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UVODNIK
Štiri desetletja je  minilo, odkar je nastala naša organizacija. Ideja o 
ustanovitvi je nastala v takratnem Zavodu za rehabilitacijo invalidov v 
Ljubljani, ko  je peščica paraplegikov začutila potrebo po združevanju, 
za zadovoljevanje potreb hrbteničnih poškodovancev, ki jim takratna 
družba ni namenjala enakopravne vloge v javnem življenju.
Leta 1969 je bila ustanovljena sekcija paraplegikov, ki se je začela uvel-
javljati v javnosti prav na račun svoje kompenzacije invalidnosti, športa 
in ohranjevanja zdravja. Dosegali so zavidljive rezultate v športu na 
mednarodnih in svetovnih tekmovanjih, kar je zelo pripomoglo k uveljavitvi in prepoznavnosti 
organizacije.

Začelo se je obdobje presenetljivega razvoja, nastalo je društvo in končno tudi Zveza para-
plegikov Slovenije. Zaradi številnega članstva in boljšega delovanja organizacije, so bila 
leta 1979 ustanovljena Društva, ki so pokrivala celotno Slovenijo. Pred štiridesetimi leti so 
paraplegiki in tetraplegiki iz Krasa, Brkinov in Istre v gostilni ustanovili Društvo paraplegikov 
obalno kraške regije, s prvim predsednikom Dimitrijem  Kraljem. Takrat še nismo imeli pros-
torov za svoje delovanje. Po dveletnem  delovanju na različnih lokacijah, je društvo končno 
pridobilo v najem prostore Samoupravne stanovanjske skupnosti Piran, na lokaciji Fornače 
37 v Piranu. Prostori so  potrebovali temeljito adaptacijo in prilagojenost za dostop z invalid-
skimi vozički, za kar je poskrbela krovna organizacija Zveza paraplegikov Slovenije.

Leta 1982 je prevzel vodenje  društva Slavko Savič, ki je predvsem na socialnem področju os-
veščal člane in lokalne institucije. Privabljal in stimuliral je nove člane k večjemu sodelovan-
ju in k aktivnosti na vseh področjih in programih: ohranjevanje zdravja, šport in rekreacija,
prebivanje in prilagajanje okolja, interesne dejavnosti. Vsi programi so s svojo specifičnos-
tjo  dopolnjevali delo nacionalne organizacije Zveze paraplegikov Slovenije.  Skozi vsa štiri 
desetletja so bili v ospredju posebni socialni programi, ki so prispevali h kvaliteti  in samos-
tojnemu  življenju paraplegikov in tetraplegikov. Ti programi so predstavljali in predstavljajo 
pomemben element socialne varnosti tudi za širšo družbo.
Obnovitvena rehabilitacija je ena od najpomembnejših vrednot; pridobili smo jo v prvem letu 
ustanovitve organizacije. Obnovitvena rehabilitacija je tudi psihofizičnega pomena  za dobro 
počutje slehernega člana. 

Temeljna pravica vsakega človeka je, da doseže uživanje najvišjega zdravstvenega standarda. 
Pomembna je pravilna izbira in uporaba tehničnih pripomočkov, pri katerih smo  invalidi sood-
ločali pri oblikovanju  zakonov in standardov  vse to  prispeva k kvaliteti  življenja invalidov.
V zadnjem desetletju smo  s pomočjo Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij – 
FIHO končno prišli do lastnih poslovnih prostorov v Kopru.
Ravno v letu praznovanja obletnice kot darilo članom je zakonsko  vstopil v veljavo zakon o 
osebni asistenci, ki smo ga čakali kar nekaj časa. Vse to prispeva k samostojnosti in kvaliteti 
življenja posameznika.
 
Tudi v prihodnje bomo nadaljevali z našem poslanstvom in že utečenimi programi. Ob jubileju 
Društva paraplegikov Istre in Krasa se zahvaljujem vsem, ki nam nudite in dajete pomoč, ter 
podpirate pri našem delu.

Predsednik Društva paraplegikov Istre in Krasa
Željko Geci
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PREDSTAVITEV DRUŠTVA PARAPLEGIKOV ISTRE IN KRASA
Organizacija slovenskih paraplegikov in tetraplegikov  je bila ustanovljena 16. aprila 1969 v 
Ljubljani. Imenovala se je Sekcija paraplegikov in tetraplegikov Slovenije. Vse večje potrebe in 
razvoj programov so kmalu zahtevale reorganizacijo in 20. novembra 1973 je bilo ustanovljeno 
Društvo paraplegikov Slovenije. Toda že šest let kasneje - 20. novembra 1979 je zaradi izredne 
aktivnosti in želje organiziranosti slovenskih paraplegikov po pokrajinah, društvo preraslo v 
Zvezo paraplegikov Slovenije z devetimi deželnimi društvi. Tak sestav organiziranosti ima Zveza 
še danes.
V ospredju delovanja Društva paraplegikov Istre in Krasa je program, kjer so poudarjene kom-
ponente posebnega socialnega programa, ki jih državni organi in javni zavodi ter službe na 
lokalnem nivoju ne izvajajo. Ti programi odsevajo pomembnost vloge društva predvsem za para-
plegike in druge člane ter svojce po Istri in Krasu ter njihovo socialno varnost v družbi. Naloge 
društva so opredeljene predvsem s specifičnostjo potreb članstva. Pri tem se vedno upoštevajo 
načela za organiziranje, ki poudarjajo prostovoljno včlanitev, odprtost ter nepridobitništvo 
društva. Društvo ima svoje cilje in naloge, upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnos-
ti. Pri slednjih se povezuje tudi z zunanjimi sodelavci in inštitucijami, kot društvo pa se povezuje z 
Zvezo paraplegikov, ki ima strokovni svet, ki je transdisciplinaren in ga sestavljajo strokovnjaki 
različnih znanstvenih panog.
Ker je društvo neprofitna organizacija, nima svojega vira dohodka in se financira predvsem iz 
sredstev iz občin in dotacij Zveze paraplegikov Slovenije ter drugih sredstev, saj so finančne 
zahteve za izvajanje lokalnih programov velike. Društvo je z Zvezo in ostalimi društvi povezano 
v integracijsko mrežo, preko katere člani prenašajo svoje specifične potrebe in interese, ki težijo 
k skupnim ciljem - čim višji stopnji psihosocialne reintegracije posameznika v aktivno življenje 
in družbo.
Društvo deluje na območju občin: Ankaran, Piran, Izola, Koper, Ilirska Bistrica, Sežana, Pivka, 
Komen, Divača, Hrpelje-Kozina in Postojna.

Splošni podatki/ Informazioni generali:
Društvo paraplegikov Istre in Krasa - Asso-
ciazione Dei Paraplegici D’ Istria e Carso, 
Vanganelska 8, 6000 Koper / Capodistria

Predsednik/ Presidente: Željko Geci
Transakcijski račun/ Conto: 
10100-0034623369 Intesa Sanpaolo Bank-
Davčna številka/ IVA: 84790962
E-mail: dpik.koper@gmail.com
Spletna stran/ Sito WEB: 
http://www.drustvo-para-kp.si

GLAVNE DEJAVNOSTI

1. Specifične pomoči invalidom (kompenziranje invalidnosti)

- Dviganje zavesti paraplegikov
Izjemno pomembna pri vključevanju paraplegikov je zavest paraplegikov, zato jo je nujno potreb-
no dvigati in krepiti. Člane je treba seznanjati o njihovih zmožnostih in lastnem prispevku pri 
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uresničevanju njihovih pravic. Dvigovanje zavesti 
je mogoče doseči z dobro informacijo o razpoložl-
jivih storitvah in programih, ki vzpodbujajo pozitiven 
odnos do invalidov. Osnovna ciljna skupina so 
poškodovanci hrbtenjače, ki prehajajo iz bolnišnične 
obravnave na prvo medicinsko rehabilitacijo. Vsak 
sprejet član prejme vse potrebne informacije, kar za-
deva njegovo invalidnost. Zelo pomemben je začetni, 
predvsem strokoven individualen pristop k posamezni-
ku. Pomembno je vključiti tudi svojce.

