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Društvo paraplegikov Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja

Šegova 119, 8102 Novo Mesto 
W: drustvopara-nm.si,  E: drustvo_paraplegikov2@t-2.net

Društvo deluje na področju devetnajstih občin in je bilo ustanovljeno leta 1979. 
Prvi predsednik je bil Jože Radej in je društvo vodil do leta 1995, ko je zaradi 
njegove smrti prevzel krmilo Jože Okoren, ki društvo vodi še danes.
Za prve prostore so, kot najboljšo začasno rešitev, izkoristili ponujeno sobo v 
lastni hiši članice Bernarde Zorko. Tako so kar na domu izvajali razne sestanke, 
razgovore, sprejeme obiskov, skratka, vršila se je vsa administracija, ki pa je ni 
bilo malo. Po nekajletnem delovanju so se preselili v prostore Doma starejših 
občanov v Šmihelu. Prve lastne prostore so odprli leta 1994 na Novem trgu v 
Novem mestu. Julija 2005 pa so opravili svečano otvoritev in selitev v sedanje 
prostore na Šegovi ulici v Novem mestu.
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Društvo paraplegikov 
severne Primorske

Rejčeva 5, 5000 Nova Gorica 
W: drustvo-go-para.si, E: paraplegiki.primorske@gmail.com

Severnoprimorski paraplegiki so 7. marca 1979 v okviru Zveze paraplegikov 
Slovenije ustanovili regijsko društvo paraplegikov, pod takratnim imenom 
»Društvo paraplegikov severnoprimorske regije«, s sedežem v Novi Gorici. 
Delovanje društva je pokrivalo celotno območje severnoprimorske regije, ki 
je takrat obsegala 4 občine (Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija in Tolmin). Danes 
društvo deluje na območju 13 občin. Ustanovitveni predsednik društva je bil 
Viktor Rupnik, sledili so: Slavko Hozjan, Drago Sever in Boris Lipicer. Danes 
društvu predseduje Matej Gruden. V letu 2016 so društvo preselili v večje, 
uporabnejše in uporabnikom dostopnejše nove prostore v Novi Gorici.
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Društvo paraplegikov 
Prekmurja in Prlekije

Noršinska cesta 14, 9000 Murska Sobota 
W: dppp.si, E: drustvo.p.i.p@siol.net

Registracija društva, ki se je v začetku imenovalo Društvo paraplegikov 
pomurske regije, je zavedena na dan 7. november 1979. Prvi in ustanovni 
predsednik društva je bil Franc Stajnko, ki je uspešno vodil društvo vse do 
leta 1984. Kadrovske spremembe so bile v letu 1984, ko je bil za predsednika 
društva izvoljen Matija Merklin. Sedež društva je bil v Ljutomeru. Ideje za 
pridobitev večjih prostorov so se uresničile s pridobitvijo primernih najemnih 
prostorov za tedanje potrebe delovanja v letu 1990, ko so se preselili na novo 
lokacijo, Arhitekta Novaka 2 b, v Mursko Soboto. V letu 2004 pa so društvo 
končno ustalili na lokaciji Noršinska 14 v Murski Soboti. Leta 2008 so se zgodile 
še kadrovske spremembe, ko je krmilo društva prevzela Marija Magdič. Danes 
pa društvu predseduje Stanko Novak.
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Društvo paraplegikov 
Istre in Krasa

Vanganelska 8/f, 6000 Koper 
W: drustvo-para-kp.si, E: dpik.koper@gmail.com

Društvo paraplegikov Istre in Krasa je bilo ustanovljeno 20. novembra 
1979 v gostišču Miranda v Kopru. Na pobudo Zveze paraplegikov Slovenije 
in predsednika Ivana Peršaka se je na ustanovnem sestanku zbralo nekaj 
zanesenjakov, ki so za prvega predsednika izvolili Dimitrija Kralja. V začetku 
je bila dejavnost društva skoncentrirana na pridobivanje prostorov, ki so jih po 
prizadevanju članov in njihovih prijateljev pridobili od Občine Piran na lokaciji 
Fornače v Piranu. Po nekajletnem vodenju društva je Dimitrija Kralja zamenjal 
Slavko Savič. Razmere in okoliščine so se spreminjale, vedno pa so se našli 
ljudje, ki so znali dejavnost društva peljati naprej. Po dveh mandatih vodenja 
Slavka Saviča je vodenje društva prevzel Željko Geci, ki je predsednik še danes. 
V nove, večje prostore v Kopru so društvo preselili novembra leta 2013.
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Društvo paraplegikov 
Koroške

Ronkova ulica 6, 2380 Slovenj Gradec
W: dpkoroske.si, E: dpkoroske@gmail.com

Društvo paraplegikov Koroške so ustanovili v letu 1997. Do takrat so bili 
člani Društva paraplegikov severne Štajerske. Nekaj časa so delovali na domu 
prvega predsednika Ivana Gaberška. To je bila le kratkoročna rešitev. Pozneje 
so pridobili v najem prostore v Slovenj Gradcu na Cankarjevi ulici 21 in jih skupaj 
z Zvezo paraplegikov preuredili. Ker so ti prostori s časom postali pretesni, so 
se odločili za nakup lastnih prostorov v Slovenj Gradcu. Danes društvo vodi 
Damjan Hovnik.
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Ivan Peršak, rojen 11. decembra 1934, je po 
hudi delovni nesreči v letu 1958 postal paraplegik in 
za vse življenje vezan na invalidski voziček. V tistem 
času je bila rehabilitacija paraplegikov povsem 
drugačna, življenje po njej v domačem okolju pa 
težko, mučno in osamljeno. Zato so Ivan in njegovi 
somišljeniki Srečko Švajger, Miha Prašnikar in 
Ivan Mihavilovič že v času rehabilitacije v začetku 
šestdesetih let razmišljali o združenju slovenskih 
paraplegikov in tetraplegikov. Toda zamisel je bila 
v tistih letih povsem nemogoča, zato so jo opustili. 
Ostala pa je v glavi Ivana Peršaka, ki jo je devet let 
kasneje z enajstčlanskim odborom ustanoviteljev 
tudi udejanjil. Ivan je torej idejni ustanovitelj 
organizacije paraplegikov in tetraplegikov Slovenije, 
ki jo je do 15. maja 2008 tudi nadvse uspešno vodil. 

Ustanovitev invalidske organizacije pred 
petdesetimi leti se z današnjimi razmerami ne 
more primerjati. Še posebej ne, če je ustanovitelj 
težko gibalno oviran in od središča dogajanja zelo 
oddaljen. Zelo veliko oviro so takrat predstavljale 
komunikacije, še večjo pa prevozi. Telefonske 
povezave so bile redke, da o avtomobilih sploh 
ne izgubljamo besed. Poleg tega pa takratni časi 
invalidom in njihovi integraciji niso bili preveč 
naklonjeni.

Toda vztrajnega Ivana Peršaka v njegovi trdni 
odločenosti organiziranja slovenskih paraplegikov 
in tetraplegikov ni moglo nič ustaviti. In tako se 
je 16. aprila 1969 rodila organizacija slovenskih 

LIK IVANA PERŠAKA – 
USTANOVITELJA ORGANIZACIJE

Jože Globokar
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LIK IVANA PERŠAKA – 
USTANOVITELJA ORGANIZACIJE paraplegikov in tetraplegikov. Najprej kot Sekcija 

paraplegikov in tetraplegikov, nato kot Društvo 
paraplegikov, zatem pa kot Zveza paraplegikov 
Slovenije z devetimi pokrajinskimi društvi. Od 
skromne sekcije do zveze je v petdesetih letih 
prerasla v eno najbolj aktivnih in prepoznavnih 
invalidskih organizacij v Sloveniji. Danes Zveza 
paraplegikov Slovenije združuje 1.055 oseb z 
eno od najtežjih oblik invalidnosti. Njeni člani  
imajo namreč poleg ohromelosti telesa od višine 
poškodbe navzdol (tetraplegija in paraplegija) še 
hude težave z inkontinenco, pogostim obolenjem 
urotrakta in preležaninami.

Vso to problematiko je bilo treba v času 
organiziranja in reorganiziranja na primeren 
način predstaviti, ozavestiti in prepričati ustrezne 
institucije. Za Ivana Peršaka lahko zapišemo, da je 
bil neke vrste vizionar, ki je znal pristojnim službam 
na pravi način in ob pravem času predstaviti  naše 
interese. Zato lahko upravičeno trdimo, da smo 
paraplegiki in tetraplegiki v vseh teh desetletjih 
pod njegovim vodstvom ozaveščali širšo javnost, 
hkrati pa pri naših članih odpravljali številne 
predsodke, ki so jih omejevali pri vključevanju v 
normalne in enakopravne družbene tokove. Tako 
ima Ivan Peršak prav gotovo največ zaslug, da 
živimo veliko bolj kvalitetno življenje ter koristimo 
številne ugodnosti, ki nam jih skozi organizacijo 
nudi družba. Tudi tiste, ki jih naša organizacija 
opravlja namesto nje.

Delo in predanost organizaciji sta zahtevala 
veliko odrekanj. Še posebej zaradi velike 
oddaljenosti iz Moravcev pri Mali Nedelji, kjer je 
Ivan živel, pa do Ljubljane. Več kot 150 kilometrov 
dolgo pot je moral v mrazu, vročini, dežju ali 
snegu prevoziti neštetokrat. V razdajanju je bilo 
tudi veliko stresnih trenutkov. Med njimi je bil 

najbolj neprijeten, ko so ga v letu 1973 oblasti 
celo v nočnih urah zasliševale zaradi napovedi 
protestnega shoda paraplegikov in tetraplegikov. 
Tudi neutemeljene in celo izmišljene afere okoli 
gradnje doma paraplegikov na morju, ki so mu 
jih podtikali v zadnjih letih predsednikovanja, so 
pustile sledi. Ti stresni trenutki so načeli njegovo 
zdravje.

Ivan Peršak je v vseh letih svojega 
predsednikovanja vložil ogromno energije v 
izgradnjo doma paraplegikov pod slovenskim 
soncem na slovenski obali. Paraplegiki in 
tetraplegiki smo namreč od vsega začetka 
načrtovali dom na morju, kjer bi lahko izvajali 
obnovitveno rehabilitacijo in počitnikovali. V ta 
namen smo vsa leta na različne načine zbirali 
sredstva. S pristojnimi državnimi službami smo 
imeli nič koliko sestankov in se na vse kriplje trudili, 
da bi končno prišli do tako želenega cilja. Kako je 
potekala gradnja doma v Pacugu, je vsem znano. 
Prekinitev gradnje, zavlačevanje pa je Ivan Peršak 
doživljal kot neuspeh. 

Ivan je bil tudi vsestranski športnik. 
Naši športniki so že v času svojega aktivnega 
udejstvovanja (v atletiki in košarki) na mednarodnih 
tekmovanjih in paraolimpijskih igrah osvajali 
najžlahtnejša odličja. Bil je tudi odličen šahist, ribič 
in radioamater. Prav po njegovi zaslugi smo številni 
paraplegiki in tetraplegiki postali radioamaterji s 
svojimi klicnimi znaki.

Za svoj doprinos k razvoju organizacije je 
prejel tudi državna odlikovanja. Leta 1976 je prejel 
orden za zasluge za narod s srebrno zvezdo, leta 
1989 red dela z zlatim vencem, 1996. je zveza pod 
njegovim vodstvom prejela častni znak svobode 
Republike Slovenije, leta  2004 pa še red za 
zasluge. Umrl je 23. marca 2011.

Jože Globokar
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ZPS je bila v letu 2013 pobudnica in organizatorka prvega kongresa članic 
združenja zvez paraplegikov na območju jugovzhodne Evrope. 

Sodelovanje
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ZPS je v Republiki Sloveniji vključena 
v Nacionalni svet invalidskih 
organizacij (NSIOS), v katerem zaseda 
predsedniško in podpredsedniško 
mesto. S predstavnico v skupščini 
Socialne zbornice Slovenije 
smo aktivno vključeni v pripravo 
strokovnih izhodišč na področju 
socialnega varstva v RS in v Fundacijo 
za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij Slovenije 
(FIHO), v kateri je predstavnica ZPS 
predsednica invalidske komisije. 
Preko svojih predstavnikov smo 
vključeni še v mnoge druge organe 

raznih institucij (ZZZS, RTV …). V njih 
ZPS skupaj z ostalimi invalidskimi 
organizacijami oblikuje politiko na 
področju invalidskega varstva. Od leta 
2012 je tudi članica Razvojnega centra 
CNVOS – Centra za informiranje, 
sodelovanje in razvoj nevladnih 
organizacij.
Kot ustanovna članica ESCIF 
(European Spinal Cord Injury 
Federation) –  Evropske zveze 
paraplegikov, ustanovljene leta 2006, 
je aktivna tudi v evropskem prostoru 
in leta 2017 smo v Domu paraplegikov 
Pacug gostili tudi XII. kongres ESCIF.

Kongres Evropske zveze paraplegikov v Pacugu (Foto: arhiv zveze)
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Trener Polde Toplak na domiseln način pomaga pri 
izvedbi meta. 

(Foto: arhiv zveze)

Prva javna predstavitev košarke na vozičkih. 
Predtekma tekme med Olimpijo in Zadrom. 

Rezultat 16 : 16. (Foto: osebni arhiv JO)

Šport skozi čas
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Šport skozi čas

Trening košarke v Pineti. V ospredju prof. Bojan 
Hrovatin, igrata pa Ivan Peršak in Tine Gorenc. 

(Foto: arhiv zveze)
Jernej Slivnik na paraolimpijskem slalomu v 

Pjongčangu leta 2018. (Foto: Sportida)
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Bojan Hrovatin je že v 60-tih letih, ko 
je bil šport invalidov zagotovo še tabu tema, 
vnesel »pozitivni nemir« v vrste invalidov in tudi 
pri posameznih strokovnjakih. Predvsem pri 
paraplegikih in tetraplegikih in drugih telesnih 
invalidih je vnesel športne vsebine kot program 
uspešne medicinske rehabilitacije.

Bojan se je rodil 19. aprila 1923 v delavski 
družini v Ljubljani. Druga svetovna vojna ga je 
doletela kot maturanta, ki se je zaradi visoke 
nacionalne zavesti odzval kot prostovoljec za 
obrambo domovine. Kakor mnogi slovenski 
mladeniči, ki jim je vojna prekrižala načrte, se je 
tudi Bojan prebijal preko različnih težav kot učitelj 
telesne vzgoje na gimnaziji v Trbovljah. V letih 
1947-1948 je bil organizator različnih športnih 
kolonij. Leta 1948 je nastopil službo v Komiteju 
za fizkulturo. Od tedaj dalje Bojana srečujemo 
v različnih športnih organizacijah kot stalnega 
sodelavca ali prizadevnega funkcionarja. Kljub 
redni zaposlitvi je v tem času diplomiral na Visoki 
šoli za telesno kulturo. V tem času je bil že tudi 
organizator raznih športnih prireditev za invalide.

LIK PROFESORJA BOJANA HROVATINA

Jože Okoren
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LIK PROFESORJA BOJANA HROVATINA

Jože Okoren

Zaradi visoko razvitega humanizma se je 
kot prvi na športnem področju poklicno posvetil 
strokovnemu delu z invalidi. Zaposlil se je v 
takratnem Zavodu SR Slovenije za rehabilitacijo 
invalidov v Ljubljani. Hkrati je opravljal funkcijo 
sekretarja Zveze za rekreacijo in šport invalidov 
Slovenije. Bil je pravi človek na pravem mestu. 
Takrat je bilo veliko dela opravljenega na »etični 
pogon«. Kot profesor – vodja športa v osrednji 
slovenski rehabilitacijski ustanovi je vedel, kaj 
hoče. Strokovno je pripravljal programe, tudi po 
vzoru nekaterih drugih držav. Njegovo delo je bilo 
usmerjeno v vse več kategorij invalidov, vse od 
rehabilitacijskega, rekreativnega in tekmovalnega 
športa. Paraplegike je začel navduševati v košarki, 
kajti ta kolektivni šport je bil kot nalašč predvsem 
za začetnike, saj ni bilo prisotne tiste individualne 
tekmovalnosti. Ob našem prvem prihodu v 
Pineto nas je čakal postavljeni koš na travnati 
površini in Bojan ni okleval, vzel je žogo in »hajd« 
paraplegiki na igrišče. Takrat je bilo še »greh« 
govoriti o vrhunskem športu invalidov. 

Bojan se je kaj kmalu pričel spogledovati 
s tujino in tekmovalce pripravljal tudi za 
zahtevnejše nastope. Prvi mednarodni uspeh 
se je zgodil na evropskih igrah na Dunaju leta 
1967, kjer je Slovenija osvojila dve kolajni, (ko 
paraplegiki še nismo imeli svoje organizacije). 
Ivan Tajnšek v suvanju krogle in Lojze Cvar v metu 
diska. Reprezentanco pa so takrat, poleg Ivana in 
Lojza, sestavljali še: Tone Ilc, Marja Šerbela, Franc 

Stajnko, Rifat Čamžić (BiH) in Bogdan Petrovič 
(Srbija).

Velja omeniti, da je Bojan užival polno 
podporo pri takratnemu »strokovnemu šefu« 
Zavoda za rehabilitacijo invalidov, dr. Slobodanu 
Grobelniku in vodji oddelka za paraplegijo dr. 
Rajku Turku, ki imata oba nedvomno veliko zaslug 
za razmah športa invalidov v Sloveniji. Uspehi so 
narekovali še bolj organizirano delo, Bojan pa 
je z dokazanim prepričal odgovorne v Sloveniji, 
da je šport invalidov postal stalnica. Vse bolj pa 
so ga začeli spremljati tudi mediji. Za medijsko 
prepoznavnost imata nedvomno zasluge Janez 
Češnovar in žal že pokojni Henrik Übeleis. 

»Ob mojem drugem sprejemu na 
Nevrološko kliniko sva bila z Bojanom skupaj v 
sobi, »cimra«. Zaradi posledice možganske kapi 
bi moral čim več počivati, pa je kljub sestrskim 
opozorilom nenehno nekaj počel, hotel biti čim 
bolj aktiven. Ni kaj, športna nemirnost.«  
    Jože Okoren

Bojan je nepričakovano in mnogo 
prezgodaj umrl 25. marca 1970. Od tega leta dalje 
slovenski paraplegiki v njegov spomin prirejamo 
vsakoletno atletsko tekmovanje na državni ravni z 
mednarodno udeležbo. Prav to športno panogo 
je pričel Bojan razvijati kot prvo. Žal ugotavljamo, 
da po skoraj petdesetih letih ni mogoče pridobiti 
človeka, ki bi ga lahko nadomestil.
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Šport nas je našel, šport nas je združil

Navdih za boljšo organiziranost 
paraplegikov je bil nedvomno šport. Nekaj 
simbolike je v tem, da se je ustanovna skupščina 
paraplegikov 16. aprila 1969 zgodila v športni 
telovadnici Zavoda za rehabilitacijo v Ljubljani. 
Enake dimenzije ima telovadnica v URI-Soča še 
danes. Tudi na tej slovesnosti, pravem prazniku 
za paraplegike, je bila pomembna tema šport. 
Na šport imata stroka in laična javnost še danes 
povsem različne poglede, konec šestdesetih 
let pa je bila razprava o športu invalidov prava 
znanstvena fantastika.

