Posebna izdaja
ŠTIRI DESETLETJA
PRIZADEVANJ
ZA IZGRADNJO DOMA
PARAPLEGIKOV
V PACUGU

Maj 2016

TISKOVINA
POŠTNINA PLAČANA
PRI POŠTI 1130
ISSN 0351-9163

DVE DESETLETJI
PRIZADEVANJ
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Hrvaška vojska zavzame dom v Pineti in
v njega naseli begunce iz Hercegovine.

Oktober 1993

December 1993

Nakup zemljišča od
podjetja Plamen iz
Krope, ki je šlo v stečaj.
Prodajalec je Gradbena
družba Vič.

Rušitvena dela
obstoječega objekta,
izdelava sondažnega
izkopa in urejanje
gradbiščnih objektov

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.
Svet FIHO na svoji seji soglasno podpre
nadaljevanje gradnje in v ta namen
nameni presežek finančnih sredstev
iz leta 2004.

Julij 1998

18. oktober 1998

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.

Sklep o pričetku
gradnje

November 2000

Marec 2004

V gradnjo je vloženih že
752.844.178 tolarjev oz.
današnjih 3.141.563 €.

April 2004

Junij 2004

Ker ni več financerjev, na polovici izgradnje
centralnega dela Doma paraplegikov Pacug
gradbišče prisilno zapremo.

Februar 2005

December 2005

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 le-to Družbo.

Obnovitveno rehabilitacijo izvajamo
v prostorih otroškega okrevališča Kranj
in šestih sobah našega doma (243 m2)
v Pineti pri Novigradu.

Januar 2006

19. maj 2006

Obisk članov Sveta FIHO
v Domu paraplegikov
Pacug in njegova seznanitev
z dejanskim stanjem
in smotrno porabo
odobrenih sredstev
Tehnični prevzem
centralnega objekta z
bazenom in glavnino
infrastrukture.

Pridobitev
uporabnega dovoljenja
za obstoječi del.

17. junij 2006

Poletna sezona 2006

Svet Vlade RS za invalide sprejme tri sklepe,
da je Dom paraplegikov potreben in je
investicijo potrebno zaključiti.

27. junij 2006

2006

Pričetek izvajanja
Skupinske obnovitvene
rehabilitacije v Domu
paraplegikov Pacug

Zaključena III. gradbena
faza nastanitvenega
dela Doma paraplegikov
Pacug

24. september 2015

November 2015

Pridobitev kredita EKO Sklada in
zaključek izgradnje nastanitvenega
dela Doma paraplegikov Pacug

Transformacija projekta IZI iz Zveze
paraplegikov v samostojno dejavnost
Doma paraplegikov

Oktober 2014

Februar 2015

Zasedanje izredne Skupščine Zveze
paraplegikov Slovenije, kjer člani
sprejmejo sklep o dokončanju projekta
Dom paraplegikov Pacug.

Priprava na izgradnjo
nastanitvenega dela

Poletna sezona 2013

Januar 2014

Pričetek gradnje
nastanitvenega dela
Doma paraplegikov
Pacug

Pričetek izvajanja rehabilitacijskih
in socialnih programov in bivanj za
interesne skupine društev paraplegikov,
izvajanje individualnih letovanj in pričetek
programa Kopalni kombi

Pridobitev komercialnega kredita
(SKB Banka) in nadaljevanje
izgradnje nastanitvenega dela Doma
paraplegikov Pacug

Marec 2016

Maj 2016

Slavnostno odprtje in zaključek
gradnje Doma paraplegikov Pacug
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OBNOVITVENA REHABILITACIJA
Ideja o Domu paraplegikov je morala
postati realnost
• V
 letih med 1969 in 1993 smo obnovitveno rehabilitacijo izvajali v prostorih
otroškega okrevališča Kranj in šestih sobah našega Doma (243 m2) v Pineti pri
Novigradu.

• F ebruarja 1995 smo z izjavo za javnost
seznanili širšo slovensko javnost o višini
škode v domu in obvestili članstvo, da do
nadaljnjega ne morejo uporabljati storitev, ki jih je lahko nudil objekt.

• Leta 1991 sta Slovenija in Hrvaška razglasili neodvisnost. Po tem, ko je po desetdnevni vojni v Sloveniji JLA našo državo zapustila, je posegla v spopade na
Hrvaškem.

• T akrat smo pričeli z izvajanjem obnovitvene rehabilitacije, ki je izredno pomembna za ohranjevanje našega zdravja, v

Zdravilišču Laško in Termah Čatež. Kasneje pa smo v ponudbo dodali še šest
drugih zdravilišč.
• L eta 2015 so se paraplegiki in tetraplegiki
lahko odločali za Skupinsko obnovitveno
rehabilitacijo v osmih slovenskih zdraviliščih in Domu paraplegikov v Pacugu.

• L eta 1992 je razglasila neodvisnost tudi
Bosna, hkrati pa se je tam začela vojna.
• O
 ktobra 1993 so se spopadi med Hrvaško
in Bosno okrepili in hrvaška vojska je zavzela naš Dom v Pineti in v njega naselila
begunce iz Hercegovine.
• D
 ecembra 1993 je Komisija za invalidsko
varstvo pri Vladi RS sprejela sklep, da je v
štirih letih treba zgraditi ustrezen objekt
za rehabilitacijo paraplegikov na slovenski Obali, in navedla tudi sofinancerje.
• A
 vgusta 1994 so begunci zapustili Dom v
Pineti, vendar pa je bil vse do temeljitejše
sanacije zaradi opustošenosti in povzročene škode neuporaben.

Leta 1988 smo Dom v Pineti popolnoma obnovili. (Foto arhiv Zveze)

Na obnovitveni rehabilitaciji leta 1971 (foto arhiv Zveze)
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Prim. mag. Rajmond Šavrin, dr. med., Univerzitetni rehabilitacijski
inštitut Republike Slovenije – Soča (URI – Soča)

POMEN OBNOVITVENE REHABILITACIJE ZA OSEBE
Z OKVARO HRBTENJAČE
Da je program obnovitvene rehabilitacije potreben in koristen za osebe z
okvaro hrbtenjače, ni nobenega dvoma.
Okvara hrbtenjače, ki nastane zaradi posledic poškodbe ali obolenja hrbtenjače,
prizadene ne samo zmožnost gibanja in
občutenja, pač pa se ob okvari hrbtenjače pojavijo motnje delovanja številnih notranjih organov, med njimi motnje v zvezi
z odvajanjem seča, blata, spolnimi funkcijami in številne druge. Prilagoditev na
spremembe delovanja človeškega telesa
zahteva čas, in prav zato je rehabilitacija
oseb z okvaro hrbtenjače ena najdaljših.
Žal pa posledice okvare niso nujno dokončne in v nadaljnjem življenju se lahko
pojavijo številni zapleti. Pričakovana življenjska doba oseb z okvaro hrbtenjače
se približuje preostali populaciji, s tem pa
se tudi povečuje možnost za nastanek
številnih poznih zapletov zdravstvenega
stanja. Prav zato je potrebno, da imajo
osebe z okvaro hrbtenjače možnost, da
s pomočjo vključevanja v programe obnovitvene rehabilitacije ohranjajo svoje
psihofizično stanje v kar najboljši kondiciji. V Sloveniji imamo le en oddelek za
rehabilitacijo oseb z okvaro hrbtenjače in
ob potrebi po sprejemanju novo poškodovanih in obolelih praktično ni mogoče
zagotoviti še krajših obnovitvenih programov rehabilitacije za vse osebe z okvaro
hrbtenjače. To ni bilo mogoče niti pred
skoraj petdesetimi leti, zato se je razvila
ideja o organizaciji obnovitvene rehabilitacije za te osebe.
Začetki izvajanja programa obnovitvene rehabilitacije segajo v pozna 60.
leta prejšnjega stoletja in takrat se je tudi
pričelo sodelovanje med Zvezo paraplegikov Slovenije (ZPS) in 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.1 Poleg
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. Pravica do udeležbe v programih obnovitvene rehabilitacije številnim
skupinam invalidov, med njimi tudi tetraplegikom in paraplegikom, je opredeljena od 50. do 53. člena Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja.2
Ob odprtju nastanitvenega objekta
Doma paraplegikov v Pacugu se ponovno ponuja možnost izvajanja programa obnovitvene rehabilitacije v polnem
obsegu, predvsem pa bo ob bistveno
večjem številu istočasno prisotnih udeležencev več možnosti za koristno druženje,
izmenjave mnenj in izkušenj, kar bo še
posebno koristno za tetraplegike in paraplegike, ki bodo komaj zaključili program
medicinske kompleksne rehabilitacije
na URI – Soča in prepričan sem, da bo z
dograditvijo celotnega kompleksa Doma
paraplegikov v Pacugu sodelovanje med
ZPS in URI – Soča še boljše.
Literatura:
1. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, 60 let. Ur.: F. Hočevar. Ljubljana, 2014.
2. http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/o/5580
D0555F5A1FEAC1256CFB003BB45C (28. 3. 2016)
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NAKUP PARCELE V PACUGU
Iskanje in nakup primerne lokacije