- Sprejem v članstvo
Sprejem v članstvo ureja pravilnik o včlanjevanju. 
Posameznik se včlani na osnovi pristopnice oziroma 
odgovarjajoče medicinske dokumentacije in mnenja 
zdravnika, specialista - fiziatra, kot tudi oddelčnega 
zdravnika za paraplegijo na Inštitutu RS za rehabil-
itacijo invalidov v Ljubljani. 

- Vključevanje v življenje
Zelo je pomemben psihološki in pedagoški pristop pri 
načinu vključevanja paraplegikov v življenje oziroma v okolje, kjer je živel pred poškodbo. Društvo pri 
tem vključuje tudi svojce in jih seznanja z izkušnjami, za lažje premagovanje nastalega stanja. Skratka 
gre za zelo viden problem, kako posameznika vključiti glede na stanje invalidnosti v življenje, ko so 
kar naenkrat pred njim nepredvidene in nepremostljive ovire.

- Preventiva
Preventiva ostaja kot najučinkovitejše sredstvo, da se prepreči še hujše stanje ki je lahko katastrofalno 
- nepopravljivo. Delujemo na reševanju psihosocialnih situacij, medicinsko že rehabilitiranih član-
ov. Doživeto situacijo je potrebno prenesti v redno življenje. Preventivno delujemo z ohranjevanjem 
zdravja, pregledi, zdravstveno in intimno nego. Zelo pomembna je preverjena metoda učenja drug od 
drugega.

- Nabava ortopedskih pripomočkov
Ortopedski - tehnični in sanitarni pripomočki spremljajo paraplegike vse življenje. Obvezno zdravstve-
no zavarovanje nam vedno bolj omogoča s cenovnimi standardi dostop do kvalitetnih pripomočkov, 
ki so nujno potrebni. Sedaj dobimo standardne pripomočke brez doplačila, prav tako program inkon-
tinence. Problem nastaja zlasti pri zdravstveno in socialno ogroženih članih za nadstandardne pri-
pomočke. Nepogrešljiv pripomoček za paraplegika in tetraplegika je sedežna - antidecubitalna blazina 

“ROHO”, brez katere se obvezno po-
javi “decubitus” ( posledice so dolgo-
trajne), pravilnik pa določa doplačilo 
preko 60% nabavne cene. Samo dva 
ležalna dneva v bolnišnici finančno 
nadomestita omenjeno doplačilo. Na 
žalost in družbeno škodo je posledi-
ca tega lahko ležalnih dni nekaj ted-
nov, mesecev. Poleg tega pa je še vrsto 
drugih socialno varstvenih potreb, ki 
so od primera do primera različnejši, 
zahtevnejši,...
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- Kompenziranje invalidnosti
Dodatek za kompenziranje invalidnosti lahko prejmejo člani, ki imajo izrazito okrnjene možnosti za 
življenje. V prenekaterih primerih gre za dejansko preživetje. Med svojimi člani se s tovrstnimi težavami 
v zadnjem času vse bolj srečujemo. Osnova za prejem so kriteriji in dejanski prikaz socialnega stanja v 
danem trenutku, primeru ter mnenju društva in osebnega stika s posameznikom.

- Karte za kopanje
Topliško kopanje zelo ugodno vpliva na samo telo. Pri kopanju v termalnih vodah se odpravljajo spazmi, 
boljša je prekrvavitev in večja je gibljivost celotnega lokomotormega aparata. Zaradi navedene invalid-
nosti moramo zagotoviti kopanje v prilagojenih bazenih, s čemer so povezani dodatni stroški prevozov 
in usposobljeni spremljevalci. Društvo v ta namen članom omogoča pomoč pri nakupu kart za primeren 
bazen.

- Socialno delo na terenu
Za posamezne, včasih kar akutne primere, se je nujno treba povezovati s Centri za socialno delo. Veliko 
uspešnih rešitev je lahko v domačem okolju. Za dobro rešitev socialnih problemov so potrebne dobre 
informacije, zato v to področje sodi anketiranje in zbiranje dejanskih podatkov - analiza stanja. So-
cialni referent pri društvu to delo obvladuje in dobro opravlja ter hkrati nadgrajuje znanje s področja 
socialnega dela.

- Obnovitvena rehabilitacija
Obnovitvena rehabilitacije je zdravstvena storitev s katero vzdržujemo in ohranjamo psihofizične in 
življenjske funkcije paraplegikov in tetraplegikov. V programu vsakoletne obnovitvene rehabilitacije 
gre za nujne ukrepe, da obnovijo funkcije in nadomestijo izgubo funkcionalne omejitve. V ta izjem-
no pomemben program ki ga preko ZPS izvajamo po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije v pogojih, ki omogočajo skupinsko terapijo in razne servisne storitve, je vključena ciljna 
skupina (člani društva).

- Strokovne publikacije
Laično in strokovno javnost bomo informirali o problematiki in reševanju problemov naših članov 
oziroma potrebi po reševanju navedenega skozi strokovne publikacije (bilteni, brošure, skripte, zložen-
ke...), saj je tovrstne literature premalo. Za avtorje publikacij so predvideni strokovni delavci s področja 
paraplegije in tetraplegije, sodelujejo pa tudi sami člani.

2. Ohranjanje zdravja

Program ohranjanja zdravja zajema široko paleto aktivnosti, ki so strokovno vodene, ciljne skupine pa 
so vsi člani, predvsem težje prizadeti. Zaradi nenehnega sedenja oziroma ležanja so nujne terapevtske, 
gibalne, rekreativne in psiho-socialne dejavnosti. Program se izvaja v športno rekreativnih objektih 
(zaprtih in odprtih) pod nadzorom. V ta namen smo izdali nekaj pisnih napotkov za člane, ki se ne 
udeležujejo redno organiziranih 
športno-rekreativnih dejavnosti. 
V namen ohranjevanja zdravja 
društvo namenja znatna sredst-
va.Sodelujemo tudi v programih 
ohranjevanja zdravja, v organi-
zirani obnovitveni rehabilitaci-
ji in rekreativno počitniških 
hišicah v Čatežu.
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3. Prevozi

Komunikacija je eden od os-
novnih problemov ciljne sk-
upine. Zato je prilagojenost 
avtomobila še kako pomembna 
za potovanja invalidov v bolj 
ali manj oddaljene kraje. Or-
ganiziran in urejen prevoz 
omogoča paraplegikom edino 
možnost za aktivno življenje. 
Potreba po prevozu je trajna 
in zato nujna. Vse dogajanje v 
društvu je odvisno od prevozov. 
Društvo je s pomočjo sredstev 
EU in Zveze paraplegikov Slo-
venije pridobilo prilagojeno 
kombinirano vozilo s katerim 
ureja skupinske prevoze svojih 
članov.
Člani vsak po svojih zmožnos-
tih iščejo po svojih rezervah 

in si pomagajo po svoje. Na videz navadno presedanje z invalidskega vozička na sedež v avtomobilu 
prinaša s seboj tudi težave: primerno vozilo, primeren voziček in sposobnost presedanja ter vnašanja 
vozička v avtomobil.