Pomen športa za paraplegike – hrbtenične 
poškodovance – kot pomemben del medicinske 
rehabilitacije, ki je lahko za uspešno rehabilitacijo 
celo ključen, je takoj po drugi svetovni vojni 
prvi spoznal sir dr. Ludvik Guttman, vodja 
rehabilitacijskega centra v Stocke Mandevillu, 
Velika Britanija. Dr. Guttman je (baje) pacientom 
namesto antibiotikov predpisal šport. V kliniki 
je že organiziral interna in kasneje tudi širša 
mednarodna tekmovanja paraplegikov.

Ustanovitev takratne sekcije paraplegikov 
in tetraplegikov je bila najboljši porok in napotek 
za organiziran šport slovenskih paraplegikov. 

V letu ustanovitve so bile organizirane že prve 
mednarodne igre v košarki na vozičkih, plavanju 
in hitrostni vožnji z vozički z reprezentanco Italije 
v prostorih in na igrišču Zavoda za rehabilitacijo 
invalidov v Ljubljani. Izvedli smo kar nekaj 
izmenjav z italijanskimi paraplegiki, ki so nas 
gostili v Rimu, v kliniki Santa Lucija. Vsako drugo 
(neparno) leto so potekale evropske igre na 
Dunaju, kjer je bila Slovenija vedno množično 
zastopana in je osvajala številna odličja, 
predvsem v atletiki. Potovanje je včasih potekalo 
z vlakom na »horuk«, sistem vkrcavanje in 
izkrcavanje. Najdaljše potovanje z vlakom je bilo 
v daljni Lorient (Francija) na evropsko prvenstvo 
v košarki. Običajno pa smo potovanja, predvsem 
po evropskih državah, opravili z osebnimi vozili, 
bili smo vozniki, na tekmovališčih pa tekmovalci.

Šport paraplegikov je postajal vse bolj 
organiziran po zaslugi društva paraplegikov 
(konec sedemdesetih let je bila ustanovljena 
Zveza paraplegikov Slovenije z osmimi lokalnimi 
društvi paraplegikov) in podpori Zavoda za 
rehabilitacijo. Višek, skoraj infarktni trenutek 
smo doživeli, ko smo v letu 1971 dobili povabilo 
za udeležbo na paraolimpijskih igrah leta 1972. 
Ker nas je zaradi bolezni žal mnogo prezgodaj 

Jože Okoren
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zapustil prof. Bojan Hrovatin, smo morali 
angažirati strokovno usposobljene trenerje. 
Košarko je prevzel trener, dolgoletni sodelavec 
paraplegikov Peter Jakše, atletiko (kraljico 
športa) pa Aleš Vest, prof. športne vzgoje. 
Reprezentanca Jugoslavije je štela dvajset 
športnic in športnikov, pretežno iz Slovenije. 
Na igrah smo osvojili 4 medalje (zlato, srebrno 
in dve bronasti) ter pridobili veliko tekmovalnih 
in organizacijskih izkušenj. Na igrah je bilo 
že mogoče opaziti, da se predvsem vozički 
razlikujejo po športnih vsebinah – panogah 
(rekli smo jim športni vozički). Priskrbeli smo si 
meter in začeli na skrivaj meriti naklone, dolžino, 
širino ... vozičkov predvsem iz zahodnih držav. 
Ob prihodu domov smo šli s temi podatki na 
servisno službo podjetja Soča oprema, da smo 

skupaj skonstruirali športni voziček. Mi smo 
imeli, povsem razumljivo, iste vozičke za dnevno 
osebno uporabo, atletiko, košarko in namizni 
tenis.

To paraolimpijsko leto je bilo prelomno 
tudi, kar se tiče obveščanja javnosti. Čeprav 
skromno, je bilo mogoče nekaj o tem dogodku 
zaslediti v medijih (RTV, tisk). Vztrajali smo, da 
naši uspehi niso utonili v pozabo. Pokojni novinar 
časopisa Delo je, ko je šlo za kak zapis ali članek 
v časopisu o športu invalidov, Jožetu dejal: »Saj 
si tečen, pa še premalo.« Danes je na področju 
obveščanja povsem drugače, tudi po zaslugi 
množičnih socialnih omrežij. Toda vedno je 
lahko še bolje, naše že prirojeno nezadovoljstvo 
je dostikrat upravičeno.

Jože Okoren pri suvanju krogle na Dunaju (Foto: arhiv zveze)
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V Sloveniji je šport paraplegikov napredoval 
s hitrimi koraki v smislu števila tekmovalcev 
obeh spolov in širitve športnih vsebin – panog. 
Po reorganizaciji Društva paraplegikov Slovenije 
v Zvezo paraplegikov Slovenije in ustanovitvi 
društev se je trend razvoja športa med paraplegiki 
še razširil, in sicer v smislu večjega števila klubskih 
– ligaških tekmovanj in vse več športnih disciplin 
– panog. Trend razvoja športa paraplegikov 
predvsem v mednarodnih organizacijah in 
Mednarodnem paraolimpijskem komiteju je šel 
v smeri omogočanja nastopanja tudi najtežjim 
kategorijam invalidov. 

Tudi na pobudo invalidov že dolgo ne 
uporabljamo termina »invalidski šport«, ampak 
šport invalidov, kajti šport ne more biti invalidski. 
Še pred kratkim mi je nekdo govoril, da spremlja 

»invalidski šport«, jaz pa sem ga vprašal, kako naj 
grem v trgovino in zahtevam »invalidsko žogo«. 

V tem skromnem prispevku sem se 
osredotočil na šport paraplegikov. Zanimivo 
bi bilo videti rezultate strokovne ankete, ki bi 
primerjala psihično-zdravstveno stanje športno 
aktivnega in fizično manj ali celo neaktivnega 
paraplegika. Kaj je že rekel oče športa invalidov, 
dr. Ludvik Guttman? Eks tablete in začnimo 
telovaditi! Skratka, obujmo športne copate, 
oblecimo trenirko in hajd v telovadnico ali na 
stadion.

JOŽE OKOREN
»Moje spoznavanje športa invalidov sega 

v leto 1968. Takrat sem postal paraplegik in 
si prislužil »status«, ki ga imam še danes. Moji 

Ženska ekipa v košarki na vozičkih (Foto: arhiv zveze)
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Mednarodni košarkarski turnir. Osvojili smo 2. mesto. 
(Foto: arhiv zveze)
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pogledi so bili ob prihodu na rehabilitacijo 
usmerjeni v (takrat) mlade fante na vozičkih, ki 
so se že podili za žogo na košarkarskem igrišču 
ali metali disk in kopje. Kot močan (kmečki) 
fant sem se jim kmalu pridružil. Tine mi je v 
roke položil disk in smo začeli. Kot šaljivec mi 
je svetoval, naj disk pred spanjem položim pod 
vzglavje in spim z njim. Po hodnikih Zavoda 
za rehabilitacijo so z vozički »šibali« Pavla, 
Ivan, Zlatko, Franciska, Lojze, Franc, Ivanka, 
Miha, Marička, Tatjana in drugi. Pridružil sem 
se jim in začel trenirati. Prof. Bojan Hrovatin 

je bil do nas neusmiljen. Bil je vodja športa, 
odličen pedagog, učitelj smučanja in nasploh 
prava avtoriteta v tej rehabilitacijski hiši. 
Njegova beseda je bila »zakon«. Imel je vso 
podporo takratnega direktorja Mira Vesela, 
tudi invalida in smučarja. Pomembno je bilo, 
da je tudi medicinska stroka podpirala šport, 
tu imam v mislih predvsem strokovnega 
direktorja, prim. Slobodana Grobelnika, 
in dr. Ireno Grobelnik, oddelčno zdravnico 
paraplegikov. Hočeš nočeš smo vsak dan imeli 
športno vadbo.«

Jože Okoren, prejemnik nagrade ing. Stanka BLOUDKA, najvišjega družbenega 
priznanja v Republiki Sloveniji za vrhunske športne dosežke. 

(Foto: osebni arhiv JO)
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Gregor Gračner, vodja športa pri Zvezi 
paraplegikov Slovenije
ŠPORT INVALIDOV ŠE DANES 
NAJPOMEMBNEJŠI PROGRAM NAŠE 
ORGANIZACIJE

Danes pri naši organizaciji gojimo 18 
različnih športnih panog, v katerih se udejstvuje 
220 članov. Sodelujemo s približno 80 sodniki in 
dvema delegatoma, za pomoč pri izvedbi vseh 
športnih aktivnosti, ki jih v enem letu izvedemo, 
pa skrbi okoli 700 oseb. V koledarskem letu 
izvedemo 14 enkratnih športnih dogodkov in 5 
športnih lig: v atletiki, šahu, športnem ribolovu, 
kegljanju in streljanju ter še dve ligi v košarki 
(košarka na vozičkih - SLO in košarka na vozičkih 
NLB WHEEL).

Sredstva za izvedbo vseh športnih 
dogodkov nam poleg FIHO zagotavlja še 6 rednih 
sponzorjev in donatorjev.

Dostopnost športa (v finančnem in 
arhitektonskem smislu), športnih objektov in 
športnih rekvizitov za šport invalidov se je zelo 
izboljšala tako, da danes invalidi nimajo več 
izgovorov za fizično neaktivnost. Seveda pa se 
še zmeraj pojavi zelo slaba dostopnost v starih 
objektih (tak primer so bazeni).

Težava se na primer pojavi tudi pri nabavi 
rekvizitov, saj nobena državna inštitucija ne 
podpira tovrstnega financiranja. Zato mora klub 
ali vsak posameznik individualno zbirati sredstva 
pri donatorjih ali sponzorjih.

Pri Zvezi paraplegikov Slovenije žal že vrsto 
let opažamo trend upadanja zainteresiranosti 
mladih do gibanja, rekreacije in kasneje za 
vrhunski šport. Ta negativen odnos pa različne 
organizacije na mladim dostopne načine, preko 
vrste različnih projektov, ki jih izvajajo, počasi, a 
zagotovo že spreminjajo v pozitivnega.

Kronometer Franja šteje za državno prvenstvo v parakolesarstvu. 
(Foto: Anka Vesel)
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Na dosedanjih paraolimpijskih igrah so naši člani osvojili 24 kolajn: 4 zlate, 8 srebrnih, 12 bronastih. K 
osvojenim kolajnam je treba dodati še 12-krat četrto mesto, 10-krat peto mesto in še nekaj uvrstitev do 
šestega oziroma osmega mesta.

KOLAJNE NA PARAOLIMPIJSKIH IGRAH

IV. POI 1972 - HEIDELBERG 
(Nemčija)
Pavla SITAR - ZLATA KOLAJNA, 
vožnja 
Jože OKOREN - BRONASTA 
KOLAJNA, met diska

VII. POI 1984 - STOKE MANDEVILLE 
(Anglija)
Marjan PETERNELJ - ZLATA KOLAJNA, 
met kopja
Marjan PETERNELJ - BRONASTA 
KOLAJNA, suvanje krogle
Draga LAPORNIK - BRONASTA 
KOLAJNA, suvanje krogle

VIII. POI 1988- SEUL (Južna 
Koreja)
Marjan PETERNELJ - 
BRONASTA KOLAJNA, 
suvanje krogle

VI. POI 1980 - ARNHEM 
(Nizozemska)
Jože OKOREN - SREBRNA 
KOLAJNA, met diska
Marjan PETERNELJ - 
BRONASTA KOLAJNA, met 
kopja

V. POI 1976 - TORONTO 
(Kanada)
Na igre je Društvo 
paraplegikov Slovenije 
pripravljalo pet svojih 
reprezentantov. Trener ekipe 
je bil prof. Leopold Toplak. 
Zaradi političnih razlogov je 
Jugoslavija sodelovanje na 
igrah bojkotirala.
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X. POI 1996 - ATLANTA 
(Združene države Amerike)
Janez ROŠKAR - BRONASTA 
KOLAJNA, met kopja
Franci PINTER - SREBRNA 
KOLAJNA, zr. puška stoje

XI. POI 2000 - SYDNEY 
(Avstralija)
Janez ROŠKAR - BRONASTA 
KOLAJNA, met kopja
Draga LAPORNIK - BRONASTA 
KOLAJNA, suvanje krogle
Franci PINTER - SREBRNA 
KOLAJNA , streljanje - zr. puška 
stoje

XII. POI 2004 - ATENE (Grčija)
Franci PINTER - SREBRNA 
KOLAJNA, streljanje - zr. puška 
stoje
Tatjana MAJCEN - LJUBIČ, 
SREBRNA KOLAJNA, met kopja 
Tatjana MAJCEN - LJUBIČ, 
BRONASTA KOLAJNA, suvanje 
krogle
Mateja PINTAR - ZLATA 
KOLAJNA, namizni tenis 
– posamično

XIII. POI 2008-PEKING (Kitajska)
Franci PINTER - BRONASTA 
KOLAJNA, streljanje - zr. puška 
stoje
Mateja PINTAR - BRONASTA 
KOLAJNA, namizni tenis 
- posamično
Jože FLERE - SREBRNA 
KOLAJNA, met diska

XIV. POI 2012 - LONDON (Anglija)
Franček Gorazd TIRŠEK, SREBRNA 
KOLAJNA, streljanje - zr. puška stoje

XV. POI 2016 (Rio De Janeiro, Brazilija)
Franček Gorazd TIRŠEK, SREBRNA 
KOLAJNA, streljanje - zr. puška stoje
Veselka PEVEC - ZLATA KOLAJNA, 
streljanje - zr. puška stoje
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Prva likovna delavnica na Trebinjski z mentorjem 
Milanom Eričem (Foto: arhiv zveze)

Pesnik in igralec Tone Kuntner in Štefka Kučan z 
našimi pesniki (Foto: arhiv zveze)

Kultura skozi čas
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Kultura skozi čas

Razstava naših slikarjev na hodniku URI-Soča leta 
2008 (Foto: arhiv zveze)

Slikarska delavnica v trgovskem centru v Celju 
leta 2018 (Foto: arhiv zveze)
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Razcvet kulture

ZAČETKI SO BILI SKROMNI
Že ob ustanovitvi organizacije 16. aprila 

1969 smo med programe vključili tudi delo na 
kulturnem področju. Na ustanovni Skupščini 
sta bila v Odbor za kulturne dejavnosti izvoljena 
zdaj že pokojna Miha Kostevc in Tone Ilc. Prav 
na začetku smo v glasilu Naše življenje objavljali 
pesmi naših pesnic Marjetke Smrekar in Ljubice 
Jančar, za večji literarni preskok pa je v letu 1973 
poskrbela Marjetka Smrekar s pesniško zbirko 
»Moje male izpovedi.« 

Za prvi prelomni dogodek v kulturni 
dejavnosti štejemo srečanja takratnih slikarjev 
in nekaterih drugih članov, ki jih je v letu 1982 
pripravil naš slikar Branko Rupnik. Te izredno 
uspešne mesečne likovne delavnice so potekale 
v naših prostorih na Trebinjski ulici v Ljubljani. 
Vodil jih je akademski slikar Milan Erič, sodelovala 
pa sta še Marjan Tršar, prodekan Akademije 
za likovno umetnost in akademski slikar Savo 
Sovre. Na delavnicah se je v različnih slikarskih 
tehnikah izpopolnjevalo dvanajst tečajnikov, 
med njimi pa so bili: Vojko Gašperut, Jani Bevc, 
Stanka Glavan, Rajmund Hansal, Branko Rupnik 
in Zlatko Bernašek. Kasneje so ob individualnem 
izobraževanju postali priznani likovni umetniki. 

Drugo kulturno prelomnico beležimo v letu 
1995, ko je krmilo kulturne dejavnosti prevzel 
takratni pesnik Benjamin Žnidaršič. Beno je znal 
naše poete, literate in likovnike animirati, da so 
se ob kulturnih dogodkih množičneje zbirali in 
svoje ustvarjanje predstavili tudi širši javnosti. 
Pri tem so sodelovali in jih podpirali številni 
znani umetniki iz sveta slovenske kulture, kot so: 
Janez Škof, Igor Torkar, Boris Kralj, Tone Pavček, 
Neža Maurer, Jerca Mrzel, Ivan Sivec, Ervin Fritz, 
Zvone Hribar, Tone in Sonja Kuntner, Marjanca 
Jemec - Božič, Boris Cavazza in številni drugi, 
ki so nastopali na naših kulturnih prireditvah in 
sodelovali z nami. Med njimi tudi Štefka Kučan, 
soproga takratnega predsednika države, ki 
nas je bodrila, se veselila naših uspehov in nas 
vsestransko podpirala.

RAZCVET KULTURE
V naslednjih letih se je kulturna dejavnost 

pri zvezi dobesedno razcvetela, saj je imel novi 
vodja neizmerno veliko idej. Naši kulturniki so 
se ob dnevu invalidov in Prešernovem prazniku 
srečevali na Inštitutu RS za rehabilitacijo v 
Ljubljani na tako imenovanih kulturnih dnevih. 
Predstavili so svoja slikarska, rezbarska in kiparska 
dela, literarno ustvarjanje, pa tudi našo kulturno 

Jože Globokar

70



dediščino, kot sta pletenje iz vrbovja in idrijske 
čipke. Še posebej privlačna je bila skupinska 
razstava naših že priznanih likovnih umetnikov, 
ki smo jo ob dnevu invalidov pripravljali še dolgo 
vrsto let.

Kasneje je Dan kulture v inštitutu zamenjal 
Teden kulture invalidov v našem domu 
paraplegikov v Pacugu, ki se je s celostno 
dejavnostjo prvič predstavil v septembru 2006. 
Vsak dan so v dopoldanskem in popoldanskem 
času potekale likovne delavnice, na kulturnih 
večerih pa so navduševali popularni slovenski 
glasbeniki, dramski igralci in pesniki, ki so jih 
z recitali spremljali tudi naši poeti in literati. V 
času Kulturnega tedna je bil cel dom ena sama 
velika razstava številnih del naših likovnikov, ki 

so svoje znanje nadgrajevali pod mentorskim 
vodstvom Rassa Causeviga, Jožeta Potokarja, 
Izidorja Jalovca in Ljudmile Turk. Teden kulture 
pa smo zaključili s sodelovanjem nekaterih del 
na mednarodnem piranskem Ex-temporu.