Dom Plamen (foto arhiv Zveze)

Ivan Peršak, predsednik
Zveze paraplegikov Slovenije (1969–2008)

V INTERVJUJU ZA GLASILO PARAPLEGIK LETA
2008 JE IVAN PERŠAK O DOMU POVEDAL:
»Dom paraplegikov na morju je bil in
je dolgoletni program naše organizacije.
Zasnovan je bil že ob ustanovitvi organizacije. Pota do doma so bila vedno znova
speljana od poizkusov gradnje v Pineti,
Fiesi, Lazaretu in nazadnje v Pacugu. O
teh naporih pričajo mnogi načrti v arhivu
Zveze. Vse se je začelo znova ob vdoru vojske in beguncev v Pineto. Leta 1998 je bila
končno pridobljena parcela v velikosti
6000 m2 v Pacugu. Takšne parcele tik ob
slovenskem morju ni na voljo, zato je bila
takrat odločitev za nakup zemljišča zares
pravilna, saj je vrednost tega zemljišča
danes vsaj trikratna. In tudi ob nakupu
parcele so se pojavila nasprotja in nerazumevanje dveh članov upravnega odbora.
Res je, vse – od nakupa parcele, začetka
6

gradnje do danes – je silno zaznamovalo delo in dejavnost Zveze in tudi tistih, ki
smo Zvezo vodili. Vrstili so se nizki udarci,
natolcevanja in žalitve, ki so po odločbah
tožilstva zavržene, zdaj pa so predmet
iskanja zadoščenja na sodiščih. Toda ne
glede na vse dogodke je dom v Pacugu
skoraj, ne pa še popolnoma, dograjen,
vendar v njem že potekajo dejavnosti
članov iz vse Slovenije. Gradnja doma
na morju z vso infrastrukturo je bil moj
življenjski cilj pri Zvezi paraplegikov in
pika na i ter moj zaključek devetintridesetletnega dela. Sam sem zelo zadovoljen z
doseženim, ves napor in trpljenje pa sta
pozabljena. Dom ostaja v lasti in uporabi
sedanjim in prihodnjim generacijam paraplegikov.«

Že ob ustanovitvi Zveze leta 1969 je
bil zastavljen cilj ob veliki ambiciji po pridobitvi doma na morju. Te težnje so se
približno 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.
Leta 1990 je takratni Kompas Jugoslavija načrtoval v Novigradu, v Pineti,
velik turistični kompleks Tropic. Vso
dokumentacijo smo pripravili v rokih,
tako da nas je Kompas kot nosilec projekta sprejemal za resne partnerje. 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. Šlo je za zapuščen
kamnolom, ki je bil na minimalni nadmorski višini. V tisti naravni kotlini smo
predvideli novo varianto doma Seasol
Lazaret. Za 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, ki je sodelovala s Komunalnim podjetjem Piran.
Matjaž Planinc, u. d. i. a.
(Vir: Paraplegik, junij 2013)

V tako zapuščenem stanju smo prejeli
zemljišče. (Foto Gradnje Vič)

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.

Dom paraplegikov Pacug je za projektantski biro Studio Scorpio
projektiral arhitekt Miloš Hrastelj. Hrastelja je že v fazi nakupa k sodelovanju pozvalo Komunalno podjetje Piran in GDV (Gradbena družba
Vič). Pri zasnovi objekta pa je 19 let tesno sodeloval z Zvezo paraplegikov Slovenije, njenim upravnim in gradbenim odborom in strokovnim
delavcem, arhitektom Matjažem Planincem.
Miloš Hrastelj:
»Glede na urbanistični načrt je komunala Piran narisala osnutek
projekta, ki je takrat predvideval postavitev treh stolpičev. Ker skozi
lokacijski načrt projekta ni bilo mogoče speljati, so si zamislili objekt,
ki je bil sestavljen iz treh različnih kubusov (hotelski del, garaža, bazenski del in polkrožna terapija). V tem prvotnem načrtu je vladala
zmeda, saj so bili v tistem polkrogu vrisani diagonalni hodniki in konusni prostori, iz katerih se praktično ni dalo narediti nič. Kot takega
sem ga pred dvanajstimi leti dobil v roke kot »dediščino« z idejo, da je
potrebno iz tega nekaj narediti, nekaj, kar bo imelo rep in glavo. Moram reči, da je takrat izgledalo, da projekt ni izvedljiv, saj je bil koncept
že postavljen na osnovi potrjenega lokacijskega načrta.
Projekt Pacug se odvija že dobrih 12 let. Zadnjih 10 let s sodelavcem arhitektom Tomažem Kejžarjem sodelujeva in se dopolnjujeva
na večini projektov, kar velja tudi za projekt Pacug. Pri zunanji ureditvi pa nama je na pomoč
priskočil tudi arhitekt Brane Sodec. Z dobrimi
nasveti in izkušnjami pa nam je vedno pomagal
tudi arhitekt Matjaž Planinc.«

PRIČETEK GRADNJE DOMA
Takole smo zapisali na spletni
strani Zveze paraplegikov Slovenije
ob pričetku gradnje leta 1999:
»Temelji našega novega doma na
parceli nekdanjega počitniškega doma
Plamen iz Krope so že položeni. Z odstranitvijo starega osrednjega objekta
(zaradi ohranitve kulturne dediščine
bomo zgradili skoraj povsem enakega)
in podiranjem starih lesenih bungalovov se je 18. oktobra 2000 pričela ude-

Čiščenje zemljišča (foto Gradnje Vič)

Scorpio studio
Hribarjevo nabrežje 3
1000 Ljubljana
Slovenia, Europe
info@scorpio-studio.si
00386 01 2517 687

Ko je bager prvič zakopal žlico.
(Foto Gradnje Vič)
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janjati naša najpomembnejša in za vse
slovenske paraplegike najbolj koristna
naložba.
Dom bo stal v lepem mirnem zelenem kotičku Pacuga, kjer se bomo lahko v bazenu z morsko vodo daleč od
zvedavih pogledov po mili volji kopali
tudi ob nekoliko slabšem vremenu.
Na 6000 kvadratnih metrih veliki parceli rastejo češnje, oljke, ciprese
in mediteransko grmičevje. Osnutek
kompleksa doma sestavljajo: osrednji
objekt, objekt terapije, apartmaji, bazen z morsko vodo, košarkarsko igrišče in podzemne garaže. Razporeditev objektov je prilagojena želenemu
obsegu nastanitvenih kapacitet in
primerni dostopnosti z invalidskimi
vozički. V domu bo 84 ležišč v dvoposteljnih, triposteljnih in štiriposteljnih
sobah; 68 v apartmajih in 16 v osrednjem objektu.«

Gradnja centralnega objekta

September 2002 (foto arhiv Zveze)

Financiranje in podpora domu do odprtja centralnega objekta
• M
 inistrstvo za delo, družino
in socialne zadeve,
• Ministrstvo za zdravstvo,
• Zavod za zdravstveno
zavarovanje,
• Fundacija invalidskih in
humanitarnih organizacij,
• Denarna sredstva Zveze
paraplegikov.

