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Zveza paraplegikov Slovenije je reprezentativna invalidska organizacija za področje 

paraplegije in tetraplegije v Republiki Sloveniji. Začetek organiziranega delovanja se 

je pričelo z ustanovno skupščino Sekcije paraplegikov in tetraplegikov Slovenije 16. 

aprila 1969, tako da smo lansko leto temu primerno obeležili pol stoletja našega 

delovanja. Zveza združuje devet regijskih društev v katera je včlanjeno 1085 članov, 

kar pomeni 98% vseh, ki imajo poškodovano ali obolelo hrbtenjačo v državi. Smo 

soustanovitelji Evropske zveze paraplegikov – ESCIF in pobudniki, ter neformalni 

voditelji gibanja organizacij, ki združujejo paraplegike in tetraplegike na območju 

jugovzhodne Evrope. V Sloveniji poleg sodelovanja z institucijami, ki so povezane z 

našim delom in zagotavljanju pravic za naše članstvo aktivno sodelujemo še v 

Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije – NSIOS in Svetu za invalide RS. 

Za člane na državni ravni izvajamo šest posebnih socialnih programov, na lokalni ravni 

pa društva še dodatnih pet, ki so vsi popolnoma prilagojeni za potrebe članstva. Na 

ravni društev je najpomembnejši program prevoz članov s prilagojenimi kombiniranimi 

vozili, kompenziranje invalidnosti, ohranjevanje zdravja in rekreacija. Na državni ravni, 

so to obnovitvena rehabilitacija, odprava arhitekturnih ovir, šport paraplegikov na 

državni in mednarodni ravni, ter spodbujanje socialne vključenosti in neodvisnega 

življenja članov. Vodimo tudi več sekcij, kot so: kulturna (slikarji, literati, poeti), 

čebelarji, potapljači, v sekciji ATV so ljubitelji motorjev, izdajamo svoje glasilo 
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socialnih omrežij vsakodnevno obveščamo članstvo o dogodkih, ki krojijo naše 

življenje, s ponosom pa spremljamo uspehe naših članov. Vseskozi skrbimo tudi za 

dobro počutje članov v različnih počitniških kapacitetah, v Domu paraplegikov Pacug 

imamo sodoben rehabilitacijski center, ki del svojih turističnih kapacitet in storitev 

ponuja tudi na prostem trgu. Vsi objekti so popolnoma prilagojena za ljudi na invalidskih 

vozičkih, saj se sami najbolje zavedamo kaj je humano grajeno okolje, ki je dostopno 

vsem ljudem. V okviru Zveze paraplegikov imamo tudi dejavnost osebna asistenca, ki 

jo izvajamo že dobrih petnajst let. Najprej samo kot program za naše člane, od leta 

2019 pa kot samostojno dejavnost v skladu z Zakonom tudi za druge slovenske 

invalide, ki potrebujejo neposredno pomoč za njihovo življenje in delo.  

Zveza paraplegikov Slovenije še nikoli v petdeset letni zgodovini organiziranega 

delovanja ni imela tako močno pozicijo v slovenski družbi. Da smo dosegli tako 

zavidljive rezultate smo to tudi sistematično gradili zadnjih deset let našega delovanja. 

Tudi zaradi takega načina dela vseh sodelavcev na Zvezi in društvih, v strokovnih 

službah in organih upravljanja lahko iz lastnih izkušenj ugotavljamo, da se je odnos 

družbe do invalidov izboljšal. Vendar so naša pričakovanja večja, saj nas le ta vodijo 

k ustvarjalnemu in družbeno odgovornemu delu. Verjamem, da bomo doseženo raven 

znali zadržati na tako visokem nivoju, še bolj vesel pa bom, če bomo s svojimi smelimi 

načrti obstoječo raven naše skupne organizacije in društev še nadgradili. Dejstvo je 

tudi, da veliko naših članov s svojo invalidnostjo raste in z njeno pomočjo nadgrajuje 

sebe in okolje kjer živimo, veliko pa je tudi takih, ki zaradi svojih poslovnih odločitev 

skrb za sebe presežejo in skrbijo za svojo in eksistenco drugih, ki pa ni nujno da so 
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invalidi. S ponosom ugotavljam, da je med nami paraplegiki in tetraplegiki ogromno 

uspešnih članov, ki s svojo tankočutnostjo, podjetnostjo, organizacijsko sposobnostjo, 

predvsem pa socialno noto in vizionarstvom, pomembno zaznamujemo okolico kjer 

živimo, delamo. Skratka, posredno ali neposredno smo prisotni v polnem pomenu 

besede. 

V društvih in Zvezi tudi spoštujmo našo polstoletno zgodovino z njo se v vseh naših 

skupnih interesih tudi poistovetimo. Nenazadnje člani smo organizacijo za določeno 

obdobje dobili v upravljanje, naša dolžnost pa je, da jo v najboljši kondiciji zapustimo 

našim zanamcem, ki v naše vrste zaradi različnih usod nezadržno prihajajo. 

Izvajanje vseh naših posebnih socialnih programov in dejavnosti je poleg zagotavljanja 

boljše kvalitete življenja članstva namenjeno tudi osveščanju in ozaveščanju 

sodržavljanov o posledicah, ki jih lahko v življenje prinese invalidnost. Preventivne 

akcije so izrednega pomena, med katere zagotovo spadajo tudi literarna dela, ki jih v 

različnih oblikah izdajajo naši člani kakor tudi drugi o nas.  

In ravno tu ima po mojem skromnem mnenju izredno sporočilen pomen tudi knjiga 

»Sedem zlomljenih vrtnic«, ki je pred nami in je plod izredno tankočutnega pristopa 

slovenskega pisatelja mag. Ivana Sivca. Osebno sem bil zelo pozitivno presenečen, 

da se je tako plodovit in eminenten slovenski pisatelj, ki ga odlikuje ogromno knjižnih 

prvencev, spustil na področje, ki razkriva življenje in delo slovenskih paraplegikov in 

tetraplegikov. Znano je, da za nekatere sodržavljane to področje še vedno velja za 

obrobje ali še bolj slabšalno marginala, zato taka dela pri njih niso čislana, saj jim lahko 

zbujajo slabo vest in nelagodje. Izredno pa sem bil tudi počaščen, ko me je avtor šopka 

vrtnic gospod Ivan Sivec povabil, da zapišem spremno besedo z nekaj pogledi na 

trenutni čas in predstavim organizacijo Zvezo paraplegikov Slovenije v katero je 

vključeni vseh sedem vrtnic☺. Izredno doživljajsko in realistično zapisana knjiga 

»Sedem zlomljenih vrtnic« sodi v vsak slovenski dom, predvsem zato, da bi ljudje znali 

ceniti zdravje. Obvezno pa bi morala biti na policah rehabilitacijskih centrov in ustanov, 

kjer se ljudje soočajo z različnimi obolenji, ko ne vedo kaj bi v nadaljevanju s svojim 

življenjem.  

Tu ob tej knjigi dragi bralci je lahko izziv za vaš razmislek o vaši dosedanji in nadaljnji 

življenjski poti!      
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