4. Šport - rekreacija

Športna dejavnost za paraplegike in tetraplegike je prav tako pomembna kot kruh. Šport in rekreacija je 
za paraplegika potrebna, saj se tako krepi telo in dviguje psihofizična zavest. Po zaslugi organizirane 
športno rekreativne dejavnosti je zdravstveno stanje zadovoljivejše. Tudi težje prizadetim članom 
omogočamo ukvarjanje s športom, saj se v bogati paleti športnih vsebin lahko vsak član identificira in 
tekmuje ali nastopa v kategoriji sebi enakih. Dolžnost društva in poslanstvo društva je ta, da tudi na 
tem področju polno deluje.

5. Kultura

Kulturna dejavnost paraplegikov opogumlja vse tiste, kateri 
doživljajo njim podobno usodo ter izobražuje ostale. Kultur-
na dejavnost se v društvu izvaja glede na interese članov, 
izražajo pa se v končnih izdelkih, kot so slike, izdaje knjig, 
filografije, ročna dela,... Organiziramo skupinske oglede 
kulturnih prireditev,  razstave in izobraževalne likovne 
delavnice.  Zaradi arhitekturnih ovir se lahko kulturnih 
prireditev udeležujemo le organizirano.

- Domače aktivnosti
Naša organizacija skrbi za udeležbo na razstavah in likovnih 
delavnicah širom po Sloveniji. V letu 2000 je bila po dolgih 
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letih organizirana likovna delavnica v Semiču z namenom vključevanja novih interesentov za likovno 
dejavnost, kar sedaj vzdržujemu vsako leto. Poleg tega je navezava z Zvezo likovnih društev Slovenije 
pomagala, da lahko sodelujemo z vsemi potrebnimi strokovnjaki in institucijami - ustanovami.

- Mednarodne aktivnosti
Naši člani sodelujejo na mnogih mednarodnih razstavah, ali likovnih razstavah in delavnicah, ki jih 
organizira Mednarodna zveza slikarjev, ki rišejo z usti ali nogami. Med njimi imamo kar štiri člane: 
Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič, Tina Pavlovič in Dragica Sušanj. Član tega združenja je bil tudi 
naš umrli član Stojan Zafred. Tesno sodelujemo tudi z kulturno dejavnostjo Zveze paraplegikov Slo-
venije.

6. Interesna dejavnost

Združevanje izražajo nagnenja in ljubiteljsko ali profesionalno pripadnost zadovoljevanja potreb 
paraplegikov. V organizaciji se združujemo : 

- radioamaterji 
- računalničarji

7. Psihosocialna dejavnost

Izkušnje kažejo, da naši člani prevečkrat zapadejo v psihične težave. Težka invalidnost povzroča pre-
velike travme. V ta namen organiziramo v prostorih, ki jih ima v lasti Zveza paraplegikov Slovenije, 
skupna srečanja s posebno psiho-terapijo. Ta skupna srečanja pa pomenijo tudi osveščanje članov in 
dajanje potrebnih nasvetov iz življenja paraplegije in tetraplegije. Organiziramo tudi druga srečanja z 
enim samim ciljem: izboljšati kakovosti življenja paraplegikom in tetraplegikom, v nekaterih primerih pa 
tudi njihovim svojcem. Na svojce kar malo pozabljamo, pa dostikrat problem ni enostaven.

8. Prebivanje in prilagajanje okolja

Program prebivanja in prilagajanja okolja je dolgoročna naloga društva in posameznikov. Bivalno 
okolje za invalide je še vedno neurejeno tako v zasebnih stanovanjih kot v javnih ustanovah (zdravst-
veni domovi, kulturni domovi, trgovine, uradi, šole in drugi objekti in površine - parkirni prostori, 
robniki, razni dohodi, itd.). Gre preprosto za urejen in nemoten dostop z invalidskimi vozički. Žal se 
pravilniki in zakoni o gradnji brez arhitekturnih ovir še vedno ne spoštujejo. Tudi v prihodnje bomo 
sodelovali in opozarjali na konkretne probleme v zvezi s tem, predvsem tam, kjer člani živijo. 

USTANOVITEV ORGANIZACIJE PARAPLEGIKOV
Predpriprave na ustanovitev Zveze paraplegikov so se odvijale na Zavodu za rehabilitacijo inva-
lidov. V zavod so prihajali takrat že stari paraplegiki, nekateri od njih so bili že desetletja na 
vozičku.. Ivan Peršak nam je predstavil svojo idejo, da bi se paraplegiki združili in ustanovili Sekci-
jo paraplegikov in tetraplegikov. Predstavil  nam je prednosti, ki bi jih kot invalidi s tem pridobili. 
Priprave na ustanovitev so hitro stekle.
V  veliki telovadnici ZRI smo imeli 16. aprila 1969 ustanovni zbor in tako so bili postavljeni temelji 
za današnjo Zvezo paraplegikov. Ponosen sem na to, da sem bil ustanovni član , poleg mene so 
bili še predsednik Ivan Peršak, Ivan Tanjšek, Pavla Sitar, Tatjana Šušteršič, Zlatko Bernaršek, Alojz 
Cvar, Jože Globokar, Tine Gorenc, Heda Ivnik in Branko Rupnik. 
Mene so določili za predstavnika primorske  regije.Kar precej let smo se ustanovni člani sestajali 
na sejah in sestankih in postavljali temelje današnji ZPS.

VOJKO GAŠPERUT
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KUTURA ZA PREŽIVETJE
Kako lahko skozi umetnost spoznavamo 
misterij življenja 
Temeljnega pomena za razumevanje uspehov pesnikov in slikarjev ter kul-
ture 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 samoohran-
itev. 
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 »hu-
manitarci« 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 dolgolet-
na 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 za-
nimale 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 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 teh-
nikah, 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 izjemne-
ga 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 medčloveške interakcije ali po domače rečeno 
»različnost ali drugačnost,« lahko umetnost drugačnih neposredno pomeni empatijo, sočutje in tol-
eranco. 
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Pesništvo smo začeli graditi v času, ko smo v prostorih Zveze pripravljali literarna srečanja s prizna-
nimi 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 prizadeti ljudje na vozičkih 
lahko 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. Na Rakitni, kjer je živel, se je poskusil tudi kot režiser v amaterski gledališki 
skupini. Sledile so 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 haiku-
ju. 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 pesnenja in pripovedništva, izda-
jamo knjige, pripravljamo razstave in ob njih recitale z glasbeno podporo. Najpogosteje je tu sodeloval 
Nejč Slapar s svojo harmoniko in kasneje Dejan Pogorelec, ki je civilno služil vojsko pri Zvezi paraple-
gikov 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  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. Tako doživimo močan in tako 

Velike zasluge gredo kulturi za vstop v medije. Benjamin Žnidaršič in Vojko Gašperut predstavljata društvo.
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značilen vpliv umetnosti tako na tiste-
ga, 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 razvesel-
jujejo, mu dajo dostojanstvo in mu 
zbistrijo pogled na človeka, naravo, 
družbo, smisel življenja. Vsako pre-
dano 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 solidar-
nost, sprejemanje in inkluzijo. Zaveza naj bi temeljila na zaupanju in dobrih odnosih. Danes pa se zdi, 
da se družba spreminja in s tem 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 orga-
nizacije, 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 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 paraple-
gikov Slovenije in niso le porabniki 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 vzpostavi-
ti 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 je ne-
nehno dopolnjevala in postala naše poslanstvo.