Širšo družbeno in politično podporo gradnji doma paraplegikov
v slovenski državi in na slovenski obali so dali:
• Komisija za vprašanja invalidov v državnem zboru leta 1993 in leta 1999,
• Komisija za invalidsko varstvo pri vladi RS leta 1993,
• Urad za invalide pri vladi RS leta 1999,
• Svet za invalide pri vladi RS leta 2001,
• Odbor DZ RS za zdravstvo, družino, socialno politiko in invalide 2004,
• Svet FIHO 2004,
• Svet vlade RS za invalide 2006.

Samo Fakin, dr. med., generalni direktor
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
SLOVENIJE
"Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pozdravlja odprtje novega
Doma paraplegikov Pacug kot izjemno
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pomembno pridobitev vseh paraplegikov in tetraplegikov v Sloveniji, saj bodo
novi prostori poleg druženja zagota-

vljali tudi izobraževanje, dobro počutje
in obnovitveno rehabilitacijo vključno
s fizioterapijo in bivanjem. Prepričan
sem, da bodo odlični klimatski pogoji in
usposobljeno osebje Zveze paraplegikov
Slovenije v sodelovanju z zdravstvenimi
delavci zagotovili humano in zdravo
okolje za ohranitev in krepitev zdravja
vseh obiskovalcev."

ZAKLJUČEK GRADNJE CENTRALNEGA
OBJEKTA IN ISKANJE FINANČNIH VIROV
Gradnja tako zahtevnega objekta,
ki bi po prvih ocenah presegel takratno milijardo tolarjev, ne bi bil mogoč
brez podpore države in drugih virov
priliva finančnih sredstev. Potrebna je
bila širša družbeno politična podpora
posameznikov in strokovnjakov, ki naj
bi znali na ustreznih mestih podpreti in predstaviti pomembnost te, za
nas tako prepotrebne, dobrine. Zato
smo v letu 2001 ustanovili SVET ZA
IZGRADNJO DOMA PARAPLEGIKOV
PIRAN. Sestavljali so jo člani: predsednik Mirko Bandelj (generalni sekretar vlade RS), podpredsednik Ivan
Peršak (predsednik ZPS), sekretar Igor
Šimenc (Svet vlade za invalide pri RS),
Janez Obermajer (direktor izvajalca
Gradnje Vič) in častni člani: dr. Anton
Grizold (obrambni minister), dr. Rado
Bohinc (minister za notranje zadeve),
dr. Vlado Dimovski (minister za delo
družino in socialne zadeve) in Stanka Tutta (državna podsekretarka) ter
podporniki dr. Franc Rode (nadškof
in metropolit), Vojka Štular (županja
občine Piran), Alenka Bratuša (sve-

Marec 2004 (foto arhiv Zveze)

Stanje gradnje 2004 (foto arhiv Zveze)

tovalka v finančnem ministrstvu) in
Marko Sok (direktor SKB). Svet je moral najprej pripraviti dobro finančno
konstrukcijo z dolgoročnimi državnimi

posojili, posojili bank, leasing posojili,
donatorji in drugimi viri.

Sestanek s predstavniki vlade, z leve Janko Kušar (predsednik sveta fundacije FIHO),
dr. Vlado Dimovski (minister za delo), Breda Butala (predstavnica ZZZS) (foto arhiv Zveze)
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IZPOSTAVLJENOST MEDIJEM
»Peščica politično nezadovoljnih
invalidov ne more nadvladati volji
več deset tisoč invalidov.
Družba jih je spregledala.«
Mag. Janez Jug,
v. d. direktorja FIHO (2005)

Stanje gradnje novembra 2005, pred obiskom predstavnikov sveta FIHO in sprejetjem sklepa o
dofinanciranju (foto arhiv Zveze)

Po tem, ko je na svoji 14. redni seji
Svet FIHO 23. februarja 2005, po soglasnem sklepu (humanitarnih in invalidskih organizacij) sprejel, da se za
dokončanje našega doma dodelijo

vsa presežna sredstva iz leta 2004, so
se pričele javne polemike in medijska
gonja o upravičenosti takega objekta
za invalidsko organizacijo. V medijih
so se čez noč začeli pojavljati naslovi,

kot so »Kopanje v greznici«, »Milijarde
z manipulacijo«, »Dom paraplegikov ali
igre brez meja« in podobno.
Kratek in jedrnat odgovor predsednika takratne skupščine Zveze paraplegikov Metoda Zakotnika je bil:
»Kljub vsej polemiki o tetra- in paraplegikih smo trdno prepričani, da nam invalidnosti nihče ne bo vzel, zato bomo
naša prizadevanja za boljši jutri ljudi s
podobno usodo, ki nezadržno prihajajo v naše vrste, še naprej odgovorno
izvajali.«

Štefan Kušar, direktor FIHO

FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE INVALIDSKIH
IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ
»V Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v
Republiki Sloveniji smo vedno posebno
pozornost posvečali posebnim socialnim
programom invalidskih organizacij na
področju rehabilitacije in ohranjevanja
zdravja slovenskih invalidov. Tudi če so invalidske organizacije pridobivale sredstva
na podlagi razpisov drugih javnih virov,
kot je npr. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, le-ta niso zadoščala za
celostno vsebinsko ali časovno izvedbo
programov. FIHO je te posebne socialne
programe tako vedno sofinanciral, ven10

dar ne samo v programskem delu, temveč tudi na področju prepotrebnih investicij za izvajanje teh programov. Naložbe
v osnovna sredstva za izvajanje programov rehabilitacije in ohranjevanja zdravja so izredno kompleksne: tako vsebinsko,
časovno kakor izvedbeno, predvsem pa
finančno. Kako zahteven projekt je bil
Dom paraplegikov Pacug na vseh navedenih področjih, kaže dejstvo, da smo
v FIHO prvič kot sofinancerji vstopili leta
1999, ko smo na podlagi razpisa namenili
nekaj več kot 130.000 € za projektno dokumentacijo z gradbenim dovoljenjem in

prispevki. Preteči je moralo 17 let, da smo
navkljub praznim obljubam drugih predvidenih financerjev, katerih predstavniki
so bili zbrani v visoko zvenečem gradbenem odboru z eminentnimi imeni njegovih članov, priča zaključevanju izgradnje
rehabilitacijskega kompleksa slovenskih
paraplegikov z enim največjih vložkov
FIHO v investicijo katerekoli invalidske
ali humanitarne organizacije v Sloveniji.
Upoštevajoč izgrajen kompleks ter potrebe slovenskih paraplegikov lahko z gotovostjo trdimo, da so koncesijske dajatve
prirediteljev iger na srečo v Republiki Sloveniji dosegle svoj namen. Dober namen
za slovenske paraplegike ob solidarnosti
in vzajemnosti drugih invalidskih in humanitarnih organizacij.«

Dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti

OB OTVORITVI CELOSTNEGA KOMPLEKSA
DOMA PARAPLEGIKOV
Z velikim veseljem sem sprejela
vaše povabilo, da napišem nekaj besed ob otvoritvi Doma paraplegikov
v Pacugu.
Kitajski pregovor pravi, da se pot, dolga tisoč milj, prične s prvim korakom. Brez
prvega koraka nikoli ne bomo dosegli cilja. Vendar je prvi korak pogosto najlažji.
Za vsak naslednji sta potrebna volja in
vztrajnost, pred seboj pa moramo imeti
tudi jasen cilj. Vi, članice in člani Zveze
paraplegikov Slovenije, ste na svoji koži
izkusili, kako resničen je ta pregovor!
Invalidnost v zadnjih desetletjih v
Sloveniji obravnavamo v kontekstu naše
pripravljenosti, da oblikujemo svet po
meri vseh in vsakogar. Zato vedno ponavljamo, da je Slovenija socialna in pravna
država s sodobno politiko invalidskega
varstva. To smo potrdili tudi z ratifikacijo
Konvencije OZN o pravicah invalidov leta
2008, ko smo se še dodatno zavezali, da
bomo zagotovili in spodbujali »polno
uresničevanje vseh človekovih pravic in
temeljnih svoboščin za vse invalide brez
kakršnekoli diskriminacije zaradi invalidnosti« (4. člen Konvencije o pravicah
invalidov). Na formalni ravni smo se zavezali, da bomo spoštovali človekove
pravice invalidov najprej v Ustavi, v Akcijskem programu za invalide za obdobje
2014–2021 in v vrsti predpisov s področij
vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja,
zdravstva, grajenega okolja, prometa,
tehničnih pripomočkov in prilagoditev
vozil itd. Med njimi velja posebej izpostaviti Zakon o izenačevanju možnosti
invalidov, ki je za vse invalide, posebej pa
za vas, paraplegike in tetraplegike, zelo
pomemben zakon. Seveda pa se morajo določbe iz predpisov in programov
uresničevati predvsem v vsakodnevnem

življenju. In Dom paraplegikov je primer
tovrstne dobre prakse!
Primer dobre prakse je vsaj iz dveh razlogov. Najprej zato, ker je Dom paraplegikov v celoti vsakomur fizično dostopen.
Zveza paraplegikov Slovenije je poznana
kot tista, ki vedno poudarja pomembnost
fizične dostopnosti za zagotavljanje enakih možnosti invalidov. Poznani ste pa
tudi zato, ker imate največ znanja na tem
področju.
Drugo, kar velja poudariti, je, da se v
tej hiši izvajajo obnovitvena rehabilitacija
in številni drugi posebni socialni programi.
Skupen cilj vseh programov, ki jih izvajate v
Domu paraplegikov, je usposobitev za čim
bolj neodvisno, samostojno življenje. Hvala
vsem, ki omogočate izvajanje programov
za ohranjanje zdravja, kulturnih aktivnosti,
interesnih dejavnosti, izobraževanj, zagotavljanja tehničnih pripomočkov ipd.
Naj ob tej priložnosti izpostavim še
pomembnost povezovanja invalidov v
invalidske organizacije. Zakon o invalidskih organizacijah, ki je bil sprejet konec
leta 2002, določa, da je namen invalidske
organizacije ugotavljanje, zagovarjanje in
zadovoljevanje posebnih potreb invalidov

in zastopanje njihovih interesov. Nadalje
zakon določa, da so temeljne naloge invalidskih organizacij predvsem osveščanje
javnosti o potrebah invalidov in izvajanje
različnih programov z namenom bolj aktivnega življenja invalidov (prevozi, oskrba
s tehničnimi pripomočki, osebna asistenca, nega, fizična pomoč, dnevni centri,
programi za ohranjevanje zdravja in drugi
rehabilitacijski programi, informativna,
založniška in kulturna dejavnost, rekreacija in šport ter podobno). Dober primer delovanja, ki zajema vse naštete aktivnosti,
ste s svojim delom na Zvezi paraplegikov
Slovenije. Brez visoko strokovnega dela,
predvsem pa brez prostovoljstva članic
in članov, tudi Doma paraplegikov ne
bi bilo! Zato posebej hvala vsakomur in
vsem, ki ste pretekla desetletja »gradili«
Zvezo paraplegikov Slovenije!
Naj sklenem tam, kjer sem začela.
Dolgo pot ste prehodili od začetka gradnje pred približno osemnajstimi leti.
Ampak na cilju še niste … Sedaj je pred
vami morda najtežji del poti, ko boste
morali v Dom paraplegikov vsak dan
znova prinašati življenje. Tu bo potrebno
veliko znanja, volje, vztrajnosti, inovativnosti, predvsem pa zavezanosti cilju – paraplegikom in tetraplegikom omogočati
čim bolj samostojno življenje. Trdno verjamem, da boste tudi te naloge, kot ste že
dokazali z dograditvijo doma, uspešno
izvajali. Srečno!

Foto Črt Potočnik - Eter.si
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USTANOVITEV PODJETJA IN OTVORITEV
Ustanovitev podjetja in
tehnični prevzem

ki je bila osnova za prestavitev objekta
kot stvarnega vložka v podjetje.

Po sklepih, sprejetih na Skupščini in
Upravnem odboru Zveze paraplegikov
Slovenije, smo v novembru 2005 pričeli z ustanavljanjem podjetja. Postopek
se je razvlekel iz želenih treh tednov na
tri mesece. Razlogi so bili utemeljeni.
Naša zahteva je bila, da se izognemo
plačilu davka pri prenosu nepremičnine in da z ustanovitvijo podjetja lahko
zahtevamo vračilo davka na dodano
vrednost pri investiciji v objekt. Tako so
že novembra 2005 stekli postopki cenitve in revizije cenitvenega poročila,

Izbira imena podjetja
Vsako podjetje dobi svojo identiteto šele z imenom in simbolom (logotipom) ter skupaj s celostno podobo
kaže svoj obraz v javnosti. Pri iskanju
imena smo se zavedali, da celostna
grafična podoba, vključno z imenom,
mora izvirati iz poslanstva, vizije podjetja. S tem namenom je bil izveden interni anonimni natečaj, s katerim smo hoteli pridobiti ime prav od naših članov,
ki bodo uporabljali storitve podjetja.

15. marec 2006 je bil dan, ko je Dom paraplegikov prvič odprl vrata javnosti. (Foto arhiv Zveze)

Janez Trdina, direktor Doma
paraplegikov Pacug (2006–2013)
»Kar ne morem se sprijazniti z dejstvom, da je letos minilo že deset let od
ustanovitve družbe Dom paraplegikov, d.
o. o., na katero smo prenesli vse aktivnosti
za dokončanje Doma, kasneje pa tudi za
nadaljnje poslovanje. Če pogledam na takratne začetke iz današnje časovne razdalje, so bili začetki dokaj težki. Ob prihodu
na Zvezo paraplegikov Slovenije sem se
12

zavedal razsežnosti projekta. Takoj sta mi
takratni predsednik Ivan Peršak in podpredsednik Dane Kastelic brez zadržkov
posredovala vse informacije v zvezi s preteklim delom na projektu Dom paraplegikov, ki je bil še v fazi gradnje prvega dela.
Ob prevzemu direktorovanja smo
odprli kar nekaj različnih »front«. Seveda
je bila prva naloga dokončanje gradnje,

Komisija je kot prve tri predloge izbrala:
1. mesto: Dom paraplegikov; ime je
jasno in pove to, kar bo glavno poslanstvo novega podjetja.
2. mesto: Galeb; prav galeba smo izbrali za simbol, saj je asociacija na
svobodo, morje ter ne nazadnje
tudi sledi že uveljavljenemu simbolu
ZPS (golobček z zlomljeno perutjo
v srcu).
3. mesto: Osel z liro; kot najbolj duhovit oziroma najbolj drugačen predlog od vseh drugih.

