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Zveza paraplegikov Slovenije je reprezentativna invalidska organizacija z bogatimi
koreninami, ki segajo v leto 1969. Pred sabo imate slikovni pregled skozi
štiridesetletni čas naše organizacije. Ves ta čas se je Zveza razvijala v skladu s
potrebami, ki so jih izražali predvsem člani pa tudi strokovnjaki in okolje, v
katerem je delovala.

Ko boš, dragi bralec, vzel v roko ta Zbornik, ga dobro preglej. Fotografije skozi čas
Ti bodo povedale, da je bilo v zadnjih štiridesetih letih veliko ustvarjalnega duha,
kakor tudi prijetnih trenutkov med sebi enakimi. Ustvarjanje sočlanov je prinašalo
vzpone, ki so pomagali lažjemu preživetju in uveljavljanju paraplegikov in
tetraplegikov v slovenskem prostoru. V drugi polovici Ti bo povedal tudi, da so naši
člani ljudje, ki hočejo hoditi po stopinjah predhodnikov, ki so obstali, ker so se
imeli na kaj nasloniti. Vsakdo lahko med temi fotografijami najde oporo za nov
korak, za nov začetek ...

Štirideset let organiziranega delovanja Zveze paraplegikov Slovenije in trideset let
delovanja društev bo mimo, začenja se novih štirideset. Ali bomo tudi sedanji in
prihodnji člani iskali oporo in trdnost za svoj življenjski stil znotraj organizacije v
samozavesti, nadgradnji programov, vizionarstvu in samopomoči med sebi
enakimi? Ali bomo s svojimi načeli pomagali graditi humano družbo, ki bo
pripravljena sprejemati invalida brez predsodkov, da se ne bomo mi in naši
zanamci »spotaknili«, ko se bo potrebno identificirati z organizacijo? Naj nas
jubilej štiridesete obletnice organiziranega delovanja vzpodbudi, da bomo še bolj
zavzeto skrbeli za Zvezo paraplegikov, kakor tudi za lokalna društva, in da se
bomo naši organizaciji dali osvojiti.

Čeprav sem predsednik Zveze paraplegikov Slovenije šele deset mesecev, me je
organizacija pred osemnajstimi leti vzela v svoje zavetje in me osvojila. Iskreno
želim, da bi tako osvojila vse člane in članice, kakor tudi druge, ki Zvezo
paraplegikov občudujejo od zunaj. Ta občutja privoščim tudi vsem, ki boste imeli v
rokah ta Zbornik, ki dokumentira določen čas in vsem tistim, ki želijo hvaležno in
z veseljem praznovati žlahtno obletnico Zveze paraplegikov Slovenije in lokalnih
društev.

Dane KASDane KASDane KASDane KASDane KASTELICTELICTELICTELICTELIC,,,,,
predsednik Zveze paraplegikov Slovenije

SPOŠTOVANJE IN RAZUMEVANJE

UVUVUVUVUVODODODODOD
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NAGOVOR PRVEGA IN ČASTNEGA
PREDSEDNIKA ZVEZE
PARAPLEGIKOV IVANA PERŠAKA
SPOMINČICSPOMINČICSPOMINČICSPOMINČICSPOMINČICAAAAA

Tisti časi, ko smo ustanavljali svojo prepotrebno organizacijo, so bili težavni za
življenje maloštevilnih paraplegikov in ostajajo v daljavi štiridesetih let. Kdo bi si lahko
takrat mislil, še slutil ne, da bomo dočakali štiridesetletnico obstoja in delovanja
organizacije. Daljnega leta 1969 je bilo še mnogo umiranja po hudi poškodbi
hrbtenjače in iz moje generacije leta 1959 je malo srečnežev, ki še živijo: Pavlica, Tine,
jaz in še mogoče kdo, če kdo.

Kaj povedati o štiridesetih letih delovanja v organizaciji, ki se danes imenuje Zveza
paraplegikov Slovenije. V lasti imam štirideset notesnikov – zapiskov dogajanj za vsako
leto posebej.  Iz vsebine bi se dalo marsikaj spisati in povedati, vendar koga bi to sploh
zanimalo v dobi računalništva, ob vsej naglici dogajanj, skozi katero teče življenje
ljudi. Tudi sam čutim in doživljam dneve, ki so prekratki in prehitro minevajo. Zdi se,
kakor da se nekaj čudnega in nerazumnega dogaja. Mogoče se zemlja hitreje vrti in
prej obkroži sonce, vse vrste ur hitreje delujejo in kažejo čas, ki prenaglo mineva.
Najbrž pa je zgodba takšna in resnična, da je mladost podaljšano in darovano
življenje, ki se plačuje s starostjo.

Tako je bilo in vedno bo, da je vsak po štiridesetih letih življenja starejši, razen
filmskih zvezdic, ki so večno mlade, kakor Zsa Zsa Gabor. Ne upam si vprašati
mladosti, ali tudi njej čas in življenje tako hitita k zatonu večnosti.

Pred štirimi desetletji smo zasadili malo drevesce, ki je bilo cepljeno na dobro podlago,
posajeno v dobro prst, ki je raslo, se razvijalo in zacvetelo vse do današnjih dni, v
veselje vseh, ki so pod svojim drevesom iskali zavetje in kanček izgubljene sreče.

Že prvo leto je drevo cvetelo z lepimi cvetovi in obrodilo slastne sadeže ter bogatilo
življenje tistih, ki so drevesu dali življenje.
In tako iz leta v leto, iz desetletja v desetletje, raste drevo, ki rodi sadeže, ki jih ponuja:
»Na,  vzemi, dobro je.«

Temelji so postavljeni za vedno, vsem in vsakemu, ki si bo nesrečno zlomil steber
življenja – hrbtenjačo.

Skozi pretečena leta so bile dobre in slabe letine, ki so jih uničevali viharji s točo in
grmenjem, nato pa je vedno posijalo zlato poživljajoče sonce. Nadaljevali smo začrtano
pot in še na misel nam ni prihajalo, da bi stopili izpod našega drevesa.

Zapuščina je takšna, da resnično omogoča posodobitev in nadgraditev možnosti v
mogočem življenju paraplegikov. Ne bi smelo biti bojazni za prihodnost, tudi zato, ker
je ustvarjeno dobro in trajno v trojni vsebini: solidno in sposobno članstvo, materialna
osnova za delovanje in programska podlaga, ki je finančno podprta ter grajena na
desetletjih boja in dela.
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Velika vrednota naše organizacije so sposobni in čvrsti člani, ki vedo, kaj hočemo in
kako se potuje v bodočnost, ki je izražena v interesih slehernega člana, kar se mora
vedno in povsod upoštevati in spoštovati.

Slavi se lep jubilej, vreden pozornosti in spomina na preteklost, ker kdor ne spoštuje
preteklosti, tudi v prihodnosti ne more biti ustvarjalec v dobro in pomoč ljudem z
zlomljeno hrbtenjačo.
Kakor je preteklost in vloženo delo lahko upravičeno v ponos vsem, ki so toliko let
obstali v oporo organizaciji, v dobrobit skupnosti uničenih življenj, da bi jim ustvarili
nove priložnosti, tako je boleče, ker je naše vrste v preteklem času zapustilo čez šesto
članov, med njimi mnogo ustanovnih.

Spomin in naše misli so namenjene tudi njim. Bili so naši prijetni sočlani, z njimi smo
prijateljevali in se veselili življenja. Lepi so tudi spomini na številne sodelavke in
sodelavce organizacije, ki so dolga leta nudili oporo in pomoč organizaciji. Mnogi so že
pokojni, med njimi prof. Bojan Hrovatin in zdravnika Irena in Slobodan Grobelnik.
Vsem pripada naša hvaležnost in zahvala, vključno z našo družbo, ki ji pripadamo in v
kateri živimo.

Ob štiridesetletnici lepe čestitke vsem članicam in članom, našim marljivim društvom,
Zvezi paraplegikov Slovenije in vsem delavcem in sodelavcem organizacije.

IvIvIvIvIvan Pan Pan Pan Pan Peršakeršakeršakeršakeršak,,,,,
prvi in častni predsednik
Zveze paraplegikov Slovenije
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NAGOVOR PREDSEDNIKA VLADE
SpošSpošSpošSpošSpoštttttooooovvvvvani!ani!ani!ani!ani!

Vlada Republike Slovenije ima ustavno dolžnost in družbeno odgovornost, da vsem
državljankam in državljanom Slovenije, ne glede na spol, vero, jezik pa tudi telesno
hibo, zagotovi enake možnosti za delovanje v družbi. Kot predsednik vlade sem trdno
prepričan, da lahko kot skupnost uspevamo šele takrat, ko ustvarimo takšne družbene
okoliščine, v katerih se nihče ne počuti zapostavljenega in diskriminiranega. V zadnjih
mesecih, ko se ne samo Slovenija, temveč ves razviti svet srečuje s posledicami
globalne in finančne krize, je ta misel izjemno pomembna. Zato je vlada že ob nastopu
mandata začela razvojni dialog, katerega namen je prav ta, da se kot slovenska družba
skupaj spoprimemo z izzivi finančne in gospodarske negotovosti ter tako izidemo iz
krize še močnejši.

V Sloveniji imajo invalidske organizacije bogato, večdesetletno tradicijo. Vse te
organizacije pomembno prispevajo h kvaliteti življenja ne samo invalidov, temveč vseh
državljank in državljanov Slovenije. Že leta 2002, v času mojega predsedovanja
Državnemu zboru RS, smo sprejeli poseben zakon o invalidskih organizacijah, s
katerim smo tem organizacijam priznali pravico, da predstavljajo invalide na
lokalnem, regionalnem, nacionalnem in tudi mednarodnem področju. Država se je
takrat še posebej zavezala, da se bo o odprtih vprašanjih z vami vedno posvetovala.
Pomembno se mi zdi, da imamo v Sloveniji primerno urejeno financiranje invalidskih
organizacij, in mislim, da je Slovenija lahko vzorčna država na področju urejanja
odnosov med državo in invalidskimi organizacijami.

Glavno vodilo zagotavljanja razvoja invalidskega varstva mora temeljiti na polnem
uresničevanju vseh človekovih pravic invalidov, brez kakršne koli diskriminacije na
podlagi invalidnosti. Prav tako želim poudariti, da bomo Slovenijo razvijali kot odprto
družbo znanja, solidarnosti, spoštovanja različnosti in blaginje. To pomeni tudi, da se
moramo ustrezno odzivati na posebne potrebe ranljivih skupin, torej tudi vas,
paraplegikov in tetraplegikov.

BorBorBorBorBorut Put Put Put Put Pahorahorahorahorahor,,,,,
predsednik Vlade RSpredsednik Vlade RSpredsednik Vlade RSpredsednik Vlade RSpredsednik Vlade RS

Foto: Bobo
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PREROŠKA MISEL

ZGODOZGODOZGODOZGODOZGODOVINVINVINVINVINAAAAA

Psiholog Borut Hrovatin je našo ekipo spremljal
na tekmovanju na Japonskem (stoji desno).

11111969969969969969
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To preroško misel je v prvem članku glasila »NAŠE ŽIVLJENJE«, ki je izšlo le dva tedna
po ustanovitvi, zapisal član Strokovnega odbora in častni član Sekcije paraplegikov in
tetraplegikov Slovenije psiholog Borut Hrovatin iz Zavoda za rehabilitacijo invalidov.
Malo bolj pozoren pogled na besedilo nam razodene, da se je v tej misli, v teh štirih
desetletjih vsaka njegova beseda povsem uresničila.

Psiholog Borut Hrovatin je velik prijatelj paraplegikov in tetraplegikov. Vedno nas je
zagovarjal in vsepovsod podpiral. Ko smo še »gostovali« v zavodu in je bila sejna soba
zasedena, nam je velikokrat odstopil svojo pisarno, da smo se lahko sestali. Spremljal
nas je tudi na različnih prireditvah in ima vsekakor velike zasluge pri organiziranju in
nato pri reševanje težav, ki so nas spremljale po ustanovitvi sekcije.

Seveda pa so bili za uspešen razvoj pomembni dobro in premišljeno postavljeni temelji,
ki so jih ob ustanovitvi postavili in sooblikovali člani odbora ter častni člani.
Prvenstvene naloge sekcije so se odražale v prizadevanjih za uveljavljanje pravic iz
socialnega, pravnega, zakonodajnega, ekonomskega in zdravstvenega vidika. Ob tem
nam je ZRI takrat nudil vso moralno in materialno pomoč, saj nismo imeli nič. Niti
svinčnika, niti papirja, niti prostorov.

Tako je Zveza paraplegikov Slovenije od skromne Sekcije paraplegikov in tetraplegikov,
ki je na začetku ustanovitve delovala pod okriljem Zveze društev telesnih invalidov,
prerasla v eno najbolj aktivnih in prepoznavnih reprezentativnih invalidskih organizacij
v Sloveniji.

JoJoJoJoJožžžžže Globoke Globoke Globoke Globoke Globokararararar
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Pionir slovenskega športa invalidov in velik
prijatelj paraplegikov

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

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

Zaradi visoko razvitega humanizma se je kot prvi na športnem področju poklicno
posvetil strokovnemu delu z invalidi. Zaposlil se je v takratnem Zavodu SR Slovenije za
rehabilitacijo invalidov v Ljubljani. Hkrati je opravljal funkcijo sekretarja Zveze za
rekreacijo in šport invalidov Slovenije. Bil je pravi človek na pravem mestu. Takrat je
bilo veliko dela opravljenega na »etični pogon«. Kot profesor – vodja športa v osrednji
slovenski rehabilitacijski ustanovi, je vedel, kaj hoče. Strokovno je pripravljal
programe, tudi po vzoru nekaterih drugih držav. Njegovo delo je bilo usmerjeno v vse
več kategorij invalidov, vse od rehabilitacijskega, rekreativnega in tekmovalnega
športa. Takrat je bilo še »greh« govoriti o vrhunskem športu invalidov. Govorilo se je le
o invalidskem športu, kateri termin še danes uporabljajo nekateri strokovnjaki. Šport
invalidov ni prav nič »invalidski« šport, temveč je šport, tudi ko govorimo o športu
invalidov.

Bojan se je kaj kmalu pričel spogledovati s tujino in tekmovalce pripravljal tudi za
zahtevnejše nastope. Prvi mednarodni uspeh se je zgodil na evropskih igrah na Dunaju
leta 1966, kjer je Slovenija osvojila dve kolajni. Ivan Tajnšek v suvanju krogle in Lojze
Cvar v metu diska. V tistih letih (1965 – 1970) je mednarodno sodelovanje slonelo
predvsem na tekmovanjih v Avstriji in Italiji. Omeniti velja, da je Bojan užival polno
podporo pri takratnemu vodji zdravnikov Zavoda za rehabilitacijo invalidov dr.
Slobodanu Grobelniku in vodji oddelka za paraplegijo dr. Ireni Grobelnik, ki imata oba
nedvomno veliko zaslug za razmah športa invalidov v Sloveniji. Uspehi so narekovali
še bolj organizirano delo, Bojan pa je z dokazanim prepričal odgovorne v Sloveniji, da
je šport invalidov postal stalnica, vse bolj pa so ga začeli spremljati tudi mediji. Za
medijsko prepoznavnost sta kasneje nedvomno imela velike zasluge Janez Češnovar in
žal že pokojni Henrik Übeleis.

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

JoJoJoJoJožžžžže Oke Oke Oke Oke Okorororororenenenenen

LIK PROF. BOJANA HROVATINA
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RODILA SE JE NAŠA ORGANIZACIJA

Ste vedeli, da je bil šport prvi motiv našega neformalnega druženja in združevanja.
Športni pričetki paraplegikov namreč segajo že v leto 1966, ko je pod vodstvom prof.
Bojana Hrovatina prva skupina paraplegikov (pacientov Zavoda za rehabilitacijo)
odpotovala na evropske igre paraplegikov na Dunaj. Bojan je takrat na športne igre
vzel in izbral tiste športnike invalide, kar jih je med varovanci ZRI imel na voljo. Na
srečo so bili to mladi ljudje, ki so imeli že nekaj športnih izkušenj in so se tudi kasneje
s športom intenzivno ukvarjali. Poudariti velja, da je bil takrat šport sestavni del
medicinske rehabilitacije, paraplegiki in tetraplegiki pa že kar dobri tekmovalci.

To nazorno potrjujejo rezultati na prvem uradnem športnem srečanju z italijanskimi
športniki paraplegiki, ki so se ga po izbirnem tekmovanju udeležili športniki Sekcije
paraplegikov in tetraplegikov Slovenije le dober teden po ustanovitvi.

Na prijateljskem športnem srečanju je v štirih disciplinah (plavanje, slalom, hitrostne
vožnje,  košarka) nastopilo 17 tekmovalcev, ki so povsem nenadejano osvojili
zmagovalni pokal, 4 zlate in 2 srebrni kolajni v plavanju, 1 zlato, 1 srebrno in 2
bronasti kolajni v slalomski vožnji ter 1 zlato in eno bronasto kolajno v hitrostni vožnji.
V poročilu piše, da je bila to brzinska vožnja. No, za nameček je naša košarkarska
peterka (Gorenc, Tajnšek, Peršak, Petrovič, Kostevc) še visoko premagala Italijane
(42:25) v košarki.