Moja zgodba
Na Zvezo paraplegikov Slovenije 
sem prišel z namenom, da se zah-
valim 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 na-
prej sem ostal zavozlan v delo Zveze 
paraplegikov Slovenije. Želel sem 
sodelovati kot vodja kulturne de-
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javnosti, 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, ki 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 sem se pa 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. 
Na začetku svoje poškodbe namreč nisem razmišljal, da bom slikar. Pravzaprav nisem imel nobene ideje, 
kaj bom v življenju počel.  Delal sem iz lastne čustvene potrebe, prvo 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 ust-
varjalnosti človeka, ki je začel resnično življenjsko pot..

Benjamin Žnidaršič

Demonstracija slikanja z usti hrvaškim paraplegikom na Zagrebškem velesejmu. Nekateri od njih so prvič videli 
slikarje z usti na delu in poskusili slikati.
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Na vsakoletni likovni delavnici smo se slikali skupaj z ankaranskim županom Gregorjem Strmčnikom.

Na skupščini društva skupaj s predstavniki Zveze paraplegikov 
Slovenije.

Včasih so bila srečanja vsa polna pričakovanj po srečanjih  med invalidi. 
Danes pa kot bi se ta naboj izpel in izpuhtel v zrak.

Naši člani na preventivnem pregledu pri dr. 
Erjavčevi. Društvo je organiziralo izlet v Ljubljano.
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SREČANJA V SLIKI IN BESEDI

Na splavarjenju v velikem številu.
Predsednik Željko Geci podpisuje 
dokument o partnerskem sodelovanju 
z Italijanskimi občinami.

Takratni postojnski župan Jernej Verbič je 
bil našemu društvu zelo naklonjen.

Večkratni donatorji Društvo Mušketirji iz Postojne. Večkratni donatorji SPRINGERS RIDERS iz Hruševja.

Na povabilo župnika na Sv. Antonu Franca Prelca smo slikali z 
osnovnošolci. Vojko Gašperut se pogovarja z njimi.
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O ŠTUDENTIH INVALIDIH
Izobraževanje je ključnega pomena za človekov raz-
voj, tako mentalni kot socialni, zato moramo poskrbe-
ti, da se nikoli ne konča. V življenju preidemo skozi 
več stopenj šolanja in ena izmed teh je tudi študij, če 
se zanj seveda odločimo. 
V tem obdobju vstopamo v zadnjo fazo razvoja naših 
možganov, vsaj medicinsko gledano, hkrati pa nastopi 
tudi številka oz. leto 18, kar s seboj prinese določene 
pravice in dolžnosti, še pomembneje pa odgovornost. 

Ob uspešnem vpisu na želeno fakulteto se za običa-
jnega študenta prične študijsko delo in učenje, če je študent seveda priden,  študenta invalida pa čaka 
(morda) cel kup preglavic, vezanih na njegovo obliko invalidnosti. Veliko težavo lahko povzroči sama 
dostopnost fakultete, bodisi kakšna predavalnica ni dostopna (do nje ni ustrezne rampe ali dvigala), 
bodisi stranišče ni ustrezno prilagojeno (premajhno za voziček). Vse to je morda posledica gradnje 
fakultet v drugačnih časih, ko se o študiju za invalide ni dosti razmišljalo. Te težave so večinoma 
odpravljene, sploh v večjih “univerzitetnih” mestih kot so Ljubljana in Maribor, vendar se kljub temu 
najdejo malenkosti, ki močno vplivajo na študij študenta invalida. 
Zato je bodoči študent invalid primoran sam poskrbeti, da mu fakulteta ustreza. To stori z obiskom 
informativnega dneva in iskanjem informacij v študentskem referatu oz. svetu študentov fakultete ter 
pri profesorju, zadolženem za študente s posebnimi potrebami. Ko je sedaj študent seznanjen z infras-
trukturo in potekom študija (zmožnost opravljanja vaj, ipd.), mora ob uspešnem vpisu pridobiti status 
študenta s posebnimi potrebami. To stori z oddajo vloge, kjer označi tudi prilagoditve, ki jih potrebuje. 
Sem spada podaljšani čas pisanja izpitov, možnost samo ustnega opravljanja obveznosti, uporaba raču-
nalnika in še bi lahko naštevali. Za morebitne prilagoditve, ki jih na seznamu ni, se študent dogovori 
s posameznim profesorjem predmeta. V vsakem primeru pa je zelo zaželeno, da študent sam poišče rešitev 
za svojo težavo, saj s tem pokaže svoje zanimanje in resnost do študija. 

Kaj pa bivanje in prosti čas? Pomembno je, da imaš streho nad glavo preden pričneš z vsemi dejavnos-
tmi, študijskimi in obštudijskimi. Študent invalid, tako kot vsi ostali, izpolne spletni obrazec za sub-
vencionirano bivanje v študentskem domu (če se zanj odloči), le da izbere določene točke, vezane na 
invalidnost. Tako kot pri oddaji vloge za status posebnih potreb, mora priložiti dokazila oz. odločbo o 
invalidnosti. Možno je tudi napisati prošnjo v zvezi z nastanitvijo, ki zadeva željo po večji sobi ali pa 
lokaciji študentskega doma, kar študent ugotovi z predhodnim ogledom in pozanimanjem. 

Kar se tiče pa prostega časa, pa kar prosto po Prešernu! V oktobrskem času je veliko spoznavnih zabav 
in brucovanj, kjer lahko navežeš stike z ostalimi študenti in morda izveš kakšen trik ali dva o lažjem 
študiju in ugodnostih, ki ti kot študentu pripadajo. Fakultete same ponujajo mnogo različnih dejavnos-
ti za prosti čas. To so različne delavnice in tudi razna športna udejstvovanja, kot so recimo tekmovanja 
in lige med fakultetami. Privlačen je tudi študij v tujini preko programa Erasmus, kjer lahko pridobiš še 
drugačen pogled in razširiš obzorje. 
V veliko pomoč je tudi Društvo študentov invalidov Slovenije, ki poleg organizacije izletov in druženj 
poskrbi za prevoz na fakulteto ter je odličen vir informacij o vsem, kar zadeva študij. 

Sam sem med nekoliko bolj “zasedenimi” študenti, saj nimam veliko časa za ostale stvari, čemur botruje 
tudi izbira fakultete za elektrotehniko. Ne glede na težavnost študija si je treba vzeti tudi čas zase in 
zbrati energijo za vse ostalo, kar te veseli in bogati.