Skupna vrednost celotne investicije
z zemljiščem in komunalno
infrastrukturo do zaključka 1. faze
in tehničnega prevzema Doma
paraplegikov, ki je bil 19. maja 2006,
je znašala 1.139.998.000 SIT
oz. 1.800 €/m2 (z opremo
1.326.808.000 SIT oz. 2.095 €/m2).
Pri tem velja poudariti, da je bil
v teh zneskih obračunan tudi
takratni 20-odstotni DDV.

pridobitev uporabnega dovoljenja in začetek izvajanja novega programa prek
Zveze paraplegikov Slovenije.
V tem času sta bila Zveza in Dom
izpostavljena medijski gonji sorodne
invalidske organizacije. Negativno so v
medijih, ki so jim brezumno sledili, hoteli
prikazati naša prizadevanja za neutemeljena, mogoče celo preveč ambiciozna.
Uspešno sem se uprl medijskim pritiskom
in s pravičnim prikazom pokazal našo resnično podobo.
Bolj kot neutemeljeni napadi sorodne
organizacije so me presenetili negativni

odzivi naših članov. Vendar so se pozitivni odzivi pokazali že v istem letu začetka
delovanja Doma. Razlog je bila velika angažiranost vseh vpletenih poleg mene: od
oskrbnika do kuharja.
Kot največja naloga mojega delovanja pa se je pokazalo pridobivanje sredstev za dokončanje celotnega kompleksa.
Zmotno je bilo prepričanje, da bomo s
pomočjo države in evropskih sredstev kaj
hitro dokončali celotni kompleks. Ne glede na naše predstavitve programa »Soci-

alne integracije«, ki je še kako pomemben
za vse najtežje oblike invalidnosti, smo bili
vedno v izboru za sofinanciranje, pa vendar je za naš projekt zmanjkalo sredstev.
Moram pa poudariti, da je bilo veliko
več prijetnih in vzpodbudnih trenutkov,
ki sem jih doživel v Domu paraplegikov.
Posebej bi izpostavil vsakoletno prireditev
Dnevi kulture. V teh dneh je Dom dobesedno »pokal po šivih«. Prav taki so bili
trenutki, ko smo se invalidi združili z vsemi
ostalimi in so nastale nove ideje, pobude

... Skratka, spoznali so naše zmožnosti.
V času odprtja celotnega kompleksa
Doma bi se še posebno zahvalil vsem
sodelavcem v Pacugu, ki so aktivno sodelovali pri zagotavljanju delovanja programa. Zahvalil bi se tudi ostalim, ki ste
karkoli dobrega prispevali. Vse dobro pa
tudi tistim negativnim mislim in kritikam,
ki so nam nalagale še večjo odgovornost.
Danes mi je v veselje, da se te misli niso
uresničile.«

NADZORNI SVET DOMA PARAPLEGIKOV
Mirjam Kanalec, predsednica NS
(2009–2015)
Foto Črt Potočnik - Eter.si

»Tam doli v Pacugu me živega ne
bodo videli,« so bile besede, ki jih je pred
leti izrekal marsikateri slovenski para- ali
tetraplegik. Občutki ob novem kompleksu pa so danes popolnoma drugačni –
polni presežkov.
Kot predsednica Nadzornega sveta
Doma paraplegikov, središče zdravja in
počitnic, d. o. o., sem spremljala razvoj
doma skoraj od začetka do danes, kot
gostja doma pa občutila velikanske spremembe in kvalitativni preskok v 10-letnem obdobju poslovanja.
Ideja in sanje o domu slovenskih paraplegikov na morju segajo v začetke
organiziranega delovanja Zveze paraplegikov Slovenije. A ko je bil leta 2006 tudi
dejansko zgrajen in odprt del celotnega
načrtovanega kompleksa, je bil dom istočasno breme in izziv. Velika večina članstva je zaradi lokacije, ki je odmaknjena
od morja in v strmem okolju, do bivanja
v domu v Pacugu čutila velik odpor. Vod-

stvo doma in zveze se je trudilo in iskalo
vsebine, ki bi privabile uporabnike. Predvsem pa so se srečevali z visokimi stroški
obratovanja. S finančnega vidika bi bilo
gotovo najboljše, da bi bil dom zaprt. S
šestimi sobami pravzaprav ni bilo možno
kaj dosti početi. Dom je bil odprt le kratek
čas v letu za organizirane skupine iz lokalnih društev, bazen je bil z redkimi kopalci
pravo razkošje za tiste, ki so hoteli mir in
intimo. V domu je poletje preživljalo vedno več gostov, člani in članice pa so se iz
leta v leto številčnejše vračali.
Pomemben preskok pa se je zgodil
pred tremi leti z začetkom izvajanja skupinske obnovitvene rehabilitacije parain tetraplegikov. V ta namen so se uredili:
kuhinja, fizioterapija, jedilnica, kopališče,
zaposlil se je ustrezen kader, sezona se
je podaljšala. Dom je zadihal s polnimi
pljuči, sicer pa zaradi prezasedenosti pokal po šivih. Zaradi omejenega števila
sob smo morali številnim zavrniti prijavo

na obnovitveno rehabilitacijo, posamezni gostje pa niso več mogli dobiti proste
sobe za bivanje in uživanje ob bazenu z
morsko vodo.
Zato smo v zadnjem času še intenzivneje iskali vire financiranja za dokončanje nastanitvenega dela. Po vrsti neuspešnih prijav na mednarodne razpise,
iskanju strateških partnerjev doma in v
tujini je Skupščina Zveze paraplegikov
Slovenije odločila, da za dokončanje nastanitvenega dela v Pacugu gospodarska družba Dom paraplegikov, d. o. o., v
100-odstotni lasti Zveze, najame kredit,
ki ga bo omenjena gospodarska družba
vračala več let. In potem se je vse odvijalo
bliskovito. Pred nami je nov, funkcionalen
objekt, ki jemlje dih. Novo vodstvo doma
je tudi že zaposlilo nov, mlad kader, ki bo
skrbel za goste.
In sedaj lahko rečemo, da je otrok
shodil, kaj shodil – galeb je poletel proti
neskončnemu nebu možnosti. Srečno!
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Nadzorni svet doma paraplegikov
Vodenje in upravljanje družbe Dom
paraplegikov, d. o. o., poteka po dvotirnem sistemu, v katerem ima osrednjo
vlogo uprava z izvršilnimi funkcijami

Ivan Peršak
(foto arhiv Zveze)

Dane Kastelic
(foto arhiv Zveze)

(direktor) in nadzorni svet z nadzornimi
pooblastili. Med upravo in nadzornim
svetom poteka stalen dialog.

Metod Zakotnik
(foto Fotomorgana)

Jože Okoren
(foto DPDBP)

Nadzorni svet Doma paraplegikov so
od ustanovitve do danes zastopali:
2006–2009
Ivan Peršak – predsednik NS
in člana Dane Kastelic
in Metod Zakotnik
2009–2015
Mirjam Kanalec – predsednica NS
in člana Dane Kastelic
in Jože Okoren

SOCIALNA REHABILITACIJA
Špela Šušteršič, univ. dipl. socialna delavka, strokovna delavka Zveze paraplegikov Slovenije

POMEN SOCIALNE REHABILITACIJE
Dom bo omogočal prijetno bivanje,
obenem pa bodo gosti lahko naredili nekaj za svoje telo in dušo, in si tako izboljšali
telesno in psihično počutje.
Najsodobnejši dom za obnovitveno in
socialno rehabilitacijo v prijetnem mediteranskem okolju bo omogočal izmenjavo
izkušenj med gosti, saj so invalidi obremenjeni z različnimi predsodki in novo nastalimi težavami zaradi invalidnosti. Skozi socialno rehabilitacijo v smislu skupinskega
druženja, medgeneracijskih pogovornih
skupin, organiziranih delavnic, informiranj
o različnih področjih rehabilitacije, pripomočkov in novosti s področij rehabilitacije
bosta nudeni neformalna podpora in pomoč vsem gostom Doma.
Izrednega pomena je izmenjava medsebojnih izkušenj in znanj, ki so si jih pridobili člani z življenjem na vozičku in do14

življanjem svojega življenja po nastanku
invalidnosti.
Hkrati pa bo Dom nov inkubator idej,
saj verjamemo, da se bodo med bivanjem
v domu razvile nove in inovativne ideje za
izboljšanje in nadgrajevanje življenja gibalno oviranih v slovenskem prostoru.
Ob tem naj poudarimo, da je socialna
rehabilitacija pomembna tudi za svojce in
prijatelje oseb z invalidnostjo ter za osveščanje vseh ostalih gostov. Dom bo priložnost za krepitev socialne vključenosti, razbijanje predsodkov in zagotavljanje enakih
možnosti in enake obravnave za vse.
V domu se bodo srečevali različni gostje, s tem pa se bo širilo sporočilo nediskriminacije, univerzalne dostopnosti, večala
se bo ozaveščenost o invalidih in ustvarjale
se bodo možnosti za različna medgeneracijska in druga sodelovanja.