V tistih časih so paraplegiki tekmovali v plavanju (škoda, ker smo to panogo povsem
zanemarili), spretnostni oz. slalomski vožnji med stebrički, hitrostni vožnji in košarki,
kaj hitro pa so se jim priključile tudi atletske discipline in dviganje uteži. Dodamo naj,
da so naši športniki v primerjavi z drugimi tekmovali na težkih in okornih vozičkih.
Dobre rezultate so dosegali z močjo in dobro pripravljenostjo. Zato so bili pa v bazenih
boljši.

Septembra je bilo v Ljubljani še istega leta povratno športno srečanje z italijanskimi
športniki paraplegiki in tetraplegiki. Pomerili so se v istih disciplinah kot aprila v Rimu
in tudi rezultati so bili podobni.

JoJoJoJoJožžžžže Globoke Globoke Globoke Globoke Globokararararar

ŠPORT NAS JE ZDRUŽIL

Naši športniki so na športnih igrah na Dunaju
tekmovali že leta 1966.

USUSUSUSUSTTTTTANOVITEV SEKANOVITEV SEKANOVITEV SEKANOVITEV SEKANOVITEV SEKCIJE PCIJE PCIJE PCIJE PCIJE PARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOVOVOVOVOV
SLOVENIJESLOVENIJESLOVENIJESLOVENIJESLOVENIJE

Delovno predsedstvo
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ZameZameZameZameZametki so se portki so se portki so se portki so se portki so se porodili žodili žodili žodili žodili že te te te te tam v šesam v šesam v šesam v šesam v šestdesetdesetdesetdesetdesetih letih letih letih letih letih v ttih v ttih v ttih v ttih v takrakrakrakrakratnem Zaatnem Zaatnem Zaatnem Zaatnem Zavvvvvodu zaodu zaodu zaodu zaodu za
rrrrrehabilitehabilitehabilitehabilitehabilitaciaciaciaciacijo injo injo injo injo invvvvvalidoalidoalidoalidoalidov v Lv v Lv v Lv v Lv v Ljubljubljubljubljubljani, kjani, kjani, kjani, kjani, ko je bilo na ro je bilo na ro je bilo na ro je bilo na ro je bilo na rehabilitehabilitehabilitehabilitehabilitaciaciaciaciaciji žji žji žji žji že ke ke ke ke kar nekar nekar nekar nekar nekajajajajaj
parparparparparaplegikaplegikaplegikaplegikaplegikooooov in tv in tv in tv in tv in teeeeetrtrtrtrtraplegikaplegikaplegikaplegikaplegikooooovvvvv. Us. Us. Us. Us. Ustttttanoanoanoanoanovitvitvitvitvitelelelelelj, prj, prj, prj, prj, prvi prvi prvi prvi prvi predsednik in za tedsednik in za tedsednik in za tedsednik in za tedsednik in za tem sem sem sem sem skkkkkorororororajajajajaj
ššššštiri desetiri desetiri desetiri desetiri desetletletletletletja vtja vtja vtja vtja voditoditoditoditoditelelelelelj sloj sloj sloj sloj slovvvvvensensensensenskih parkih parkih parkih parkih paraplegikaplegikaplegikaplegikaplegikooooov in tv in tv in tv in tv in teeeeetrtrtrtrtraplegikaplegikaplegikaplegikaplegikooooov Ivv Ivv Ivv Ivv Ivan Pan Pan Pan Pan Peršakeršakeršakeršakeršak, se, se, se, se, se
ssssspominpominpominpominpominja, da je tja, da je tja, da je tja, da je tja, da je takrakrakrakrakrat nekat nekat nekat nekat nekega mrega mrega mrega mrega mrkkkkkega in turega in turega in turega in turega in turobnega dne nobnega dne nobnega dne nobnega dne nobnega dne njegojegojegojegojegov dober priv dober priv dober priv dober priv dober prijatjatjatjatjateleleleleljjjjj
parparparparparaplegik Sraplegik Sraplegik Sraplegik Sraplegik Srečkečkečkečkečko Švo Švo Švo Švo Švajger deajger deajger deajger deajger dejal: »Kjal: »Kjal: »Kjal: »Kjal: »Kaj, čaj, čaj, čaj, čaj, če bi use bi use bi use bi use bi ustttttanoanoanoanoanovili svvili svvili svvili svvili svoooooje drje drje drje drje drušušušušuštvtvtvtvtvo in se medo in se medo in se medo in se medo in se med
seboseboseboseboseboj poj poj poj poj povvvvvezali?« Vsi so bili tiho. Tezali?« Vsi so bili tiho. Tezali?« Vsi so bili tiho. Tezali?« Vsi so bili tiho. Tezali?« Vsi so bili tiho. Trrrrreba je poeba je poeba je poeba je poeba je povvvvvedati, da tedati, da tedati, da tedati, da tedati, da te zamisli v tise zamisli v tise zamisli v tise zamisli v tise zamisli v tistttttem času vem času vem času vem času vem času v
nobenem primernobenem primernobenem primernobenem primernobenem primeru ne bi bilo mogoču ne bi bilo mogoču ne bi bilo mogoču ne bi bilo mogoču ne bi bilo mogoče udee udee udee udee udejanjanjanjanjanjiti in so nanjiti in so nanjiti in so nanjiti in so nanjiti in so nanjo prisojo prisojo prisojo prisojo prisotni kmalutni kmalutni kmalutni kmalutni kmalu

Prvi športni nastop v ZRI



Ivan Peršak

Branko Rupnik

 Vojko Gašperut Jože Globokar

Heda IvnikTatjana Šušteršič

Lojze Cvar

Pavla Sitar

Tine Gorenc

Zlatko Bernašek

Ivan Tajnšek
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pozabili. Razpozabili. Razpozabili. Razpozabili. Razpozabili. Razen Iven Iven Iven Iven Ivana Pana Pana Pana Pana Peršakeršakeršakeršakeršaka, ki jo je v sebi nosil sa, ki jo je v sebi nosil sa, ki jo je v sebi nosil sa, ki jo je v sebi nosil sa, ki jo je v sebi nosil skkkkkorororororaj celo deseaj celo deseaj celo deseaj celo deseaj celo desetletletletletletje, da bitje, da bitje, da bitje, da bitje, da bi
jo po vjo po vjo po vjo po vjo po velikih naselikih naselikih naselikih naselikih nasprprprprproooootttttooooovvvvvanananananjih in zadrjih in zadrjih in zadrjih in zadrjih in zadržkih 1žkih 1žkih 1žkih 1žkih 16. aprila 16. aprila 16. aprila 16. aprila 16. aprila 1969 k969 k969 k969 k969 končno urončno urončno urončno urončno uresničil. Inesničil. Inesničil. Inesničil. Inesničil. In
tttttakakakakako se je v vo se je v vo se je v vo se je v vo se je v veliki teliki teliki teliki teliki teloeloeloeloelovvvvvadnici Zaadnici Zaadnici Zaadnici Zaadnici Zavvvvvoda za roda za roda za roda za roda za rehabilitehabilitehabilitehabilitehabilitaciaciaciaciacijo injo injo injo injo invvvvvalidoalidoalidoalidoalidov v Lv v Lv v Lv v Lv v Ljubljubljubljubljubljanijanijanijanijani
rrrrrodila Sekodila Sekodila Sekodila Sekodila Sekcicicicicija parja parja parja parja paraplegikaplegikaplegikaplegikaplegikooooov in tv in tv in tv in tv in teeeeetrtrtrtrtraplegikaplegikaplegikaplegikaplegikooooov Slov Slov Slov Slov Slovvvvvenienienienienije, ki naj bi svje, ki naj bi svje, ki naj bi svje, ki naj bi svje, ki naj bi svooooojim članomjim članomjim članomjim članomjim članom
nudila vnudila vnudila vnudila vnudila vse, kse, kse, kse, kse, kar je v tisar je v tisar je v tisar je v tisar je v tistttttem času zahtem času zahtem času zahtem času zahtem času zahteeeeevvvvval ral ral ral ral razvazvazvazvazvoooooj drj drj drj drj družbe, še posebeužbe, še posebeužbe, še posebeužbe, še posebeužbe, še posebej paj paj paj paj pa
sodelosodelosodelosodelosodelovvvvvala in pomagala pri vala in pomagala pri vala in pomagala pri vala in pomagala pri vala in pomagala pri vsem, ksem, ksem, ksem, ksem, kar smo v tisar smo v tisar smo v tisar smo v tisar smo v tistttttem času poem času poem času poem času poem času potrtrtrtrtreboeboeboeboebovvvvvali!ali!ali!ali!ali!

Toda tudi takrat ustanovitev ni bila tako enostavna, kot bi si nekdo mislil. Že leta 1967
je bil v ZRI ustanovljen iniciativni odbor, ki naj bi pripravil vse potrebno za ustanovni
občni zbor. Toda takratna politika invalidom enostavno ni bila naklonjena. Prišlo je do
zapletov, saj je bilo treba prej ustanoviti krovno organizacijo, ki bi v sekcijah
združevala različne zvrsti invalidov. Vse to je ustanovitev naše sekcije zavrlo za eno
leto, saj smo morali počakati do ustanovitve Zveze društev telesnih invalidov Slovenije
(16. 1. 1969). Točno tri mesece kasneje smo kot sekcija postali njena prva članica. No,
kasneje se je izkazalo, da so se takratni dogodki pravilno odvijali in so nam kasneje
prinesli trajne koristi.

Predsednik Zveze društev telesnih invalidov Pavel Jež je v pozdravnem nagovoru
pripomnil, da je že skrajni čas, da se množica 70.000 invalidov, kolikor jih je bilo
takrat v Sloveniji, organizira in enotno nastopi v javnem in družbenogospodarskem
življenju. Še posebej, ker jim ljudska oblast to dovoljuje.

Delegati in delovno predsedstvo pa so bili najbolj veseli toplih in vzpodbudnih besed
prim. dr. Slobodana Grobelnika, vodje zdravnikov v ZRI, ki je med drugim poudaril, da
nam je ZRI vedno nudil podporo in jo bo kot patronat sekcije tudi v prihodnje. Seveda
je za te obetavne besede požel bučen aplavz.

NNNNNa va va va va volitvolitvolitvolitvolitvah, ki so sledile, so biliah, ki so sledile, so biliah, ki so sledile, so biliah, ki so sledile, so biliah, ki so sledile, so bili v odbor Sekv odbor Sekv odbor Sekv odbor Sekv odbor Sekcicicicicije izvje izvje izvje izvje izvolololololjeni: jeni: jeni: jeni: jeni: Ivan Peršak, Ivan
Tajnšek, Tatjana Šušteršič, Pavla Sitar, Tine Gorenc, Lojze Cvar, Branko Rupnik, Heda
Ivnik, Vojko Gašperut, Jože Globokar, Zlatko Bernašek.

ČasČasČasČasČastni člani Sektni člani Sektni člani Sektni člani Sektni člani Sekcicicicicije - uslužbenci ZRI:je - uslužbenci ZRI:je - uslužbenci ZRI:je - uslužbenci ZRI:je - uslužbenci ZRI: direktor Miro Vesel, prim. dr. Slobodan
Grobelnik, dr. Irena Grobelnik, dr. Rajko Turk, dr. Emil Gantar, dr. Ana Kraigher, prof.
Bojan Hrovatin, psiholog Borut Hrovatin, VŠMS Špela Cacafura, VŠMS Mila Grošelj,
fizioterapevtka Marta Džumič.

ZunanZunanZunanZunanZunanji sodelaji sodelaji sodelaji sodelaji sodelavvvvvci: ci: ci: ci: ci: doc. dr. Milan Dimitrijevič, dr. Jože Trontelj, Srečko Rot,
Janez Vivod.

SSSSStrtrtrtrtrokokokokokooooovni svvni svvni svvni svvni sveeeeettttt: : : : : dr. Irena Grobelnik, prof. Bojan Hrovatin, psih. Borut Hrovatin, VŠMS
Mila Grošelj.

Dodamo naj, da brez njihove strokovne in nesebične pomoči do ustanovitve
organizacije verjetno še dolgo časa ne bi prišlo.

Ustanovitev Sekcije paraplegikov in tetraplegikov so z vzpodbudnimi besedami
pozdravili številni gostje. Mladi organizaciji so v nadaljnjem razvoju zaželeli veliko
uspehov in kar najboljšo skrb za svoje člane. In te želje so se ob sposobnem in
zagnanem predsedniku ter njegovim sodelavcem tudi udejanjile.
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INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMATIVNTIVNTIVNTIVNTIVNA DEJA DEJA DEJA DEJA DEJAAAAAVNOSVNOSVNOSVNOSVNOSTTTTT - Informativni dejavnosti smo veliko pozornost posvečali
vse od začetka naše organiziranosti. Zato je že prva številka našega glasila, ki se je
takrat imenovalo »NAŠE ŽIVLJENJE«, izšla že slab mesec po ustanovitvi Sekcije.
Zanimivo je, da je uvodni članek napisal psiholog Borut Hrovatin iz ZRI, ki je v
naslednjih letih kot član strokovnega odbora tesno sodeloval z vodstvom Sekcije. V
glasilu smo veliko prostora posvetili ustanovitvi organizacije, slavnostnim govornikom
in športnim nastopom naših, že takratnih odličnih športnikov. Že dobrih deset dni po
ustanovitvi so nadvse uspešno nastopili v Rimu (potovali so z avtobusom), pisali pa
smo tudi o povratnem športnem nastopu italijanskih paraplegikov pri nas. Prva
urednica je bila tetrapleginja Tatjana Šušteršič.

PORPORPORPORPOROKA OKA OKA OKA OKA - Med paraplegiki beležimo prvo zakonsko zvezo. V ZRI sta se 17. junija 1969
poročila dva para, oba paraplegika – Ivanka Macun in Miha Kostevc ter Angelca Arko
in Janez Šmigoc. Tudi poročne priče so bili paraplegiki. Na poročni sliki je torej kar
osem parapleginj in paraplegikov. Na poročni slovesnosti, ki jo je v veliki telovadnici
pripravil Zavod za rehabilitacijo invalidov, je bilo veliko gostov, veliko lepih nagovorov
in veliko lepih daril. Darila so novoporočencem prispevala tudi trgovska podjetja. V
štiridesetih letih, ki so za nami, se je poročilo še zelo veliko naših članov, vendar so
zakoni, v katerih sta oba partnerja paraplegika, bolj redki. Zakonska para nista imela
potomcev, priči pa že.

PUSPUSPUSPUSPUSTTTTTOVOVOVOVOVANJEANJEANJEANJEANJE - V Zavodu za rehabilitacijo invalidov, kjer je bilo v tistih časih vedno
veliko starejših in tudi novih paraplegikov in tetraplegikov, smo leta 1969 v njihovih
prostorih in z njihovo podporo pripravili prvo veselo pustovanje. Podjetja so prispevala
številne dobitke, zato smo lahko pripravili bogat srečelov. Vsi smo bili veseli in
zadovoljni, saj smo se lahko nekoliko bolj sproščeno razveselili in za nekaj časa
pozabili na tiste travmatične trenutke.
Pustovanje je postalo tradicionalno in vsako leto bolj pestro. Vse bogatejši srečelov je
postal stalni spremljevalec, zabavali pa so nas tudi različni ansambli.
To leto smo v zavodu pripravili tudi prvo silvestrovanje. Kljub slabemu vremenu se ga
je udeležilo 35 članov. ZRI je poskrbel tudi za prenočišča.
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ODBODBODBODBODBOR ZA ŠPOROR ZA ŠPOROR ZA ŠPOROR ZA ŠPOROR ZA ŠPORTTTTT - Nepričakovana izguba našega velikega prijatelja in športnega
vaditelja prof. Bojana Hrovatina je bila za šport paraplegikov in tetraplegikov hud
udarec. Toda Bojan nam je v tem kratkem času že vcepil vse vrednote in koristi športa.
Zato smo njegovo delo z vso resnostjo nadaljevali. Takoj po njegovi smrti smo
ustanovili Odbor za šport, ki ga je vodil eden naših najboljših športnikov tistega časa
Tine Gorenc. Kako pomemben je za paraplegike šport, nazorno govori podatek, da je
Tine po štiridesetih letih še vedno aktiven športnik in član košarkarske ekipe
dolenjskih paraplegikov. Tisto pomlad se je naša sekcija vključila tudi v Zvezo za šport
in rekreacijo invalidov Slovenije.

IZGUBILI SMO VELIKEGA ŠPORIZGUBILI SMO VELIKEGA ŠPORIZGUBILI SMO VELIKEGA ŠPORIZGUBILI SMO VELIKEGA ŠPORIZGUBILI SMO VELIKEGA ŠPORTNIKA TNIKA TNIKA TNIKA TNIKA - 28. marca 1970 se je na ljubljanskih Žalah
zbralo veliko paraplegikov in tetraplegikov. Poslovili smo se od športnika in športnega
delavca z velikim srcem - prof. Bojana Hrovatina. Slovo je bilo ganljivo in težko,
posebej še ob misli koliko in kaj vse je v tem kratkem, a nadvse plodnem sodelovanju
storil za nas in invalidski šport v Sloveniji. Ni dolgo sodeloval z nami, toda zapustil je
velike vrednote in neizbrisen pečat. Zapustil nas je neutrudljiv športni delavec, poln
humanizma in topline. Bojan ob prezgodnji smrti ni dopolnil niti 47 let. Bil je tudi
gorski reševalec in smučarski vaditelj. Njegova športna pot se je končala tam, kjer se je
najbolje počutil. Na belih pobočjih slovenskih planin.