Na Literarnih popoldnevih, ki smo jih po 
letu 1996 večkrat organizirali, smo gostili znane 
slovenske kulturnike in se seznanili z njihovim 
ustvarjanjem. Med drugimi tudi s slovenskim 
pesnikom, dramatikom in esejistom Ivom 
Svetino, kar je pomenilo začetek sodelovanja 
z vladnimi ustanovami na področju kulture. 
Kasneje smo za naše projekte pridobili tudi 
finančno podporo Javnega sklada RS za kulturno 
dejavnost, hkrati pa tudi spoznanje, da za razvoj 
kulture potrebujemo strokovno izpopolnjevanje 

1976. Slikar Vojko Gašperut.
(Foto: arhiv zveze)
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Vojko Gašperut je razstavljal v prostorih Carrousel du Louvre v Parizu 
(Foto: arhiv zveze)
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in organizirano delo.

Dom paraplegikov Semič in Dom 
paraplegikov Pineta koristimo za organizacijo 
likovnih kolonij, ki so v teh letih odkrile in 
v vrste slikarjev pripeljale kar nekaj novih 
talentov. Marsikateremu udeležencu je bil to 
prvi stik s slikarskim čopičem po poškodbi 
hrbtenjače. Že slikanja veščim paraplegikom 
in tetraplegikom pa so vsakodnevne delavnice 
v slikoviti Beli krajini ali ob morju pod borovci 
in pod mentorskim vodstvom dale mnogo 
dodatnega znanja. Številne enodnevne likovne 
delavnice smo in jih še pripravljamo po različnih 
slovenskih krajih – v Ljubljani, Lešah in Kranju na 
Gorenjskem, Ljubnem v Savinjski dolini, Gabrju v 
dolini Soče, Brjah in Ajdovščini v Vipavski dolini, 
Oseku v Slovenskih Goricah, Piranu, Ankaranu 
in Cereju na Obali, Murski Soboti v Prekmurju, 
Novem mestu na Dolenjskem, Velikem Obrhu 
na Notranjskem, Celju na Štajerskem …

Dejavnost Likovne sekcije v zvezi obsega 
strokovno izpopolnjevanje na enodnevnih 
likovnih delavnicah in tedenskih kolonijah, 
predavanjih o različnih tehnikah likovnega 
ustvarjanja, kiparjenja in rezbarjenja, sodelovanju 
in ogledih mednarodnih razstav v domovini 
in tujini. In nenazadnje tudi v postavitvah 
samostojnih in skupinskih likovnih razstav z 
recitali naših poetov in literatov. 

USPEHI NAŠIH LIKOVNIKOV
Naši likovniki so imeli izredno veliko 

samostojnih, še več pa skupinskih razstav po 
različnih slovenskih krajih in v tujini. 

Priznani slikar in polnopravni član VDMFK 
Vojko Gašperut - Gašper je v letu 2013 razstavljal 
v Evropskem parlamentu v Strasbourgu. V letu 
2016 je v prostorih Carrousel du Louvre v Parizu 
sodeloval na 155. tradicionalni mednarodni 
razstavi »Le Salon des Beaux Arts.« Na tej 
pomembni in prestižni razstavi je Slovenija 
nazadnje sodelovala davnega leta 1892, z delom 
Ivane Kobilce.

Pokojni Aleksander Lebarič - Aco je bil 
edini akademsko izobražen slikar med slikarji 
Zveze paraplegikov Slovenije. Bil je družbeno 
angažiran in pobudnik različnih srečanj. Preko 
umetniškega ustvarjanja je povezal slovenske 
likovnike in mnoge invalide, ki so se ukvarjali s 
slikarstvom in si želeli likovnega izpopolnjevanja. 
Kot dober organizator je poskušal družbo v 
njenem pojmovanju in odnosu do invalidne 
populacije ozaveščati tudi z dobrodelnimi 
akcijami

Polnopravni član VDMFK Benjamin 
Žnidaršič je na mednarodnem kongresu 2017 
v Barceloni na natečaju za najboljši motiv za 
posebne priložnosti, delil prvo nagrado med 
polnopravnimi in pridruženimi člani s celega 
sveta.

Na mednarodnih Ex-temporih v tujini beležimo 
kar nekaj lepih uspehov: 

Vojko Gašperut, Coseano 2009 prva 
nagrada za tam narejeno delo in 2016 prva 
nagrada za tujega slikarja; Ex-tempore Barcelona 
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1998, priznanje; Ex-Tempore v Bologni 2009 in 
2010, druga nagrada;  Ex-tempore Ferrara v Italiji 
2010, druga nagrada.

Benjamin Žnidaršič, Coseano 2009 - dve 
priznanji žirije, eno za tam narejeno in eno za 
prinešeno delo. Enaki priznanji je prejel tudi v 
letu 2011.

Na domačih Ex-temporih:

Vojko Gašperut – mednarodni Ex-tempore 
Piran – 2013 in 2015 - velika odkupna nagrada, 

leta 1996, 2001, 2006 in 2010 - odkupna nagrada; 
Ex-tempore Marezige 1984 - četrta nagrada; 
Ex-tempore Rogaška Slatina 1988 - odkupna 
nagrada; Ex-tempore Izola - 1993, 1994, 1996 
odkupna nagrada; Ex-tempore Koper 1986 - 
prva nagrada, 1987 in 2014 druga nagrada.

Benjamin Žnidaršič - mednarodni Ex-
tempore Piran - 2014 - velika odkupna nagrada, 
leta 2011 odkupna nagrada; Ex-tempore Izola – 
2007 - peta nagrada;  Ex-tempore Postojna 2014 
- tretja nagrada;  Ex-tempore Logatec - 2013, 
posebno priznanje za kvaliteto.

Recital na Medvedjem Brdu
(Foto: arhiv zveze)
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Željko Vertelj – Ex-tempore Ljubljana 2017 
-  tretja nagrada.

Boris Šter – Ex-tempore Trbovlje 2005 - 
tretja nagrada.

Dragica Sušanj – Ex-tempore Tržič 2014 - 
tretja nagrada.

Slikarji Likovne sekcije so s svojimi deli 
sodelovali tudi na natečajih za Zlato paleto. 
Najvišje priznanje - Zlato paleto sta za grafiki 
prejela pokojni Stojan Zafred in Metod Zakotnik. 

Šest certifikatov kakovosti je prejel Vojko 
Gašperut, pet Branko Rupnik, pet Benjamin 
Žnidaršič, štiri Boris Šter, tri Željko Vertelj, dva 
Metod Zakotnik, po enega pa Anka Vesel, Klavdij 
Leban in pokojna Zorica Razboršek. Seveda 
smo na Ex-temporih in natečajih sodelovali 
v konkurenci veliko številnejših neinvalidnih 
slikarjev.

Večina naših slikark in slikarjev si je v 
Bologni večkrat ogledala znameniti mednarodni 
slikarski sejem galerij in likovnih ustvarjalcev iz 
cele Evrope in sveta. Kar osem let zapored (1998 
– 2005).

Rezbar Radovan Gros
(Foto: arhiv zveze)
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SODELOVANJE
Na kulturnem področju naj omenimo tudi 

pristno in dolgoletno sodelovanje z Društvom 
Norma 7, ki ga od leta 1998 vodi Vlasta Rebek 
Dolenc. Likovniki se več kot deset let v Brjah 
in Ajdovščini družijo na slikarskih kolonijah in 
razstavah. Recitatorke in recitatorji poezije pa v 
Ajdovščini že vrsto let sodelujejo na kulturnem 
maratonu »Rdeče jabolko« in literarnem srečanju 
»Jaz sem ta biser našel kar v sebi.« Pomembne 
so tudi številne likovne delavnice za mladino, ki 
jih pripravljamo po osnovnih šolah.

Veliko je priznanj in odlikovanj, ki so jih 
članice in člani za svoje delo v kulturi prejeli v 
preteklih letih in med nami je veliko likovnikov 
in literatov, ki so svoje delo in njegove vrednote 
ponesli v svet, da so se tudi drugi lahko učili od 
nas. Ponosni smo na njih. Vseh aktivnosti skozi 
luč zgodovine ni mogoče zapisati, ugotavljamo 
le, da je bilo storjenega zelo veliko.

Včasih smo v takratnem Zavodu za 
rehabilitacijo invalidov veliko prepevali. 
Lepo in ubrano. V današnjem času si težko 
predstavljamo, da bi se že v dopoldanskem 

Likovna delavnica pred Metalko v Ljubljani (Foto: arhiv zveze)
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času na hodnikih inštituta slišala lepa slovenska 
narodna pesem. Prepevali smo vsepovsod – na 
obnovitveni rehabilitaciji, na različnih srečanjih, 
športnih tekmovanjih … Na evropskem prvenstvu 
v košarki v Franciji v letu 1978 je pesem o mladi 
Urški postala nekakšna himna prvenstva, ki se 
je slišala v ozadju pri dnevnih TV reportažah. Ja, 
med nami so bili res odlični pevci. 

Pri Društvu paraplegikov Prekmurja in 
Prlekije že kar nekaj let deluje Komorni pevski 
zbor, ki s širokim izborom pesmi nastopa na 
različnih prireditvah, ki ga je zelo uspešno vodila 
zborovodkinja, prof. glasbe Valerija Šömen. V letu 
2018 je vodenje zbora prevzel Matija Horvat. Tudi 
društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske 
ima kvartet »Joža počas̀ «, ki že nastopa na 
priložnostnih prireditvah. V članstvu pa imamo 
tudi različne glasbenike.

Naši likovni umetniki
Dragica Sušanj, Tina Pavlovič, Jožica 

Ameršek, Anka Vesel, Breda Malus, Ana Pavšek, 
Vojko Gašperut – Gašper, Benjamin Žnidaršič, 
Željko Vertelj, Roman Gruntar, Metod Zakotnik, 
Boris Šter, Branko Rupnik, Radovan Gros, 
Damjan Rogelj, Miran Jernejšek, Jože Tomažič, 
Klavdij Leban, Jakob Kaučič, Franc Ekart, Zlatko 
Bernašek in Boris Škrjanc. Vrste slikarjev pa so 
žal že zapustili: Stanka Glavan, Rajmund Hansal, 
Stojan Zafred, Jani Bevc, Breda Oblak, Aco 
Lebarič, Dušan Lamberšek, Jože Vodušek, Silvo 
Mehle in Zorica Razboršek.

Naši mentorji so bili: 
Milan Erič, Lojze Capuder, Franc Ostanek, Be-

njamin Kreže, Miha Kač, Mladen Stropnik, Rasso 
Causevig, Jože Potokar in Ljudmila Turk.

Naši literarni umetniki in njihova dela
Poeti in literati so izdali kar nekaj pesniških 

zbirk in drugih literarnih knjižnih izdaj. 

Darinka Slanovec – »Sled angelov« – 2003, 
soavtorica slovensko-makedonske pesniške 
zbirke – »Nemirna misel« - 2004. Darinka je na 
mednarodnih natečajih v organizaciji Društva 
Apokalipsa za haikuje prejela dve prvi in eno 
tretjo nagrado ter pohvalo za niz petih haikujev. 
Skladatelj prof. Milivoj Šurbek je uglasbil štiri 
njene pesmi. 

Ljubica Jančar – »Šopek« - 1984 in »Postojte 
ljudje« - 1994.

Gordana Kitak – »Pogled v sanje« – 2003.

Benjamin Žnidaršič – »Ritem Srca« - 1995, 
»Zlate perutnice« - 1995 in literarno delo »Govorica 
življenja« - 2006.

Igor Plohl – pravljica »Lev Rogi« – 2009, 
avtobiografija »Ne domišljaj si« – 2011, »Lev 
Rogi najde srečo« – 2014, pustolovska zgodba 
»Pustolovščine v Prlekiji« – 2017 ter »Rogi in Edi na 
paraolimpijskih igrah« - 2018.

Pokojna Marjetka Smrekar – »Moje male 
izpovedi« - 1974, »V sonce večnosti« - 1996, »Tako mi 
govori življenje« - 1998, »Mati in hči« - 1999, »Vračala 
se bom« - 2001, Veselje z Gospodom« - 2001, 
Življenje vere« - 2002 in »Pesem duše« – 2004.
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Pokojni Janez Klemenc – »Rakitna skozi 
čas« in »Fant, nikoli več ne boš hodil, hodil, hodil, 
hodil« - 1990.

Leta 1998 je izšla skupna pesniška zbirka 
»Most na drugi breg« štirih avtorjev: Darinke 
Slanovec, Marjetke Smrekar, Ljubica Jančar in 
Benjamina Žnidaršiča. Zbirko je v nemški jezik 
prevedla Sonja Kuntner. Omenjeni poeti so v 
letu 1999 sodelovali tudi pri izdaji pesniške zbirke 
Sijaj drugačnosti, ki jo je izdalo društvo Jasa. V 
njej so poskušali strniti ustvarjanje vseh invalidnih 

umetnikov.

Vsak naš likovnik, poet in literat ima na 
spletnih straneh Zveze svojo stran, kjer je v 
besedi in sliki predstavljena celostna njegova 
ustvarjalnost.

Kulturno dejavnost pri Zvezi so v tem 
obdobju vodili: Miha Kostevc, Branko Rupnik, 
Benjamin Žnidaršič, Boris Šter in Tina Pavlovič. 
Že drugi mandat pa delo na dobrih temeljih 
nadaljuje akvarelist in grafik Metod Zakotnik.

Eden naših najuspešnejših slikarjev, Stojan Zafred (Foto: arhiv zveze)
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z vonjem
cvetoč travnik premakne

roj čebel

DARINKA SLANOVEC
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Kultura za preživetje

KAKO LAHKO SKOZI UMETNOST 
SPOZNAVAMO MISTERIJ ŽIVLJENJA

Temeljnega pomena za razumevanje 
uspehov pesnikov in slikarjev ter kulture nasploh 
pri Zvezi paraplegikov Slovenije je splet dogodkov 
in pojavov. Ne le v zunanjem, materialnem svetu, 
marveč tudi v njihovem notranjem in duševnem 
vesolju. Kultura je v vseh svojih oblikah kot 
življenje. Najprej skoraj boleče približevanje, 
tiho odkrivanje novega, nenadno prežemanje 
drug drugega, medsebojni glas in odmev, krik in 
tolažba, skupna nemoč, ter nezadržen vzpon v 
prostor, svobodno gibanje in izginjanje v njem. 
V svetu, ki si ga popotniki prisvajamo in smo z 
njim v neposrednem stiku, ostaja v nas sredi 
trdnih zakonov življenja tudi nekakšna globlja 
odgovornost zavesti za samoohranitev.

Na začetku smo bili deležni dvomljivih 
pomislekov, nekakšno vnaprej odklonilno 
stališče do naše kulture. Spominjam se srečanja 
na Ministrstvu za kulturo, ko mi je uslužbenka 
lepo razložila, da »humanitarci« ne moremo 
sodelovati na razpisih Javnega sklada za 
ljubiteljsko kulturno dejavnost. Vse kar je bilo 
vključeno v interesne dejavnosti se je pri nas 

na Zvezi paraplegikov Slovenije smatralo tudi 
za kulturo, kar pa ni bilo dovolj. Uresničevanje 
javnega interesa v kulturi in pripadajoči 
nacionalni kulturni program je prepoznal 
ustvarjanje naše nove kulturne politike šele 
takrat, ko smo v statut zapisali kulturno dejavnost 
kot program. Takrat smo v slovenski kulturni 
politiki dobili zagotovljen dostop do kulture 
in razpisov povezanih s kulturo in umetnostjo. 
Ko se stereotipi naselijo v družbi jih je težko 
izkoreniniti, tudi o tem, koliko pa so invalidi sploh 
sposobni ustvarjati kulturo? Šele dolgoletna 
nasprotna spoznanja raznih izvedencev in naši 
uspehi so nas naredili prepoznavne v družbi.

Nas pa ni zanimalo ločevanje umetniških 
produktov po družbeni formi in ne po vsebini, 
nas niso zanimale razne shematske delitve 
umetniških form. Nas je zanimalo golo 
ustvarjanje in druženje. Jasno postavljeni drug 
ob drugem smo našli tisto mejo, kjer se sekajo 
črte, črke, ploskve in barve ustvarjalcev z realnim 
življenjem. Mogoče je celo bila nekaterim med 
nami umetniška žilica prirojena. Gotovo bi med 
te umetnike uvrstili Branka Rupnika, ki je tudi 
prvi pri Zvezi paraplegikov Slovenije začutil 
kulturno misel. Zdelo se mu je pomembno, da 

Benjamin Žnidaršič
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bodo ljudje po poškodbi hrbtenjače najbolje 
spoznali umetnost in kulturo, če se bodo sami 
postavili v vlogo umetnika. Zato začenjajo 
invalidi doma slikati, na tečaj pa nosijo slike, 
ki jih skupaj analizirajo, tako, da od znotraj 
spoznavajo temeljne vzgibe, zakonitosti in 
pomen umetnosti. Prvo slikarsko obdobje na 
Trebinjski je zaznamoval kot mentor Milan 
Erič. Kasneje nam je bil vzor vrhunski umetnik 
pri slikanju z usti žal, že pokojni Stojan Zafred, 
ki je tudi v mednarodnem prostoru cenjen in 
spoštovan. Sledil mu je Vojko Gašperut, ki je 
z mnogimi uspehi na slikarskih Ex-temporih 
opozoril nase. Branko Rupnik je postal pravi 
mojster v vseh slikarskih tehnikah, še posebno je 
izstopal v portretu. Vsi drugi smo črpali znanja 
in se izobraževali na različnih delavnicah in ob 
različnih mentorjih. Najbolj sta zaznamovala 

naše drugo obdobje mentorja Jože Potokar kot 
mentor za risbo in grafiko, ter Rasso Causevig 
kot mentor za slikarske tehnike.

Želja po aktivnem doživljanju umetniških 
del, likovno izraženih idej, občutij in spoznanj, je 
še posebej izjemnega pomena pri slikanju z usti. 
Prav to prispeva k osebnemu zorenju in celoviti, 
humanistični vzgoji vsakega od slikarjev. Skozi 
izpovedovanje in primerjavo kriterijev in pogledov 
na umetnostne dosežke drugih slikarjev, slikanje 
omogoča izražanje individualnosti ter slikarja 
spodbuja h kulturi dialoga in strpni kritičnosti 
v smislu dojemanja, učenja in kultivacije lastnih 
čustev. Obenem nudi izhodišča za oblikovanje 
pozitivnega odnosa do umetniške ustvarjalnosti 
in do družbenega življenja nasploh. Ker vemo, 
da imajo čustva globok pomen za socialne in 

Predstavitev knjige Benjamina Žnidaršiča (Jasna Tepina, Benjamin Žnidaršič, 
dr. Manca Košir, Tone Kuntner) (Foto: arhiv zveze)
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medčloveške interakcije ali po domače rečeno 
»različnost ali drugačnost,« lahko umetnost 
drugačnih neposredno pomeni empatijo, 
sočutje in toleranco.