V Domu paraplegikov organiziramo, pod
pokroviteljstvom članov združenja Gold
Wing Slovenija, prireditev »PARAWing«, ko
motoristi z Gold Wing Honda motorji zapeljejo paraplegike na motoristično doživetje.
(Foto arhiv Zveze)

Ob dnevih kulture v Pacugu so naši kulturni
ustvarjalci razstavljali likovna dela, organizirali različne koncerte, literarne večere ter se
izpopolnjevali v različnih tehnikah slikanja
in seveda družili. (Foto arhiv Zveze)

OBNOVITVENA REHABILITACIJA
Damjan Hovnik, direktor
Doma paraplegikov Pacug (2012–2014)

»REHABILITACIJA DALEČ PRED
KONKURENCO«
»Vesel sem, da sem imel možnost dve
leti voditi Dom paraplegikov. Že od vsega začetka sem v dom rad zahajal, saj je
destinacija, kjer lahko tudi najtežje prizadeti tetraplegiki občutijo bazen z morsko
vodo, poležavajo na toplem soncu in se

razvajajo ob kulinaričnih specialitetah
naših kuharic in kuharjev ... Ko sem dom
prevzel, je bil kot dojenček. Ob zagonu
gostinske dejavnosti in obnovitvene rehabilitacije smo se spopadali z različnimi
težavami, ki smo jih bolj ali manj uspešno

SKUPŠČINA V PODPORO
DOKONČANJU IZGRADNJE
Barbara Slaček, direktorica
Doma paraplegikov Pacug (2014–2015)

DODALI SMO DESNO PLJUČNO KRILO
»Veselim se dne dokončnega odprtja
doma v Pacugu. Veselim se, saj je kljub
temu, da so se v zadnjih nekaj letih v domu
začele izvajati dejavnosti, kot so socialna
in kulturna dejavnost, videli smo porast
obiska interesnih skupin, pa polno zasedenost obstoječih kapacitet zaradi pričetka
izvajanja obnovitvene rehabilitacije in še
bi lahko naštevala, Dom počasi hiral. Ker
ni mogel zadihati s polnimi pljuči, je bila
odločitev o dokončanju nastanitvenega
dela neizbežna in nujno potrebna, sicer …
Levemu »pljučnemu« krilu smo tako v
rekordnem času dodali še desno, moder-

no in tehnološko sodobno »pljučno« krilo.
In končno je prišel dan, ko je dom zadihal.
Zadihal pa ni samo dom, zadihali
smo vsi. Na voljo nam je najsodobnejši
center, z vso potrebno tehnično in kadrovsko podporo, ki jo paraplegiki in tetraplegiki potrebujemo za ohranjevanje svojega zdravja. Ali ga bomo znali izkoristiti?
Že leta rada zahajam v dom na kopanje, rehabilitacijo in družinski oddih.
Že leta izkoriščam dom za lajšanje svojih
zdravstvenih tegob in užitek.
Diham z njim in vesela sem zanj, zase
in za nas!«

reševali. Ob dokončanju nastanitvenega
dela Doma paraplegikov pa bo ta lahko
zadihal s polnimi pljuči, saj bo lahko sprejel do 50 obiskovalcev na skupino, kar pa
je že lepa številka. Verjamem, da bo rehabilitacija v domu daleč pred konkurenco,
saj izhajamo iz lastnih izkušenj in vemo,
kaj je dobro za nas, para- in tetraplegike.
Prepričan sem, da bodo gostje zapuščali
dom veselih obrazov, polni novih doživetij in s ponosom, da smo tudi paraplegiki
dobili svoj košček raja na zemlji.«

Leta 2013 je
Dom paraplegikov kot partner
v projektu
Evropskega
socialnega sklada »Invalid za
invalida« Zveze paraplegikov
Slovenije pričel z dejavnostjo
dobave in servisa medicinskih
pripomočkov IZI.
V prostorih Zveze je 24. septembra
2015 potekala 1. izredna seja Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije. Člani
skupščine so se na izredni seji sestali
zaradi dokončne izgradnje Doma paraplegikov Pacug. Seznanili so se s strateškim načrtom nadaljevanja gradnje, ki
ga potrebujemo, če želimo uresničiti ta
naš dolgoletni in prioritetni cilj in s poroštvom za posojilo, ki ga bo prevzela
Zveza paraplegikov Slovenije.
Skupščina Zveze je sprejela sklep o
posojilih najbolj ugodnih ponudnikov Eko sklada v višini 556.000 € za dobo 10
let in komercialni kredit pri SKB banki v
višini 1.000.000 € za dobo 12 let.
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DAN ODPRTIH VRAT
15. april 2016 _ dan odprtih vrat

Doma paraplegikov in slavnostna skupščina Zveze paraplegikov Slovenije
Matjaž Planinc, u. d. i. a., strokovni delavec,
arhitekt pri Zvezi paraplegikov Slovenije

NASTANITVENI OBJEKT IN ZUNANJA UREDITEV
KOMPLEKSA DOMA PARAPLEGIKOV V PACUGU
Pred letom dni, ko smo 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.
V teh dneh lahko ugotavljamo, da so vsi
trije cilji doseženi.
21. oktobra 2015 je bila uvedba v delo,
22. aprila 2016 pa tehnični pregled objekta. V šestih mesecih je 12 pogodbenih izvajalcev izpolnilo zastavljene pogodbene
roke, z nekaj dopolnili, zaradi naknadnih
sprememb v izbiri vgradnih materialov.
Model izvedbe projekta z neposrednim
oddajanjem del je v primerjavi z modelom »na ključ«, ki je bil aktualen v I. fazi
gradnje kompleksa Doma paraplegikov,
neprimerno bolj zahteven za koordinacijo, zagotavlja pa dobro preglednost izvedbe v cenovnem in kvalitetnem smislu
ter zanesljivosti neposrednih garancij za
opravljena dela.
Kot odgovoren nadzornik gradbenih
in obrtniških del ter koordinator vseh del
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sem v teh mesecih vsaj trikrat tedensko sodeloval na objektu z naslednjimi izvajalci:
•M
 AKRO 5 GRADNJE Koper – gradbena
in obrtniška dela,
• IZOGRADNJA Koper – ravna zelena
streha,
• INSTALACIJE KOVAČIČ Ilirska Bistrica –
strojne instalacije,
• E LCOM Ljubljana – elektroinstalacije,
• K ONE Ljubljana – osebni dvigali,
•M
 IK Celje – stavbno PVC-pohištvo,
•D
 OORSON Maribor – avtomatska
drsna vrata,
•M
 IZARSTVO KRŽIŠNIK Gorenja vas –
notranja vrata, protipožarna sobna
vrata,
• K AMNOSEŠTVO TAVČAR Sežana –
kamnite obloge,
•M
 IZARSTVO RAVNOHRIB Ljubljana –
pohištvena oprema,
•O
 RTOSANA Trzin – stropna dvigala,
• T ITRO Renče – savna (in pokritje bazena v naslednji fazi).
Opremljeni prostori nastanitvenega objekta obsegajo 17
dvoposteljnih sob, dve dvorani,
savno in spremljajoče prostore,
skladišča, energetske prostore
in komunikacije. Preračunana
vrednost za 1264 m2 znaša cca

1000 €/m2, kar pomeni skupaj z vrednostjo III. faze gradnje cca 1400 €/m2. V tej
ceni je vračunana tudi ureditev okolice
s tlakovanimi in zelenimi površinami ter
klančinskim objektom.
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 bodo
nadzorovani in upravljani s centralnim
nadzornim sistemom.
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. Vse horizontalne
notranje in zunanje ter vertikalne komunikacije omogočajo univerzalno dostopnost za goste na invalidskih vozičkih.
Kvalitetna izvedba in barvitost oblikovanja v harmoniji z naravnim okoljem pa
bo zagotavljala dobro počutje ob koriščenju programov in gostoljubja osebja
Doma paraplegikov, središča zdravja in
počitnic.