INVINVINVINVINVALIDSKI RADIO KLALIDSKI RADIO KLALIDSKI RADIO KLALIDSKI RADIO KLALIDSKI RADIO KLUB –YU3UB –YU3UB –YU3UB –YU3UB –YU3 - V Zavodu za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani je
začel delovati Invalidski radioklub. Šest tečajnikov je prve signale lovilo in se
usposabljalo na radioamaterski postaji KV TRIO PS japonske izdelave. Tečaj je vseh šest
uspešno zaključilo in dobilo svoje klicne znake. To je bil vzpodbuden uspeh za razvoj
radioamaterstva med paraplegiki in tetraplegiki. Prvi predsednik kluba je bil dr. Lojze
Kralj. Radioamaterstvo je v naslednjih letih med nami izredno zaživelo, saj se nam je
odprlo novo okno v svet. Še posebej priljubljeno je bilo na področju radiofonije, kjer
smo veze na UKV področju vzpostavljali tudi težje gibalno ovirani tetraplegiki. To je bil
vse do masovnega pojava mobitelov nadvse priljubljen hobi. V naši organizaciji smo
imeli več kot 100 radioamaterjev s svojimi klicnimi znaki. Sodelovali smo celo pri
osamosvojitveni vojni za Slovenijo, za kar smo prejeli od takratnega ministrstva za
obrambo posebno priznanje.
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PRPRPRPRPRVVVVVO RO RO RO RO ROOOOOJSJSJSJSJSTTTTTVVVVVO V NO V NO V NO V NO V NAŠIH VRSAŠIH VRSAŠIH VRSAŠIH VRSAŠIH VRSTTTTTAHAHAHAHAH - Temu čudovitemu dogodku kar nismo mogli
verjeti. Še več, v tistih časih so celo strokovnjaki dvomili v normalen potek takega
dogodka. Toda tetrapleginja Dragica Kozjek je 23. januarja 1971 povsem normalno
rodila čudovito in srčkano deklico Mojco. To je bil v Jugoslaviji prvi tovrstni primer in o
tem senzacionalnem dogodku so poročali vsi mediji. Srečo z Dragico smo delili tudi mi,
kajti le tisti, ki ve, kaj je bolečina in trpljenje, zmore ceniti bogastvo, ki mu ga je dalo
življenje.
No, za Dragico so v teh štirih desetletjih rodile še številne naše članice, vendar so bili ti
porodi zaradi razvoja medicine lažji in manj tvegani.

JUBILEJNJUBILEJNJUBILEJNJUBILEJNJUBILEJNA ŠTEVILKA GLASILA A ŠTEVILKA GLASILA A ŠTEVILKA GLASILA A ŠTEVILKA GLASILA A ŠTEVILKA GLASILA - Ob dveletnem uspešnem delovanju Sekcije
paraplegikov in tetraplegikov in poteku mandata uredniškega odbora smo izdali
jubilejno številko glasila. Imela je obliko revije in barvni ovitek. Bogata vsebina je bila
natisnjena na kvalitetnem papirju s številnimi fotografijami in reklamnimi oglasi, ki so
omogočili izdajo tako »razkošne« publikacije. V njej smo pisali o prvem spominskem
tekmovanju prof. Bojana Hrovatina. Predsednik Ivan Peršak, ki je takrat napisal večino
člankov, je v uvodniku opisal razvoj Sekcije in njeno poslanstvo. Pisali smo  o sejah,
športu, delavcih paraplegikih in drugih dogodkih. Predstavili smo novega športnega
vaditelja Petra Jakšeta, ki se je redno zaposlil v ZRI in pisali o demonstracijski
predtekmi naših košarkarjev v Hali Tivoli pred ligaškim nastopom Olimpije in Zadra.
Da so poželi bučen aplavz občinstva v nabito polni dvorani, ni treba posebej
poudarjati.

PETER JPETER JPETER JPETER JPETER JAKŠE, NOV ŠPORAKŠE, NOV ŠPORAKŠE, NOV ŠPORAKŠE, NOV ŠPORAKŠE, NOV ŠPORTNI VTNI VTNI VTNI VTNI VADITELJ V ZRI ADITELJ V ZRI ADITELJ V ZRI ADITELJ V ZRI ADITELJ V ZRI - Peter se je še kot študent srečal s
športom invalidov, oziroma s športniki paraplegiki in tetraplegiki, ter nato kar precej
let sodeloval z nami. Po prvih treningih naših športnikov na klimatski rehabilitaciji v
Pineti in Rovinju se je v letu 1971 v ZRI tudi redno zaposlil. Zamenjal je pokojnega
prof. Bojana Hrovatina in tudi uspešno nadaljeval njegovo delo. Pod njegovim
vodstvom so naši športniki dosegli številne vrhunske uvrstitve na največjih
mednarodnih in svetovnih tekmovanjih ter paraolimpijskih igrah. Menil je, da prav
šport (ki naj bi bil zadnja faza medicinske rehabilitacije) veliko pripomore pri
premagovanju številnih ovir, ki paraplegike in tetraplegike po rehabilitaciji čakajo pri
vključevanju v normalne družbene tokove. Prvi odlični rezultati mladega trenerja so se
pokazali že na tretjem evropskem prvenstvu na Dunaju, ko je naša ekipa v skupni
uvrstitvi osvojila tretje mesto, in sicer je osvojila 19 medalj in 2 pokala.
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MENJMENJMENJMENJMENJAAAAAVVVVVA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NAAAAAJVIŠJEM POLJVIŠJEM POLJVIŠJEM POLJVIŠJEM POLJVIŠJEM POLOŽAOŽAOŽAOŽAOŽAJUJUJUJUJU - Na 10. redni seji 14. 1. 1972 je iz
zdravstvenih težav odstopil ustanovni član in prvi predsednik Sekcije Ivan Peršak.
Zamenjal ga je Branko Rupnik, ki se je ob prevzemu zavedal zahtevne naloge in
njene velike odgovornosti. Še posebej, ker je bil zaposlen s polnim delovnim časom.
Sekcija je ob menjavi predsednikov po slabih treh letih delovanja dosegla že dokaj
velik razvoj in napredek. Dobro zastavljene cilje in smernice je bilo treba vsaj
obdržati, če ne še nadgraditi. Novega predsednika je v tem letu čakal tudi velik
športni zalogaj. Naši športniki so se namreč udeležili prvih paraolimpijskih iger.
Branku je z dobrim sodelovanjem vseh članov odbora to tudi uspelo. Sekcijo je vodil
dobro leto in pol, ko je krmilo organizacije na 2. redni in volilni seji Skupščine v roke
ponovno vzel Ivan Peršak. Ivan je nato organizacijo slovenskih paraplegikov, ki je v
letu 1979 iz Društva prerasla v Zvezo, nadvse uspešno vodil vse do 14. maja 2008.

PPPPPARAARAARAARAARAOLIMPIJOLIMPIJOLIMPIJOLIMPIJOLIMPIJADADADADADA HEIDELBERA HEIDELBERA HEIDELBERA HEIDELBERA HEIDELBERGGGGG - Leto 1972 je bilo v Jugoslaviji za invalidski šport
prelomno. Športniki invalidi so se namreč prvič v zgodovini udeležili paraolimpijskih
iger. To se je zgodilo 2. avgusta 1972, ko je igre v Heidelbergu odprl predsednik ZR
Nemčije Gustav Heinemann. Jugoslavija je na igre poslala dvajsetčlansko ekipo
športnikov invalidov, ki so jo sestavljali predvsem športniki paraplegiki iz Slovenije.
Med njimi sta bila le dva športnika iz Hrvaške in en športnik iz Srbije.
In že iz prvih iger se je reprezentanca vrnila s štirimi kolajnami. Pavla Sitar je osvojila
zlato kolajno, Jože Okoren bronasto, parapleginja Milica Milinkovič iz Hrvaške pa
srebrno in bronasto. Dobitnike kolajn je sprejel tudi maršal Tito in jim poklonil zlate
ure. To je bilo za tiste čase veliko priznanje in velika čast. Dodamo pa naj, da se naši
športniki paraplegiki iz nobenih paraolimpijskih iger za tem niso vrnili brez kolajn in
visokih uvrstitev.

ŠPORŠPORŠPORŠPORŠPORT IN REKREAT IN REKREAT IN REKREAT IN REKREAT IN REKREACIJCIJCIJCIJCIJA INVA INVA INVA INVA INVALIDOV V JUGOSLAALIDOV V JUGOSLAALIDOV V JUGOSLAALIDOV V JUGOSLAALIDOV V JUGOSLAVIJIVIJIVIJIVIJIVIJI
Na I. jugoslovanskem simpoziju v Beogradu je bilo prebranih okoli 90 referatov, ki jih
je poslušalo več kot 300 udeležencev. Pomembnejša razprava na simpoziju je bila
namenjena športu in rekreaciji, ki naj bi postala integralni del medicinske, poklicne
in psihosocialne rehabilitacije. Smatrati bi ju morali kot proces trajnega usposabljanja
in prilagajanja invalidov na vsakdanje življenje. Torej proces, ki se ne konča takrat,
ko invalid odide iz rehabilitacijske ustanove. Za realizacijo je bilo treba sprejeti
zakonske in druge sisteme, še posebej na področju financiranja. Postavljalo se je tudi
vprašanje strokovno usposobljenega kadra. Pokrovitelj simpozija je bil maršal Tito.

16



11111999997373737373

PRPRPRPRPRVVVVVA SA SA SA SA SAMOSAMOSAMOSAMOSAMOSTTTTTOOOOOJNJNJNJNJNA RAZSA RAZSA RAZSA RAZSA RAZSTTTTTAAAAAVVVVVA NA NA NA NA NAŠEGA NAŠEGA NAŠEGA NAŠEGA NAŠEGA NAAAAAJVEJVEJVEJVEJVEČJEGA SLIKARČJEGA SLIKARČJEGA SLIKARČJEGA SLIKARČJEGA SLIKARJJJJJA A A A A - V  Postojni je imel
svojo prvo samostojno razstavo naš slikar Stojan Zafred, ki se je kasneje razvil v
največjega slikarja med tetraplegiki in paraplegiki. Med slovenskimi slikarji, ki slikajo
s čopičem v ustih je drugi postal član Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z
usti ali nogami (VDMFK). Likovna ustvarjalnost Stojana Zafreda je v slogovnem smislu
precej raznolika in se vzporedno giblje od realistične do povsem abstraktno
izgotovljene formovne podlage podobe. Tako nas s serijo oljnih platen ali grafik,
katerih slogovno opredelitev bi našli znotraj širokega polja abstraktne ekspresije,
prepričuje, da je njegovo slikarstvo, slikarstvo zrelega likovnega ustvarjalca, ki se
resno in uspešno poglablja v svoje delo. Med dobitnike zlate palete se je vpisal tudi
Stojan Zafred.

INVINVINVINVINVALIDI IN ZAPOSLALIDI IN ZAPOSLALIDI IN ZAPOSLALIDI IN ZAPOSLALIDI IN ZAPOSLOVOVOVOVOVANJE ANJE ANJE ANJE ANJE - Invalidi, med njimi tudi naši člani, so bili v začetku
sedemdesetih let zaposleni v različnih delovnih zavodih, saj zaradi zmanjšane
storilnosti v gospodarstvu niso bili zanimivi. Zato je bilo invalida najlažje invalidsko
upokojiti. Vendar vsi niso imeli pogojev, nekateri pa tega tudi niso želeli. Zato je bilo
veliko naših članov zaposlenih v Delovno vzgojnem zavodu v Ponikvah. Večina se jih je
po izpolnjenih pogojih (določeno število delovnih let) invalidsko upokojila, nekateri
(sicer redki) pa so v teh zavodih bili zaposleni polni delovni čas in delali do polne
pokojninske dobe. Invalidom, ki so bili zaposleni v zavodih, je gmotni položaj nekoliko
izboljšal zakon, ki jim je s 1. januarjem 1973 dodelil pravico do dodatka za pomoč in
postrežbo, do katerega prej niso bili upravičeni.

PPPPPARAPLEGIKI IN LJUBEZENARAPLEGIKI IN LJUBEZENARAPLEGIKI IN LJUBEZENARAPLEGIKI IN LJUBEZENARAPLEGIKI IN LJUBEZEN - Čas gre naprej in z njim se spreminja tudi miselnost.
Tako na splošno, kot tudi pri nas invalidih. Invalid, s hromim telesom; le kaj bi se tak
človek poročil? Tako je  pred štiridesetimi leti razmišljala večina ljudi. Toda ljubezen ne
pozna meja. Ne pozna gibalno oviranega  telesa. Prava ljubezen je v duši. Tudi telesno
prizadet invalid lahko ljubi, mogoče celo močneje. Tudi invaliden človek si želi deliti
občutke topline, nežnosti, sreče, veselja, pa tudi žalosti in nesreče z nekom, ki mu je
blizu. Skratka, tudi mi želimo ljubiti in biti ljubljeni. Zaradi naše drugačnosti in
različnih omejitev smo ljubezni mogoče še bolj potrebni. Pogled na ljubezen pri
invalidih se je počasi spreminjal in se je danes že skoraj povsem izenačil z
neinvalidnimi zaljubljenci. V vrstah paraplegikov in tetraplegikov imamo številne in
srečne zakone, razvoj medicine pa je pripomogel, da jih osrečujejo ljubki dojenčki.

17



Na II. volilni Skupščini smo ustanovili
Društvo paraplegikov Slovenije.
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USTANOVITEV DRUŠTVA
PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
Sekcija paraplegikov in tetraplegikov Slovenije je že dobre štiri leta aktivno delovala
na široko zastavljenih ciljih in širokih področjih, ki so zajemali obširno problematiko
slovenskih paraplegikov in tetraplegikov. Delovanje je bilo usmerjeno v vprašanja, ki
so na najbolj posreden način pomagala članom pri čim hitrejšem vključevanju v
normalno življenje in družbene tokove. In ta celostna aktivnost je narekovala
reorganizacijo, ki bi omogočala to dejavnost tudi udejanjiti. Zato smo na II. Skupščini
Sekcije 20. septembra 1973 na predlog I. zbora članov sklenili, da se Sekcija
preimenuje v Društvo paraplegikov Slovenije (kot pravna oseba), ki naj bi imelo večje
in širše pristojnosti. Za predsednika Društva je bil izvoljen Ivan Peršak.

Za reševanje tako obširnih nalog pa je bilo potrebno še kaj več kot samo naše
iniciative. V prvi vrsti široka podpora Zveze društev telesnih invalidov in Zveze za šport
in rekreacijo invalidov, predvsem pa temeljni odnos med nami samimi, da
organizirano pristopimo k reševanju problemov, ki so pred nami. Organizacija z novimi
programi in novim imenom  mora biti organizirana tako, da bo kos zadanim nalogam.
To pa je lahko edino kompaktna, samostojna in enakopravna organizacija, ki ve, kaj
hoče, in v družbi nekaj pomeni. Seveda smo za tako usmeritev potrebovali tudi široko
pomoč družbe, ki je morala najti posluh za naša prizadevanja. Zrelost za ta prelomni
korak je Sekcija nedvomno pokazala s svojim dosedanjim delom in aktivnostjo kot
aktiven dejavnik v naši družbi. In to kljub temu, da je delovala v izredno skromnih
razmerah, ki so že zdavnaj postale zavora pri nadaljnjem napredku. Tudi priprave za
to prelomno II. Skupščino so nastale tako rekoč na hodnikih zavoda.

Postavljen je bil kratkoročni in dolgoročni program dela, hkrati pa poglavitni problem
– društveni prostori za dejavnost v vseh pogledih. Zaradi nekakšnih višjih zunanjih
interesov je bil problem pridobitve lastnih prostorov dokaj delikaten, vendar društvo od
zastavljenih ciljev nikakor ni odstopilo. Seveda je naloga zahtevala določen čas,
predvsem pa znatna finančna sredstva. Ker pa je celotna dejavnost in uspešnost
realizacije programov vezana na denar, se je moralo Društvo na vsak način vključiti v
sistem dotacij iz loterijskih sredstev in izkoristiti pomemben vir, ki mu bo tudi z
zakonom dan.

V noV noV noV noV nov izvršni odbor so bili izvv izvršni odbor so bili izvv izvršni odbor so bili izvv izvršni odbor so bili izvv izvršni odbor so bili izvolololololjeni:jeni:jeni:jeni:jeni:
Ivan Peršak, Tatjana Šušteršič, Pavla Sitar, Tine Gorenc, Branko Rupnik, Jože Globokar,
Zlatko Bernašek, Julijana Kralj, Marjan Grušovnik, Milivoj Žiberna in Tone Koščak.