Nick Špoljar Dežjot
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ARHITEKTURNE OZ. GRAJENE OVIRE
V okviru bivalnega okolja ločimo ožji in širši bivalni prostor. Urejen širši bivalni pros-
tor zajema primerno urejene in dostopne trgovine, banke, pošte, poslopja za prireditve in 
družabna srečanja ter podobne javne ustanove. Pri tem so zelo pomembne razne arhitek-
turne ovire. Te ovire so na cestah, trgih in drugih javnih površinah (cestni robniki, cest-
ni odtoki, podhodi, nadhodi, parkirni prostori). Upoštevati je potrebno tudi razdalje do posameznih 
ciljev, saj sta pri starem človeku in invalidu pogosto že prizadeti fizična zmogljivost in gibljivost 
(Levine in Gitlin, 1993, str. 112). 
Arhitekturne ovire v ožjem bivalnem prostoru pa preprečujejo starostnikom in invalidom dostop v ob-
jekt ali onemogočajo njegovo uporabo. To so: preozka vrata, vrtljiva vrata, stopnice, drseča tla, pra-
govi, nesmotrno urejeni stanovanjski prostori, zlasti sanitarni in kuhinje, neprimerna stanovanjska 
oprema. Ko se invalid po poškodbi znajde v razmerah, ko stanovanje, v katerem je do sedaj bival, zaradi 
zdravstvenih sprememb ali pa zaradi bolezni postane neustrezno, se znajde pred dilemo kako naprej. 
Ima dve možnosti: ali stanovanje renovirati in ga prilagoditi potrebam ali pa se preseliti v ustreznejše 
stanovanje. Ljudje smo izrazito nenaklonjeni preselitvam, zato je izrednega pomena adaptacija obsto-
ječih stanovanj.

Če se želimo ozreti nazaj, v ne tako davno preteklost, kakšnih 30 let in spregovoriti o arhitektonskih 
ovirah tedaj in o le teh sedaj, v današnjem času, je potrebno reči, da se je veliko spremenilo. Tedaj so se 
invalidi držali predvsem doma, morda še v domovih in nihče se ni preveč obremenjeval z arhitekturnimi 
ovirami. Tisti bolj zavedni in aktivni so nekako že rešili svoj problem, ali z razumevanjem vodilnih v 
firmi, v lastni režiji, ali kako drugače.  Klančine tistega časa so bile več ali manj neprimerne, prestrme, 
preozke, z njimi si kaj dosti nisi mogel pomagati. Bile so same sebi v namen. Velikokrat so morali do-
besedno poprijeti in invalida ročno odnesti na želeni cilj.
Ustanovile so se invalidske  organizacije, zveze in društva, pa tudi ozaveščeni posamezniki, ki so začela 
opozarjati na problematiko in dajati pripombe, opozorila in predloge v zvezi z zelo aktualno problema-
tiko. Končno so bili na ravni države sprejeti tudi zakoni, ki urejajo to področje.  Omeniti moramo 
predvsem ZIMI (Zakon o izenačevanju možnosti invalidov), ki je najpomembnejši s tega področja saj 
celovito zajema vsa aktualna področja invalidnosti. Omeniti je potrebno novo oz. dopolnjeno in po-
pravljeno gradbeno zakonodajo in ostale akte in predpise.  Ne smemo pozabiti tudi na vse pogostejša 
opazna prizadevanja nekaterih občin, ki se trudijo na tem področju pridobiti naziv Občina prijazna 
invalidom.  Tako lahko zatrdimo, da se je stanje na tem področju v zadnjem času močno spremenilo na 
boljše, nikakor pa še ni takšno, da ne bi zahtevalo dodatnih naporov za še vedno možne izboljšave. Tu 
so problem predvsem starejše stavbe in mestna jedra, ki ne omogočajo skoraj nobenega dostopa, so pa 
tudi svetle izjeme, ki dokazujejo, da se da z voljo in razumevanjem doseči marsikaj.

Valter Mahne
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OSKRBA Z MEDICINSKO-TEHNIČNIMI PRIPOMOČKI
Različna tehnična pomagala in opremljenost stanovanja so za varno, udobno in 
samostojno bivanje starih in invalidnih ljudi v lastnem stanovanju izrednega pom-
ena. Tehnični pripomočki so nujno potrebni za lažje in bolj funkcionalno življenje 
oseb z gibalno oviranostjo. Vrsta in oblika pripomočka, ki se osebi predpiše v up-
orabo, sta odvisni od prisotnih težav pri gibanju, aktivnosti, ki jih oseba izvaja in 
okolja v katerem živi. Za vsak pripomoček, ki ga starostniku svetujemo, moramo 
dobro poznati sposobnosti uporabnika, pripomoček po potrebi prilagoditi njegovim 
potrebam. Ustrezno izbrani tehnični pripomočki lahko bistveno izboljšajo kakovost 
življenja oseb z gibalno oviranostjo (Marinček in Burger, 2003, str. 223). Osnov-
no zdravstveno zavarovanje omogoča plačilo nekaterih pripomočkov iz sredstev 
zdravstvenega zavarovanja. Izbor tovrstnih pripomočkov je omejen na vrste, ki jih Zavod za zdravstve-
no zavarovanje kupi z natečajem, ti pa ne ustrezajo vedno osebi, ki ji je bil predpisan. Zelo malo je nam-
reč pripomočkov, ki so tako enostavni in splošni, da ena oblika ustreza vsem osebam, ki jim je predpisan.  
(Zupan, 1999, str. 12). 

Za lažjo nego in osebno higieno starejše osebe in invalida doma so potrebne drobne spremembe in 
pripomočki, ki nam lahko prihranijo mnogo truda. Pri negi starejših oseb in invalidov je pomembno, 
da ne »zapustimo« njihovih sposobnosti, temveč jih krepimo in ohranjamo kar najdlje (stoja ob opori, 
samostojno in varno umivanje).

Društvo paraplegikov Istre In Krasa svetovalno in materialno pomaga članom paraplegikom in tetraple-
gikom pri zagotavljanju tehničnih pripomočkov, hkrati pa zagotoviti tiste tehnične pripomočke, ki jih 
nujno potrebujejo za čim bolj normalno življenje in lažje premagovanje invalidnosti.
Brez ustreznih tehničnih pripomočkov paraplegiki in tetraplegiki ne morejo živeti normalnega življen-
ja. Program ni samo upravičen, temveč je življenjsko potreben, saj je vedno več paraplegikov in tetraple-
gikov, ki zaradi finančnih stisk ne morejo priti do ustreznih pripomočkov.
Program izvajajo delavci in referenti Zveze paraplegikov Slovenije, Društva paraplegikov in tetraple-
gikov Istre in Krasa, zunanji strokovni in laični sodelavci, zdravniki, delovni terapevti, fizioterapevti 
ter drugi, ki so povezani z življenjem in delom paraplegikov in tetraplegikov. Program se izvaja vsakod-
nevno, individualno in skupinsko. Društvo paraplegikov Istre in Krasa ima nalogo koordinatorja med 
distributerji, strokovnimi inštitucijami, njihovimi strokovnjaki, komisijami in uporabniki.

V tem sklopu programa nudimo:
• strokovno svetovanje pri nakupu, najemu in uporabi različnih tehničnih pripomočkov,
• informiranje o novostih, osebnih izkušnjah paraplegikov in tetraplegikov z uporabo različnih 
pripomočkov, ki so na voljo na trgu,
• pomoč pri pridobivanju tehničnih pripomočkov (tudi tako, da jih povezujemo z različnimi orga-
nizacijami, institucijami in posamezniki),
• izposojo različnih tehničnih pripomočkov, s katerimi si lahko olajšajo prehod iz rehabilitaci-
jske obravnave v svoje domače okolje, trenutno poslabšanje zdravstvenega stanja, selitev ipd.,
• različna predavanja s področja pravic do medicinsko tehničnih pripomočkov, na katerih lahko 
člani, njihovi svojci in drugi zainteresirani iz prve roke dobijo potrebne informacije o vrstah pripo-
močkov, različnih standardih pripomočkov, trajnostni dobi pripomočkov, kritju stroškov nabave pripo-
močkov s strani ZZZS ipd.  ( https://tinyurl.com/pripomocki )
Prav tako informiramo osebne zdravnike in druge zdravstvene delavce o pomenu individualne obravnave 
invalidov, predpisovanju medicinskih pripomočkov, inkontinenčnega materiala, o dodatkih za pomoč 
in postrežbo, o preležaninah, težavah z odvajanjem in problemi urotrakta.
Reševalnim službam pa svetujemo tudi glede prilagojenosti reševalnih vozil za prevoz invalidov.