Foto Fotomorgana.si

bile ustvarjene z usti) bodo ponosno
odsevale in krasile prostore doma.
Z velikim aplavzom pa so vsi pospremili simbolni dogodek, ko je predsednik direktorici doma Jani Rožaj
izročil zastavo z znakom Doma paraplegikov in zastavo Zveze paraplegikov
Slovenije. Zastavi bosta krasili vhod
celotnega kompleksa ter gostom in
mimoidočim že na daleč sporočali, da

center upravljajo prijetni in gostoljubni
ljudje. S tem je direktorici zaupal tudi
naš dolgoletni cilj v upravljanje.
Župan Občine Piran Peter Bossman, ki je povzel besedo, je omenil
naše dobro sodelovanje. Povedal je, da
je današnji dan – Dan odprtih src.
Arhitekt Zveze Matjaž Planinc, ki je
skrbno spremljal dograditev doma, je
orisal potek gradnje in kapacitete doma.

Foto arhiv Zveze

Dneva odprtih vrat novega Doma,
ko smo naš biser prvič postavili na
ogled vsem našim članom se je udeležilo nekaj več kot 300 paraplegikov in
tetraplegikov iz vseh devetih pokrajinskih društev, nagovoril pa jih je predsednik Zveze Dane Kastelic. Likovniki
kulturne dejavnosti Zveze so ob tej
priložnosti Domu poklonili 19 svojih
likovnih del. Njihove slike (nekatere so

Jana Rožaj, direktorica
Doma paraplegikov Pacug (2015–)

VIDIK ZA RAZVOJ DOMA V BODOČE IN
MOŽNOSTI, KI JIH BO NUDIL
Ob sedanjih 8 sobah in 17 posteljnih
kapacitetah bo preskok na 24 sob in 48
posteljnih kapacitet velik napredek, ki odpira različne možnosti. Pridobitev veliko
zunanjih površin ob novem nastanitvenem delu da Domu veliko širino. Konferenčna dvorana bo uporabljena tudi v
komercialne namene, posledično bo tudi
več zunanjih gostov. Savna je poseben
kotiček, kjer se bodo gosti lahko sprostili.
Dom paraplegikov Pacug ima v bodoče velike možnosti razvoja. Potekal
bo v treh smereh: zdravstveni dejavnosti,
pridobitvi čim več članov tujih invalidskih
zvez ter ciljnem potrošniškem turizmu.
Zdravstveni turizem bo usmerjen v
pridobitev koncesije za stalno delovanje
ambulante in posledično delovanje fizi-

oterapije z vsemi terapijami. Pridobitev
potrebnih dovoljenj in dokumentacije pa
je kar zapleten proces, zato se ga bomo
lotili postopno in premišljeno.
Dom je za tujce s svojo celovito ponudbo lahko zelo privlačen, saj je tudi
cenovno ugoden, sorodne dejavnosti v
tujini so namreč zelo drage.
Potrošniški turizem pa bo treba še implementirati, saj je sedaj Dom zmogljivejši
in nam le-to tudi omogoča.
Lokacija Doma paraplegikov je za
mnoge zgrešena, jaz pa ravno v lokaciji
vidim prednosti. Dom je zunaj glavnih
turističnih naselij Obale, Portoroža, Pirana in Izole. Oddaljenost vseh teh krajev
je največ 10 minut vožnje. Obalne občine
nudijo različne možnosti zabave, vsaka

s svojim programom, od domačih tržnic
do velikih prireditev.
Trasa Lucija–Piran je v celoti brez ovir
in se lahko po njej z vozički pride nemoteno več kilometrov po ravni poti ob obali.
Za Izolo velja ista zgodba, celotna obalna
sprehajalna pot od svetilnika do Belvederja je brez ovir. Na plaži v Strunjanu imamo
dve klančini, ki omogočata vstop v morje.
Da ne pozabimo še na obmorsko klimo in višje temperature v zimskem času v
primerjavi s kraji drugod po Sloveniji. Vse
to so velike prednosti Doma, saj je Dom
zelo primeren tudi za obolele z drugimi
diagnozami (bolnike z dihalnimi obolenji, srčne bolnike, diabetike). Bazen, ki ga
imamo, ima izpeljano črpališče v morje,
tako imamo redno svežo morsko vodo,
saj vemo, da je morje zelo zdravilno.
V fizioterapiji imamo tudi nove aparature, ki omogočajo kvalitetne storitve.
Dom bomo morali vsekakor dobro
marketinško tržiti, s tem pa pridobivati
nove goste.
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SLAVNOSTNO ODPRTJE DOMA
Uradno odprtje dokončno dograjenega
Doma paraplegikov v Pacugu
V Pacugu se je 6. maja 2016 uresničil
dolgoletni cilj slovenskih paraplegikov
in tetraplegikov. Na ta dan, ki bo z zlatimi črkami vpisan v anale Zveze, smo
namreč po dolgih letih tudi uradno
odprli dokončno dograjen Dom paraplegikov – središče zdravja in počitnic.
Slavnostni gostje in govorniki so
bili: dr. Milan Brglez – predsednik
Državnega zbora RS in pokrovitelj slovesnega dogodka, ki je povedal, da je
to zgodovinski dogodek, ki terja pozornost in podporo tudi politike; Meira
Hot – podžupanja Občine Piran; Gunilla Ahren – podpredsednica Evropske zveze paraplegikov, ki je ob tej
priložnosti predsedniku Danetu Kastelicu izročila umetniško sliko švedskega
slikarja, ki nosi primeren naslov Upanje.
Hkrati pa najavila, da je bila Zveza paraplegikov Slovenije izmed več kandidatov izbrana za organizatorja evropskega kongresa paraplegikov - ESCIF
leta 2017, ki bo potekal ravno v Pacugu. Umetniško plaketo je predsedniku
poklonil tudi predstavnik invalidske
organizacije iz Italije Sergio Rajmondo, paraplegiki iz Srbije in Hrvaške pa
so direktorici izročili priložnostna darila,
vsi pa so izrazili željo po dobrem medsebojnem sodelovanju v prihodnje.