Sledilo je sprejetje novega statuta, v katerem je tudi člen, ki govori o reorganizaciji
Sekcije v Društvo paraplegikov Slovenije s sedežem v Ljubljani. Ob ustanovitvi Društva
so zaslužni člani in zunanji sodelavci za aktivno delo in njihov doprinos v Sekciji prejeli
priznanja in pohvale. Naši najboljši športniki paraplegiki in tetraplegiki pa so za svoje
odlične nastope na mednarodnih in svetovnih prvenstvih ter paraolimpijskih igrah
prejeli posebne diplome.
Mogoče se bo današnjim paraplegikom in uslužbencem Inštituta za rehabilitacijo
invalidov zdelo malce nenavadno, ampak takrat smo paraplegiki v zavodu veliko
prepevali. In tako je po končani Skupščini na hodniku že zadonela pesem, ki je
zanesljivo napovedovala trdno povezanost z zavodom in vse navdajala z upanjem, da
bomo v prihodnosti z novimi močmi uspeli uresničiti vse cilje, ki smo si jih zadali na
prelomni II. Skupščini.
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GLASILGLASILGLASILGLASILGLASILO »ISKRA ŽIVLJENJO »ISKRA ŽIVLJENJO »ISKRA ŽIVLJENJO »ISKRA ŽIVLJENJO »ISKRA ŽIVLJENJAAAAA««««« - Razvoj organizacije je zahteval tudi drugačno obliko
informativne publikacije. Naše življenje, ki je bilo natisnjeno v ciklostilni obliki, ni
omogočalo objavljanja slik in nasploh je bilo že zastarelo. Zato smo v jeseni 1974, ko
je iz objektivnih razlogov delo urednice zapustila Marja Šerbela in ko smo dobili
novega urednika Jožeta Globokarja, začeli razmišljati o novi sodobnejši obliki. Stroški
za samostojno in tehnično bolj zahtevno obliko so bili za nas previsoki, zato smo
izkoristili priložnost in se priključili listu »ISKRA ŽIVLJENJA,« ki ga je izdajalo Društvo
invalidov Maribor. V skupnem listu smo imeli na voljo zadnjih šest ali osem strani,
objavljali pa smo lahko tudi fotografije. Ker list ni mogel imeti dveh uredniških
odborov, se je naš preimenoval v Komisijo za tisk in informiranje.

PRPRPRPRPRVE SVE SVE SVE SVE SVETVETVETVETVETOVNE IGREOVNE IGREOVNE IGREOVNE IGREOVNE IGRE – Z nagovorom predsednika Mednarodne organizacije invalidov
dr. Ludwiga Gutmana so se 22. 9. 1974 v Stoke Mandevillu končale I. svetovne igre
športnikov invalidov. V reprezentanci slepih in amputiranih so bili tudi trije športniki
našega Društva, ki so tekmovali v metu kopja in diska ter suvanju krogle. Na igrah je
sodelovalo več kot 500 tekmovalcev iz 20 držav. Reprezentanca je osvojila 17 kolajn,
še posebej uspešni pa so bili naši športniki, ki so osvojili kar 7 kolajn. Blestel je Marjan
Peternelj s tremi zlatimi kolajnami, Tine Gorenc je osvojil 1 srebrno in 2 bronasti, Tone
Koščak pa 1 bronasto.

RRRRROMA – ‘7OMA – ‘7OMA – ‘7OMA – ‘7OMA – ‘744444 – V juliju je reprezentanca naših športnikov ponovno nastopila v Rimu.
Stanovali so v olimpijski vasi, tekmovanje pa pričeli s plavanjem. Naslednji dan so v
hudi vročini tekmovanje nadaljevali z namiznim tenisom, atletskimi disciplinami,
končali pa s hitrostnimi in slalom vožnjami. Bera medalj in odličnih uvrstitev je bila
več kot pričakovana. Osvojili so kar 40 kolajn – 16 zlatih, 10 srebrnih in 14 bronastih.
Nastopilo je več kot 200 športnikov iz osmih držav. Osvojili so še dva pokala, plaketo
in v ekipnem seštevku pokal za drugo mesto. Tokrat so se na dolgo in naporno pot
podali z vlakom in pri tem imeli srečo v nesreči. Potovati bi morali z vlakom, na
katerem je eksplodirala bomba in je bilo veliko mrtvih in ranjenih. K sreči za ta vlak
niso dobili rezervacij. Zato se je pa pot od običajnih 17 zavlekla na 31 ur. V hudi
vročini brez klimatskih naprav so to vožnjo v razbeljenem vlaku komaj zdržali. Na
vsaki postaji so se polivali z vodo.

19



11111999997575757575

20

PRPRPRPRPRVI TEVI TEVI TEVI TEVI TEČAČAČAČAČAJ ZA VJ ZA VJ ZA VJ ZA VJ ZA VADITELJE ŠPORADITELJE ŠPORADITELJE ŠPORADITELJE ŠPORADITELJE ŠPORTTTTTA A A A A – Zveza za šport in rekreacijo invalidov Slovenije
je skupaj s šolskim centrom za telesno kulturo v Ljubljani organizirala prvi tečaj za
vaditelje športa in rekreacije invalidov v Jugoslaviji. Predavanja so bila v prostorih ZRI
v Ljubljani, tečaj pa je obiskovalo 29 tečajnikov. Tečaj ni bil namenjen samo športu na
invalidskih vozičkih, temveč vsem kategorijam invalidnosti. Predavanja so bila
zahtevna, saj so potekala v dopoldanskem in popoldanskem času, predavatelji pa so
bili priznani slovenski športni strokovnjaki. Med tečajniki so izpit za športnega
vaditelja uspešno opravili tudi štirje člani našega društva – Branko Rupnik, Ivan
Peršak, pokojni Milivoj Žiberna in Jože Okoren. Nedvomno je bil s tem narejen velik
korak pri razvijanju invalidskega športa.

30. A30. A30. A30. A30. AVGUSVGUSVGUSVGUSVGUSTTTTTA 1A 1A 1A 1A 19999975 V NOVIH PR75 V NOVIH PR75 V NOVIH PR75 V NOVIH PR75 V NOVIH PROSOSOSOSOSTTTTTORIH ORIH ORIH ORIH ORIH – Za plodno in koristno dejavnost je treba
nenehno ustvarjati solidne pogoje v finančnem, materialnem, kadrovskem  in idejnem
izhodišču. Ti pogoji pa se lahko izvajajo le v primernih prostorih. Skupne prostore z
Društvom multipla skleroze smo dobili v podhodu Plave lagune na Titovi 64 v
Ljubljani. Največ zaslug je za to veliko pridobitev imela Republiška konferenca za
rehabilitacijo invalidov Slovenije. Dejavnost v novih prostorih je takoj zaživela in
dobila večje razsežnosti. Del prostorov, ki so bili last Društva multipla skleroze, smo
kasneje odkupili. V novih prostorih so bile tudi možnosti in prostor za zaposlitev
tehničnega sekretarja, ki bi prispeval k še boljšemu razvoju Društva.

DIVDIVDIVDIVDIVAČA ‘75 AČA ‘75 AČA ‘75 AČA ‘75 AČA ‘75 – Občinska konferenca ZSMS Sežana je 1975. leta tridesetič praznovala
dan mladosti. Ta praznik je popestrila s številnimi športnimi in kulturnimi prireditvami,
tabornim ognjem, ljudskim zborovanjem, pevskimi nastopi in med vsem tem tudi z
razstavo našega vse bolj prepoznavnega slikarja Stojana Zafreda, ki ga je mladina iz
Divače izvolila tudi za svojega predsednika. Praznovanja v Divači smo se z veseljem
udeležili predstavniki Društva in naša košarkarska reprezentanca, ki je naslednje dni s
hrvaško reprezentanco nastopila na košarkarski turneji po Primorski. Ekipi sta odigrali
štiri tekme – v Hrpeljah, Dutovljah, Sežani in Divači. Rezultat turneje je bil neodločen
2:2, pokal prireditelja pa je zaradi boljše razlike v koših prejela hrvaška ekipa.
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OBNOVITOBNOVITOBNOVITOBNOVITOBNOVITVENVENVENVENVENA REHABILITA REHABILITA REHABILITA REHABILITA REHABILITAAAAACIJCIJCIJCIJCIJAAAAA -  Že prvo leto naše organiziranosti je bila v Pineti pri
Novigradu na obnovitveni rehabilitaciji skupina štiridesetih naših članov. Ta oblika
klimatskega zdravljenja ali podaljšane rehabilitacije, kot smo jo na začetku imenovali,
se je obdržala vse do danes in predstavlja največjo vrednoto, ki nam jo nudi družba.
No, v septembru 1976 je bila v Pineti precej velika skupina. S člani Društva multipla
skleroze, spremljevalci in medicinsko ekipo nas je bilo več kot 180. Skupina je imela
izredno slabo vreme, zato smo po jutranji telovadbi in trimu čas izkoristili za športne
treninge in družabne igre. Na svoj račun so prišli šahisti in ljubitelji taroka. In tudi
večeri so znali biti prav zabavni. Pripravili smo piknike s kvizom in pravo tombolo. Za
svojevrstno zabavo pa sta poskrbela naša prijatelja Tone Fornezzi - Tof in Janez
Hočevar- Rifle. Rifle je po Tofovem besedilu uprizoril nepozabnega »Občinskega
kurirja Švejka«. Nepozaben izlet s tremi ladjami in okusnimi sardelicami iz jutranjega
ulova pa so nam pripravili tudi ribiči Delamarisa.

PPPPPARAARAARAARAARAOLIMPIJOLIMPIJOLIMPIJOLIMPIJOLIMPIJADADADADADA V TA V TA V TA V TA V TORORORORORONTUONTUONTUONTUONTU – Naši športniki so bili leta 1976 za drugi nastop na
paraolimpijskih igrah v Torontu odlično pripravljeni. Jože Okoren je pred igrami na
močnem atletskem tekmovanju v Švici osvojil kar tri prva mesta, Marjan Peternelj je
bil pa dvakrat drugi. Na paraolimpijskih igrah v Torontu bi prav gotovo posegla po
kolajnah. Bili so tako rekoč že skoraj na poti, ko je iz Beograda od Predsedstva za
šport in rekreacijo invalidov Jugoslavije prišla vest, da bo jugoslovanska ekipa
športnikov invalidov zaradi nastopa ekipe iz Južne Afrike, ki je bila zaradi rasistične
politike izključena iz OZN, igre bojkotirala. Bojkotu se je pridružilo še nekaj držav iz
Evrope in celega sveta. In tako nas je politika prikrajšala za nastop na največji
svetovni športni prireditvi. Razočaranje je bilo zelo veliko.

AAAAAVVVVVTTTTTOMOBILI OMOBILI OMOBILI OMOBILI OMOBILI – Avtomobil je bil že od vsega začetka za paraplegika nepogrešljivo
prevozno sredstvo in ne razkošje. Paraplegiki in tudi manj gibalno ovirani tetraplegiki
smo kaj hitro spoznali, da avtomobil ob ustrezni predelavi lahko vozimo sami. Franc
Kristan, samostojni obrtnik iz Ljubljane, je že v letu 1969 kvalitetno predeloval
avtomobile na ročno upravljanje. Takrat seveda avtomatikov še ni bilo, servo volana
in servo zavor pa tudi ne. Upravljanje je zahtevalo kar precejšnjo moč v roki, zato
danes skoraj vsi vozniki iz tistih časov čutijo bolečine v zapestju desne roke. No, avto si
je takrat redko kateri paraplegik lahko privoščil, zato smo že v Sekciji, takoj po
ustanovitvi, začeli z akcijo o nakupu avtomobila brez davščin in oprostitvi carine.
Avtomobili so se takrat tudi bolj pogosto kvarili, zato so se vozniki paraplegiki
velikokrat znašli v neprijetnih situacijah sredi ceste.
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ŠPORŠPORŠPORŠPORŠPORTNE IGRE NTNE IGRE NTNE IGRE NTNE IGRE NTNE IGRE NA DUNA DUNA DUNA DUNA DUNAAAAAJUJUJUJUJU – Avstrijska prestolnica je bila dolgoletno prizorišče
evropskih iger športnikov invalidov. Na igrah pa niso moči merili samo športniki iz
evropskih držav, saj so na njih nekajkrat nastopili tudi športniki iz Amerike, Japonske
in drugih držav sveta. Kako pomemben je šport v našem življenju in pri prepoznavnosti
naše organizacije, pove podatek, da je pionir športa invalidov pokojni prof. Bojan
Hrovatin prve naše športnike na Dunaj popeljal že davnega leta 1966. V letu 1969 so
že osvojili 1 zlato, 2 srebrni in 2 bronasti kolajni ter vrsto odličnih uvrstitev, nato pa se
je kvaliteta naših športnikov, ki jih vodil Peter Jakše, samo še stopnjevala. V letu 1977
je na Dunaj odpotovala najštevilnejša reprezentanca doslej, dopolnili pa so jo tudi
nekateri športniki paraplegiki iz Hrvaške. Temu primeren je bil tudi rezultat. Naši atleti
so osvojili kar 32 kolajn v različnih disciplinah in tretje mesto v ekipni konkurenci. Na
Dunaj smo potovali z vlakom, do nastanitvenega centra, ki je bil v neposredni bližini
tekmovališča, pa z avtobusom.

ARHITEKARHITEKARHITEKARHITEKARHITEKTURNE OVIRETURNE OVIRETURNE OVIRETURNE OVIRETURNE OVIRE – O ogledu kakšnih kulturnih ali športnih prireditev smo
paraplegiki v sedemdesetih letih lahko le sanjali. Tudi nakupovanje osebnih stvari smo
morali prepustiti svojcem ali prijateljem, saj je bilo vsepovsod polno arhitekturnih ovir,
ki so nam preprečevale samostojno gibanje. Stopnice in spet stopnice, same stopnice!
Zato smo že od samega začetka izvajali akcije za neoviran dostop do javnih zgradb in
arhitekturno urejenega okolja. Na posvetu o arhitekturnih ovirah leta 1977 smo v
Zagrebu udeležence seznanili o rezultatih našega prizadevanja na tem tako perečem
področju. Pri nas smo že imeli izdelano študijo - »Premagovanje arhitekturnih ovir za
telesno ovirane osebe«, in zakon, ki je bil sprejet že leta 1973 in je v 19. členu urejal
gradnjo objektov brez arhitekturnih ovir. Toda najprej je bilo treba odstraniti ovire v
glavah načrtovalcev. Odstranjevanje ovir in urejanje zakonodaje je potekalo počasi, ob
tem pa je bilo prelitega veliko črnila in vloženega veliko truda.

VVVVVOOOOOZIČEK – NZIČEK – NZIČEK – NZIČEK – NZIČEK – NAŠE DRAŠE DRAŠE DRAŠE DRAŠE DRUGE NOGE UGE NOGE UGE NOGE UGE NOGE UGE NOGE – Si predstavljate naše življenje brez invalidskega
vozička? Seveda ne, toda bili so tudi taki časi, pa še ne tako dolgo nazaj. Žal, pa je
takih krajev še vedno veliko po svetu. In tale voziček na sliki. Verjamete, da ga je naš
član uporabljal komaj nekaj desetletij nazaj. V šestdesetih letih so paraplegiki ob
prihodu na rehabilitacijo dobili glomazne in okorne vozičke, težke okrog 35
kilogramov. Prvi vozički so bili zvarjeni iz vodovodnih cevi in pobarvani z lakom. Toda
k sreči je šel razvoj invalidskih vozičkov hitro naprej in že v sedemdesetih letih so težje
gibalno ovirani tetraplegiki lahko iz tujine uvažali lažje in bolj sodobno oblikovane
vozičke. Seveda pa so lahki aluminijasti vozički na tržišče prišli veliko kasneje. Na
začetku naše organiziranosti so vozički odločilno vplivali tudi na rezultate na
mednarodnih tekmovanjih. Vozički naših športnikov se, posebej v hitrostnih vožnjah,
nikakor niso mogli primerjati z vozički tujih tekmovalcev.
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ŠAH IN SIMULŠAH IN SIMULŠAH IN SIMULŠAH IN SIMULŠAH IN SIMULTTTTTANKEANKEANKEANKEANKE – Paraplegiki smo kar veliki ljubitelji te lepe, zanimive in nikoli
povsem odkrite miselne igre. V svojih vrstah imamo tudi mojstrskega kandidata. V
začetnih letih smo kar veliko šahirali in prirejali tekmovanja. Še posebej na
obnovitvenih rehabilitacijah v Pineti, ko je bilo ob primeru slabega vremena časa na
pretek. Posebej zanimive in priljubljene so bile simultanke z velemojstrom Brunom
Parmo. Velemojster remijev, kot so ga včasih imenovali, je rad prihajal med nas. Toda
več kot nekaj nad deset remijev in ene zmage v vseh številnih simultankah nismo
iztržili. No, zmaga z velemojstrom, pa čeprav na simultanki, je seveda sladka. To je
kasneje v letu 1986 uspelo našemu najboljšemu šahistu Edvardu Planincu. Na ta
tekmovanja smo povabili tudi šahiste iz drugih sorodnih organizacij, da so postala še
bolj privlačna. Kar nekajkrat smo se na črno-belih poljih pomerili tudi z bežigrajskimi
policisti in vzpostavili pristne odnose. Ja, tudi šah nas je združeval in povezoval.