Klavdij Koren
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PREVOZI S PRILAGOJENIM VOZILOM
Avtomobil je za paraplegike in tetraplegike skoraj nepogrešljiv pripomoček, ki nam pomaga premagovati 
daljše razdalje. Še posebej, ker nam je večina javnih prevoznih sredstev (medkrajevni avtobusi, vlaki) še 
vedno nedostopna. Avtomobil nam nudi tudi veliko lažjo pot pri ponovnem vračanju v družbene tokove 
in nov način življenja. Seveda pa je za vožnjo avtomobila treba imeti vozniško dovoljenje, kar pa para-
plegiku ali tetraplegiku povzroča nekoliko več preglavic.

Prevoz s prilagojenim kombi vozilom pogosto koristijo najbolj prizadeti člani društva, kar jim pred-
stavlja edino možnost, da osebno opravijo pomembne življenjske potrebe kot so: urejanje zadev na 
upravnih enotah, pregled pri zdravniku ali zobozdravniku, prevoz v zdravilišče ali na obnovitveno 
rehabilitacijo … Sicer bi bili odvisni od pomoči drugih ali pa bi morali koristiti celo reševalna vozila. 
In tako društvo s prevozi opravlja tudi tiste naloge, ki so v pristojnosti države.

Društvo s prilagojenim kombi vozilom nudi prevoze paraplegikom, tetraplegikom in ostalim invalidom 
(tudi če niso člani naše organizacije), kateri nimajo možnosti lastnega prevoza. Vozilo je prilagojeno, 
s klančino, za lažji vstop invalidov na vozičkih.

Prevozi se opravljajo tudi za različne druge potrebe članov - rekreacijo in šport, izobraževanje paraple-
gikov, prevoze na različne tečaje, seminarje v okviru društva in Zveze ter individualno, psihosocialno 
dejavnost (družabna srečanja, individualna srečanja), interesne dejavnosti (mladi, starejši), udeležba 
na aktivnostih Zveze paraplegikov in Društva paraplegikov, kakor tudi ogled sejmov, razstav in drugo. 
Paraplegikom želimo omogočiti udeležbo na vseh posebnih socialnih programih, glede na njihov oseb-
ni interes, ter s tem preprečiti socialno izključenost.

Program Prevoz paraplegikov se izvaja vse dni v tednu, odvisno od potreb uporabnikov. Prevoze se 
izvaja tudi za potrebe delovanja organizacije, za prevoze prostovoljcev in izvoljenih delavcev na delo 
v pisarno.

Voznik je usposobljen, da uporabnikom pomaga pri vstopu in izstopu iz vozila, skrbi za varen prevoz 
oseb in jim po potrebi pomaga pri njihovih opravkih. Prevozi se izvajajo na podlagi razporeda, ki ga 
društvo vodi. Razporedi se oblikujejo na podlagi potrebe in želje uporabnika in aktivnosti, ki jih or-
ganizira društvo in Zveza. Program tako poleg dejanskih prevozov vključuje tudi koordinacijo in 
organizacijo le-teh. Prevoze se opravlja po celi Sloveniji in tudi v tujini. Voznik skrbi tudi za redno 
servisiranje in vzdrževanje vozila.

Benjamin Žnidaršič
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OSEBNA ASISTENCA
Osebna asistenca je pomoč posamezniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih posameznik ne 
more izvajati sam zaradi invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi 
neodvisno, aktivno in da je enakopravno vključen v družbo. Osebna asistenca vsem uporabnikom 
zagotavlja neodvisno življenje. Z uvedbo zakona o osebni asistenci omogočamo invalidnim osebam 
veliko bolj aktivno in kakovostno življenje. S pomočjo osebnega asistenta lahko doživijo veliko več in 
so hitreje in bolje vključeni v družbo. Z asistenco se omogoča pomoč tudi tistim, ki si je prej zaradi fi-
nančne stiske niso mogli omogočiti dodatne pomoči. Zakon so hoteli po poletnem delovanju spremin-
jat, da domači ne bi mogli biti osebni asistenti. Po mojem mnenju, da je lahko osebni asistent nekdo od 
družinskih članov more biti omogočeno saj včasih invalidna oseba raje zaupa domačim kot nekomu, 
ki je tujec. Zakon je zato, da ljudem pomagamo po najboljši meri. S tem, da pustimo da so osebni asis-
tenti družinski člani, ohranjamo tako dostojanstvo uporabnika kot tudi njegovo pravico do izbire. Za 
osebnega asistenta ni potrebna izobrazba, potrebno je veliko zanimanje in pripravljenost pomagati in 
se naučiti nekaj novega. Vsako leto se za osebne asistente pripravi tudi izobraževanje, izobraževanje je 
obvezno in je potrebno. Asistente se seznani z novimi pripomočki, kakšni spremembi zakona ali se jim 
poda koristne informacije o osebni negi uporabnika ali o ohranjanju svojega zdravja.

Željko Geci

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 po-
moči. Pomoči pri samostojnem življenju sem 
bil v začetku deležen od 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 pa-
cient, oskrbovanec, varovanec, uporabnik. 
Kakorkoli so me že naslavljali nikoli nisem 
imel zakonitega zastopnika in sem v svojem 
življenju vedno o svojem življenju odločal 
sam in si ga tudi urejal. Bil sem eden prvih, ki 

je pri Zvezi paraplegikov 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 ust-
varjanja 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

Osebna asistentka, aja.? Kaj pa dela osebna asistentka?. Ko sem slišala za to delo sem imela veliko 
vrašanj in ko sem dobila nekaj informacij o tem delu , sem bila v velikih dvomih, če bi ga lahko opravl-
jala. Saj ni tako enostavno biti z nekom ,ki ga niti dobro ne poznaš, 8 ur dnevno pri njem doma.
Prišel je dan ko sem ostala brez službe in izvedela , da potrebujejo na Zvezi paraplegikov Slovenije oseb-
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no asistentko. Glede na to da sem že imela nekaj 
informacij o tem delu sem se prijavila na razpisa-
no  prosto delovno mesto in bila sprejeta. 
Vesela in malo v dvomih ali bom zmogla sem 
postala osebna asistentka osebi na invalidskem 
vozičku. Sprva sem imela dva varovanca in oba 
sta me lepo sprejela v svojo bližino in v svoj dom, 
za kar sem obema  zelo hvaležna. Sedaj imam le 
enega in mi je veliko lažje opravljati moje delo.  
Že prvi dan mi je predstavil svoje potrebe po po-
moči ki jo potrebuje in pričakuje od mene. 
Sedaj sem osebna asistentka  nekaj let in svoje 
delo z vsem veseljem opravljam. Vsi strahovi in 
dvomi , ki sem jih imela na začetku so bili odveč. 
Spoznala sem, da so to čisto preprosti ljudje , 
ki potrebujejo našo pomoč pri vsakodnevnih 
opravilih, ki jih mi hodeči naredimo brez ka-
kršnega koli problema in ovir. Za njih pa je že 
oblačenje lahko pravi podvig.
Upam, da se bova še naprej tako lepo razumela, da bo obema lažje preživeti ure in dneve ko sva skupaj pri 
vsakodnevnih opravilih in podvigih.