Dom paraplegikov Pacug, SREČNO
(Foto Črt Potočnik – Eter.si)

18

Zveza je v zahvalo in spomin na odprtje doma poklonila Meiri Hot, msg. Juriju Bizjaku,
Gunilli Ahren, dr. Milanu Brglezu in našemu arhitektu Matjažu Planincu z zlato paleto
nagrajene grafike našega slikarja Metoda Zakotnika. (Foto Črt Potočnik – Eter.si)

Trak sta skupaj s predsednikom DZ prerezala naša ustanovna članica in dobitnica prve zlate
medalje na Paraolimpijskih igrah Pavla Sitar ter eden najmlajših članov in neposredni sosed
Doma paraplegikov Nick Špoljer. (Foto Črt Potočnik – Eter.si)

Dane Kastelic, predsednik Zveze
paraplegikov Slovenije (2008–)

SAMOSTOJNO IN PONOSNO NA POTI
V PRIHODNOST
Po več kot desetletnem obdobju neprestanih naprezanj Zveze paraplegikov Slovenije, da bi prišla do funkcionalno popolnoma ustreznega objekta, kjer bi se lahko
izvajala obnovitvena in socialna rehabilitacija slovenskih para- in tetraplegikov, smo 6.
maja 2016 ponosno dočakali ta dan. Zbrali
smo se na prečudovitem mirnem predelu z največ sončnih dni v slovenski Istri, v
novo zgrajenem poslopju v okviru Doma
paraplegikov, s katerim se bodo občutno
povečale njegove nastanitvene kapacitete,
organizacijsko pa bo lahko družba zadihala s polnimi pljuči. Na parceli, veliki 5851 m²,
v objemu dreves in bližini morja je, kot ste
lahko videli, postavljen centralni objekt, kjer
se bo od danes dalje izvajala terapija, tu je
čudovit bazen in pa garaže s skupno uporabno površino 3201 m².
Še pred pričetkom izgradnje smo za
različna dovoljenja in komunalne prispevke
občini in državi plačali kar 410.000 €. Kot investitorji pa smo v to lokalno okolje v celoti
dodatno financirali še dotrajano kanalizacijo v dolžini 270 m, vodovodno instalacijo
iz azbesta v dolžini 440 m, 350 m odvodne
kanalizacije, povečavo zmogljivosti transformatorja, uredili celotno hidrantno zaščito v bližnji in daljni okolici Doma in na
koncu tudi razširili in uredili cesto v dolžini
290 m. Neurejen pa je ostal še del dovozne
poti v dolžini 150 m, za katero pa, glede na
naš dosedanji vložek, upravičeno pričakujemo, da jo bo v najkrajšem možnem času
Občina Piran kot turistično najbolj razvita
Občina tudi sanirala in jo spremenila v varno cesto za vse udeležence. Prepričan sem,
da je naša organizacija tudi v duhu dobrih
medsosedskih odnosov do prebivalcev Pacuga in lokalne skupnosti v tem delu zelo
izboljšala kvaliteto življenja glede posodobitve infrastrukture.
Z izgradnjo centralnega objekta, bazena, terapije in ureditvijo že navedene infrastrukture v okolici smo pričeli leta 2000,
skupni strošek vseh del pa je znašal 4.4 mio
€. Glavno finančno podporo v vseh 15 letih
izgradnje centralnega in terapevtskega dela
nam je nudila Fundacija invalidskih in hu-

manitarnih organizacij FIHO. Za to res izjemno pomoč se Fundaciji ob tej priložnosti
še posebej iskreno zahvaljujem. Zahvala gre
tudi vsem invalidskim organizacijam, vključenim v Nacionalni svet invalidskih organizacij – NSIOS, ki so z razumevanjem in solidarnostjo projekt podpirale in verjele vanj.
To smelo odločitev, da dokončamo
izgradnjo nastanitvenega dela in s tem
posledično celoten projekt, smo sprejeli na
organih Zveze paraplegikov Slovenije skupaj s poslovodstvom družbe leta 2014, saj
smo se kot odgovorni lastniki zavedali, da
bi se v primeru, da bi se gradnja nadaljevala
še nadaljnjih pet let, pričela delati večja gospodarska škoda na že izgrajenem objektu
in infrastrukturi. S tem pa bi se Zveza kot lastnik zelo neodgovorno obnašala do že vloženih sredstev. Zavedali smo se tudi, da se
tudi dosedanji glavni financer FIHO spopada s težavami pri financiranju programov
in delovanja invalidskih organizacij in da
sredstva za večje naložbe glede na potrebe
vseh organizacij še dolgo ne bi zadoščala
za dokončanje Doma paraplegikov.
Odločitev, da nastanitveni del dogradimo predvsem z lastnimi sredstvi in sredstvi
kredita komercialne banke in Eko sklada
RS, je bila skrbno pretehtana in sprejeta
na podlagi temeljite analize stanja Doma
paraplegikov, ki vključuje tudi finančno
oceno naložbe z raziskavo trga in analizo
tveganja. Na podlagi ugotovljenih kazalnikov smo pripravili Poslovno-strateški
načrt 2015–2019, ki opredeljuje poslovanje
družbe. Hkrati pa smo prek Gradbenega odbora prevzeli tudi vso odgovornost
nadzora, kvalitete vgrajenih materialov,
medfaznih prilagoditev ter popolno koordinacijo z vsemi izvajalci, za kar sem moram ob tej priložnosti še posebej zahvaliti
strokovnemu delavcu na Zvezi paraplegikov, arhitektu Matjažu Planincu. Z dograditvijo te zgradbe v izmeri 1264 m², ki je
stala skupaj z ureditvijo okolice 1.6 mio €,
smo tako prišli do sodobno opremljenega
in energetsko varčnega objekta, hkrati pa
smo slovenski para- in tetraplegiki prišli do
svojega doma pod primorskim soncem,

kjer se bomo lahko počutili sprejeti.
Ne samo v arhitekturnem smislu, kjer
je v vseh ozirih edini objekt v Sloveniji, popolnoma prilagojen za ljudi, ki uporabljamo invalidski voziček, v mislih imam tudi
strokovnost in usposobljenost osebja, ki
bo prek medicinskih, kulinaričnih in drugih
spremljajočih ponudb poskrbelo za nas, da
se bomo tukaj odlično počutili in se bomo
sem tudi z veseljem vračali. Verjamem, da
bo ta Dom paraplegikov tudi kot inkubator
idej postal vodilni v srednjeevropskem prostoru za celostno obravnavo para- in tetraplegikov na enem mestu.
Pri tem imam v mislih izmenjavo dobrih praks, oskrbo z ustreznimi medicinskimi pripomočki, obnovitveno in socialno
rehabilitacijo, hkrati pa verjamem, da bo
postal tudi priljubljeno mesto počitnikovanj
invalidov in njihovih družin.
Vsi pogoji so izpolnjeni, zato dovolimo,
da se bo ta center razvijal v smereh, ki so
za nas najpomembnejše. S to investicijo je
Zveza paraplegikov Slovenije postavila največji gospodarski projekt v zgodovini naše
organizacije, ki je lahko ponos tudi lokalni
skupnosti, državi in vsem, ki nam zaupajo.
S tem pa sporočamo, da smo tudi invalidi
sposobni delovati, upravljati in ustvarjati v
duhu poslovne odličnosti.
Spoštovani vsi, ki prebirate te vrstice. V
letošnjem letu, ko praznujemo 47. rojstni
dan naše organizacije, smo s tem zaključnim dejanjem, uradnim odprtjem kompleksa Dom paraplegikov Pacug, uresničili tudi
sanje naših predhodnikov, ki so pričeli z idejo
po primernem objektu ob morju in tej ideji
so v preteklosti postavili tudi osnovne temelje. Tu imam v mislih vse ustanovne člane s
pokojnim Ivanom Peršakom na čelu, ki je to
vizijo razvijal in jo je na tem prostoru pripeljal do faze, ko ni bilo poti več nazaj.
Zaradi pomembnosti obnovitvene in
socialne rehabilitacije naših članov in drugih gibalno oviranih invalidov bo Dom paraplegikov v tem biseru Občine Piran s svojimi storitvami in mirnim okoljem inkubator
idej in dobrega počutja. Kot feniks bo galeb
iz logotipa Doma paraplegikov samostojno in ponosno poletel z novico, sporočilom
in povabilom po Evropi: »PRIDITE, POGLEJTE IN PREIZKUSITE.«
Domu paraplegikov Pacug želim veliko
uspeha in vse dobro na nadaljnji poslovni poti, vsem njegovim obiskovalcem pa
odlično okrevanje ali počitnikovanje in obilo prijetnih in nepozabnih trenutkov!
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