USUSUSUSUSTTTTTANOVITANOVITANOVITANOVITANOVITVE DEŽELNIH DRVE DEŽELNIH DRVE DEŽELNIH DRVE DEŽELNIH DRVE DEŽELNIH DRUŠTEVUŠTEVUŠTEVUŠTEVUŠTEV – V drugi polovici leta 1978 se je Društvo
paraplegikov Slovenije že pripravljalo na reorganizacijo z ustanovitvijo deželnih
društev, ki naj bi sestavljala novo organizacijo -  Zvezo paraplegikov Slovenije.
Posamična društva so se na volilnih občnih zborih ustanavljala posamično. Zanimiv
je podatek, da je bilo med našimi društvi že leta 1978 najprej ustanovljeno Društvo
paraplegikov Dolenjske, drugo pa v decembru Društvo paraplegikov ljubljanske
regije. V naslednjem letu so bila ustanovljena še društva v prekmurski, mariborski,
celjski, gorenjski, severno primorski in obalno-kraški regiji.

INVINVINVINVINVALIDSKA AALIDSKA AALIDSKA AALIDSKA AALIDSKA AVVVVVTTTTTOŠOLA OŠOLA OŠOLA OŠOLA OŠOLA – V tem času smo na Trebinjski ulici v Ljubljani že imeli svoje
bivalne prostore z večjim dnevnim prostorom, kjer smo lahko izvajali različne
aktivnosti in razne tečaje. Med drugim smo v letu 1978 izvedli tudi prvi tečaj za
voznike motornih vozil. Takrat je svoje avtomobile imelo malo naših članov, še težje pa
je bilo priti do vozniškega dovoljenja. Našim bodočim voznikom smo pomagali tako, da
smo nabavili ustrezno vozilo in ga priredili na ročno upravljanje. Teoretični del
opravljanja vozniškega dovoljenja je potekal v prostorih, praktične vožnje in končni
izpit pa s »katrco«, ki je voznike čakala na bližnjem parkirišču. S skupnimi močmi so
pri teoretičnem delu izpita tudi lažje rešili bolj zahtevna vprašanja. Postelje v dveh
sobah in zložljive postelje v dnevnem prostoru so zadoščale za manjše skupine
tovrstnih akcij, poskrbljeno pa je bilo tudi za njihovo prehrano.
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I. DRŽAI. DRŽAI. DRŽAI. DRŽAI. DRŽAVNO PRVNO PRVNO PRVNO PRVNO PRVENSVENSVENSVENSVENSTTTTTVVVVVO IN HRO IN HRO IN HRO IN HRO IN HROVOVOVOVOVAAAAATINOV MEMORIALTINOV MEMORIALTINOV MEMORIALTINOV MEMORIALTINOV MEMORIAL – Paraplegiki Slovenije smo bili
organizatorji I. državnega prvenstva v atletiki. Tekmovanje smo v septembru pripravili
v športnem parku na Kodeljevem v Ljubljani, udeležili pa so se ga 104 športniki atleti
iz BiH, Hrvaške, Vojvodine, Srbije in Slovenije. Izven konkurence so tekmovali tudi
atleti iz Avstrije in Švice. Tekmovanje je pokazalo, da smo takrat Slovenci v Jugoslaviji
imeli daleč najbolj številne in najboljše športnike. Premočno smo osvojili prvo mesto,
tako v moški kot ženski ekipni uvrstitvi, vsa prva mesta pa tudi v posamični
konkurenci. Omenimo naj, da je na tem tekmovanju avstrijski tekmovalec v hitrostni
vožnji postavil nov svetovni rekord. Ob kocu tekmovanja so se slovenski športniki
pomerili s športniki iz drugih republik še v košarki. Tudi v košarki je premočno
zmagala slovenska ekipa. Prvenstvo smo izvedli pod pokroviteljstvom Zveze za šport in
rekreacijo invalidov Jugoslavije in ČGP Delo, tekmovanje pa posvetili tudi spominu
prof. Bojana Hrovatina.

KKKKKONCERONCERONCERONCERONCERT DESETLETT DESETLETT DESETLETT DESETLETT DESETLETJJJJJA A A A A – Prireditev, kakršne še ni bilo, dohodek pa namenjen Zvezi
paraplegikov! Res, to je bila velika zabavna prireditev, kjer je na oder v nabito polni
dvorani Hale Tivoli stopilo skoraj 70 nastopajočih – estradni umetniki, ansambli,
humoristi, voditelji, Moped show in člani Zveze. Naštejmo samo nekaj zvenečih imen
tistega časa: Ladko Korošec, Majda Sepe, Andrej Šifrer, Milena Zupančič, Oto Pestner,
Braco Koren, Edvin Fliser, Milanka Bavcon, Nataša Dolenc, Vili Vodopivec, Saša Veronik
in drugi. Pri organizaciji so sodelovali: Tone Fornezzi - Tof, Jože Globokar, Ljubo
Bradeško in Tone Pogačnik. Kaj podobnega Hala Tivoli do takrat še ni doživela. Gala
glasbeni spektakel smo poimenovali – »GRADIMO POČITNIŠKI DOM ZA PARAPLEGIKE«.
Kot vstopnice so veljale lično izdelane značke v štirih barvah. Seveda so se vsi
nastopajoči odpovedali honorarjem, izvedbo prireditve pa so podprli: Nedeljski
dnevnik, Hala Tivoli, Kompas in drugi.

I. REPUBLIŠKI. REPUBLIŠKI. REPUBLIŠKI. REPUBLIŠKI. REPUBLIŠKO PRO PRO PRO PRO PRVENSVENSVENSVENSVENSTTTTTVVVVVO V ŠPORO V ŠPORO V ŠPORO V ŠPORO V ŠPORTNEM RIBTNEM RIBTNEM RIBTNEM RIBTNEM RIBOLOLOLOLOLOVUOVUOVUOVUOVU – Med paraplegiki je bil ribolov
vseskozi priljubljen. Veliko naših članov je bilo že pred poškodbo vključenih v ribiške
družine, veliko pa se jih je vključilo kasneje. Zato ni naključje, da smo se tudi v naši
organizaciji začeli aktivno ukvarjati s to lepo obliko rekreacije. V mirnem naravnem
okolju, ob rekah, jezerih in bajerjih smo videvali vse več ribičev na invalidskih
vozičkih. Res, da v najbolj skrite kotičke z vozički ne moremo, toda nam dostopnih
mest je v naši lepi domovini še vedno dovolj. In tako smo prvo republiško prvenstvo
organizirali ob Lahinji v prelepem naravnem parku v Gradcu pri Metliki. V skrivnostni
Lahinji živijo somi, ščuke, platnice, rdečeoke, rdečeperke, zelenke, podusti, ostriži in
verjetno smo še kaj izpustili. Na prvem  prvenstvu je zmagal naš najboljši ribič (zdaj že
pokojni) domačin Vlado Čurči, ki je v slabih ribolovnih pogojih ujel 14 manjših rib.
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PRERPRERPRERPRERPREROŠKA MISELOŠKA MISELOŠKA MISELOŠKA MISELOŠKA MISELUSTAN0VITEV ZVEZE
PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
21. november 1979 je v analih organiziranja slovenskih paraplegikov in tetraplegikov
zapisan kot tretji mejnik, ki je pri razvoju organizacije omogočil še večje razsežnosti in
še večjo prepoznavnost. V Klubu poslancev v Ljubljani smo namreč na IV. rednem
občnem zboru ustanovili ZVEZO PARAPLEGIKOV SLOVENIJE. Na osnovah desetletnega
plodnega dela je nastala Zveza s svojimi osnovnimi organizacijami, ki je z novim
poletom in novo vsebino nadaljevala dejavnost in afirmacijo prejšnjega republiškega
društva. Tako je bila organizacija ponovno sposobna nadgrajevati svoje poslanstvo v
vseh oblikah načrtovanja in izvajanja obsežnih programov. S tem smo dejavnost in delo
približali neposredno bazi, kjer naši člani živijo in delajo. Za predsednika Zveze je bil
soglasno izvoljen Ivan Peršak.

Pred novoustanovljeno Zvezo so bile številne naloge, ki jih je lahko izpeljala le z
dobrimi medsebojnimi odnosi, trdim in predanim delom in bogatimi izkušnjami. Kljub
prostovoljnemu delu je moralo vodstvo Zveze še okrepiti zavest in odgovornost pri
izvajanju obveznosti. Moto nadaljnjega dela je bil: »Sejmo takrat, ko smo prepričani,
da bomo obilno želi!« Oblika samoupravne organiziranosti in medsebojne relacije
pristojnosti ter s pravo mero doslednosti so bile porok delovanja v skladu s temeljnim
programom Zveze.

Na IV. volilnem občnem zboru je bil slavnostni govornik predsednik koordinacijskega
odbora za družbeni položaj in aktivnost invalidov pri RK SZDL Nace Nagode,
ustanovitev Zveze pa so pozdravili tudi številni družbenopolitični delavci tistega časa.
Prebrali so tudi številne brzojavne čestitke, nato pa je osem predsednikov regijskih
društev slovesno podpisalo in z žigi opremilo ustanovni akt. S tem je bila uradno
ustanovljena Zveza paraplegikov Slovenije. Delegati so za tem potrdili še predlagane
kandidate v organih upravljanja. Izvršni odbor Zveze je ob ustanovitvi imel kar 21
članov.

Ob zaključku ustanovnega občnega zbora smo zaslužnim ustanovam, sodelavcem,
svojcem in članom organizacije podelili posebna priznanja in pohvale, slovesnost pa
obogatili z lepim kulturnim programom.

Ustanovni občni zbor smo zaključili z razvitjem novega prapora. Slavnostni govornik ga
je izročil takratnemu našemu najboljšem košarkarju Igorju Dubrovskemu, ki je obljubil,
da ga bo čuval in v ponos naši organizaciji nosil na vseh slovesnih priložnostih. Prapor
ima na eni strani slovensko zastavo, na drugi pa na zeleni podlagi vtkan nov znak
Zveze in letnici 1969 – 1979.

Delovno predsedstvo ob ustanovitvi Zveze
paraplegikov Slovenije

Slavnostni govornik Nace Nagode je prapor Zveze
izročil Igorju Dubrovskemu.

Priznanje Tonetu Pogačniku
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PPPPPARAARAARAARAARAOLIMPIJSKE IGRE NOLIMPIJSKE IGRE NOLIMPIJSKE IGRE NOLIMPIJSKE IGRE NOLIMPIJSKE IGRE NA NIZA NIZA NIZA NIZA NIZOOOOOZEMSKEM ZEMSKEM ZEMSKEM ZEMSKEM ZEMSKEM – Paraolimpijske igre je že drugič zapored
krojila politika. Sovjetska zveza je organizacijo Olimpijskih iger zaradi političnih
razmer odpovedala. Prevzela jo je Nizozemska in tako je jugoslovanska paraolimpijska
reprezentanca na njih le nastopila. V Arenheimu je reprezentanca osvojila kar
neverjetnih 16 kolajn. Odlično sta tekmovala tudi športnika naše Zveze Jože Okoren, ki
je osvojil srebrno kolajno v metu diska, Marjan Peternelj pa bronasto v metu kopja. V
metu diska in kija je tekmoval tudi Ivan Pibernik in v obeh disciplinah osvojil
nehvaležni četrti mesti. Na teh igrah je Jože Okoren postavil evropski rekord, ki se je
na lestvici rekordov obdržal kar devet let. Paraolimpijce je sprejel tudi papež Pavel II.
in jim poklonil zlate molitvenike.

SLAKI TRETSLAKI TRETSLAKI TRETSLAKI TRETSLAKI TRETJIČ ZA PJIČ ZA PJIČ ZA PJIČ ZA PJIČ ZA PARAPLEGIKE ARAPLEGIKE ARAPLEGIKE ARAPLEGIKE ARAPLEGIKE – Ker smo se nenehno trudili, da bi dosegli čim
boljše uspehe pri naših prizadevanjih, so nam tudi drugi radi pomagali. Med prvimi je
bil Lojze Slak s svojim ansamblom in fanti s Praprotna. Skupaj so pripravili kar tri
odmevne koncerte in izkupiček namenili naši organizaciji. Prvi koncert so že leta 1971
pripravili v Domžalah, drugega leta 1976 v Hali Tivoli ob njihovi desetletnici, tretjega
pa 1980 v Ribnici na Dolenjskem. V Ribnici, kjer je z Moped showom nastopil tudi Tof,
je bilo za koncert toliko zanimanja, da smo v dvorani športnorekreacijskega centra
pripravili kar dve predstavi. Prva je bila nekoliko prirejena mladim, večerna pa
odraslim. Vsi ti dobrodelni koncerti so bili namenjeni enemu samemu cilju – gradnji
doma paraplegikov za obnovitveno rehabilitacijo na morju.

IZŠLA JE PRIZŠLA JE PRIZŠLA JE PRIZŠLA JE PRIZŠLA JE PRVVVVVA ŠTEVILKA GLASILA PA ŠTEVILKA GLASILA PA ŠTEVILKA GLASILA PA ŠTEVILKA GLASILA PA ŠTEVILKA GLASILA PARAPLEGIK ARAPLEGIK ARAPLEGIK ARAPLEGIK ARAPLEGIK – December 1980 nam je končno
prinesel tako obliko našega informativnega glasila, kot smo ga želeli in potrebovali. To
so nam ob reorganizaciji društva narekovale vse večje potrebe, zato smo se odločili za
izdajanje lastnega glasila v obliki revije. Glasilo, ki smo mu dali ime »PARAPLEGIK«,
nam je omogočalo bolj kvalitetno, predvsem pa bolj obsežno in podrobno informiranje
članov, svojcev, prijateljev, sorodnih organizacij, vladnih služb, institucij in drugih o
naši celostni dejavnosti. Ustanovili smo Izdajateljski svet in nov Uredniški odbor, ki je
novo glasilo urejal in oblikoval po predlogih izdajatelja in v zadovoljstvo članov. Prvi
Uredniški odbor so sestavljali: Jože Globokar – glavni in odgovorni urednik, Franci
Žiberna – tehnični urednik, ter člani - Ljubo Bradeško, Janez Klemenc in Marja Šerbela
- Rupnik.
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KAMNIK GOSKAMNIK GOSKAMNIK GOSKAMNIK GOSKAMNIK GOSTITELJ KTITELJ KTITELJ KTITELJ KTITELJ KOŠARKAROŠARKAROŠARKAROŠARKAROŠARKARJEVJEVJEVJEVJEV – V Kamniku smo med prvomajskimi prazniki
pripravili zanimiv košarkarski turnir. Zanimiv zato, ker je prvič na evropskih tleh med
šestimi reprezentancami nastopila tudi ekipa košarkarjev iz države Bližnjega vzhoda –
Irana. Brezplačna uporaba arhitekturno urejene dvorane in bivanje v bližnjem ZUIM
sta bili ugodnosti, ki sta odtehtali odločitev, da smo turnir pripravili v Kamniku.
Nastopile so ekipe iz Avstrije, Francije, Švice, Hrvaške, Slovenije in Irana. Turnir smo
pripravili pod pokroviteljstvom velikega ljubitelja košarke in visokega politika Staneta
Dolanca. Turnir je bil namenjen krepitvi prijateljskih vezi med paraplegiki, ne glede na
meje, politično pripadnost in oddaljenost. Zmagala je naša ekipa, osvojila zmagovalni
pokal in presegla vsa naša pričakovanja. Našo ekipo je vodil trener Ivan Peršak.

IZGUBILI SMO TIZGUBILI SMO TIZGUBILI SMO TIZGUBILI SMO TIZGUBILI SMO TONETONETONETONETONETA A A A A – Sredi poletja smo nepričakovano izgubili našega nadvse
aktivnega in neutrudljivega sodelavca Toneta Pogačnika. Tone je bil praktično
nepogrešljiv pri vseh naših številnih aktivnostih. S svojim širokim obzorjem znanja,
poznanstva, komercialne žilice, doslednosti in neverjetnih organizacijskih sposobnosti
je izpeljal vse, kar je bilo v danih možnostih mogoče izpeljati. Prav Tonetu se moramo
zahvaliti za številne organizacije naših javnih in športnih prireditev, tako doma kot v
tujini. Zelo velik je njegov doprinos pri pridobivanju sredstev iz komercialnih in
ekonomskih akcij, saj je bil kot solastnik uspešne tovarne iz predvojnih časov druge
svetovne vojne v teh poslih odlično podkovan. Hkrati smo izgubili tudi velikega
humanista in osebnega prijatelja številnih paraplegikov. V mladih letih je bil Tone tudi
odličen športnik, hokejist državne reprezentance, kasneje pa visok jugoslovanski
športni funkcionar. Od njegove smrti naprej v njegov spomin prirejamo vsakoletni
košarkarski turnir, od leta 1997 naprej z močno mednarodno udeležbo.