Pesništvo smo začeli graditi v času, ko smo 
v prostorih Zveze pripravljali literarna srečanja 
s priznanimi umetniki besede, Nežo Maurer, 
Tonetom Kuntnerjem, Ivanom Sivcem, Jerco 
Mrzel, … Popoldanska srečanja so se dogajala v 
času, ko so se še močno čudili, da lahko najtežje 
gibalno prizadeti ljudje na vozičkih storimo 
kaj več, kot da zgolj razpravljamo, kaj bi bilo 
potrebno, kaj bi morali storiti. Povezali smo se 
tisti, ki smo takrat že poskusili s pisanjem. Ledino 
sta orala Ljubica Jančar kot pesnica in pokojni 
Janez Klemenc kot pisatelj, ki se je na Rakitni, 
kjer je živel, poskusil tudi kot režiser v amaterski 
gledališki skupini. Sledili sta jima Marjetka 
Smrekar in Darinka Slanovec. Marjetka Smrekar 
je izlivala poezijo iz sebe kot neusahljiv izvir. 
Njeno trnovo življenje ji je bilo navdih. Pisanje 
pesmi in proze ji je pomenilo veselje in srečo. S 
tem si je osmišljala svoje notranje življenje, svoj 
duhovni svet. Darinka Slanovec je predstavljala 

izbrušenost verzov in prefinjenost čutenja, čustev. 
Na literarnih srečanjih in izborih je dosegla 
preboj v slovenske in mednarodne pesniške 
kroge in močno opozorila nase predvsem v 
haikuju. Če je Darinka prefinjeno tkala verze, 
sem sam v tej skupini predstavljal »spontanost 
in silovitost«, kot je zapisala Neža Maurer. Iz te 
skupine je izšla potem pesniška zbirka štirih 
»Most na drugi breg«, ki je bila prevedena v 
nemški jezik. Takrat začnemo raziskovati, se 
učimo pesnjenja in pripovedništva, izdajamo 
knjige, pripravljamo razstave in ob njih recitale z 
glasbeno podporo. Najpogosteje je tu sodeloval 
Nejč Slapar s svojo harmoniko in kasneje 
Dejan Podgorelec, ki je civilno služil vojsko pri 
Zvezi paraplegikov Slovenije. Na Inštitutu za 
rehabilitacijo se začnejo ob koncu leta Kulturni 
dnevi, ki so močno zaznamovali celo desetletno 
obdobje in slikarske delavnice v Semiču, ki še 
trajajo.

SOLIDARNOST, SPREJEMANJE IN 
INKLUZIJA

Pri vzpostavljanju harmonije med 
obema svetovoma, tako imenovanem 

TAM ZUNAJ

Tam zunaj mojega sveta ljudje še živijo,
govorijo in se smejijo.
Tam dotik še gane, te nekdo objame.
Poljub rodi ljubezen.
Solza še koga gane,
te nekdo še za svojega gane.

Tam zunaj mojega sveta
še sonce toplo sije, veter brije.
Sledijo si pomlad, poletje in jesen.
Tam zima ljudi poveže ob Božiču.
Še rodijo se otroci,
ki upanje zbudijo. Tam zunaj mojega sveta…

                                  DARJA CIGOJ
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Tam zunaj mojega sveta…

                                  DARJA CIGOJ

zdravem in invalidskem, imajo pomembno 
vlogo komunikacije, saj z njihovo pomočjo 
lažje sprejemamo različnosti ljudi in njihovih 
navad. Kaj ni najlepša komunikacija zgoščena 
in komunikativna predstavitev drugačne 
umetnosti, ki je rojena iz trnovega življenja, 
ki ji je prav to življenje navdih in izpoved. Pri 
tem so nam bili v izredno pomoč umetnostni 
zgodovinarji, ki so spremljali naše delo: dr. Cene 
Avguštin, Polona Škodič, Anamarija Stibilj Šajn, 
Dejan Mehmedovič, Jaka Racman in drugi. 
Tako doživimo močan in tako značilen vpliv 
umetnosti, tako na tistega, ki se z njo ukvarja, kot 
na tistega, ki je njen »prejemnik«. Z ustvarjanjem 
dajemo drugim, a hkrati ostaja vse kar je naše 
obogateno.

Pozitivne vrednote, ki jih prinaša bilo 
kakšno ustvarjanje, človeka razveseljujejo, mu 
dajo dostojanstvo in mu zbistrijo pogled na 
človeka, naravo, družbo, smisel življenja. Vsako 
predano delo v borbi za preživetje nam odstre 
širši izrazni spekter. Na dan pridejo ideje, ki so 
čemele nekje v nas in spreminjajo socialne 
odnose in gradijo večplastno sožitje. V primeru, 

ko s poškodbo hrbtenjače že lahko razmišljamo 
o upadu bioloških, intelektualnih in drugih moči, 
se z ustvarjanjem ponovno rodimo obogateni, 
vrednejši, z novo družbeno vlogo. Če smo bili 
prej pred poškodbo športniki, smo zdaj slikarji, 
pesniki, …

Ko govorimo o sožitju generacij najprej 
pomislimo na skupnost v kateri ljudje živimo 
in na solidarnost, sprejemanje in inkluzijo. 
Zaveza naj bi temeljila na zaupanju in dobrih 
odnosih. Danes pa se zdi, da se družba 
spreminja in s tem tudi oblike sožitja in 
solidarnosti. Zavedamo se, da obstaja mnogo 
različnih generacij, različnih skupin z različnimi 
potrebami in zmožnostmi. Naše zmožnosti, 
znanje, spretnosti in volja so socialni kapital, ki 
ga po poškodbi edino imamo. Ta kapital pa so 
tudi naše podporne organizacije, neformalne 
povezave in posamezniki, ki pomagajo reševati 
naše probleme in zagotovijo, da se spoštujejo 
družbene norme in vrednote. Zaradi večanja 
socialnega kapitala se veča tudi prepoznavnost 
neke skupnosti. To kar lahko storimo ljudje nas 
povezuje, nam daje občutek pripadnosti in 

PUSTITE ME SAMO NOCOJ

Zaklepam razum in srce,
imata različna hotenja.
Vseeno se vračajo spomini 
življenja.
Pustite me samo nocoj.

Krošnje dreves ovija že mrak,
v temino noči bi utonila.
Kot ptica s perutjo spomine bi 
skrila.
Pustite me samo nocoj.

GORDANA KITAK
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Branko Rupnik – portret slikarja Janija Bevca (Foto: arhiv zveze)
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zaupanja. Čim večje je zaupanje, večji ugled 
skupine lahko dosežemo.

Naša skupina kulturnih ustvarjalcev je bila od 
samega začetka tvorna skupnost, ki je stremela 
k temu, da vsak po svojih močeh prispeva del 
svojega znanja, izkušenj, da postanejo tvorni 
člani Zveze paraplegikov Slovenije in niso le 
uporabniki storitev. Drug drugemu smo na tak 
način pomagali iz zdravstvenih, življenjskih in 
drugih stisk. Številni smo si na tak način odprli 
nove poti, ki so nam pomagale vzpostaviti 

psihološko in zdravstveno ravnovesje. Če ne bi 
imeli drug drugega bi uveneli kot cvet in potonili 
v bolezni in psihozi.

Na svoji umetniški poti smo se srečevali 
z uveljavljenimi umetniki in učitelji, predvsem 
pa smo umetnost spoznavali in raziskovali 
po svetovnih galerijah, z branjem strokovne 
literature, leposlovja in poezije, umetniških revijah, 
nenehnim opazovanjem in poglabljanjem ter 
tako razvili lastno kulturo, ki nas je dopolnjevala 
in postala naše poslanstvo.

Delavnice ob Soči v Tolminu, pri vikendu Klavdija Lebana, so bile vedno najbolj 
obiskane. (Foto: arhiv zveze)
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Benjamin Žnidaršič

»Na Zvezo paraplegikov Slovenije sem prišel z namenom, da se zahvalim takratnemu 
predsedniku Ivanu Peršaku za pomoč pri izdaji pesniške zbirke Ritem srca. Po nekajurnem klepetu 
me je prosil, če bi prevzel kulturno dejavnost. Od takrat naprej sem ostal zavozlan v delo Zveze 
paraplegikov Slovenije. Želel sem sodelovati kot vodja kulturne dejavnosti, ki spoštuje in neguje 
vrednote vzajemnega spoštovanja, odkrite komunikacije in temelji na poštenosti, kulturnosti 
in zavzetem delu. Kasneje sem kot organizator sodeloval pri izobraževanju iz računalništva, 
oblikovanju spletnih strani, stikih z javnostjo, ... Postavljal sem si visoke cilje, za katere ne vem, če 
sem jih vedno izpolnil. Delo pri Zvezi mi je vedno predstavljalo izziv in predstavlja prikaz časa, ki 
je preprosto izpuhtel. Zdi se mi, da smo vsi delali z zanosom in da nam je bil ta čas podarjen kot 
velika izkušnja. Zaradi majhnih uspehov smo znali biti srečni in zadovoljni.

Slikanje je zame potreba, premor od dela, predvsem zato, ker sem sam bil vedno zelo 
zaposlen. Pri likovnem ustvarjanju pa sem se sprostil in nisem mislil na druge probleme. Ob 
slikanju sem v sliko dal vedno nekaj svojega - čustva, ki sem jih takrat doživljal. Slikanje mi je na 
tak način pomagalo skozi celo življenje. 

V začetkih, po svoji poškodbi, namreč nisem razmišljal, da bom slikar. Pravzaprav nisem imel 
nobene ideje, kaj bom v življenju počel. Delal sem iz lastne čustvene potrebe, najprej kot pesnik, 
kasneje kot slikar in podjetnik. Odziv na moje ustvarjanje pa je bil tak, da sem začel o slikanju 
resneje razmišljati, ko sem postal polnopravni član mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z 
usti ali nogami (VDMFK). Likovno ustvarjanje vame vnaša neke vrste svobodo, kot v časih, ko sem 
se kot otrok igral v peskovniku. Osvobaja me to, da ne čutim nobene tesnobe glede končnega 
rezultata ali glede tega, kaj bodo na vse skupaj porekli kritiki. Ko nekaj mojih prijateljev vidi moje 
slike, ko pridejo v atelje in vzkliknejo "vau!", je to zame zadostna potrditev. Slikam zase, kar mi daje 
posebno zadoščenje. Ko so prišli prvi uspehi, prve razstave in so bile slike dobro sprejete, sem dobil 
skrivnostne, mistične sile, ki so me dvignile nad vse težave.

Moč je skozi kulturo in ustvarjalne misli segala tudi na mnoga druga področja, za katera sem 
začutil, da imam o njih kaj povedati. Čutil sem, da je v meni ujeta izpovedna moč za ustvarjanje 
še česa drugega kot le slikarstva. Življenje, kot bi že leta hotelo preverjati, ali je želja tega fanta 
dovolj močna, da se upre skušnjavam in pastem, ki ga prinaša invalidsko življenje. Seveda je bil to 
le začetek resnične ustvarjalnosti človeka, ki je začel resnično življenjsko pot.«
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ZLATE PERUTNICE 

Skoz okno svet me, žarek sonca vabi, 
drhtečih rok želim si v jato ptic, 

želim, da dale bi mi zlatih perutnic, 
le duh v meni pravi mi: "Pozabi!" 

Le vetrič blag iz te prelepe slike,
mi stresa misel svetlo in veliko, 
čeprav le slutim njihovo obliko, 

daje roke kot veje so trstike. 

Prav to, kar tu znotraj polno mi lebdi, 
kar daje občutek mi velikih rok, 

da bi drugim podaril še lastni sok, 

namesto rok peruti sonce naredi, 
mi da občutek veličastne sreče, 

da ne bojim se svoje temne ječe.
BENJAMIN ŽNIDARŠIČ
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O SLIKARJIH ZVEZE 

PARAPLEGIKOV SLOVENIJE 

V MEDNARODNEM 

ZDRUŽENJU UMETNIKOV, KI 

SLIKAJO Z USTI ALI NOGAMI 

SKOZI OGLEDALO ČASA. 

Jaka Racman
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Ob častitljivem jubileju Zveze paraplegikov 
Slovenije, ki obhaja že petdeset let delovanja, 
razraščajočega se v vse pore življenja ter 
spreminjajočih razmer in potreb svojega 
številčnega članstva, je poleg nepogrešljivih in 
bolj otipljivih dejavnosti na področju socialnega 
varstva vredno povzdigniti na piedestal tudi 
programe z dolgoročnimi cilji, ki hranijo in 
spodbujajo na prvi pogled morda manj nujna 
področja, med katerimi je (pre)pogosto tudi 
umetnost.

Zveza paraplegikov Slovenije je lahko 
upravičeno ponosna tudi na dejstvo, da je 
iz vrst njenega članstva še danes kar šest 
slikark in slikarjev vključenih v mednarodno 

Združenje slikarjev, ki ustvarjajo z usti ali nogami 
-  Vereinigung der Mund - und Fussmalenden 
Künstler (VDMFK). To je elitno združenje, ki 
ga je leta 1956 v vizionarski zamisli v Vaduzu v 
Liechtensteinu oblikoval in ustanovil nemški 
slikar Arnulf Erich Stegmann, za slikarje, ki 
zaradi kakršnega koli vzroka gibalne oviranosti 
ne morejo uporabljati udov oziroma se likovno 
izražati drugače kakor s slikanjem z usti ali 
nogami. Poleg tega pogoja je edino merilo 
uspešne vključitve, članstva in nadaljnjega 
napredovanja prepoznana umetniška kvaliteta. 
Ni nepomembno, da VDMFK v svojih vrstah 
združuje iz celega sveta le okoli 800 umetnikov 
in kakor na prenekaterih drugih področjih je tudi 
tukaj Slovenija v vsej svoji pregovorni majhnosti, 

Mednarodna razstava VDMFK v Cankarjevem domu leta 2008 
(Foto: arhiv zveze)
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glede na število prebivalcev v svetovnem vrhu.

Med člani Zveze paraplegikov Slovenije sta 
znotraj omenjenega mednarodnega združenja 
danes najvidnejša predstavnika slikarja: Vojko 
Gašperut- Gašper in Benjamin Žnidaršič- 
Beno (oba polnopravna člana VDMFK). Vsega 
občudovanja vredni pa so tudi štipendisti: 
Dragica Sušanj, Tina Pavlovič, Roman Gruntar 
in Željko Vertelj. V živem spominu pa ostajajo 
tudi, žal pokojni: Silvo Mehle (pridruženi član), 
Jože Vodušek, Jani Bevc in Stojan Zafred 
(doslej najkvalitetnejši slovenski predstavnik 
v združenju) ter Stanka Glavan - prva članica 

zveze, ki je še sredi sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja stopila v takrat komaj predstavljive 
zahodnoevropske in mednarodne okvire 
Združenja slikarjev, ki ustvarjajo z usti ali nogami.

Združenje svojim članom nudi podporo 
za dodatno likovno izobraževanje ter izboljšanje 
njihovega življenjskega standarda prek štipendij; 
hkrati pa jim pomaga svoja dela predstavljati v 
likovnih galerijah doma in po svetu. Pri tem je 
ključnega pomena njihova široka prepoznavnost 
v družbenem okolju, saj ljudje z nakupi vizitk 
in drugih izdelkov, narejenih po originalnih 
umetniških delih članov, sklenejo krog, ki 

Vojko Gašperut z evropskimi poslanci v Strasbourgu leta 2013 
(Foto: arhiv zveze)
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mehanizem delovanja združenja poganja 
naprej. Po državah sveta za to skrbijo izbrane 
partnerske založbe, ki ekskluzivno zastopajo 
interese Združenja in slikarjev, prek publicitete 
in distribucije reprodukcij, koledarjev, vizitk ter 
ostalih izdelkov, narejenih izključno po izvirnih 
likovnih delih članov. Izjemoma pa nekatere 
založbe tudi prevzemajo pobudo in aktivno 
iščejo primerne razstavne prostore in galerije, 
ki so svoja vrata pripravljene odpreti različnim 
predstavitvam avtorjev z njihovimi originali ter 
organizirajo različne skupinske in samostojne 
razstave. Ta hvalevredna praksa slavi tudi z, na 
slovenskem z delujočo, Založbo UNSU, ki je v 

nekaj več kot poldrugem desetletju svojega 
delovanja pomagala doseči široko sprejetost 
in prepoznavnost slovenskih slikarjev z usti in 
nogami ter jo mnogim tudi približala. 

Tako je z družnimi močmi in izjemnimi 
uspehi skozi čas - onkraj vseh organizacijskih 
okvirov - lahko širom sveta vzletela navdihujoča 
brezmejnost umetniškega ustvarjanja, ki 
pomaga premagovati vse vrste omejitev ter, 
od otrok v vrtcih in šolah dalje, ljudi postopno 
razsvetljuje v odprto sprejemanje drugačnosti 
in spoštovanje izkušenj, ki zaznamujejo 
posameznika.

Slikarji združenja VDMFK 
(Foto: arhiv zveze)
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Uporaba sobnega dvigala kot pomoč pri izvajanju 
osebne asistence (Foto: arhiv zveze)

Usposabljanje osebnih asistentov
 (Foto: arhiv zveze)

Osebna asistenca 
skozi čas
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Osebna asistenca 
skozi čas

Izlet najtežje gibalno oviranih tetraplegikov
(Foto: Peter Planinšek)

Usposabljanje osebnih asistentov
 (Foto: arhiv zveze)
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Osebna asistenca

Izvajanje osebne asistence se je pričelo že 
daljnega leta 2000, ko je Zavod RS za zaposlovanje 
s pilotnim programom »Subvencioniranje 
zaposlitev v nepridobitni dejavnosti« sofinanciral 
redne zaposlitve osebnih asistentov, v katerega 
smo vključili novo zaposlene osebne asistente, ki 
so izvajali osebno asistenco in negovali invalidne 
osebe na domu. 

Katja Vipotnik, ki je bila takrat strokovna 
delavka pri Zvezi paraplegikov Slovenije, je 
uporabnike vključevala v koriščenje osebne 
asistence tako, da je člane pisno anketirala o tem, 
kakšno vrsto fizične pomoči potrebujejo, koliko 
ur in kje. Katja Vipotnik je omenjeni program 
vodila vse do leta 2008, nato ga je prevzela Špela 
Šušteršič, univ. dipl. socialna delavka, in tako se je 
dodatno uredilo financiranje strokovnega dela s 
strani takratnega Ministrstva za delo in družino, ki 
je letno financiralo strokovni kader na posebnem 
socialnem programu osebna asistenca.