Asistentka paraplegika iz kopra

ŠPORT IN REKREACIJA
Medicinska stroka trdi, da je človeško telo narejeno za gibanje. Zdravo živeti in redno 
vaditi je najboljše zdravilo za duševno in telesno počutje. Šport je za invalida ena od 
možnosti socializacije v družbo. Šport invalidov je sestavni del razvoja družbe, ki obse-
ga vrednote, norme, slog življenja. Svet temelji na raznolikosti, ki ga bogati šport in 
raznolikost športnih panog. S pomočjo športa se poleg psihološke in fizične koristi  
razvije tudi samozavest, ki se kaže skozi družbeno vlogo invalidov. 
Na našem Društvu paraplegikov Istre in Krasa izvajamo vrsto športnih aktivnosti kot 
so: atletika, šah, strelstvo, kegljanje, športni ribolov, kolesarjenje, smučanje, potapljan-
je, ples in spretnostna vožnja z avtomobili in druge. Šport je za nas zelo pomemben 

zaradi ohranjevanja zdravja, krepi samozavest in vključevanje v družbo. Tako je omogočeno tudi težje 
prizadetim članom, da se ukvarjajo s 
športom. 
V šahu, strelstvu, kegljanju in at-
letiki vsako leto organiziramo tudi 
meddruštvena tekmovanja v ekipni in 
posamični konkurenci. Trudimo se dvi-
gniti ozaveščenost in aktivni življens-
ki slog, vendar nam vedno ne uspe, saj 
so naši člani v povprečju vse starejši.

Boško Božič
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DEJAVNOST 
V SLIKI IN
BESEDI

Z električnimi priklopi se je po Kopru prav 
lepo zapeljati v družbi s prijatelji.

V Bonifiki redno organiziramo kegljaška tekmovanja.

Vojko Gašperut slika v okviru EU projekta v 
Trstu in mimoidoče nagovarja s slikami.

Šahovski turnir Viktorju Brezovniku v čast in spomin vsako leto 
združi šahiste iz cele Slovenije.
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Ekipa naših strelcevna treningu v Ankarahnu.

Kegljaška ekipa v majicah društva. Uradni prevzem kombiniranega vozila.

Ribiči  se redno udeležuje tekmovanj po Sloveniji.

Atletsko tekmovanje spremljata Srečko 
Petkovšek in Edo Cerkvenik.
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POSLOVNI PROSTORI DRUŠTVA
Pot do lastnih poslovnih prostorov je bila zapletena, dolga in negotova. Začeli 
smo leta 2009. Glavni financer FIHO sredstva za nakup prostorov ni mogel za-
gotoviti v enkratnem znesku. Bila je potrebna večkratna prijava na razpis. Ker na 
razpisu nismo uspeli pridobiti zadostna sredstva je bilo potrebno najeti posojilo z 
poroštvom Zveze paraplegikov Slovenije. Po plačilu prvega obroka in kljub temu, da 
prejšnji lastnik ni uspel izprazniti prostore smo ponosno parkirali naš kombi pred 
prostor in s tem dali vedeti, da je prostor sedaj naš,. 
Prostor je bil namenjen za profitno dejavnost - trgovina. Nič razen širokih vrat 
vhoda v objekt ni bilo prilagojeno za osebe na invalidskem vozičku. Začeli smo z akcijo zbiranja sred-
stev in materiala za ureditev dostopa – rampe v objekt, ter podrli vrata na obstoječih sanitarijah, da smo 
lahko prišli vsaj do vode. S tem smo si pridobili samozavest in če ni bilo burje smo se že začeli družiti 
in kovati načrte za naprej.
Začelo je obdobje zatišja, iskanja donatorjev, zbiranje sredstev in prijavljanja na razpis FIHO. Drugi
obrok plačila v letu 2010 je bil zagotovljen redno, kar nam je dalo zalet pa tudi prodajalec nas ni več 
skeptično obravnaval, ter dokončno izpraznil prostor. Mi pa smo kvadrat po kvadrat urejali prostor. 
Prišlo je leto 2011. Žal to leto nismo uspeli pridobiti in zagotoviti sredstev, ki smo jih dolžni po Kupo-
prodajni pogodbi. Morali smo narediti aneks k pogodbi in seveda overiti pri Notarju.
Zadnji obrok prodajalcu je bil realiziran v letu 2012. Ostalo nam je še posojilo pri Banki in Društvo je
postalo lastnik prostorov na Vanganelski 8. F v Kopru.
Seveda vsa skrb okoli poplačila prodajalcu je minila, ostala je skrb kako naprej brez denarja? Dajali smo
pobude se udeleževali na raznih dobrodelnih prireditve, posebej, ki so bile v korist Društva. Štiri leta 
so minila, da smo počasi zbrana sredstva vložili v ureditev in s tem nekako prostore spravili v funkcijo 
namembnosti. Delovanje društva in izvajanje programov ni bilo zaradi zgoraj omenjenega okrnjeno. 
Pa tudi člani, med nakupom in obnovo prostorov, niso bili prikrajšani.
Ni še tako kot bi moralo biti, veliko je še za postoriti, posodobiti tehnično, ekološko,….. Vse to bo in je
naloga odgovornih organov društva. Upravni Odbor društva se je sestajal in bil redno  obveščen in 
seznanjeni o vsem kar se je dogajalo v vseh letih. Veliko zaslug imajo člani U.O. da smo realizirali 
zastavljene načrte že s tem, da so nekateri člani bili navzoči pri delu izvajalcev, ter opozarjali na napa-
ke. Za to se jim od srca lepo zahvaljujem. Še posebno pa donatorjem, ki so finančno podprli naš projekt.

Željko Geci

Skupno fotografiranje v praznih prostorih.
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MOJA MAMA EMA GAŠPERUT /mama Zveze paraplegikov/
roj.27.03.1923  kot prva izmed 10 otrok v družini. Doma so bili zelo revni, bolj lačni 
kot siti. imela je komaj 6 let, ko so jo poslali kot pestunjo k svojim sorodnikom, kjer 
je pazila na svoja  komaj rojena bratranca. Še mladoletna je šla delat k svojim sorod-
nikom v Italijo.Želela si je postati kuharica, ker je bila prepričana, da kot kuharica ne 
bo nikoli lačna. Kasneje se je res izučila za kuharico. V službi so jo imeli radi, tudi 
doma je poskrbela za vse, da nam ni nikoli nič manjkalo. Bila je dobra mati meni in 
moji sestri Zdenki in ljubeča  nona najinim otrokom.
Moja nesreča leta 1967, pa ji je strla srce, njene oči so bile velikokrat solzne, zame 
ni videla svetle prihodnosti. Ni se zaprla med 4 stene, druženje z mojimi sotrpini na 
vozičkih ji je dalo voljo in moč in v nas ni videla več samo nemočne invalide, zato 
je postala prava borka za naše pravice. Zaradi teh vrednot jo je društvo razglasilo 
za častno članico.
Spremljala me je na rehabilitacijo v Pineto, kjer je poskrbela za vsakega, ki je rabil njeno pomoč. Spo-
prijateljila  se je tudi z medicinsko ekipo iz Soče, ki nas je spremljala na rehabilitacijo. Predvsem pa se 
je rada družila z vsemi invalidi, starimi in predvsem tistimi, ki so prvič prišli na rehabilitacijo. Predvsem 
slednjim je  vlivala upanje in jih hrabrila in bila njihova zaupnica v stiskah, zato so jo klicali kar mama 
Ema in tako je postala mati Zveze.