DESETI POHOD OB ŽICI OKUPIRANE LJUBLJDESETI POHOD OB ŽICI OKUPIRANE LJUBLJDESETI POHOD OB ŽICI OKUPIRANE LJUBLJDESETI POHOD OB ŽICI OKUPIRANE LJUBLJDESETI POHOD OB ŽICI OKUPIRANE LJUBLJANEANEANEANEANE - Ob 25. jubilejnem »Pohodu ob žici
okupirane Ljubljane« smo se tudi paraplegiki odpravili na pohod. Tokrat že desetič
zapored. Od  zbirališča v Vegovi ulici smo krenili proti Trgu revolucije in tam v prvih
vrstah, pred slavnostno tribuno, prisostvovali na veličastni proslavi. Naša udeležba je
bila tudi tokrat množična. Poleg partizanskih in družbenopolitičnih enot je ob jubileju
tudi Zveza paraplegikov Slovenije prejela srebrno značko, ki je takrat pomenila
potrditev o vsestranski dejavnosti in afirmaciji naše organizacije.
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ODSLEJ NODSLEJ NODSLEJ NODSLEJ NODSLEJ NA ZVEZNI RAA ZVEZNI RAA ZVEZNI RAA ZVEZNI RAA ZVEZNI RAVNIVNIVNIVNIVNI - Na pobudo Zveze paraplegikov Slovenije so se
organizacije paraplegikov iz takratnih SR BIH, SR Hrvaške, SAP Vojvodine in SR
Slovenije povezale v Zvezno koordinacijo. Gostitelj slovesnega ustanovnega sestanka je
bil Zavod za rehabilitacijo invalidov, kjer so članice 23. 3. 1982 podpisale
samoupravne akte KO. Kot najbolj aktivna in usposobljena je koordinaciji prva
predsedovala Zveza paraplegikov Slovenije na čelu z Ivanom Peršakom, Jože Okoren
pa je bil njen prvi sekretar. Od zvezne koordinacije smo pričakovali predvsem
usklajevanje skupnih interesov v okvirih SFR Jugoslavije. Delo zvezne koordinacije je
kasneje vodilo k ustanovitvi Zveze paraplegikov Jugoslavije. Ta slovesen dogodek je bil
17. 5. 1986 v Sarajevu. Prvi predsednik jugoslovanske Zveze je postal Budimir
Gavrilovič iz Bosne in Hercegovine, v predsedstvu pa sodelovali predstavniki vseh
republik in pokrajin.

VVVVVOOOOOZILI SMO SE Z AZILI SMO SE Z AZILI SMO SE Z AZILI SMO SE Z AZILI SMO SE Z AVVVVVTTTTTOBUSOM NOBUSOM NOBUSOM NOBUSOM NOBUSOM NAŠE PRIHODNOSAŠE PRIHODNOSAŠE PRIHODNOSAŠE PRIHODNOSAŠE PRIHODNOSTI TI TI TI TI - V sklopu razstave
najmodernejših turističnih avtobusov, ki je bila v aprilu 1982 v Portorožu, sta bila na
ploščadi pred domom vojnih invalidov v Strunjanu predstavljena dva manjša avtobusa
za prevoz invalidov. Prisluhnili smo predavanju lastnika podjetja Auwärterja, ki je
vozilo izdelalo. Kasneje smo z izletom v Portorož vožnjo tudi preizkusili. Takrat so
pisali, da bi avtobus morda kupili ob prihodnjem dnevu invalidov. Cena  je bila seveda
visoka. Takega avtobusa v Sloveniji nikoli nismo dočakali.

RESNICRESNICRESNICRESNICRESNICA IN PONOS – TA IN PONOS – TA IN PONOS – TA IN PONOS – TA IN PONOS – TJENTIŠTE JENTIŠTE JENTIŠTE JENTIŠTE JENTIŠTE - Sredi junija 1982 so se v Tjentištu, ki spada v sklop
nacionalnega parka Sutjeska, zbrali paraplegiki iz Slovenije, Bosne in Hercegovine,
Hrvaške in Vojvodine. Počastili smo spomin na dni iz NOB in utrdili prijateljske vezi.
Takšno večje srečanje so v okviru koordinacijskega odbora jugoslovanskih paraplegikov
prvikrat organizirali »tovariši« iz BIH. Paraplegiki in tetraplegiki smo bili nastanjeni v
ličnih kočicah v prijetnem objemu planin. Ogledali smo si muzej, spomenike, freske in
ne nazadnje spominsko grobnico padlim v bitki na Sutjeski. Pogled na enkratne freske
umetnika Krste Hegedušiča, ki jih je ustvaril na 120 kvadratnih metrih površine, in
nepopisno dolg seznam žrtev morije druge svetovne vojne je bil srhljiv.
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NNNNNAŠA ZDRAAŠA ZDRAAŠA ZDRAAŠA ZDRAAŠA ZDRAVNIKA IN PRIJVNIKA IN PRIJVNIKA IN PRIJVNIKA IN PRIJVNIKA IN PRIJAAAAATELJTELJTELJTELJTELJA IRENA IRENA IRENA IRENA IRENA IN SLA IN SLA IN SLA IN SLA IN SLOBOBOBOBOBODODODODODAN GRAN GRAN GRAN GRAN GROBELNIK OBELNIK OBELNIK OBELNIK OBELNIK – Prim. dr.
Slobodan Grobelnik je bil v Zavodu za rehabilitacijo invalidov vodja zdravnikov,
njegova soproga dr. Irena Grobelnik pa zdravnica na oddelku za paraplegijo. Oba sta
pri ustanovitvi in nadaljnjem razvoju naše organizacije in naših aktivnostih odigrala
izredno pomembno vlogo. Že večkrat smo poudarili, kaj vse nam je v tistih najtežjih
začetnih težavah nudil ZRI. Od začasnih prostorov, pisarniškega materiala do bivanja
pri pripravah naših športnikov. Vse to so bile zasluge primarija Grobelnika, ki nas je
vsepovsod podpiral in zagovarjal. Razumljivo je, da je takrat njegova beseda kot vodje
zdravnikov na visokem položaju tudi nekaj veljala. Dr. Irena Grobelnik je prav tako
imela nek poseben, materinski odnos do nas. Organizirala je različne prireditve in nas
spremljala na izletih in tudi športnih srečanjih. Ja, Grobelnikovima veliko dolgujemo. V
letu 1984 smo ju obiskali v Gozdu Martuljku, kjer sta po upokojitvi živela, in jima
izročili spominski plaketi.

II. MESII. MESII. MESII. MESII. MESTTTTTO NO NO NO NO NA RELIJU V RIMUA RELIJU V RIMUA RELIJU V RIMUA RELIJU V RIMUA RELIJU V RIMU – V ekipnem tekmovanju na III. tradicionalnem reliju v
Rimu sta posadki Cesar – Globokar in Čurči – Čurči , kjer je nastopilo več kot 100
avtomobilov, osvojili več kot odlično drugo mesto. To je med več stotimi pokali, ki jih
imamo na Zvezi, še vedno največji po velikosti. Reli je od tekmovalcev zahteval precej
spretnosti, predvsem pa občutek za čas in oddaljenost v posamičnih odsekih. Tu je
odigral odločilno vlogo predvsem sovoznik. Razglasitev rezultatov in podelitev pokalov
je bilo za nas veliko presenečenje, saj kljub dobremu občutku nismo pričakovali tako
visoke uvrstitve. Še posebej pa smo bili presenečeni, ker nam je pokal izročil znani
dirkač formule I Clay Regazonni, ki je po hudi nesreči ostal paraplegik. Tekmovanje je
v bližini Rima potekalo na avtodromu formule II.

ZLAZLAZLAZLAZLATTTTTA SELEKA SELEKA SELEKA SELEKA SELEKCIJCIJCIJCIJCIJA NEDELJSKEGAA NEDELJSKEGAA NEDELJSKEGAA NEDELJSKEGAA NEDELJSKEGA – Čas je že, da predstavimo Zlato selekcijo. Naš velik
prijatelj Tone Fornezzi - Tof  se je ob organiziranju dobrodelnih koncertov in različnih
prireditvah v našo dobrobit spomnil, da bi ustanovil še tako imenovano Zlato selekcijo,
ki bi jo sestavljali nekdanji vrhunski slovenski športniki in bi z različnimi nasprotniki
po različnih krajih Slovenije ali zamejstvu igrali mali nogomet v korist Zveze. Rečeno,
storjeno! Tridesetega septembra 1981. leta smo z ekipo Vala 202 v Ponikvah že
odigrali prvo tekmo. V naslednjih dvanajstih letih pa se jih je zvrstilo več kot 120. To
leto smo se s slavnimi nemškimi »fuzbalisti«  pomerili celo v Münchnu. Zbralo se je kar
nekaj denarja, vendar je bila v tistih časih bolj pomembna naša prepoznavnost, ki smo
jo širili s temi nastopi. Poglejmo samo nekaj najbolj zvenečih športnih imen tistega
časa, ki so sestavljali »zlato ekipo«: Miro Cerar, Ivo Daneu, Brane Oblak, Danilo
Popivoda, Bogdan Norčič, Franek Klemenc, Borut Bassin, Oto Giacomeli in drugi.
Kasneje so se selekciji priključili še naši vrhunski smučarji s Križajem na čelu.
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111115 LET OR5 LET OR5 LET OR5 LET OR5 LET ORGANIZAGANIZAGANIZAGANIZAGANIZACIJE CIJE CIJE CIJE CIJE  -  Praznovali smo 15-letnico ustanovitve naše organizacije z
osmimi regijskimi društvi, ki so v letu 1979 ustanovila Zvezo paraplegikov Slovenije. V
tem obdobju so društva v sodelovanju z Zvezo opravila dokaj kvalitetno vsebinsko
preobrazbo programov dela. »Samoupravni akti so mrtva črka na papirju, če iz njih ne
veje naš dih, naša zavzetost in lastna ustvarjalnost pri kreiranju našega družbenega
položaja in vključevanja v družbo,«  smo poudarili na volilnem občnem zboru v letu.
Najbolj zaslužnim smo podelili priznanja Zveze. V kulturnem programu pa je med
drugim nastopil tudi dramski igralec Boris Kralj. V tem letu je naša Zveza za
vsestranski razvoj in pomembne dosežke na športnem področju prejela Bloudkovo
plaketo, enajst naših članov, podpisnikov ustanovne listine in še trije, pa so prejeli
posebne značke, ki so bile izdelane samo v štirinajstih primerkih.

DOM PDOM PDOM PDOM PDOM PARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKOV V SEMIČU OV V SEMIČU OV V SEMIČU OV V SEMIČU OV V SEMIČU – Znana zdravniška družina Derganc iz Semiča nam
je v središču Semiča zapustila svojo domačijo z velikim sadnim vrtom. Stekla je akcija
za zbiranje sredstev za temeljito obnovo. Domačijo, ki smo jo preimenovali v DOM
PARAPLEGIKOV, smo povsem prenovili, pazili pa smo, da smo ohranili zgodovinske
vrednote zgodovinsko zaščitenega objekta. To je iz starih opek velban strop dnevnega
prostora, odlično ohranjeno leseno stopnišče v prvo nadstropje in zunanji izgled.
Tlakovali smo veliko dvorišče, iz starih brun nadstrešja hiše pa ob vznožju vrta naredili
lično vrtno uto z žarom. Seveda smo dom  prilagodili našim potrebam, zato je pri
obnovi vseskozi sodeloval naš arhitekt Matjaž Planic. Na lepem vrtu ob vznožju
Semiške gore rastejo češnje, orehi, koščičasto sadje, jablane in vinska trta. Dom v
Semiču, ki smo ga uradno odprli 28. 10. 1986, je skozi vse leto zaseden, namenjen pa
je predvsem organizaciji različnih skupnih aktivnosti. V domu se srečujejo: slikarji na
likovnih kolonijah, mladi na taboru prostovoljcev, ribiči, ki lovijo v bližnji Lahinji in
Kolpi, članice Aktiva žena, člani, ki živijo v domovih za starejše občane, in posamezne
skupine ob priložnostnih praznovanjih.

REHABILITREHABILITREHABILITREHABILITREHABILITAAAAACIJSKA IZMENJCIJSKA IZMENJCIJSKA IZMENJCIJSKA IZMENJCIJSKA IZMENJAAAAAVVVVVAAAAA – S češkimi paraplegiki, ki so svoj center imeli v
Hrabynah na severu države, smo v osemdesetih letih vzpostavili pristno
rehabilitacijsko izmenjavo. Najprej je k nam v času obnovitvene rehabilitacije prišla
10-članska skupina Čehov, ki so zaradi takratnih političnih razmer morali potovati po
daljši poti preko Madžarske. Kljub temu pa so bili prtljažniki njihovih avtomobilov (kar
jih ni zasedla prtljaga) dodobra napolnjeni z odličnim češkim pivom. Čehom smo
razkazali lepote Slovenije, seveda pa so najbolj uživali predvsem pri kopanju in
sončenju v toplem morju ter naših družabnih srečanjih. Čehom smo vsako leto obisk
vrnili in takrat so se oni trudili za naše dobro počutje pri njih. Tudi Češka je lepa dežela
s številnimi znamenitostmi, ki so nam jih z veseljem razkazali. Nastopili pa smo tudi
na njihovem memorialu dr. Vladimira Knapke. Zanimivo je, da nam jezik ni
predstavljal velikih težav in smo se kar dobro sporazumeli.
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LJUDLJUDLJUDLJUDLJUDJE Z ZLJE Z ZLJE Z ZLJE Z ZLJE Z ZLOMLJENO HRBTENICOMLJENO HRBTENICOMLJENO HRBTENICOMLJENO HRBTENICOMLJENO HRBTENICOOOOO – Psiholog dr. Zdravko Neuman iz Zavoda za
rehabilitacijo invalidov je izdal izredno zanimivo knjigo – »Ljudje z zlomljeno
hrbtenico«. To je bila edinstvena publikacija v slovenščini, kjer smo na enem mestu
lahko prebrali vsestransko proučena, utemeljena in spodbudna spoznanja o tistem
rehabilitacijskem delu, ki so ga imeli strokovnjaki za težavno in polno negotovosti …
Zlasti pomembna so avtorjeva stališča o pomanjkljivosti in enostranskosti
biomedicinskega načina obravnave hrbtenično prizadetih ljudi, nadalje pa tudi prikaz
psiholoških procesov, ki spremljajo poškodbo hrbtenjače in osebnostno strukturo ljudi s
tako poškodbo. Knjiga ni samo knjiga o rehabilitaciji kot posebni strokovni veščini,
ampak tudi knjiga o življenju, ki ni samo zdravje in telesna popolnost. Dr. Zdravko
Neuman je objavil več kot sto prispevkov in učbenikov, ki so pomembno vplivali na
začetke razvoja poklicne rehabilitacije v Sloveniji in Jugoslaviji. Izpopolnjeval se je v
ZDA, Angliji in nekaterih evropskih univerzah.

TETETETETEČAČAČAČAČAJ PLETENJJ PLETENJJ PLETENJJ PLETENJJ PLETENJAAAAA – V aprilu so se v prostorih na Trebinjski v Ljubljani naše članice
izpopolnjevale v strojnem pletenju. Tedenski tečaj je vodila naša izredno aktivna
članica Slavica Klemenc, ki se je te veščine naučila že v mladosti. Ženske so bile
navdušene, saj nekatere kar niso mogle verjeti, kaj vse zmore pletilni stroj v spretnih
rokah in ob bujni domišljiji pletilje. Že po nekaj dneh so izdelale prav umetelne
izdelke z različnimi vzorci in kombinacijami barv. Seveda se v enem tednu ne da
vsega naučiti, toda prve osnovne korake so osvojile, večjo izkušenost pa je prinesla
praksa za pletilnim strojem doma. Ni pa zanemarljiv podatek, da se je dalo s
pletilstvom tudi nekaj zaslužiti.

TEK MLADOSTEK MLADOSTEK MLADOSTEK MLADOSTEK MLADOSTI V TREBNJEM TI V TREBNJEM TI V TREBNJEM TI V TREBNJEM TI V TREBNJEM – Občinska konferenca ZSMS Trebnje in TKS sta v
Trebnjem pripravila že četrti tek mladosti. Na 7.5 kilometra dolgi progi iz Šentlovrenca
pa do Trebnjega so prvikrat nastopili tudi paraplegiki dolenjskega društva. S svojim
nastopom so hoteli opozoriti na športnike paraplegike in dokazati, da lahko tudi
paraplegiki prevozijo tako daljavo brez večjih težav. Ker cesta na tej prireditvi ni bila
zaprta za promet, se je zaradi varnosti na pot podal le Jože Okoren. Trebanjski
organizatorji so na tek mladosti in prijateljstva v naslednjih tovrstnih prireditvah vedno
povabili tudi športnike paraplegike. Seveda so ob prihodu na cilj zmeraj poželi najbolj
bučen aplavz. No, s takimi nastopi smo širšo javnost počasi, a vztrajno ozaveščali, da v
njej živimo tudi ljudje z drugačnimi potrebami.