Leta 2008 je bilo tako šest različnih 
koristnikov osebne asistence, ki so bivali v Murski 
Soboti, Ljubljani z okolico in Kranju. Zveza se 
je letno javljala na razpise programa Javnih 
del, preko katerega se je vključevalo do 15 

zaposlenih, ki so svoje delo opravljali na domovih 
koristnikov osebne asistence in jim nudili pomoč 
pri mobilnosti. Način in financiranje osebne 
asistence sta vedno bolj opozarjala na nujnost 
zakonske ureditve njenega izvajanja. Leta 2010 
se je zveza prvič vključila v delovno skupino za 
pripravo Zakona o osebni asistenci.

Letno programsko financiranje je zvezo 
kot izvajalca osebne asistence vedno znova 
postavljalo pred nove izzive, z vidika možnosti 
širitve koristnikov storitev osebne asistence, 
iskanja ustreznega kadra za njeno izvajanje in 
zagotavljanja zadostnih finančnih sredstev, saj 
smo imeli že leta 2011 šestnajst rednih zaposlitev, 
zato smo za izvajanje strokovnega dela z 
uporabniki konec leta 2011 v zaposlitev vključili še 
Hano Ermenc, univ. dipl. socialno delavko. 

V letu 2014 smo uspešno pridobili 
5-letno financiranje strokovnega kadra s strani 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, ki je stremel k pripravi 
ustrezne zakonske podlage za nadaljnje izvajanje 
osebne asistence, ureditvi finančne stabilnosti 
financiranja programa ter možnosti vključevanja 
novih koristnikov. 

Špela Šušteršič
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V sodelovanju z Direktoratom za invalide, 
vojne veterane in žrtve vojnega nasilja je zveza 
aktivno sodelovala pri pripravi razpisa za 5-letno 
financiranje programa osebna asistenca in tako se 
je število koristnikov osebne asistence povečalo iz 
19 rednih zaposlitev na 59, ki so povprečno nudile 
osebno asistenco 90 različnim uporabnikom.

Petletno obdobje financiranja osebne 
asistence (2014–2018) in širjenje kroga koristnikov 
ter večanje števila oseb, ki zaradi neurejenega 
stabilnega financiranja niso imeli zagotovljene 
osebne asistence in spoznanja RS, da se s 

trenutno ureditvijo kršijo enakost možnosti 
ter dostopnosti, pravice do svobodne izbire, 
vključenosti v družbo, spoštovanja dostojanstva 
in osebne samostojnosti gibalno oviranih, je 
Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve 
vojnega nasilja nadaljeval s pripravo Zakona o 
osebni asistenci skupaj z izvajalci programskega 
izvajanja. V letu 2017 je bil sprejet Zakon o osebni 
asistenci, ki se je začel izvajati leta 2019.

Z zakonsko ureditvijo je tako zveza v prvi 
četrtini leta 2019 vključila 92 koristnikov storitev 
osebne asistence in 180 izvajalcev storitev.

2000: Javni razpis za pilotni program ZRSZ »subvencioniranja zaposlitev v nepridobitnih 
dejavnostih« dejavnosti pomoči, osebne asistence in negovanje invalidnih oseb (3 leta)
2003: Invalid invalidu, 5 oseb (3 leta), ZRSZ
2008: Invalid invalidu, 6 oseb, ZRSZ
2009: pomoč na domu in osebna asistenca, ZRSZ 
2010: Invalid invalidu, 14 rednih zaposlitev  (2 leti), ZRSZ
2011: Invalid invalidu,  ZRSZ,  16 rednih zaposlitev (2 leti) ZRSZ
2013: Asistentka/Asistent bom II, 19 rednih zaposlitev (2 leti)
2014–2018:  MDDSZ, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
2019: Uveljavitev Zakona o osebni asistenci
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BIL SEM PACIENT, OSKRBOVANEC, VAROVANEC, UPORABNIK.

Osebna asistenca pri nas invalidih obstaja pravzaprav toliko časa kolikor invalidnost sama. 
Ko sem kot tetraplegik ugotovil, da ne bom več hodil, sem se sprijaznil tudi z dejstvom, da bom 
vedno odvisen od tuje pomoči. Pomoči pri samostojnem življenju sem bil v začetku deležen s strani 
družine, prijateljev, kasneje sem bil deset let v Domu starejših občanov v Kamniku. Po desetletnem 
bivanju so se ustvarile razmere, da sem lahko zapustil dom in zaživel v domačem okolju. Bil sem 
pacient, oskrbovanec, varovanec, uporabnik. Kakorkoli so me že naslavljali, nikoli nisem imel 
zakonitega zastopnika in sem v svojem življenju vedno o svojem načinu življenja odločal sam in si 
ga tudi urejal. Bil sem eden prvih, ki je pri Zvezi paraplegikov Slovenije koristil osebno asistenco, ki 
pa je bila precej omejena. Imam občutek, da smo se celo bali, da bi s svojimi zahtevami po osebni 
asistenci preveč obremenili družbo. Pa vendar to vsem nam invalidom pomeni večjo vključenost 
v družbo in večje dostojanstvo.

Zakon o osebni asistenci je bil nujen, slovenski invalidi smo dobili fizično možnost za 
preživetje in neodvisno življenje. Vse to nam dviga samozavest in zaupanje vase, da smo 
sposobni kreativnega ustvarjanja in biti koristni v družbi. Osebno asistenco jemljem kot pomoč 
pri opravljanju aktivnosti za samostojno osebno in družinsko življenje, pri vključevanju v okolje, 
izobraževanje in zaposlitev. Če bi bili poslanci koristniki osebne asistence, bi bil Zakon o osebni 
asistenci že zdavnaj sprejet.

Benjamin Žnidaršič
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POSTOJTE LJUDJE 

Ljudje!
Kam se vam tako mudi?

Kam tako hitite?
Postojte za trenutek!

Ljudje!
Postojte ob bistrem potoku,

ob majhni, drobni cvetki,
pod mogočnim, starim drevesom.

Ljudje!
Postojte ob meni,

ki ne morem hiteti,
hiteti za srečo,

ki odhaja z vami. 
Postojte ob meni

in mi podarite srečo vaše bližine!
LJUBICA JANČAR
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Prva številka glasila Naše življenje - 1969
 (Foto: arhiv zveze)

Prva urednica glasila Naše življenje, Heda Ivnik
(Foto: arhiv zveze)

Informativna 
dejavnost skozi čas
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Informativna 
dejavnost skozi čas

Jože Globokar je 20 let uporabljal tipkarski stroj 
(Foto: arhiv zveze)

Naslovnica Paraplegika ob 50 letnici
 (Foto: arhiv zveze)
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Informativna dejavnost

»Naše življenje«, »Iskra življenja« in 
»Paraplegik« so naslovi glasil, ki od vsega 
začetka spremljajo poslanstvo naše organizacije, 
dopolnjevale pa so jih različne priložnostne 
publikacije. Pridružila se jim je še spletna stran s 
spletnim družbenim omrežjem.

Tako kot se je razvijala organizacija, se 
je razvijalo tudi informiranje. Sledilo je vsem 
pomembnim dogodkom v Sekciji paraplegikov 
in tetraplegikov, Društvu paraplegikov in 
Zvezi paraplegikov Slovenije ter vsem drugim 
dogodkom, ki so bili kakorkoli povezani z delom 
organizacije in življenjem članov. 

GLASILO  že od vsega začetka predstavlja 
trajno, trdno in prijateljsko vez med vsemi 
člani in njihovimi svojci, sodelavci, strokovnimi 
institucijami, sorodnimi organizacijami in 
prijatelji organizacije.

SPLETNA STRAN: Leta 1991 je fizik Tim 
Berners - Lee izdelal prvo spletno stran, Slovenija 
pa je hitro sledila revolucionarnemu napredku. 
Tudi v zvezi smo spoznali prednosti in obsežnosti 
novega medija ter se s svojo spletno stranjo leta 

1999 vključili v široke možnosti informiranja in 
predstavitve. 

FACEBOOK: družbeno spletno stran je 4. 
februarja 2004 izdelal študent Mark Zuckerberg, 
v zvezi pa je zaživela januarja leta 2011.

Naše življenje –  prva številka glasila, ki jo je 
uredila Heda Ivnik, je izšla že naslednji mesec po 
ustanovitvi organizacije. To je bila skromna oblika, 
primerna takratnim razmeram, ki so jo napisali 
člani Odbora za tisk in udeleženci športnih iger 
v Rimu. Natisnjena je bila v ciklostilni obliki, v njej 
pa so bili predvsem članki o ustanovitvi Sekcije 
paraplegikov in tetraplegikov ter prispevki o 
uspešnem nastopu naših številnih športnikov v 
Rimu.

Naslednje številke so že dobile trši ovitek s 
prvim znakom organizacije, do marca leta 1972 
pa jih je urejala zdaj že pokojna Tatjana Šušteršič. 
Zatem je uredništvo prevzela Marja Šerbela, ki je 
zbirala in urejala prispevke še za naslednje izdaje 
vse do leta 1974, ko je izšla zadnja številka v tej 
obliki. Ko prelistavamo te začetne številke glasila, 
še vedno zasledimo največ prispevkov o delu 

Jože Globokar
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upravnih organov sekcije in začetnih športnih 
dosežkih paraplegikov in tetraplegikov. Sledijo 
osebne zgodbe in dogodki iz življenja in dela 
članov mlade organizacije, kljub ciklostilnemu 
tisku lahko zasledimo celo križanke in rebuse. 
Zapišemo pa naj, da je bila to skoraj edina trdna 
in trajna vez med nami, saj so bili v tistih časih 
telefoni še silno redki.

Iskra življenja je glasilo, ki je organizacijo 
spremljalo in predstavljalo dogodke v 
naslednjem petletnem obdobju. Reorganizacija 
Sekcije paraplegikov in tetraplegikov je 
narekovala tudi kvalitetnejšo obliko glasila, kjer 
bi lahko objavljali tudi slikovno gradivo. Ker 
nismo imeli veliko denarja in nobenih tovrstnih 
izkušenj, smo se začasno pridružili Društvu 
invalidov Maribor in njihovemu glasilu »Iskra 
življenja.« Glasilo je prav tako izhajalo štirikrat 

letno, naše Društvo paraplegikov Slovenije pa je 
imelo v glasilu na voljo zadnje štiri do šest strani. 
Te strani je urejal predsednik Komisije za tisk 
Jože Globokar, ki je zamenjal Marjo Šerbela. 

Izkoristili smo priložnost in se v novi 
obliki in na kvalitetnem papirju razgalili tudi s 
fotografijami, obenem pa informirali bralce s 
podobno vsebinsko zasnovo. Beseda je beseda, 
slika pa slika. Pove prav toliko ali celo več kot 
pisana beseda. Dobra stran skupnega glasila je 
bila v tem, da je utrip naše mlade organizacije 
spoznavalo večje število bralcev (glasilo je imelo 
kar visoko naklado), slaba pa ta, da smo bili 
odvisni od uredniške politike drugega društva, 
skromno odmerjenega prostora in velike 
oddaljenosti. Zato je bila vse bolj prisotna želja 
po kvalitetnem lastnem glasilu, ki bi ga urejali in 
oblikovali sami.
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Paraplegik spremlja Zvezo paraplegikov 
Slovenije od decembra 1980 pa vse do 
današnjih dni. Končno smo dobili glasilo v 
obliki revije, z barvnim ovitkom ter bogato 

pisno in slikovno vsebino. Od samega začetka 
izpolnjuje naša hotenja in potrebe ter dostojno 
predstavlja poslanstvo naše reprezentativne 
organizacije.

Prva številka revialne oblike tiska glasila 
Paraplegik (Foto: arhiv zveze)
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Vsebinska zasnova se je vsa leta 
dopolnjevala ter prilagajala željam in potrebam 
bralcev, ki so v številnih rubrikah lahko 
prebirali prispevke o pravnih novostih, socialni 
problematiki, delu organov ZPS in lokalnih 
društev, novostih na področju ortopedskih in 
drugih pripomočkov doma in v svetu, novostih v 
rehabilitacijskih programih, kulturnih in športnih 
dogodkih, o zabavnih dogodkih, življenju in 
delu članov in drugih pomembnih dogodkih. 
Spremljali in objavljali smo tudi vse tekoče 
in aktualne dogodke, strokovne prispevke in 
povzetke iz strokovnih literatur, seminarjev, 
simpozijev s področja paraplegije. Vsebina z 
barvnimi fotografijami je zelo lepo oblikovana.

Prvi urednik Jože Globokar je glasilo urejal 
kar 24 let, nato je nekaj številk uredil Dane 
Kastelic, za njim pa zdaj že pokojni Jani Bevc. 
Četrta urednica je bila Vesna Grbec, peta Tina 
Pavlovič, šesta Mirjam Kanalec, trenutno pa 
glasilo uspešno ureja Barbara Slaček.

Spletna stran je v današnjem času 
nepogrešljiv vir ažurnega, hitrega in obsežnega 
informiranja. Seveda le v primeru, če je resnično 
tekoče urejena. Današnja novica jutri ni več 
novica, neažurirana spletna stran pa meče slabo 
luč na oglaševalca. Pri nas je dobro ažurnost 
zaradi težje mobilnosti nekoliko težje doseči, 
toda s sodobno tehnologijo (pametni telefoni z 
internetno povezavo) lahko premagamo tudi te 
težave. Potrebna je le volja in nekaj osnovnega 
znanja. Spletna stran nudi ogromne možnosti 
različnih predstavitev in informacij. V besedi, še 
več pa v sliki in video vsebinah. In to z relativno 
majhnimi stroški!

Spletno stran zveze je v letu 1998 izdelal, 
leto kasneje pa objavil Benjamin Žnidaršič. 
Pet let jo je urejal in dopolnjeval, nato pa je 
njegovo delo v letu 2004 prevzel Jože Globokar, 
ki ga opravlja še danes. Pri tem mu zadnja 
leta pomaga Lutfi Abdullahu. Seveda smo ves 
čas sledili tehnološkemu napredku in v letu 
2005 dobili sodobno spletno stran, ki nam 
jo je izdelalo podjetje Arctur d. o. o. Povsem 
prenovljeno in programom prilagojeno spletno 
stran smo dobili v letu 2012, nato pa jo v teh letih 
le še nadgrajevali.

Spletna stran zveze je pregledna, zelo 
obsežna ter tematsko in tekoče urejena. Za 
šestnajstimi postavkami glavnega menija se 
odpira kar 129 podstrani. Skozi leto se na njej zvrsti 
približno 220 novic s številnimi fotografijami. V 
dveh fotogalerijah je bilo na začetku letošnjega 
leta 537 albumov, 22.060 fotografij in 1.861.081 
ogledov. V koledarju dogodkov so objavljeni vsi 
pomembni dogodki, ki jih načrtujemo za tekoče 
leto.

Ob pomembnih dogodkih smo pripravili 
tiskovne konference in s tem obveščali širšo 
javnost. K prepoznavnosti organizacije so 
veliko prispevali mediji, ki so v različnih oblikah 
(tisk, radio, TV) poročali predvsem o vrhunskih 
dosežkih naših športnikov, ki pa jih ni bilo malo.

Ob visokem jubileju lahko poudarimo, 
da so bili naši člani, njihovi svojci, prijatelji 
in sodelavci, sorodne organizacije in širša 
javnost s poslanstvom naše organizacije dobro 
seznanjeni.
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STANDARD KAKOVOSTI

ZPS je trenutno edina invalidska organizacija v Sloveniji, ki ima od leta 2013 vzpostavljen in ustrezno 
vzdrževan sistem, ki izpolnjuje zahteve dokumenta NVO – standard kakovosti 2008. Certifikat NVO 
standard kakovosti je bil organizaciji podeljen za izvajanje posebnih socialnih programov za izboljšanje 
kakovosti življenja paraplegikov in tetraplegikov.
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GREM S SVOJIM KRIŽEM

Po poti grem 
in gledam naokrog, 

vsi okrog mene zbirajo se v krog, 
s pogledom vame strmijo, 

ko jih pogledam, kot kipi se zdijo.

S križem svojim 
po poti grem naprej, 

po poti, ki več nima mej, 
ki drugih nima več smeri, 

ki v srcu pušča le sledi.

V čem sem drugačen od drugih, 
od tistih, 

ki okrog mene zbirajo se v krog, 
ki gredo s svojim križem 

lahkih nog?

Ne bojim se jih - ljudi, 
mogoče križ moj bode jih v oči, 

mogoče moje življenje brezizhodno se jim zdi, 
ker križ je velik in opazen, 

še ni rečeno, da je prazen ... 

BENJAMIN ŽNIDARŠIČ
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Obnovitvena rehabilitacija, Čatež, razgibavanje
 (Foto: arhiv zveze)

Obnovitvena rehabilitacija, Laško, razgibavanje 
spodnjih udov (Foto: arhiv zveze)

Rehabilitacija  
skozi čas
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Rehabilitacija  
skozi čas

Obnovitvena rehabilitacija, terapija v bazenu z morsko 
vodo v Pacugu (Foto: arhiv zveze)

Obnovitvena rehabilitacija, Pacug, fizioterapija 
(Foto: arhiv zveze)
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Rehabilitacija paraplegikov in 
tetraplegikov

Medicinska rehabilitacija in kasneje 
obnovitvena rehabilitacija je v življenju 
paraplegika ali tetraplegika izrednega 
pomena, saj je zaradi specifike poškodbe in 
njenih posledic za oboje potreben čas. Čas 
medicinske rehabilitacije, da se telo pozdravi, 
učvrsti in pridobi fizično kondicijo, kasneje pa 
je nezanemarljiv vidik okrevanja pacienta po 
poškodbi ali obolenju hrbtenjače tudi psihična 
kondicija, za kar pa poskrbimo z obnovitveno 
rehabilitacijo.

Da bi po nastanku invalidnosti in po 
zaključeni medicinski rehabilitaciji, ob odhodu v 
domače okolje, ne prihajalo do poznih zapletov 
zdravstvenega stanja, izvaja Zveza paraplegikov 
Slovenije za uporabnike Skupinsko obnovitveno 
rehabilitacijo.

¹Začetki izvajanja programa obnovitvene 
rehabilitacije segajo v pozna 60. leta prejšnjega 
stoletja in takrat se je tudi pričelo sodelovanje 
med Zvezo paraplegikov Slovenije (ZPS) in 

1. Paraplegik, Izredna številka, Avtor: Prim. Rajmond Šavrin, dr. med. Ljubljana, 2016.
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Zavodom za rehabilitacijo invalidov (ZRI) z 
organizacijo programa v poletnih mesecih v 
Pineti pri Novigradu. Večina napotenih je bila 
bivših pacientov z okvaro hrbtenjače, nekaj pa 
je bilo tudi oseb z multiplo sklerozo in drugimi 
obolenji ali poškodbami. V celotnem poletju 
se je tako v okviru tritedenskih, kasneje pa 
dvotedenskih napotitev na program obnovitvene 
rehabilitacije razvrstilo do 300 oseb.