VOJKO GAŠPERUT

SAMOSTOJNA RAZSTAVA V NEW YORKU
Mnogo let nazaj je obstajala možnost, da bi raz-
stavljal v New Yorku, ravno takrat pa je prišlo do 
gospodarske krize in priložnost je padla v vodo.
Na to nisem pozabil in ko sem v začetku leta srečal 
prijatelja Filipa, ki mi je razstavo obljubljal, se je 
začela akcija. Vezni člen je bil gospod Emil Gas-
pari,  slovenski podjetnik v Ameriki, ki je navezal 
stik s tamkašnjimi Slovenci in patrom Krizologom 
Cimermanom, ki vodi slovensko  cerkev SV. Cirila 
v New Yorku.
Z ženo, prijateljema Filipom in Marjanom smo 
odpotovali v New York, kamor je pred nami že pri-
potoval zaboj s  15 slikami za razstavo. Pri postavit-
vi razstave v galeriji slovenske cerkve Sv. Cirila, 
je pomagal tudi Robi Poredoš, dopisnik Slovenske 
tiskovne  agencije /STA/ v New Yorku in Edvard Žitnik, dospisnik RTV Slovenija iz New Yorka. Slednji 
je ob otvoritvi posnell krasen prispevek za  1.program RTV Slovenija.
Otvoritev razstave je bila 12. maja, ko je bil v Ameriki zelo pomemben praznik: Mother s day. Kljub temu 
se je maše in otvoritve razstave udeležilo veliko pomembnih Slovencev, živečih v New Yorku. Po 50. 
letih sem ponovno srečal svojega  prvega urologa dr Cirila Godca, ki je priznan urolog v Ameriki in še 
vedno dela, čeprav ima že 83. let. Prišel je z ženo in sinom in še nekaj svojimi prijatelji. Pater Krizolog 
je bil navdušen nad razstavo in obiskom, saj ni pričakoval tako številčne udeležbe.
Razstava je bila  potem prenešena na slovensko veleposlaništvo v Washington, kjer je bila otvoritev sk-
upaj s prireditvijo ob prazniku slovenske državnosti 20. junija in je trajala do 5.oktobra letos. Zaprta 
je bila ob priliki predavanja  Nobelovca dr haldana, ki je po materi slovenskega rodu.
Razstava naj bi sedaj šla v Cleveland, kjer naj bi jo postavili v slovenskem narodnem domu.
Tako sem namesto ene razstave, dočakal kar 3 v Ameriki.

VOJKO GAŠPERUT



26

RAZSTAVA V PARIZU
Leta 2016 me je slovenska častna konzulka Tatjana Du-
mas Rodica, ki je sicer iz Pirana, povabila k sodelovanju 
na razstavo SNBA / Societe Nationale Des Beaux Arts/ 
v Parizu. Seveda sem moral pred tem poslati fotografije 
svojih slik in dosežkov selektorici razstave v Pariz.

Izbran sem bil skupaj s še 10 Slovenci, da sodelujem na 
tej prestižni razstavi. Zadnja slovenska udeleženka na 
tej razstavi je bila Ivana Kobilca leta 1892. Pred razs-
tavo je bilo potrebno urediti veliko organizacijskih in 
finančnih problemov, saj je bilo treba prostor za razs-
tavo plačati. Za organizacijo se je zelo angažirala go-
spa Dumas Rodica, jaz pa sem dobil nekaj sponzorskih 
sredstev s strani VDMFK.

Otvoritev razstave je bila 8.12. 2016 v Galeriji Louvre. 
Na razstavi je bilo razstavljenih 650 del slikarjev in ki-
parjev ter fotografov iz vsega sveta in tudi 11 Slovencev.
Otvoritve se je udeležil slovenski veleposlanik v Parizu 
Andrej Slapničar, ki nam je organiziral tudi sprejem v 
svoji rezidenci v Parizu.
Mene pa sta z udeležbo počastila predsednik VDMFK 
francoz Serge Maudet in direktor VDMFK Mario Fam-
longa.
Bila je veličastna razstava v središču umetnosti, ne 
daleč stran od Leonardove Mona Lize, ki mi še danes 
vzbuja lepe spomine in ponos, da je moja slika Trave vise-
la v Louvru.

VOJKO GAŠPERUT

Predsednik VDMFK francoz Serge Maudet in 
direktor VDMFK Mario Famlonga.

Skupna fotografija razstavljalcev. 
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MOZAIKI
Pred sabo rišem si prelepe like,
beseda motna jih težko nariše,
oblike čudne le težko opiše.
Iz dragih kamnov delam mozaike.

Morda je le vprašanje tega časa,
ko drugi breg mi orjejo minute,
kot dar ljudem so v svet bile posute,
da izgubijo se v molitvi glasa.

Zato ne bom si prosil odpuščanja,
le sanjal plahe sreče bom dobrote,
očiščena ne kaže ti slepote!

Mogoče kdaj želel si bom kesanja,
objem rumene sončne si toplote?
Počakam, da vzdrhté nebeške note! 

Benjamin Žnidaršič

IZGUBLJENE ILUZIJE
V ta kruti svet - ponižno zrem v noč,
čeprav stojim kdaj na ledeni plošči
in voda kakor velik dar jo lošči,
poljublja jo in kaže njeno moč. 

Prav takrat ko slišim hladen šum valov,
iluzije dobijo žametne oči,
z vsem bleskom ne bojijo se noči
in ne bojijo zreti se v svet grobov.

Obraz ne skriva temne bolečine,
pa vedno trdno upam v lepe sanje,
ki v zavetju dajo mi spoznanje.

Pogrezni vame se, nevidni duh,
s katerim si življenja njivo orjem, 
nešteto slik mi skrivaš za obzorjem!

Benjamin Žnidaršič

PESEM O LJUBEZNI
Iz ust sem slišal pesem o ljubezni,
kot iz izvira voda je pritekla.
Ko to besedo sama je izrekla,
začetek bil prelepe je bolezni.

Lepota njena željo je prižgala,
ko me v objem je strastna vsa ovila,
v rokah je mojih koža kakor svila, 
sva skupaj dva nevidno mrežo stkala.

V ljubezni solzne najine zenice
strnile so se v najinih dlaneh        
in izgubile so se v pustih tleh.

Ni tiste več ljubezenske gredice,
četudi bi si jo še kdaj želela,
tako razkošna več ne bo privrela.

Benjamin Žnidaršič

PLAŠNE PTICE
Ljudje smo ranjene in plašne ptice,
bojimo se naslednjega koraka,
skrivnostna skrinja smo in zrno maka,
v vesolju smo kot žarek repatice.

Hitrost poti zabriše sled resnice,
nas pelje vlak skoz vse preproge zraka,
ovite v večne spomenike slaka,
dokler ne izgubimo govorice.

Ponovno se rodimo iz dajanja,
ki vedno bolj je v meglo izgubljeno
in vrača se s smehljajem pozlačeno.

Dobrota je kot tih odmev spomina,
ki v srcu boža nas kot nežna svila.
Ne bo nikoli svojih niti skrila.

Benjamin Žnidaršič
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