31



11111986986986986986

MARKMARKMARKMARKMARKO GODINO GODINO GODINO GODINO GODINA A A A A – Paraplegiki in tetraplegiki smo v prometni nesreči tragično izgubili
prijatelja in zdravnika dr. Marka Godino, Slovenija in cel svet pa izvrstnega in
vrhunskega plastičnega kirurga svetovnega slovesa. Bil je odličen specialist plastične
kirurgije, ki je številnim našim članom »zakrpal« neverjetno velike preležanine. Lahko
rečemo, da je dr. Marko Godina s presajenjem kože in čiščenjem dekubitusov rešil
življenje mnogim našim članom. Žal je bila njegova življenjska pot nenadoma iztrgana
iz njegovega najbolj ustvarjalnega in perspektivnega obdobja življenja ter ustvarjanja
v plastični kirurgiji. Njegova nenadna smrt nas je zelo prizadela, saj smo izgubili
vrhunskega strokovnjaka, ki bi s svojim vrhunskim delom rešil še mnogo naših težav
na področju plastične kirurgije.

MALE OLIMPIJSKE IGRE V SFRMALE OLIMPIJSKE IGRE V SFRMALE OLIMPIJSKE IGRE V SFRMALE OLIMPIJSKE IGRE V SFRMALE OLIMPIJSKE IGRE V SFRJ J J J J – Tako smo jih poimenovali, saj so predstavljale širok
izbor športnih panog in nastop številnih športnikov invalidov iz celotne Jugoslavije in
nekaterih evropskih držav. Zamisel o tem naslovu je bila stara že kar nekaj let,
dozorela pa je v letu 1986, ko smo igre organizirali v Ljubljani in so se jih udeležili
tudi športniki iz Nemčije, Avstrije in Češke. Vsega skupaj se je v košarki, namiznem
tenisu, streljanju, spretnostni vožnji z avtomobili, šahu in atletiki pomerilo več kot 150
športnikov. Najboljše rezultate je osvojila slovenska ekipa, saj je osvojila skoraj vsa
prva mesta. Organizacijski odbor je vodil generalni direktor UZRI mag. Franc Hočevar,
pokroviteljstvo pa smo glede na veliko odgovornost zaupali častnemu odboru, ki mu je
predsedoval Milan Kučan, član CK ZKJ. Sklep o organiziranju iger v Sloveniji je sprejelo
predsedstvo Zveze za šport in rekreacijo invalidov Jugoslavije. Slovesna otvoritev iger
je bila v Hali Tivoli v Ljubljani, na otvoritveni košarkarski tekmi pa je sodniški met
izvedel predsednik častnega odbora Milan Kučan.

MARAMARAMARAMARAMARATTTTTON FRANJON FRANJON FRANJON FRANJON FRANJAAAAA – Naša največja kolesarska in tradicionalna prireditev »Maraton
Franja« se je obdržala vse do današnjih dni. V osemdesetih letih pa smo na tej
kolesarski manifestaciji nastopali tudi paraplegiki in tetraplegiki. Pridružili smo se
tisočem kolesarjem, le da smo mi tekmovali na krajših progah. Naši najboljši športniki
so se na sprinterskih vozičkih pomerili na osem kilometrov dolgi progi, v drugi skupini
so tekmovalci paraplegiki nastopili na standardnih vozičkih na petkilometrski progi,
težje gibalno ovirani tetraplegiki pa na progi, dolgi dva kilometra in pol. Maraton
Franja je težka preizkušnja, tako za kolesarje, ki prevozijo 160 kilometrov dolgo
progo, kot za paraplegike in tetraplegike. Zato so zmagovalci vsi in vsi prejmejo
kolajne.
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DISPDISPDISPDISPDISPANZER CELANZER CELANZER CELANZER CELANZER CELO NO NO NO NO NA DOMUA DOMUA DOMUA DOMUA DOMU – Univerzitetni zavod za rehabilitacijo invalidov v
Ljubljani je vpeljal zelo odmevno, predvsem pa koristno in praktično akcijo – potujoči
dispanzer. Cilj dispanzerja je bil: bolj podrobna predstavitev paraplegije in njenih
posledic zdravstvenemu kadru v zdravstvenih pokrajinskih domovih, pregled članov v
teh domovih ali na domovih ter servisiranju vozičkov na teh lokacijah. Skratka, s
potujočim dispanzerjem smo želeli reševanje perečih težav naših članov reševati v
bližini njihovega bivanja ali celo v njihovem domu. Prvi potujoči dispanzer, ki ga je v
sodelovanju s socialno delavko Zveze, VMS Zdenko Dimnik, administratorko ter
serviserjem invalidskih vozičkov Borisom Zorkom vodil naš oddelčni zdravnik dr. Rajko
Turk, smo izvedli v Prekmurju. To je bila izredno dobrodošla akcija Zavoda, saj je
odkrila in na poenostavljen pristop rešila vrsto težav pri naših članih v bližnjem okolju
njihovega bivanja.

LLLLLOOOOOTERIJTERIJTERIJTERIJTERIJA SLA SLA SLA SLA SLOVENIJE OVENIJE OVENIJE OVENIJE OVENIJE – »Srečo je treba deliti!« In loterijska sredstva, ki so pridobljena
iz iger na srečo, so med drugimi tudi glavni vir dotacij invalidskih organizacij. V letu
1987 jih je bilo deset, ki so s temi temeljnimi sredstvi uresničevale svoje cilje in
izvajale socialne programe, ki jih v družbi nihče ni opravljal. Brez teh sredstev, ki so
predstavljala kar 90-odstoten letni prihodek, bi v trenutku propadle. Ta trditev jasno
kaže, kaj pomeni Loterija Slovenije, ki s svojo dejavnostjo rešuje probleme tisočih, tako
ali drugače prizadetih ljudi. Naša organizacija je med invalidske organizacije, ki so bile
upravičene do koriščenja teh sredstev uradno prišla v letu 1975. Seveda tudi naša
organizacija brez dotoka teh znatnih sredstev ne bi obstala in dosegla tako velikih
uspehov.

DRADRADRADRADRAGOCENO SODELGOCENO SODELGOCENO SODELGOCENO SODELGOCENO SODELOVOVOVOVOVANJE ANJE ANJE ANJE ANJE – Z Višjo šolo za socialno delo smo vzpostavili zelo dobro
in koristno sodelovanje. Študentke in študenti so imeli v učnem programu tudi
praktično delo v različnih ustanovah in invalidskih organizacijah. Po nekaj
predstavnikov skupaj smo vsak po svoje predstavili organizacijo, ki smo jo zastopali,
nato pa so se študentke in študentje odločili, kje bodo opravljali svoje praktično delo.
Na predstavitvah smo bili zelo prepričljivi, saj smo imeli vedno največ pripravnikov.
Sicer pa smo imeli za njih zanimivo in pestro delo, ki je predstavljalo nekakšen izziv.
Poleg praktičnega dela na Zvezi, so nas spremljali na obnovitveni rehabilitaciji,
različnih športnih nastopih doma in v tujini, izletih in seveda na vseh družabnih
srečanjih. Pri nas so bile večinoma študentke, ki so bile z delom izredno zadovoljne.
Število obveznih ur sploh niso beležile, saj so jih daleč presegle, ker so zelo rade
prihajale med nas. Postali smo pravi in dolgoletni prijatelji. Prijatelji pa tudi z
nekaterimi njihovimi profesorji.
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PRELEŽANINEPRELEŽANINEPRELEŽANINEPRELEŽANINEPRELEŽANINE – Ohromitev telesa je povezana še z nekaterimi hudimi težavami, ki nas
pestijo v vsakdanjem življenju. Poleg težav z vnetji urotrakta nam veliko težav in
trpljenja povzročajo preležanine oziroma dekubitusi. Nastajajo, ker določeni deli
ohromljenega telesa niso prekrvavljeni in zato celice odmirajo. Vzrokov za nastanek
preležanin je veliko, najbolj pogost vzrok pa je sedenje na neustrezni podlagi. K
nastanku veliko pripomore tudi slaba nega. Tudi ob koncu osemdesetih let je veliko
naših članov imelo preležanine. Če ne ukrepamo takoj, ko se pojavijo prvi znaki, se
preležanine razvijejo v izredno grde, gnojne in globoke rane, ki zahtevajo dolgotrajno
zdravljenje (ob strogem ležanju lahko tudi pol leta ali več), največkrat pa je potreben
kirurški poseg s plastično operacijo. Zdaj je dekubitusov, trpljenja in dragega
zdravljenja manj, ker sedimo na ustreznih sedežnih blazinah. To so blazine ROHO, JAY
in druge, ki omogočajo princip suhega lebdenja in maksimalno razbremenijo pritisk na
obremenjene dele telesa.

KEGLJKEGLJKEGLJKEGLJKEGLJANJEANJEANJEANJEANJE – Prve lučaje v kegljanju med paraplegiki so naredili v Prekmurju, kmalu
so se jim pridružili kegljači iz mariborske, za njimi pa še celjske regije. Te ekipe so že
prirejale medsebojna tekmovanja. Na začetku je bil najboljši kegljač Jože Magdič iz
Prekmurja, ki je žal veliko prezgodaj umrl. Rojaki mu vsako leto pripravijo spominsko
tekmovanje. Kegljanje je postajala vse bolj priljubljena športna panoga. Kegljati so
začeli v novomeški regiji, nato pa še v ljubljanski. Prav kegljači iz ljubljanske regije so
kasneje postali med slovenskimi kegljači paraplegiki najboljši. Med njimi naj omenimo
starosto med kegljači Toneta Martinčiča, ki je bil praktično nepremagljiv. Kegljačem so
se pridružile še kegljačice, ki se kar dobro kosajo z njimi. Zdaj v tej priljubljeni igri
podiranja kegljev prirejamo dve spominski tekmovanji (poleg Magdičevega še
Grnjakovega na Koroškem) in tradicionalni meddruštveni turnir v Domžalah.

PPPPPARAARAARAARAARAOLIMPIJSKE IGRE V SEULOLIMPIJSKE IGRE V SEULOLIMPIJSKE IGRE V SEULOLIMPIJSKE IGRE V SEULOLIMPIJSKE IGRE V SEULUUUUU – Na paraolimpijskih igrah v Južni Koreji je leta
1988 nastopila tudi 35-članska jugoslovanska reprezentanca. Športniki, ki so
tekmovali v različnih skupinah in panogah, so osvojili kar 19 kolajn. To je bil glede na
skromne priprave izreden uspeh. V reprezentanci je bilo osem slovenskih športnikov,
osvojili pa so pet kolajn. No, in med njimi je bil tudi takrat naš najboljši atlet Marjan
Peternelj, ki je brez posebnih strokovnih priprav v svoji paradni disciplini (met kopja)
osvojil bronasto odličje. Reprezentanco je po vrnitvi iz Seula sprejel predsednik
predsedstva SFRJ Raif Dizdarević. Na igrah v Seulu je nastopilo 3500 športnikov iz 65
držav. Nastop jugoslovanske reprezentance je bil kar nekaj časa vprašljiv, saj v
zveznem proračunu ni bilo denarja za ta namen. Zadoščal je komaj za letalske
vozovnice. Tako je celotno breme padlo na republiške organizacije. Marjan je nastopil
na štirih paraolimpijskih igrah, na višku svoje bogate športne kariere pa je bil na
paraolimpijskih igrah v Stoke Mandevillu, ko je z olimpijskim in svetovnim rekordom
osvojil zlato kolajno v metu kopja in bronasto v metu diska.
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JUBILEJ ORJUBILEJ ORJUBILEJ ORJUBILEJ ORJUBILEJ ORGANIZAGANIZAGANIZAGANIZAGANIZACIJE CIJE CIJE CIJE CIJE – Naša organizacija je praznovala že kar lep jubilej – 20 let
uspešnega dela. Ko smo se ozrli na prehojeno ali bolje rečeno prevoženo pot, smo si
lahko rekli: »Veliko delo smo opravili in veliko storili za dobrobit slovenskih
paraplegikov in tetraplegikov.« Začeli smo praktično iz nič, z dobrim programskim
razvojem pa postajali vse bolj uspešna in napredna organizacija. Toda nič ni prišlo
samo od sebe. Še posebej na začetku je bilo treba storiti marsikaj, da smo se povsem
osamosvojili, prišli do lastnih prostorov in v sistem financiranja loterijskih sredstev. V
letu 1975 smo celo zagrozili s protestnim shodom, kar je bilo za tiste čase nezaslišano
dejanje. Jubilej smo proslavili v prostorih Občine Bežigrad v Ljubljani, udeležili pa so
se ga številni družbenopolitični delavci. Predsednik Zveze Ivan Peršak, ki je bil z
dobrimi sodelavci zaslužen za tak razvoj, je udeležencem zbora orisal 20-letno delo, v
slavnostnem nagovoru pa je predsednik RK SZDL Jože Smole poudaril, da rezultati
našega dela potrjujejo, da sodimo med najaktivnejše in množične invalidske
organizacije, ki sicer v celotni Jugoslaviji združujejo 10.500 paraplegikov.

VISOKVISOKVISOKVISOKVISOKO ODLIKO ODLIKO ODLIKO ODLIKO ODLIKOVOVOVOVOVANJE ZA HUMANO DELANJE ZA HUMANO DELANJE ZA HUMANO DELANJE ZA HUMANO DELANJE ZA HUMANO DELOOOOO – Predsedstvo SFR Jugoslavije je ob
20-letnici Zveze za dvajsetletno aktivno delo odlikovalo: predsednika Ivana
Peršaka z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM, urednika glasila Jožeta Globokarja z
REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM ter zunanja sodelavca prim. dr. Rajka Turka z
REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM in dr. Zdravka Neumana z REDOM ZASLUG ZA
NAROD S SREBRNIMI ŽARKI. Visoka državna odlikovanja jim je na krajši
slovesnosti izročil predsednik RK SZDL Jože Smole. Odlikovanci so veliko
prispevali k temu, da so prek Zveze paraplegikov Slovenije dosegle zaznavno
mesto vse invalidske organizacije v naši republiki. Naša nagrajenca Ivan Peršak
za prispevek pri ustanovitvi in razvoju organizacije, Jože Globokar pa za
dvajsetletno ustvarjalno delo pri Zvezi in velik doprinos pri razvoju glasila
Paraplegik. Prim. dr. Rajko Turk je odlikovanje prejel za prispevek k socialnemu
in družbenemu dvigu paraplegikov v družbi, dr. Zdravko Neuman pa za
dolgoletno znanstveno in strokovno delo pri rehabilitaciji invalidov.

TETRAPLEGIK NTETRAPLEGIK NTETRAPLEGIK NTETRAPLEGIK NTETRAPLEGIK NA TRIGLAA TRIGLAA TRIGLAA TRIGLAA TRIGLAVU VU VU VU VU – »Včasih se tudi sanje uresničijo!« Našemu članu Jožetu
Globokarju so se uresničile 25. 8. 1989, ko so ga gorski reševalci iz Mojstrane iz doma
na Kredarici na svojih hrbtih ponesli na vrh Triglava in nato nazaj. Člani Zlate selekcije
so na vrh prinesli tudi invalidski voziček, da se je Jože zraven Aljaževega stolpa počutil
kot doma. Le kaj bi si takrat mislil župnik Aljaž? Ta neverjeten podvig je pripravil - kdo
bi drug, kot Tone Fornezzi – Tof. Jože mu je enkrat na eni od številnih prireditvah, ki
jih je Tof organiziral za nas, omenil, da mu je poškodba hrbtenjače preprečila, da bi bil
pravi Slovenec. Torej, da bi stopil na vrh Triglava. To je pri Tofu sprožilo svojevrsten
izziv, ki ga je po nekaj mesecih tudi uresničil. Prepričal je načelnika gorske reševalne
službe Janeza Brojana in njegove fante, da so se odločili za nekoliko tvegano akcijo, in
dobil helikopter, ki je Jožeta pripeljal do doma na Kredarici in drugi dan nazaj. Besede,
neverjetno, enkratno, čudovito, so bile premalo, da bi Jože v tistih trenutkih opisal
občutke, ki so ga obdajali.
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FFFFFANTANTANTANTANT,  NIK,  NIK,  NIK,  NIK,  NIKOLI VEOLI VEOLI VEOLI VEOLI VEČ NE BČ NE BČ NE BČ NE BČ NE BOŠ HODIL, HODIL, HODILOŠ HODIL, HODIL, HODILOŠ HODIL, HODIL, HODILOŠ HODIL, HODIL, HODILOŠ HODIL, HODIL, HODIL …  Naš izredno aktiven in delaven
član Janez Klemen je napisal tudi dve knjigi. Poleg knjige »Rakitna skozi čas« je izdal
izredno zanimivo avtobiografsko življenjsko delo, ki smo ga omenili v naslovu. Knjiga
se bere kot zanimiv roman, v njem pa Janez na tenkočuten in privlačen način opisuje
potek svojega izredno pestrega življenja. Posebno zanimivi so opisi povojnih časov, ko
so se »mulci igrali« z bombami, ko so pri mladih dekletih odkrivali prve ljubezenske
izkušnje, kako je kot izredno aktiven vodja dramske sekcije na Rakitni s svojim
gledališkem ansamblom (kot režiser) v nemogočih vremenskih razmerah gostoval po
različnih bližnjih krajih. V tem literarnem delu lahko preberemo veliko zanimivega.
Vendar pa je Janez, ki je bil na Rakitni nepogrešljiv občinski funkcionar in je za svoje
delovanje prejel državno odlikovanje, pustil neprecenljivo delo tudi v naši organizaciji.
Če ga ne bi prezgodnja smrt iztrgala iz naših vrst, bi te vrstice v našem jubilejnem
zborniku prebirali izpod njegovega peresa. Bil je izredno »pismen« človek, ki je v
našem »Paraplegiku« objavil vrsto najbolj zahtevnih prispevkov.