²Poleg programa fizioterapije, delovne 
terapije, izvajanja osebne nege in pomoči je bila 
pomembna tudi psihosocialna rehabilitacija, 
ne nazadnje pa tudi servisiranje invalidskih 
vozičkov. Med skupinsko obnovitveno 
rehabilitacijo so se vzpostavile številne 
prijateljske vezi med udeleženci, spremljevalci 
in medicinskim osebjem. Pomembno je 
bilo tudi dejstvo, da je vsakega udeleženca 
pregledal specialist fizikalne medicine 
in rehabilitacije in je bil lahko v primeru 
potrebe po dodatnih pregledih, preiskavah 
ali zdravljenju uvrščen na seznam za krajši 

sprejem na oddelek za rehabilitacijo oseb z 
okvaro hrbtenjače na ZRI. Tak način izvajanja 
obnovitvene rehabilitacije je ohranjal pristnejši 
stik tetraplegikov in paraplegikov z osebjem ZRI 
oziroma oddelkom. Predvsem je bilo to dejstvo 
pomembno za udeležence iz oddaljenih krajev, 
ki niso imeli možnosti pogostega obiskovanja 
specialista na ZRI v Ljubljani. Po zasedbi 
namestitvenih kapacitet v Pineti leta 1993 URI 
– Soča ni več neposredno sodeloval pri izvedbi 
programa obnovitvene rehabilitacije za osebe 
z okvaro hrbtenjače, izvajanje programa se je 
nato preselilo v slovenska naravna zdravilišča, 
nekaj posameznikov pa je še odhajalo v Pineto. 
Od leta 2009 pa Univerzitetni rehabilitacijski 
inštitut Republike Slovenije – Soča ponovno 
sodeluje pri izvedbi programa obnovitvene 
rehabilitacije, in sicer kot izvajalec triaže v skladu 
s kriteriji Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS), kjer so že zgodaj spoznali 
koristi naložbe v ohranjanje dobre psihofizične 
kondicije oseb z okvaro hrbtenjače in so pravico 
do udeležbe zapisali v svoje pravne akte. 

2. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, 60 let. Ur.: F. Hočevar. Ljubljana, 2014.
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Vloga prim. Rajka Turka, dr. med., je za nas in 
našo organizacijo neizmerna. Z nami je kot član 
odbora sodeloval že pred ustanovitvijo Sekcije 
paraplegikov in tetraplegikov Slovenije, nato pa 
pomagal pri prvih korakih razvoja organizacije. 
Kmalu je postal naš oddelčni zdravnik, zato se 
je naše pristno sodelovanje samo še poglobilo. 
Kot strokovnjak je deloval na vseh področjih 
medicinske rehabilitacije. Toda primarij Rajko Turk 
ni bil samo naš zdravnik, ampak tudi naš velik 
prijatelj, ki nam je vedno prisluhnil in nas razumel. 
Bil je nepogrešljiv soorganizator različnih športnih 
prireditev tako doma kot v tujini. Zelo odmevna 
pa je njegova vloga pri strokovnih pripravah in 
izvedbah obnovitvene rehabilitacije.

Besedo prijatelj lahko zapišemo z veliko 
začetnico, kajti naš oddelčni zdravnik nas je 
vsepovsod, še posebej pa v času medicinske 
in obnovitvene rehabilitacije pri svojih 
predpostavljenih vedno zagovarjal. Pa čeprav 
smo bili »krivi« za marsikateri sivi las na njegovi 
glavi. Pravzaprav sploh ne vem, s čim smo se mu 
priljubili. Vemo le, da nas je enostavno imel rad in 
da nas je kljub nekaterim razhajanjem vedno in 
povsod podpiral.

LIK prim. RAJKA TURKA

Jože Globokar
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Jože Globokar

Spoznali smo se že v šestdesetih letih, bolj 
podrobno pa, ko je v začetku sedemdesetih 
let postal naš oddelčni zdravnik v takratnem 
Zavodu za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani. 
Spominjamo se ga kot avtoritativnega zdravnika, 
ki je pri pacientih na prvi pogled vzbujal nekakšno 
strahospoštovanje. Toda kmalu smo spoznali, da 
v njegovih prsih bije dobro in plemenito srce, 
ki ima posluh in razumevanje za slehernega 
posameznika. 

Primarij Rajko Turk se nam je najbolj vtisnil v 
spomin, ko je na obnovitveni rehabilitaciji v Pineti 
odpravil »bolniški režim«. Do tega prelomnega 
dogodka so namreč morali biti vsi tetraplegiki po 
19. uri v posteljah, samostojni paraplegiki pa so 
za obmorske romance imeli na voljo še dve uri. 
Nato pa so se v sobah ugasnile luči. In to junija, 
ko je bil po stari uri v tem času še svetel dan. Ta 
njegova modra in življenjska odločitev je imela 
več dobrih strani. Omenim naj le, da je takrat 
v pravem pomenu besede zaživela socialna 
rehabilitacija, ki jo na skupinskih obnovitvenih 
rehabilitacijah še danes pogrešamo. Odločilna in 
nadvse pomembna je bila predvsem za mlade 
paraplegike in tetraplegike, ki so ob večernih urah 
v romantičnem okolju z našimi spremljevalkami 
in »tovarišicami« otroškega okrevališča Kranj 
izgubljali takrat še zakoreninjene predsodke 
in komplekse manjvrednosti ter ponovno 
pridobivali tako potrebno samozavest. Rodile 
so se nove ljubezni, zakonske zveze in kasneje 
otroci. Vedeti moramo, da je bilo to skoraj pred 
petdesetimi leti in da so bili takrat drugačni časi. 
In tako lahko malo za šalo malo zares zapišem, 
da ima tudi Rajko Turk pri našem naraščaju 

posledično nekaj zaslug. In tudi njegova žena 
Milena Turk, dr. med., ki jim je kot zdravnica 
pomagala na svet.

Bil je tudi neke vrste dobrotnik, saj je svoje 
varovano stanovanje v Zbiljskem gaju brezplačno 
oddajal družinam naših članov, ki so se znašle v 
stanovanjski stiski. 

Na obnovitveno rehabilitacijo v Pineti nas 
veže ogromno lepih spominov povezanih s 
prim. Turkom. Eden od teh je tudi ribiški piknik. 
Že dopoldne je v Pineti nalovil polno vedro 
različnih rib, nato pa jih na gardeli na svojem vrtu 
v Karpinjanu tudi lastnoročno  pripravil. Ne vem, 
če smo tako okusne ribe, ki smo jih zalili z dobro 
istrsko kapljico, sploh še kdaj jedli. Ves večer pa 
nas je razvajala tudi njegova žena.

Doktor Turk (tako smo ga ves čas naslavljali) 
je bil z nami tesno povezan tudi izven službe. Ves 
čas je sodeloval pri razvoju naše organizacije in 
nas podpiral v dobrem in slabem. Veselil se je 
naših uspehov pri odprtjih društvenih prostorov, 
nepogrešljiv pa je bil v tistih časih, ko sta z Levom 
Pipanom (sorodnik družine Derganc) urejala 
vse administrativne postopke pri podaritvi 
Dergančeve domačije v Semiču. Nepogrešljiv je bil 
tudi pri spremljanju naših športnikov – tako doma 
kot v tujini. Velikokrat je bil vodja reprezentance 
na tekmovanjih po večini evropskih držav in bil 
z nami vred ponosen na številna odličja, ki smo 
jih osvajali. Vse nastope je fotografiral in odlične 
diapozitive predvajal ob različnih priložnostih. 
Svoj bogat arhiv, ki dokazuje naše veliko in tesno 
sodelovanje, je poklonil zvezi. Zato smo ga v letu 
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1989 tudi predlagali za dobitnika državnega odlikovanja. Za prispevek k socialnemu in družbenemu 
dvigu paraplegikov v družbi in za prispevek pri usposabljanju zdravstvenih delavcev pri delu s 
paraplegiki je prejel »red dela z zlatim vencem«. Prejel je tudi vsa najvišja priznanja in odlikovanja 
Zveze paraplegikov Slovenije.

Ob neki priložnosti je zapisal: »Kot poznavalec rehabilitacijske problematike lahko trdim, da je z 
organiziranim povezovanjem postala rehabilitacija slovenskih paraplegikov sodobnejša, popolnejša 
in v vseh ozirih tako dopolnjena, da šele ob prisotnosti Zveze paraplegikov lahko govorimo o popolni 
in sodobni slovenski rehabilitaciji. Priznati moram, da sem se ob takšnem delu tudi sam veliko naučil. 
Moje znanje o rehabilitaciji bi bilo precej skromnejše, če ne bi poznal in ovrednotil dela paraplegikov 
kot posameznika in celote. Za pridobitev tega žlahtnega znanja sem vsakemu posebej hvaležen in 
ni vljudnostna fraza, če zapišem, da so bili moji nekdanji pacienti zame tudi veliki učitelji in prijatelji.«

Seveda pa se z upokojitvijo našega zdravnika sodelovanje ni prekinilo. Večkrat nas je obiskal, se 
pozanimal, kako napredujemo in povedal kakšno šalo. Žal nas je po hudi bolezni prehitro zapustil. 
Izgubili smo dobrega sodelavca in prijatelja. 

Primarij Rajko Turk je z zvezo sodeloval od same ustanovitve dalje (Foto: arhiv zveze)
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NEKOČ JE BILO
Marta Hren – prof. zdravstvene nege

Strykerjeva postelja za bolnike s preležaninami (Foto: splet)
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O ZGODOVINI REHABILITACIJE
Na Zavodu za rehabilitacijo invalidov 

(ZRI) sem se zaposlila januarja 1975. Pred tem 
sem delala na Kliniki za kirurgijo srca in ožilja 
v Kliničnem centru v CIT-u (Center intenzivne 
terapije) ali po domače v šok sobi.

O rehabilitaciji invalidov smo na Višji šoli 
za zdravstvene delavce slišali le nekaj malega 
pri predmetu psihologija. Predaval nam je 
psiholog Borut Hrovatin, ki je bil zaposlen v ZRI, 
z njim smo tudi obiskali »Sočo«, kot so že tedaj 
imenovali Zavod za rehabilitacijo invalidov.

V ZRI sem dobila zaposlitev, ker so 
potrebovali višje medicinske sestre za 

vzpostavitev sestrske dežurne službe. Prvo 
leto sem krožila po oddelkih in spoznavala 
problematiko rehabilitacije paraplegikov, 
bolnikov po možganski kapi, amputiranih 
bolnikov, bolnikov z zlomi in degenerativnimi 
obolenji. Spoznavala sem nov svet, nove 
probleme in občudovala železno voljo nekaterih 
invalidov.

Na starem oddelku A – oddelku za 
rehabilitacijo po poškodbi hrbtenjače, je bilo 
devet bolniških sob. V dveh sobah je bilo deset 
najtežjih bolnikov po možganski kapi, imeli smo 
tri sobe s štirimi posteljami, dve sobi s tremi 
posteljami in dve sobi z dvema posteljama. 
Na oddelku sta bili le dve stranišči za vseh 32 

Na plaži v Pineti se je leta 1975 trlo para in tetraplegikov (Foto: osebni arhiv MH)
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bolnikov. V kopalnici sta bili kad in betonska 
kopalna miza z leseno mrežo. Bolnike je bilo treba 
prenesti s postelje na kopalno mizo. Medicinske 
sestre nismo imele svojega prostora, v odmorih 
med delom smo se lahko usedle v čajni kuhinji. 
Tam smo tudi pili kavo in lahko smo še kadili. 
Negovalnega osebja je bilo zelo malo. Leta 1977 
je na oddelku A delalo pet medicinskih sester, 
en zdravstveni tehnik, dva bolničarja in štiri 
strežnice, dodatno smo si pomagali še s študenti. 

V tistih časih je bilo le malo pripomočkov za 
nego za enkratno uporabo. Pri osnovni negi smo 
uporabljali vse pralno perilo, za umazano perilo 
smo imeli platnene vreče. Ob odvajalnih dnevih 
smo uporabljali pole staničevine, da smo vsaj 
deloma olajšali delo pericam v pralnici. Kakšen 
zrak je bil na oddelku ob odvajalnih dnevih, 
si lahko samo mislite. Večen problem je bilo 
pomanjkanje perila. Takrat so bolniki uporabljali 
izključno zavodsko perilo, pižame, spalne srajce 
in trenirke, saj jih svojci niso mogli pogosto 
obiskovati pa tudi obiski so bili le ob torkih in 
petkih eno uro in ob nedeljah dve uri.

Edina, za tiste čase moderna stvar, so bile 
postelje na kolesih, z dvižnim mehanizmom, z 
izvlečno mrežo za posteljnino, z ograjicami, ki 
so se zložile. Postelje so bile novejše izdelave, 
izdelovali so jih v Ajdovščini. Na oddelku A so 
imeli tudi Strykerjevo posteljo, ki so jo uporabljali 
pri bolnikih, ki so imeli grde preležanine. To je 
bilo veliko kovinsko ogrodje, nekakšno kolo, 
ki je imelo v sredini ploščo. Plošča je imela na 
enem koncu izrezano odprtino za obraz in na 

drugem koncu za izločanje. Za zgornje okončine 
smo dodatno vstavili stranske plošče. Bolnik je 
ležal na hrbtu, po dveh urah smo nanj namestili 
blazine in dodatno ploščo, jo pritrdili, da je bil kot 
v sendviču, in obrnili kolo za 180 stopinj. Tako je 
ležal na trebuhu, odstranili smo zgornjo ploščo in 
po potrebi dodali še blazine. To okorno napravo 
smo uporabljali le še nekaj časa po mojem 
nastopu službe.

O kakšnih posebnih antidekubitusnih 
pripomočkih smo lahko le sanjali. Uporabljali 
smo navadno, 5 cm debelo penasto gumo za 
na voziček ali pa gumijast obroč. Prvo pravo 
antidekubitusno blazino za celo posteljo je konec 
70. let izdelal g. Poznik iz Celja in  dobili smo jo 
na testiranje. Svojemu namenu je dobro služila. 
Njena slabost je bila, ker je bila iz gumiranega 
platna in se ni mogla dobro očistiti. Precej 
kasneje smo dobili prve zračne blazine. Ker ni 
bilo denarja za tri blazine za eno posteljo, smo se 
znašli in namestili na posteljo 5 cm visoko penasto 
gumo, vanjo pa v sredino umestili zračno blazino. 
Odlična rešitev za tedanje razmere. Vsako leto 
znova je bilo potrebno utemeljevati upravičenost 
nakupa teh blazin. Imeli smo tudi dvigalo za 
dviganje bolnikov – »Ambu lift«, ki pa so ga sestre 
le redko uporabljale. Bil je okoren in bolniki se na 
njem niso počutili varne, medicinske sestre pa so 
se pritoževale, da jim vzame veliko časa. O svojih 
okvarah hrbtenice tedaj niso razmišljale. Za 
primerjavo: danes imajo na oddelku štiri dvigala 
na baterijski pogon

Večino paraplegikov so v ZRI sprejeli s 
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stalnim urinskim katetrom. To so bili gumijasti 
katetri, ki jih je bilo treba uvažati. Spet večen 
problem denarja, omejenega uvoza, letnega 
načrtovanja itd. Dejstvo je bilo, da smo 
uporabljene katetre očistili, namakali v razkužilu 
in nato prekuhali v posebni posodi za katetre kar 
v čajni kuhinji. Sedaj, ko to pišem, se kar zgrozim, 
kako smo morali delati. Stalni kateter smo 
relativno kmalu odstranili in začel se je »trening 
mehurja«. Dolgotrajno, mukotrpno, za paciente 
ponižujoče obdobje, ko so kljub vsem poskusom, 
da bi sprožili refleksno praznjenje mehurja v 
postelji, urinirali, čim so se presedli na voziček. 

Moški so imeli na voljo vsaj pripomočke, nemški 
in angleški urinal. Ni bil idealen, toda varni so bili 
vsaj nekaj ur. Razvoj urinalov je hitro napredoval, 
izboljšala se je kakovost kondomskih urinalov, 
začeli smo uporabljati samolepilne urinale iz 
lateksa in kasneje iz silikona. Tudi urinske vrečke 
so bile posebej prirejene za namestitev na golen. 
Seveda je bilo vse to iz uvoza in smo včasih ostali 
brez zalog.

Ženske so imele na voljo le tetra plenice, ki 
jih ni bilo nikoli dovolj. Kasneje smo dobili plenice 
za odrasle za enkratno uporabo slovenskega 

Že leta 1979 je tedanji predstojnik ZRI, dr. Slobodan 
Grobelnik, v delu Rehabilitacija napisal: »Že takoj ob 
začetku terapije moramo vsaj približno oceniti, kakšno 
bo stanje invalidnosti, ko bo rehabilitacija končana. 
Nesmiselno bi bilo npr. upati, da bo paraplegik shodil, 
zato ga moramo že od vsega začetka navajati na 
hojo z aparati in vožnjo z invalidskim vozičkom.« In 
kasneje v istem prispevku: »Previsoko leteče oziroma 
preoptimistične prognoze, ki se kasneje izkažejo kot 
neutemeljene in nedosegljive, so za invalida velik 
duševni udarec, od katerega si včasih ne opomore več 
vse življenje.«  

Na voljo so imeli le omejene zaloge 
potrošnega sanitetnega materiala 
(Foto: osebni arhiv MH)
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proizvajalca. Seveda je bil velik premik, ko so 
začeli propagirati in uvažati plenice za enkratno 
uporabo s Švedske. Na tržišču so se pojavili tudi 
prototipi urinalov za ženske, ki pa za ženske na 
vozičku niso bili primerni. Istočasno s plenicami so 
se na tržišču pojavile tudi nepremočljive podloge 
za enkratno uporabo, krpice za umivanje in drugo. 
Vsi pripomočki za enkratno uporabo so pomenili 
bistveno povečanje stroškov za potrošni material. 
Ogromen premik v zagotavljanju kontinence je 
pomenila nova doktrina urologov, ki so začeli 
priporočati intermitentno kateterizacijo in 
čisto samokateterizacijo. Medtem ko smo se 
prej strogo držali pravila sterilnosti in uporabe 
sterilnih rokavic pri kateterizaciji, so naenkrat 
začeli priporočati čisto samokateterizacijo za 
domače okolje. Uporabljati smo začeli sterilne 
katetre za enkratno uporabo in učiti bolnike 
samokateterizacije. 

