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Spoštovane članice in člani Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije. 
 
Maja je bilo 12 let, odkar mi je bilo zaupano, da vodim Zvezo 

paraplegikov Slovenije in na svoje delo, na svoje sodelavce na Zvezi, na 

vse sestave UO, Skupščine in NO, na vodstva društev paraplegikov in 

na vse VAS, članice in člani, sem zelo ponosen. Ob pogledu nazaj lahko 

z zadovoljstvom in ponosom rečem, veliko večino želenega in 

načrtovanega smo skupaj dosegli in veliko presegli. Zelo pogosto v 

državi od najvišjih predstavnikov slišimo, da je Zveza paraplegikov 

Slovenije zaupanje vredna reprezentativna invalidska organizacija, 

odlično organizirana, da imamo jasne cilje, smo zelo odprti in 

kooperativni pri pripravi predpisov, usmeritev in deklaracij za 

izboljšanje življenja slovenskim para in tetraplegikom, kakor tudi 

ostalih invalidov, da smo lahko zgled vsem, kako nam s skupnim 

delom, s skupnimi cilji in enotno vizijo uspe izvesti številne projekte 

doma in tudi v tujini! Skratka, tudi Slovenija je ponosna na slovenske 

paraplegike in tetraplegike! Tudi v Evropi, še posebno v Evropskem 

združenju paraplegikov in na območju jugovzhodne Evrope izjemno 

spoštujejo našo Zvezo. Seveda vse ni bilo vrhunsko, kaj šele idealno. 

Tudi sam sem sprejel marsikdaj, kar bi v drugem trenutku morda 

drugače, vendar vedno sem imel v mislih večino naših članic in članov, 

vedno sem iskal pot in cilj, ki bi bil najbližje večini, nikoli in nikdar 

nisem delil člane na bolj ali manj pomembne, take ali drugačne, na 

regijsko pripadnost …, svoje napake priznam in se jih zavedam. Ampak 

iz napak se tudi učimo … Spoštovani moji sočlani, moje delo v okviru 

Zveze paraplegikov ali matičnega društva spremljate in ocenjujete več 

kot 12 let. Sam sebe ne ocenjujem; Da sem kakršen sem! Drugih je že 

tako ali tako preveč! Po naravi sem ambiciozen človek. "Nisem pa 

prevzeten«! in takega me boste v primeru izvolitve morali sprejemati 

še naslednja štiri leta. Bom pa tako kot do sedaj predsednik vseh, 

enako tistih, ki se z mojimi pogledi na delovanje Zveze ne strinjate, 

kakor tistimi, ki me pri tem podpirate. Ponosno pa lahko poudarim da 



 

 

Zveza v svoji petdeset letni zgodovini še ni imela tako močnega 

položaja v slovenski družbi, kakor tudi med samimi invalidskimi in 

ostalimi nevladnimi organizacijami. Zato si želim, da skupno našo 

zgodbo, nadaljujemo v prihodnje in jo še bolj skupaj razvijamo! 

V nadaljevanju pa bi vseeno v osmih alineah predstavil prioritete 
mojega oziroma našega Programa 2020–2024, ki temelji na veliki 
realnosti in še večji ambicioznosti. Prepričan sem, da bomo ob složnem 
delu, dobri delovni vnemi in ob podpori države program skupaj izvedli 
in glede na izkušnje tudi presegli! 
Glavni cilji:  

1. Opredelitev Obnovitvene rehabilitacije  v Zakonu ZZVZZ 
2. Invalidske pokojnine na raven minimalnega osebnega dohodka 
3. Odprava razlik za telesne okvare ZPIZ  
4. Sistemska ureditev prevozov za člane in ostale gibalne invalide, 

da storitev  financira pristojno ministrstvo,  izvajala pa bi jih med 
drugimi lahko društva paraplegikov na terenu 

5. Reorganizacija operativnega delovanja Zveze v duhu časa in 
novih organizacijskih pristopov in potreb tudi v skladu s 
priporočili zunanjih nadzornih organov in presojevalcev 
standarda kakovosti SIQ  

6. Sistemska ureditev prilagoditve bivalnega okolja za ljudi, ki jih 
poškodba pripelje na invalidski voziček 

7. Zagotavljati še naprej stabilno financiranje društev in Zveze v 
obstoječem razmerju s  strani FIHO 

8.  Postopna obnova vseh počitniških kapacitet (Pineta, Čatež, 
Semič)  
 

Še enkrat! Dosedanje uspešno delo je naše skupno delo in nadgradnja 
dosedanjega dela je lahko samo skupna! 
 
Spoštovane članice in člani Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije. 
Navedeni okvirni program in usmeritve so uresničljive, seveda enotno 
in s skupnimi močmi. Zapisane besede so velika obveza in zaveza 
zame. Na vas pa je, da se odločite, ali gremo skupaj v nadaljnji razvoj. 
Prepričan sem, da smo skupaj lahko uspešni! 
Zato prisrčna hvala za zaupanje in podporo navedenemu programu.  

Dane Kastelic 