Infekti urinarnega trakta so neprijetna 
nadloga večine bolnikov z okvaro hrbtenjače. 
Temperatura hitro, močno naraste, bolnika 
trese mrzlica, potem se začne potiti in čez čas 
se zgodba ponovi. Stalni urinski kateter je eden 
od možnih vzrokov infekta, drugi so še zastajanje 
urina v mehurju in vezikouretralni refluks, 
premajhna količina zaužite tekočine. Posledica 
motenj pri izločanju urina je tudi nastanek 
kamnov v ledvicah ali mehurju.

Preležanina ali razjeda zaradi pritiska ali že 
udomačeno ime dekubitus je naslednja velika 
nadloga, ki spremlja paraplegike do smrti. Tega 
se vsi zavedajo in so pozorni na spremembe na 
koži. Včasih pa ni bilo tako.

Bolniki so preležanine večinoma dobili 
že v bolnišnici, kjer so pred 50 in več leti ležali 
na navadnih, tankih, izrabljenih žimnicah. Vroč 
bolnikov hrbet smo občasno ohladili z mentol-
glicerolnim alkoholom, ki je kožo sicer shladil, 
jo je pa tudi izsušil in je bila še bolj dovzetna 
za nastanek ran. Šele kasneje (v 80. letih) smo 
začeli uporabljati najprej hladilno mazilo, kasneje 
pa negovalno mleko ali kremo za nego najbolj 
ogrožene kože. Negovalnega osebja je bilo malo, 
zdravil tudi ne veliko. Še danes se marsikdo 
spominja, da so mu rano posuli z navadnim 
sladkorjem v prahu. Nekaterim so se rane tudi 
res zacelile. Danes, v času »supersterilnosti«, se 
strokovnjaki ob tem zgrozijo. Tudi na ZRI smo 
pred 50 leti imeli le obvezilni material, zložence in 
tampone, ki smo jih sami delali in zlagali v velike 
kovinske bobne –  kasete in vozili v sterilizacijo 
v klinične bolnice. Na tržišče so prišle različne 
obloge za rane, ki so povsem spremenile način 
oskrbe. V ZRI so začeli razvijati pospeševanje 
celjenja ran s pomočjo elektro stimulacije. Lahko 
pa pohvalim negovalno osebje, ki je s skrbno 
nego kože v skromnih razmerah omogočilo, 
da so se rane relativno hitro in dobro celile. 
Obračanje bolnikov je bilo temelj preprečevanja 
preležanin. Ponoči so morali  ležati na trebuhu, 
kar je v postelji najboljši položaj za preprečevanje 
nastanka preležanin in kontraktur. Marsikomu 
je bilo težko, toda sestre so bile neizprosne. 
Zavedale so se, da je bolnikova korist zakon.
.                                                                                                                                                                                       

Sprijaznjenje z invalidnostjo je verjetno 
največji problem za vsakega paraplegika in 
njegovo okolico. Vsi bolniki, ki so bili po poškodbi 
ali bolezni premeščeni na rehabilitacijo »v 
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Sočo«, so upali, da bodo shodili. Za večino hoja 
pomeni zdravje. Sprijaznitev z novo situacijo je 
postopna. Nekaj informacij dobijo od starejših 
so- bolnikov, nekaj jim postopno skuša povedati 
osebje. Nekateri potrebujejo odkrito, neposredno 
resnico, drugi potrebujejo več časa in se oklepajo 
vseh mogočih »čudežnih« zdravil ali zdravilcev. 
Najpogosteje je bil »trenutek resnice« tista timska 
vizita, na kateri so pacientu povedali, da mu 
bodo predpisali invalidski voziček. Reakcije na to 
dokončno obsodbo so bile različne: nekateri so 
jokali, drugi so se zaprli vase, tretji pa so skušali 
žalost utopiti v alkoholu.

Posebno poglavje bi si zaslužila obnovitvena 
ali podaljšana rehabilitacija v Pineti pri Novigradu. 
Ko sem šla prvič s paraplegiki v Pineto, 30. maja 
1975, res nisem imela pojma, kam grem. Nobena 

od kolegic ni hotela sprejeti te naloge, torej je 
moral iti tisti, ki je prišel k hiši zadnji. Takrat je 
imelo le malo paraplegikov avtomobile, peljali 
smo se z dvema avtobusoma. Medicinsko ekipo 
smo sestavljali dr. Marinček, fizioterapevt Jože in 
sestra Marta. Hvala Bogu je šla za nekaj dni z nami 
tedanja glavna medicinska sestra Zorka Zorko, 
ki so ji bili paraplegiki zelo pri srcu. Skoraj vse je 
poznala po imenu, vedela je, od kod so doma, kje 
in s kom živijo. Takrat je bila to majhna skupina, 
mogoče 60 para in tetraplegikov, nekaj laičnih 
spremljevalcev, nekaj svojcev. Moram reči, da 
sem se v Pineti naučila veliko o paraplegikih, ker 
smo bili vsi ena velika družina. V službi pomeni 
uniforma nekakšno oviro, na morju pa smo bili 
vsi poletno oblečeni, ob vodi v kopalkah, vzdušje 
je bilo veliko bolj sproščeno. Seveda ni manjkalo 
takih in drugačnih dogodivščin.

Največje število udeležencev na rehabilitaciji v Pineti. Bilo jih je okoli 280. (Foto: arhiv zveze)
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doma
moj kazalec obvisi

v praznem

DARINKA SLANOVEC
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TEŽNJA PO DOMU NA MORJU, KJER 
BI OBNOVITVENO REHABILITACIJO 
IZVAJALI

Že ob ustanovitvi  zveze leta 1969 je bil 
zastavljen cilj ob veliki ambiciji po pridobitvi 
doma na morju. Te težnje so se nekje v letu 1985 
začele uresničevati z iskanjem primerne lokacije 
ob slovenski obali. Prva konkretna lokacija 
je bila leta 1988 v Fiesi, ki pa je kljub izjemni 
angažiranosti zveze v dveh letih propadla. 
Predvideno je bilo partnerstvo z velikimi 
podjetji – Slovenskimi železnicami  in  Viatorjem. 
Projekt je pripeljal že do pogodb, izvedli smo že 
sofinanciranje začetka izvedbe infrastrukture, 
ko je prišlo do blokade naravovarstvenikov in  
odločitve, da gradnja tam ni dovoljena.

Leta 1990  je takratni Kompas Jugoslavija  
načrtoval  v Novigradu, v Pineti, kjer smo že imeli 
svoj dom, velik turistični kompleks Tropic, ki bi 
lahko vključeval tudi  kapacitete za rehabilitacijo 
invalidov. Zveza je že zaradi prisotnosti na 
tej lokaciji in priljubljenosti letovanja takoj 
odreagirala. Vključili smo se v projekt in na 
lokaciji od našega počitniškega doma »Gustl« 
proti obali zasnovali idejni projekt Pineta Tropic. 
Vso dokumentacijo smo pripravili v rokih, tako 
da nas je Kompas kot nosilec projekta sprejemal 
za resne partnerje. Zveza paraplegikov je 

navezala konkretne stike s potencialnimi 
partnerji v sosednjih državah za skupni projekt 
in v aprilu 1991 smo imeli v Pineti meddržavno 
srečanje bodočih partnerjev. Na sestanku je bil 
prisoten urbanist iz Buj, ki nas je spodbujal, da 
naj kljub nedoločenim prostorskim pogojem 
kar nadaljujemo z delom. Vendar se je junija 
začela skupna država rušiti in projekt je seveda 
propadel.

Nakar smo po dveh letih organiziranja 
v novi situaciji začeli iskati možne lokacije 
na slovenski obali. Ampak kje? Veliko smo 
poizvedovali, povpraševali, sodelovali z občinami 
in po nekih kontaktih z Občino Koper in takrat 
močno gradbeno firmo Stavbenik našli lokacijo 
Lazaret, ki se nahaja malo naprej od Debelega 
rtiča, blizu meje z Italijo. Šlo je za zapuščen 
kamnolom, ki je bil na minimalni nadmorski 
višini. V tisti naravni kotlini smo predvideli novo 
varianto doma Seasol Lazaret. Tudi ta projekt 
je bil ambiciozen, projekt velike kapacitete z 
mednarodno udeležbo. Treba se je zavedati, da 
je bila zveza pobudnik  za svoje potrebe, vendar 
pa je šlo za projekt Alpe Adria, katerega namen 
je bil vključevati širši srednjeevropski prostor. Za 

Matjaž Planinc, u. d. i. a. 
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ta projekt smo porabili več let, stvar se je začela 
vedno bolj zapletati, saj je bila lokacija strateško 
izjemno pomembna zaradi bližine meje in 
bližine vojaškega in policijskega kampa. A kljub 
vsem navezam in lobiranjem je zadeva leta 1998 
propadla.

Po tem propadu je zveza še vedno iskala 

nove možnosti in tako se je pojavil  Pacug kot 
lokacija zapuščenega počitniškega doma 
podjetja Plamen iz Krope. To je bila četrta 
lokacija, ki je leta 1999 uspela in kjer je zgrajen 
kompleks Dom paraplegikov Pacug. Lokacijo je 
Zveza paraplegikov kupila od Gradbene družbe 
Vič (GDV Vič), ki je sodelovala s Komunalnim 
podjetjem Piran.

Dom paraplegikov Pacug (Foto: arhiv zveze)
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- Posestvo s 
stanovanjskim 
objektom in bungalovi 
je leta 1957 kupilo 
podjetje Plamen iz 
Krope za dopustovanje 
svojih delavcev.

- Avgusta leta 1997 je 
to železarsko podjetje 
objavilo stečaj.

- Julija 1998 pa je 
njihov »plamen« 
ugasnil. Zaradi prodaje 
premoženja podjetja 
smo dobili možnost 
nakupa zemljišča.

PACUG
Ko smo leta 2014 pričeli pripravljati projekt 

finalizacije nastanitvenega objekta, je investitor 
določil tri pomembne cilje: Dokončno zgraditi 
nastanitveni objekt in urediti okolico do začetka 
letne sezone 2016, preračunati višino investicije 
v limitirani vrednosti do 1.550.000 € (vključno 
s pokritjem bazena), realizirati optimalno 
funkcionalno in kvalitetno izvedbo.

21. oktobra 2015 je bila uvedba v delo, 22. 
aprila 2016 pa tehnični pregled objekta. Celoten 
kompleks Doma paraplegikov je po 15 letih dobil 
končno obliko in predstavlja kvalitetno grajeno 
okolje, ki je optimalno umeščeno v konfiguracijo 
zemljišča v Pacugu. V šestih mesecih je 12 
pogodbenih izvajalcev izpolnilo zastavljene 

pogodbene roke.  Kot odgovoren nadzornik 
gradbenih in obrtniških del ter koordinator vseh 
del je Matjaž Planic, u. d. i. a., v teh mesecih vsaj 
trikrat tedensko sodeloval na objektu z izvajalci.

Opremljeni prostori nastanitvenega 
objekta obsegajo 17 dvoposteljnih sob, dve 
dvorani, savno in spremljajoče prostore, 
skladišča, energetske prostore in komunikacije. 
V objektu so vgrajeni vsi sodobni sistemi za 
ogrevanje in hlajenje prostorov s toplotno 
črpalko, prezračevanje z rekuperacijo, koriščenje 
deževnice za izplakovanje stranišč in namakanje 
zelenic in vgrajena varčna svetila. Vsi sistemi 
so nadzorovani in upravljani s centralnim 
nadzornim sistemom. Vse horizontalne 
notranje in zunanje ter vertikalne komunikacije 
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omogočajo univerzalno dostopnost za goste 
na invalidskih vozičkih. Kvalitetna izvedba in 
barvitost oblikovanja v harmoniji z naravnim 

okoljem pa zagotavljajo dobro počutje ob 
koriščenju programov in gostoljubju osebja 
Doma paraplegikov, središča zdravja in počitnic.

Dom paraplegikov je z rezanjem traku slavnostno odprl dr. Milan Brglez 
(Foto: arhiv zveze)
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KRONOLOGIJA DVEH 
DESETLETIJ PRIZADEVANJ

V letih 1969 – 1993; 
obnovitveno 
rehabilitacijo izvajamo 
v prostorih otroškega 
okrevališča Kranj in 
šestih sobah našega 
doma (243 m2) v Pineti 
pri Novigradu.

Julij 1998; nakup zemljišča od podjetja 
Plamen iz Krope, ki je šlo v stečaj. 
Prodajalec je Gradbena družba Vič.
18. oktober 1998; sklep o pričetku gradnje.
november 2000; rušitvena dela 
obstoječega objekta, izdelava 
sondažnega izkopa in urejanje 
gradbiščnih objektov

December 1993; Komisija za invalidsko 
varstvo pri Vladi RS sprejme sklep, da 
je v štirih letih treba zgraditi ustrezen 
objekt za rehabilitacijo paraplegikov 
na slovenski obali in navede tudi 
sofinancerje.

Oktober 1993; hrvaška vojska zavzame 
dom v Pineti in v njega naseli 
begunce iz Hercegovine.

Poletna sezona 2013; Pričetek izvajanja Skupinske obnovitvene 
rehabilitacije v Domu paraplegikov Pacug.
 Januar 2014; Transformacija projekta IZI iz Zveze paraplegikov v 
samostojno dejavnost Doma paraplegikov.
 Oktober 2014; Pričetek gradnje nastanitvenega dela Doma 
paraplegikov Pacug.
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Februar 2005; Svet FIHO na svoji seji soglasno podpre nadaljevanje gradnje in v ta namen nameni presežek finančnih sredstev iz leta 
2004.
December 2005; obisk članov Sveta FIHO v Domu paraplegikov Pacug in seznanitev le-teh z dejanskim stanjem in smotrno porabo 
odobrenih sredstev.
Januar 2006;  Zveza paraplegikov Slovenije je ustanovila družbo Dom paraplegikov d. o. o. z namenom prestavitve vseh aktivnosti v 
zvezi z izgradnjo in dokončanjem ter kasneje obratovanjem doma na to Družbo.
19. maj 2006; tehnični prevzem centralnega objekta z bazenom in glavnino infrastrukture.
17. junij 2006; pridobitev uporabnega dovoljenja za obstoječi del.
Poletna sezona 2006; Pričetek izvajanja rehabilitacijskih in socialnih programov in bivanj za interesne skupine društev paraplegikov, 
izvajanje individualnih letovanj in pričetek programa kopalni kombi.
27. junij 2006; Svet Vlade RS za invalide sprejme tri sklepe, da je Dom paraplegikov potreben in je investicijo potrebno zaključiti.
2006; priprava na izgradnjo nastanitvenega dela

Marec 2016; Pridobitev kredita 
EKO Sklada in zaključek 

izgradnje nastanitvenega dela 
Doma paraplegikov Pacug

Maj 2016;  Slavnostno odprtje 
in zaključek gradnje Doma 

paraplegikov Pacug

Marec 2004; v gradnjo je vloženih že 752.844.178 tolarjev oz.  današnjih 3.141.563 €
April 2004; v kompleksu je dograjen terapevtski in upravni del objekta z bazenom, brez 

nastanitvenega dela in ustrezne opreme.
Maj 2004; Odbor DZ RS za zdravstvo, družino, socialno politiko in invalide, soglasno sprejme 

štiri sklepe, kjer ugotovi, da je država in posledično Vlada RS dolžna zagotoviti sredstva za 
izgradnjo. Gradnja doma se ne sme prekiniti, zato poda Vladi RS predloge za rešitev nastale 

situacije. 
 Junij 2004; ker ni več financerjev, na polovici izgradnje centralnega dela Doma 

paraplegikov Pacug gradbišče v prisili zapremo.

Februar 2015; Zaključena III. gradbena faza nastanitvenega dela Doma 
paraplegikov Pacug.
24. september 2015; Zasedanje izredne Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije, 
kjer člani sprejmejo sklep o dokončanju projekta Dom paraplegikov Pacug. 
 November 2015; Pridobitev komercialnega kredita (SKB Banka) in nadaljevanje 
izgradnje nastanitvenega dela Doma paraplegikov Pacug. 
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Ob visokem jubileju Zveze paraplegikov Slovenije 
čestitam vsem, ki so kadarkoli delovali in delujejo pri 
nastajanju in funkcioniranju organiziranosti slovenskih 
paraplegikov in tetraplegikov. Začetka nastajanja Sekcije 
paraplegikov in tetraplegikov, Društva paraplegikov in 
Zveze paraplegikov Slovenije se spominjam z velikim 
občudovanjem. Ne bom navajal vseh ljudi, ki so 
ustvarjali in krojili organizacijo, vendar moram omeniti 
naslednjo trojko: Ivan Peršak, prof. Bojan Hrovatin in 
dr. Rajko Turk. Bili so vizionarji. S svojimi strokovnimi 
in človeškimi vrlinami so snovali organizacijo, ki je 
zmogla takrat in v nadaljevanju oblikovati svoje člane 
v iskrene, solidarne, socialne, človeške in družbeno 
čuteče ljudi. Danes je to redko. Spominjam se nešteto 
situacij, ko so člani društva oz. zveze s svojimi napornimi 
programi izoblikovali sebe in okolico. Z nečloveškimi 
napori so svojo identiteto formirali v novih psihofizičnih 
pogojih. Občudoval sem njihovo energijo, vztrajnost, 
neverjetno odprtost do zunanjega sveta. Seveda so 
bili tudi kritični. Vodstvo društva je že maja leta 1974 
načrtovalo demonstrativni nastop pred Skupščino 
Slovenije in Centralnim komitejem v Ljubljani. Bili so 
svinčeni časi. Skupina paraplegikov in tetraplegikov 
naj bi s transparenti in parolami zahtevala predvsem 
vključitev društva v sistem financiranja iz loterijskih 
sredstev, večjo angažiranost družbe pri vključevanju v 
vsakdanje življenje in odpravljanje arhitekturnih ovir. 

SPOMINJANJE

Borut Hrovatin, psiholog 

Protestni shod so seveda preprečili, vendar je bila grožnja 
dovolj velika, da je že naslednji dan v takratni Zavod za 
rehabilitacijo invalidov prišla skupina politikov, kjer so 
se z vodstvom društva dogovorili o realizaciji zahtev. S 
tem so bile podane iztočnice za izboljšanje kompleksne 
rehabilitacije paraplegikov in tetraplegikov.

Že na začetku nastajanja vaše organizacije ste bili 
Evropejci. S prirejenimi vozili in na novo pridobljenimi 
vozniškimi licencami (pridobitev vozniških licenc za 
paraplegike je bil eden večjih podvigov takratnega 
društva) ste praktično prevozili vso Evropo in sodelovali 
na vseh pomembnih športnih prireditvah. Za vas ni 
bilo meja. Dokazali ste, da se v športnih panogah lahko 
merite z vsemi v Evropi. 

Svojo poklicno pot sem začel kot psiholog na Zavodu 
za rehabilitacijo invalidov na oddelku za paraplegijo. Že 
na začetku so se mi zdele osebe z okvarjeno hrbtenico 
»ljudje deluxe«. Nadaljeval sem v drugih segmentih 
rehabilitacije, vendar sem spremljal, kaj se dogaja na 
oddelku ter v društvu oz. zvezi. Ponosen sem, da sem 
priča nastanka organizacije ljudi, ki so radoživi, ponosni, 
solidarni, človeški, ki tudi danes zelo uspešno nadaljujejo 
tradicijo kompleksnega vključevanja paraplegikov in 
tetraplegikov v družbo.

Mimo ene osebe pa ne morem – Jože Globokar, 
legenda sekcije, društva oz. zveze, je tista oseba, 
ki povezuje današnji čas in tradicijo od nastanka 
organizacije do danes. Jože, hvala ti!

128



Borut Hrovatin (desno zadaj), psiholog ki je 
spremljal začetke nastanka organizacije 

(Foto: arhiv zveze)
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Interesne dejavnosti, ročne spretnosti
 (Foto: DPDBKP)

Renault 4 prilagojen za voznike invalide
(Foto: arhiv zveze)

Socialna rehabilitacija 
skozi čas
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Socialna rehabilitacija 
skozi čas

Panoramski let (Foto: arhiv zveze) Izlet z ladjo (Foto: DPPP)
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MOBILNOST PARAPLEGIKA NEKOČ IN 
DANES

Urednica me je prosila, da napišem za 
Paraplegika članek, kako smo v času rehabilitacije 
opravljali in pridobivali znanje za vožnjo z 
avtomobilom. Težka bo, ker je veliko stvari že 
pozabljenih in jih je težko verodostojno opisati. 
Meni na srečo ni bilo potrebno delati izpita za 
avto, ker sem ga že imel. Ampak vključevanje v 
promet ni bilo zato nič lažje in doživel sem kar 
nekaj stresnih dogodkov. 

Naj na začetku zapišem, da kot udeleženec 
prometne nesreče, pri kateri sem tudi utrpel 
poškodbo hrbtenjače, dolgo časa nisem smel 
niti slišati, da bom še kdaj vozil avto. To sem 
poskušal sogovornikom dopovedati tako 
prepričljivo, da sem še sam verjel, da se bo to res 
zgodilo. No, kasneje se je odvijalo vse drugače, 
ko sem se vključeval v aktivnosti pri takratnem 
Društvu paraplegikov Slovenije in s socialno 
delavko na Soči urejal svoj povratek na delovno 
mesto. Izvajanje vseh načrtovanih društvenih 
in življenjskih dejavnosti si je bilo nemogoče 
zamisliti brez uporabe lastnega avtomobila. V 
času rehabilitacije sem veliko koristil prevoze 
drugih paraplegikov, ki sem jih velikokrat prosil, 
naj vozijo počasi. V meni je še dolgo tlel strah 

pri vključevanju v promet. Ta moj strah in 
negodovanje med vožnjo so še po rehabilitaciji 
izkoristili nekateri prijatelji v demonstriranju 
pravih divjaških voženj po Ljubljani, na morju, po 
Savinjski dolini itd. In zraven uživali v zeleni barvi 
mojega obraza.

Na Sočo sem bil pripeljan iz mariborske 
bolnišnice oktobra 1977. Veliko upanje in 
hrepenenje po tem, da bom še hodil, je hitro 
minilo. Okoli mene sami invalidi na vozičkih, 
ljudje s protezami, ki hodijo po dvorišču sem in 
tja ter polni hodniki ljudi, ki so prišli na obisk ali pa 
čakajo pred ambulantami. Vmes pa medicinsko 
osebje, ki je levo in desno opozarjalo, ukazovalo 
in se postavljalo nad to gručo ljudi z namenom 
obvladovanja situacije.

Med njimi so se nekega dne pojavili glasni 
in nasmejani športniki, ki so prišli v Ljubljano 
na skupne priprave košarke na vozičkih. Nekje 
so izvedeli, da sem tudi sam igral košarko in 
me zato povabili v svoje vrste. Ves srečen sem 
sprejel vabilo, ne da bi se zavedal, da bom 
pri tem moral dvakrat na dan na treninge v 
dvorano Tivoli. Moj prvi voznik na trening je 

Franci Žiberna

132



bil Tine, ki me je kar v začetku opozoril, da mi 
bo »štopal«, kako hitro se bom transportiral 
v njegovega fička bele barve. Ne morem se 
spomniti, koliko minut je trajalo to vkrcavanje, 

ki je bilo povezano še z zlaganjem vozička na 
zadnji sedež. Tine že v začetku ni bil zadovoljen 
z rezultatom, saj sva ob povratku v Sočo  
zamujala na kosilo. Preden sva midva iztovorila 

Slikovna navodila paraplegikom, kako pospraviti voziček v vozilo. 
(Foto: osebni arhiv FŽ)
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vozička, potovalke in žoge, so bili drugi že veliko 
prej na kosilu. Stalno sem poslušal dovtipe na 
ta račun, bil sem tudi najmlajši igralec (zeleni 
avtmigec), zato moj položaj v ekipi ni bil rožnat. 
Ampak tako pač potekajo odnosi v kolektivnem 
športu. Bil sem v drugem mesecu rehabilitacije 
in polno vključen v igranje košarke, ki pa ni 
bilo tako dobro, da bi zadovoljilo takratnega 
trenerja Ivana. Spretnejši in močnejši starejši 
igralci so švigali mimo mene po levi in desni 
ter me velikokrat osmešili. Vsi treningi mi niso 
bili vedno v veselje. Kasneje sem bil sopotnik 
še z Vikijem, Marjanom, Marjanco, Ivanom 
idr. in v kratkem času sem se naučil hitrega 
transportiranja v avto in iz njega. Ne samo to, 
Milivoj me je odpeljal kar na parkirišče gostišča 
Pri Tinčku ter vsakemu naročil pol litra rdečega, 
češ, da se moram tudi tega navaditi.

Strah pred vožnjo in ponovnim 
vključevanjem v promet je na tak način kmalu 
minil. Pred koncem rehabilitacije, tik pred 
odhodom domov, me je na parkirišču že čakala 
modra katrca, ki sem jo nenehno pogledoval skozi 
okno ter komaj čakal, da jo  g. Kristan odpelje v 
svojo delavnico na predelavo. Kvaliteta predelave 
za ročno upravljanje res ni bila estetska, je pa bila 
takrat edina možna in s hvaležnostjo sprejeta. 
Kmalu za tem so začeli komande v garažah 
delati tudi naši člani. Bile so kvalitetnejše in na 
pogled bolj lične. Ker sem že imel vozniški izpit, 
sem lahko takoj začel voziti predelani avto. Kar 
nekaj časa je trajalo, da sem po Ljubljani in nato 
v Mariboru vozil katrco tako suvereno, da mi niso 
ostali udeleženci v prometu iz nestrpnosti trobili 
za ritjo. Na prvo daljše potovanje v Portorož 

me je peljala Minka, socialna delavka v zvezi, 
ki je preizkušala sposobnosti katrce tako hudo, 
da me je bilo po dolgem času spet strah, kljub 
temu da je avtocesta široka.

Nekaj let pozneje se je na parkirišču pod 
dvorano Tivoli odvijal preizkus v spretnostni 
vožnji. To zanimivo tekmovanje je potekalo 
24. julija 1982. Sam sem bil tudi udeleženec 
tega tekmovanja, sicer brez večjega uspeha 
in tudi brez kakšne večje napake. Na naslednji 
spretnostni vožnji v Murski Soboti pa sem bil 
že uspešnejši in osvojil prvo mesto. Kasneje se 
nisem več udeleževal teh spretnostnih voženj. 
Bilo je tudi nekaj očitkov, da si vsi ne morejo 
privoščiti takšnega razkošja, da tekmujejo na 
poligonih, ker je bilo v tistem času težko priti 
do avtomobila, vzdrževanje je bilo drago in tudi 
bencin za nekatere ni bil poceni. Ampak poanta 
vsega skupaj je bila in je tudi danes, da tako 
urimo svoje spretnosti in obnavljamo znanje, ki 
ga na koncu lahko koristno uporabimo na cesti.

Zdaj moram pri svoji EMŠO vsakih pet let 
na testiranje svojih sposobnosti v Ljubljano, kjer 
mi lahko enkrat v prihodnje povedo, da bom 
moral zaključiti s samostojno vožnjo. Na začetku 
rehabilitacije, to je pred 42 leti, sem vložil veliko 
energije v to, da sem zdaj pri uporabi avtomobila 
samostojen in da je minil strah po doživeti 
nesreči, da sem enostavno postal mobilen 
in vključen v življenjsko okolje. A danes bom 
počasi moral začeti razmišljati o tem, da  bom 
v prihodnje glede mobilnosti vedno bolj odvisen 
od drugih. Ne bo enostavno!

134



Dom v Semiču smo podedovali od 
znane zdravniške družine Derganc
(Foto: arhiv zveze)

V Pineti je obnovitveno rehabilitacijo nasledila 
socialna rehabilitacija in počitnikovanje 

(Foto: arhiv zveze)

Štiri hišice v Čatežu smo kupili 15. maja 
leta 1993 s sredstvi Loterije Slovenije. 
(Foto: arhiv zveze)
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Lepo in slovensko je biti čebelar

11. marca 2017 smo podpisali Listino o zavezi 
vključevanja invalidov v delo s čebelami, 12. marca 
2017 smo ustanovili Čebelarsko sekcijo invalidov 
na vozičkih in drugih invalidov, 25. aprila 2018 smo 
odprli prvi učni čebelnjak za čebelarje invalide, 
8. januarja 2019 pa izdali Čebelarski priročnik za 
invalide. Kar veliko dogodkov v tako kratkem času!

V sredo, 25. aprila 2018, smo praznovali 
svečano otvoritev prvega učnega čebelnjaka na 
svetu, prilagojenega za delo z invalidi, ki ponosno 
stoji v neposredni bližini društva.

Na slovesnosti je zbrane med drugimi 
nagovoril tudi mag. Dejan Židan, takratni 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
ki je povedal, da čebelarstvo v Sloveniji ni 
gospodarska ali industrijska panoga, ampak je 
način življenja. Kajti na svetu ni druge države, kjer 
bi bil vsak 200. človek čebelar. Slavnostni govorci 
so bili še: dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne 
občine Murska Sobota, Dragica Bac, generalna 
direktorica Direktorata za invalide, vojne veterane 
in žrtve vojnega nasilja, Boštjan Noč, predsednik 
Čebelarske zveze Slovenije, Dane Kastelic, 
predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, Ljubo 
Janežič, predsednik Sekcije čebelarjev na ZPS ter 

Jože Globokar
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Stanko Novak, predsednik Društva paraplegikov 
Prekmurja in Prlekije.

»Lepo in slovensko je biti čebelar,« pa je v 
uvodu priročnika zapisal predsednik Čebelarske 
zveze Slovenije, Boštjan Noč, besede dveh 
zadnjih predsednikov svetovne organizacije 

Apimondie, Gillesa Ratiaja iz Francije in 
Philipa McCaba z Irske, da je srce svetovnega 
čebelarstva doma v Sloveniji, pa povedo vse! 
V Sloveniji je kar 10.000 čebelarjev, slovenski 
čebelar pa je cenjen in spoštovan. In med njimi 
so tudi čebelarji paraplegiki, tetraplegiki in 
drugi invalidi.

Pobudnik čebelarstva za invalide je Andrej Sever.
(Foto: arhiv zveze)
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Interesne dejavnosti

ČLANI MORAJO OSTATI DEJAVNI. 
Zato so prizadevanja Zveze paraplegikov 

Slovenije vedno uprte tudi v nenehna 
izobraževanja, izpopolnjevanja in zazrta 
k aktivnemu delovanju. To dosegamo z 
izvajanjem socialne rehabilitacije in interesnih 
dejavnosti, ki zavzemajo široko področje. Na njih 
lahko svoje zanimanje in talente najdejo prav 
vsi člani ne glede na stopnjo in vrsto gibalne 
oviranosti. Tovrstne dejavnosti lahko našim 

članom in njihovim svojcem ponudimo v štirih 
hišicah v Čatežu, kjer lahko koristijo vse usluge 
našega največjega termalnega kopališča. Lahko 
počitnikujejo tudi v Domu paraplegikov v idilični 
Beli krajini ali pa v Domu paraplegikov v Pineti 
pri Novigradu. V teh manjših objektih si lahko 
tudi sami pripravljajo obroke. Leta 2016 je bil 
odprt še Dom paraplegikov v Pacugu, kjer 
lahko člani s svojci letujejo tudi v tem mirnem 
mediteranskem kotičku nad Strunjanom.

Jože Globokar

Inkluzijski pohod na Planino nad Vrhniko (Foto: osebni arhiv SR)
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AKTIV ŽENA
Članice društev delujejo v Aktivih žena. Na 

teh druženjih se pri njih porajajo številne ideje 
in nastajajo vsemogoči izdelki izpod njihovih 
spretnih prstov. Zato si ob različnih priložnostih 
lahko večkrat ogledamo zanimivo razstavo 
njihovih unikatnih izdelkov kot so: voščilnice, 

suho cvetje, poslikane šatulje in vaze, nakit iz 
DAS mase, kvačkani prtički, poslikane stenske 
ure. Ne manjka tudi pekovskih izdelkov in 
kuharskih mojstrovin. Vedno pa se zberejo in 
ustvarjajo izdelke za določene priložnosti, kot sta 
velika noč in božični čas.

Izdelki izpod pridnih rok naših članic (Foto: Franci Slivšek)
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ATV MOTORISTI
ATV motorji so zelo priročni štirikolesniki 

in tako so vožnje po brezpotjih dostopne 
tudi paraplegikom in lažje gibalno oviranim 
tetraplegikom. S štirikolesnikom pridemo na kraj, 
ki ga z invalidskim vozičkom ali avtomobilom 

nikakor ne bi dosegli. Celo paraplegiki- gobarji, 
lovci in ribiči z njim pridejo na svoj račun. Tudi 
vožnja po zasneženih poljanah nudi prelepe 
užitke. Motoristi paraplegiki in drugi ljubitelji 
štirikolesnikov se spoznavajo, dogovarjajo in 
načrtujejo druženja in skupne izlete.

Motoristi na panoramski vožnji na Notranjskem (Foto: Zavod ArsViva)
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POTAPLJANJE
Potapljanje je zanimivo in privlačno tudi 

za paraplegike in tetraplegike. Pravzaprav 
predstavlja kar nekakšen izziv. Še več, 
potapljanje so ponekod po svetu vključili celo 
v program rehabilitacije, saj je primerno skoraj 
za vse paciente. Tudi za najtežje gibalno ovirane. 
S tem namreč izkoristijo pozitiven učinek 
vode. Ponosni smo, da je leta 2011 član Društva 
paraplegikov Podravja, Damjan Peklar postal prvi 
invalid s poškodbo hrbtenjače, ki je v zgodovini 
najstarejše in največje svetovne potapljaške 
zveze C.M.A.S, postal inštruktor potapljanja in 

prvi na svetu, ki je dobil kategorijo CMAS M-1.

IZLETI …
… in družabna srečanja so med našimi 

člani zelo priljubljeni. Vsako leto jih organizirajo 
prav vsa pokrajinska društva paraplegikov. 
Na teh srečanjih si člani ogledajo krajevne 
znamenitosti, se poveselijo in izmenjajo bogate 
izkušnje. Pri tem sodelujejo osebni asistenti in 
vozniki s prilagojenimi društvenimi vozili. Zveza 
paraplegikov Slovenije sodeluje tudi s Planinsko 
zvezo Slovenije, z odborom za planinstvo za 
invalide. 

Potapljanje z velikimi morskimi želvami v Grčiji (Foto: Alessandro Rossi)
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10 LET DELOVANJA - 1979
Po desetih letih aktivnega delovanja Sekcije paraplegikov in tetraplegikov ter Društva 

paraplegikov Slovenije je razvoj narekoval ustanovitev Zveze paraplegikov Slovenije z lokalnimi društvi. 
Deseto obletnico delovanja smo tako obeležili 21. novembra 1979 s slovesnim razvitjem prapora. 

(Foto: arhiv zveze)
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20 LET DELOVANJA - 1989
Ob prelomu dvajsetletnega delovanja organizacije je imela Zveza v svoja društva včlanjenih 

650 članov, od tega 219 članic in 431 članov. Povprečna starost je bila 46 let. Slavnostno obeležje 
dvajsetletnice delovanja se je zgodilo v prostorih takratne Občine Bežigrad.

(Foto: arhiv zveze)
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30 LET DELOVANJA - 1999
Visoki jubilej Zveze paraplegikov Slovenije smo s predstavniki vseh deželnih društev, sodelavci, 

prijatelji in gosti slovesno proslavili v prostorih takratnega Družbenega centra Bežigrad v Ljubljani. 
Razvoj organizacije je predstavil Ivan Peršak, slovesen nagovor pa je imela državna sekretarka 
ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Lidija Apohal-Vučkovič.

(Foto: arhiv zveze)
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40 LET DELOVANJA - 2009
40 let našega skupnega druženja in razvoja smo slovesno proslavili v Plečnikovi dvorani 

Kongresnega centra Mons v Ljubljani. Številne ugledne goste, sodelavce, prijatelje in člane so ob 
čestitkah nagovorili: slavnostni govornik Jožef Školč – takratni Državni sekretar v Kabinetu predsednika 
vlade RS, Boris Šušteršič - predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij in Dane Kastelic – 
predsednik Zveze paraplegikov Slovenije.

(Foto: arhiv zveze)
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usahel potok
žuborenje in žejo

veter razpiha

DARINKA SLANOVEC
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NEŽNI ZA BOLNIKA
IN ZDRAVNIKA

greencath®  kateter s hidrofilnim nanosom
je nežen do bolnika.
Visoko kakovostni hidrofilni nanos olajša uvajanje in izvlačenje 
katetra iz sečnice. Nanos se ne razgrajuje in učinek obstojnosti traja 
celoten čas uporabe katetra. 
Gladke in polirane odprtine na katetru dodatno olajšajo izvajanje 
kateterizacije. Sama oblika blistra prispeva k preprosti in takojšnji aktivaciji 
nanosa s sterilno in prečiščeno vodo v priloženi aluminijasti vrečki. 
Katetri s hidrofilnim nanosom, med katerimi so se s svojimi izjemnimi 
lastnostmi izkazali tudi greencath®, so postali zlati standard v večini 
evropskih držav.
Zato je prav, da so vaša prva izbira. 147
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