AAAAAVVVVVTTTTTOMOBIL,  NOMOBIL,  NOMOBIL,  NOMOBIL,  NOMOBIL,  NAŠE NEPOGREŠLJIVAŠE NEPOGREŠLJIVAŠE NEPOGREŠLJIVAŠE NEPOGREŠLJIVAŠE NEPOGREŠLJIVO PREVO PREVO PREVO PREVO PREVOOOOOZNO SREDSZNO SREDSZNO SREDSZNO SREDSZNO SREDSTTTTTVVVVVO O O O O –  O avtomobilu na sliki
smo paraplegiki sanjali vse do današnjih dni. Ampak zdaj bi radi napisali nekaj o
predpisih, ki so nam omogočali nakupe in uvoze novih ali rabljenih avtomobilov.
Predpisi in zakoni so bili v vseh teh letih zelo različni. Bili so časi, ko smo avtomobile
kupovali brez plačila davščin in celo carine. No, sprememb v zakonodaji je bilo v teh
letih nič koliko, še več pa zlorab. Te so bile najbolj pogoste v južnih republikah, kjer so
na uradih delali bolj po domače. Upravičenci so masovno uvažali najdražje luksuzne
avtomobile in jih z velikim dobičkom preprodajali. Seveda je država reagirala in
zmanjševala ugodnosti. Prizadeti smo bili predvsem tisti invalidi, ki smo bili res
upravičeni do teh ugodnosti. Zdaj imamo v »napredni, bogati, samostojni in socialni
državi« le skromno olajšavo. Oproščeni smo plačila davščin na motorna vozila in ob
registraciji plačila cestnine.

ZAZAZAZAZAGREBŠKI SEJEM GREBŠKI SEJEM GREBŠKI SEJEM GREBŠKI SEJEM GREBŠKI SEJEM – V Zagrebu smo obiskali enega največjih sejmov v Evropi.
Zagrebški sejem je na področju tehnike in medicine predstavljal mednarodni trg
medicinske opreme, instrumente za vse namene, farmacevtske proizvode, hospitalno
opremo in vse, kar je bilo v tistem času povezano s sodobno medicinsko opremo. Svoje
proizvode so razstavljale skoraj vse evropske države, med njimi tudi Japonska. Vsega
skupaj je na 20.000 kvadratnih metrih sodelovalo 430 razstavljavcev. Mi smo si bolj
podrobno ogledali tisti del razstavnega prostora, kjer so bili razstavljeni medicinsko-
tehnični pripomočki, ki smo jih vsakodnevno uporabljali. Bilo je kar nekaj novosti in
zanimivih izboljšav, ki nam niso bile dostopne. No, to se nam je ves čas dogajalo in se
dogaja še danes. Posebno novost je na sejmu predstavljala vrečka Uriplan, ki nam je v
naslednjih letih lajšala saniranje inkontinence.
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NOVI PRNOVI PRNOVI PRNOVI PRNOVI PROSOSOSOSOSTTTTTORI ZVEZE ORI ZVEZE ORI ZVEZE ORI ZVEZE ORI ZVEZE – Leto 1991 je zaznamovala vojna za Slovenijo, izdali smo
samo dve številki glasila, dobili pa nove delovno-bivalne prostore v Ljubljani. Majhni
prostori so nas pri hitrem razvoju organizacije in vse večjih aktivnostih že utesnjevali.
Zato smo načrtovali pridobitev novih in večjih prostorov. Ta cilj se nam je uresničil 23.
12. 1991, ko smo se iz prostorov na takratni Titovi cesti preselili na Štihovo ulico, v
katerih ima Zveza sedež še danes. Z novimi prostori se je začelo tudi novo obdobje še
večjega in hitrejšega razvoja organizacije. Skupna površina prostorov je okrog 330
kvadratnih metrov, razdeljeni pa so na več namenskih enot. Svoje pisarne imajo:
predsednik, tajništvo, strokovni delavec, arhitekt in računovodstvo, še nekaj let nazaj
pa je imelo pisarno na tem naslovu tudi DP ljubljanske pokrajine. V njih je tudi dvoje
sanitarij, kopirnica, manjše priročno skladišče, pod prostori v kleti pa veliko skladišče.
Večji, dnevni prostor je namenjen sejam organov upravljanja, v njem imajo svoja
delovna mesta tudi referenti. Vsa delovna mesta so opremljena z računalniki, ki so
povezani z računalniško mrežo. Trak je ob odprtju prostorov prerezala ministrica za
zdravstvo, družino in socialne zadeve dr. Katja Boh.

PREDSPREDSPREDSPREDSPREDSTTTTTAAAAAVNIKI SVNIKI SVNIKI SVNIKI SVNIKI STRANKE ZELENIH NTRANKE ZELENIH NTRANKE ZELENIH NTRANKE ZELENIH NTRANKE ZELENIH NA ZVEZIA ZVEZIA ZVEZIA ZVEZIA ZVEZI – V novih prostorih Zveze so nas obiskali
predstavniki stranke Zeleni Slovenije, ki je bila takrat ena bolj aktivnih strank.
Obiskala sta nas predsednik stranke dr. Dušan Plut in Peter Jamnikar. Zlata Anžin je
predstavila vlogo gospodarskega sektorja in pripomnila, da v administraciji
uporabljamo recikliran papir, predsednik Zveze Ivan Peršak pa naše načrte in težave, s
katerimi smo se takrat srečevali. Govorili smo o gmotnem položaju naših članov,
usposabljanju in zaposlovanju, o posebnem dodatku za pomoč in postrežbo, o
zdravstvenem varstvu, brezplačni zagotovitvi najnujnejših zdravil, pripomočkov itd.
Predstavnika stranke sta obljubila, da nas bosta v naših prizadevanjih vsekakor
podprla.

ŠPIK ŠPIK ŠPIK ŠPIK ŠPIK – Kdo od bralcev Paraplegika ne pozna našega »Frančka Špika«, ki je več kot
trideset let redno dopisoval v vse tri oblike naših glasil. Špik je v vsaki številki v članku
na zadnji strani neusmiljeno »ošpikal« vse in vsakogar. Tudi predsedniku ni prizanesel.
No, njemu je vendarle nekoliko prizanesel, saj je le on zanesljivo vedel, kdo se v
resnici skriva pod tem psevdonimom. Lahko rečemo, da so bralci najprej prebrali
njegov članek in v strnjeni besedi izvedeli, kaj neprijetnega, smešnega ali skritega se
je dogajalo med nami in pri našem delu. Špik je vse vedel in izvohal tudi najbolj skrite
stvari. Res, da je imel v predsedniku dobrega informatorja, toda obveščali so ga tudi
drugi naši člani, čeprav niso vedeli, kdo je. Glavno, da mu je prišlo na ušesa in že je bil
»hec« tukaj. Enkrat je pa le preveč vrtel jezik in ošpikal tiste, za katere bi bilo bolje, da
bi bil tiho. Predsednik in njegov »svetovalec« sta bolj trdo prijela urednika glasila in ta
je sklenil, da Špikovih člankov ne bo več objavljal. Bralci Paraplegika so Špika zelo
pogrešali, kdo je bil, pa naj še naprej ostane skrivnost. Mogoče ga pa boste prepoznali
na karikaturi našega slikarja Aca Lebariča.
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SLSLSLSLSLOVENSKI ŠPOROVENSKI ŠPOROVENSKI ŠPOROVENSKI ŠPOROVENSKI ŠPORTNIKI INVTNIKI INVTNIKI INVTNIKI INVTNIKI INVALIDI IZPOLNILI PRIČAKALIDI IZPOLNILI PRIČAKALIDI IZPOLNILI PRIČAKALIDI IZPOLNILI PRIČAKALIDI IZPOLNILI PRIČAKOVOVOVOVOVANJANJANJANJANJA A A A A - Štirinajstčlanska
invalidska reprezentanca je v septembru nastopila na paraolimpijskih igrah v Barceloni
in osvojila dve zlati in eno bronasto kolajno. Barve Slovenije so zastopali tudi trije naši
atleti –  Draga Lapornik, ki je osvojila bronasto odličje v suvanju krogle, ter Janez
Roškar in Janez Hudej, ki sta osvojila nehvaležni četrti mesti. To je bila prva kolajna, ki
smo jo slovenski paraplegiki osvojili v svoji samostojni državi. V strelskih disciplinah je
nastopil tudi strelec Franc Pinter. Naše atlete je vodil trener Peter Jakše, kot
reprezentančni zdravnik se je iger udeležil tudi dr. Rajmond Šavrin.

PODPREDSEDNIK SLPODPREDSEDNIK SLPODPREDSEDNIK SLPODPREDSEDNIK SLPODPREDSEDNIK SLOVENSKE VLADE DR. JOŽE PUČNIK NOVENSKE VLADE DR. JOŽE PUČNIK NOVENSKE VLADE DR. JOŽE PUČNIK NOVENSKE VLADE DR. JOŽE PUČNIK NOVENSKE VLADE DR. JOŽE PUČNIK NA SPREJEMU NA SPREJEMU NA SPREJEMU NA SPREJEMU NA SPREJEMU NAŠIHAŠIHAŠIHAŠIHAŠIH
OLIMPIJCEV OLIMPIJCEV OLIMPIJCEV OLIMPIJCEV OLIMPIJCEV - Ob sprejemu članov olimpijske reprezentance v mesecu septembru,
Drage Lapornik, Franca Pinterja, Janeza Roškarja in Janeza Hudeja, ki so se ravno
takrat vrnili iz paraolimpijskih iger v Barceloni, smo na Zvezi prvikrat gostili
takratnega podpredsednika slovenske vlade in predsednika Socialno demokratske
stranke Slovenije dr. Jožeta Pučnika. V neuradnem delu je dr. Pučnik prisluhnil
dogajanjem v organizaciji, dramski igralec Janez Škof pa je poskrbel za prijetno
vzdušje tega srečanja. Takrat smo na Zvezi dobili prve računalnike in prav dr. Pučnik je
bil zaslužen za to veliko pridobitev.

GOSPODGOSPODGOSPODGOSPODGOSPODARSKA DEJARSKA DEJARSKA DEJARSKA DEJARSKA DEJAAAAAVNOSVNOSVNOSVNOSVNOST T T T T – V tem obdobju se je pri Zvezi začela razvijati
gospodarska dejavnost, ki je organizaciji prinašala dodaten prihodek. Gospodarski
sektor je opravljal različne dejavnosti, ki so prinašale čisti dohodek. S tem dodatnim
prihodkom je Zveza lahko bolj obsežno izvajala široko zastavljene cilje in uresničevala
izvajanje posebnih socialnih programov. V dobrobit organizacije je bil prihodek
oproščen plačila prometnega davka, zato smo bili na tržišču lahko konkurenčni. Sektor
je vse do uvedbe davka na dodano vrednost izredno uspešno s sodelavci vodila Zlata
Anžin. Hkrati smo v Trzinu imeli invalidsko delavnico, kjer so se usposabljali naši člani.
Iz južnoameriškega lesa smo izdelovali kvalitetne ribiške plovce. Delavnico je vodil naš
član, zdaj že pokojni Jože Dugulin. No, z uvedbo omenjenega davka smo bili primorani
program opustiti. Seveda smo s tem izgubili znaten vir dohodka.
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NE SKAČI V VNE SKAČI V VNE SKAČI V VNE SKAČI V VNE SKAČI V VODOODOODOODOODO, ČE NISI PREPRIČAN  O NJENI GL, ČE NISI PREPRIČAN  O NJENI GL, ČE NISI PREPRIČAN  O NJENI GL, ČE NISI PREPRIČAN  O NJENI GL, ČE NISI PREPRIČAN  O NJENI GLOBINIOBINIOBINIOBINIOBINI - Se še spomnite lepe
rdeče vrtnice v kozarcu vode, prelomljene tik pod cvetom? Zlomljena vrtnica je na
zgovoren in učinkovit način ponazarjala poškodbo hrbtenice pri skoku v vodo. Ta lep
simbol je kot rdeča nit spremljal poletne akcije Zavoda za rehabilitacijo invalidov in
Inštituta za varovanje zdravja Slovenije. Na ta način smo vse velike in male plavalce,
skakalce, čofotalce … opozarjali na sedem zlatih pravil varnega plavanja in skakanja v
vodo. Po tej akciji, ki so jo v poletni sezoni spremljali mediji, je obrodila bogate
sadove. Zabeležili smo veliko manj najhujših poškodb. No, namen je bil dosežen, če
smo s tem obvarovali samo eno tovrstno poškodbo.

ODPRLI SMO HIŠICE V ČAODPRLI SMO HIŠICE V ČAODPRLI SMO HIŠICE V ČAODPRLI SMO HIŠICE V ČAODPRLI SMO HIŠICE V ČATEŽUTEŽUTEŽUTEŽUTEŽU - 15. maja leta 1993 smo bili priča veliki pridobitvi za
naše člane. Takrat smo namreč v naselju počitniških hišic v Čatežu slovesno odprli štiri
hišice, ki so bile kupljene s sredstvi Loterije Slovenije in našim članom še danes služijo
kot prijetno mesto oddiha. Ob poku šampanjca so slavnostni trak prerezali Janez
Kržmanc - takratni predsednik Loterijskega sveta, najstarejši član DP ljubljanske
pokrajine Andrej Tavčar in Zlata Anžin. Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je
imelo ob tej priložnosti tudi svoje letno srečanje članov. Po petnajstih letih koriščenja
številnih gostov so bile hišice že potrebne prenove, zato smo jih v letu 2009 obnovili.

PRESPRESPRESPRESPRESTTTTTOLNICOLNICOLNICOLNICOLNICA IN NJENE ARHITEKA IN NJENE ARHITEKA IN NJENE ARHITEKA IN NJENE ARHITEKA IN NJENE ARHITEKTURNE OVIRETURNE OVIRETURNE OVIRETURNE OVIRETURNE OVIRE - Javnih sanitarij, ki bi bila dostopna
tudi uporabnikom na invalidskih vozičkih, je v Ljubljani vedno primanjkovalo. Tistega
leta pa je prestolnica dobila prve javne sanitarije v Plečnikovem prehodu, v restavraciji
Dairy Queen in na Bavarskem dvoru v centru mesta. Svoj delež je nedvomno prispeval
tudi Petrol, ki je svoje nove bencinske servise opremil s sanitarijami, ki imajo na vratih
mednarodni invalidski simbol. Prav tako so uredili tudi nekaj parkirnih mest za
invalide. To je bil pomemben korak pri saniranju arhitekturnih ovir v grajenem okolju.
Mesto Ljubljana je postajalo vse bolj prijazno mesto gibalno oviranim občanom in
turistom na invalidskih vozičkih.
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SMO OBNOVITSMO OBNOVITSMO OBNOVITSMO OBNOVITSMO OBNOVITVENO REHABILITVENO REHABILITVENO REHABILITVENO REHABILITVENO REHABILITAAAAACIJO V PINETI ZA VEDNO IZGUBILI?CIJO V PINETI ZA VEDNO IZGUBILI?CIJO V PINETI ZA VEDNO IZGUBILI?CIJO V PINETI ZA VEDNO IZGUBILI?CIJO V PINETI ZA VEDNO IZGUBILI? – To smo se
spraševali že v letu 1993, ko so Hrvatje z begunci poselili vse slovenske kapacitete v
Pineti in seveda tudi naš dom. V našem domu je bil celo njihov štab. Ko govorimo o
domu v Pineti, moramo povedati, da je to spomeniško zaščitena kamnita istrska hiša,
ki ima vsega šest sob. Kakšen odnos so imeli hrvaški »prijatelji« že takrat do nas in
naše lastnine, pove podatek, da so nam dom povsem razdejali. Pokradli in odnesli so
vse, kar se je dalo, celo vtičnice in stikala. Spominsko marmornato ploščo, iztrgano iz
doma, smo naslednje leto našli v morju. Za odškodnino nismo dobili nič. No, in takrat
smo spoznali, da smo obnovitveno rehabilitacijo, ki smo jo v Pineti izvajali celih 25 let,
za vedno izgubili. Poiskati smo morali drugo, nadomestno rešitev za to našo največjo
dobrino, ki nam jo nudi država. Našli smo jo v Termah Čatež in Zdravilišču Laško, kjer
jo izvajamo še danes. Upamo pa, da jo bomo v bližnji prihodnosti izvajali v svojem
Domu paraplegikov na Pacugu, sredi mediteranske oaze miru in najboljši klimi v
zaščitenem parku Strunjana.

SLSLSLSLSLOVESEN JUBILEJ – 25 LET OROVESEN JUBILEJ – 25 LET OROVESEN JUBILEJ – 25 LET OROVESEN JUBILEJ – 25 LET OROVESEN JUBILEJ – 25 LET ORGANIZAGANIZAGANIZAGANIZAGANIZACIJE CIJE CIJE CIJE CIJE – Petindvajset let nadvse ustvarjalnega
dela smo praznovali v prostorih Občine Bežigrad v Ljubljani. Zadonela je naša himna
Zdravljica, ki jo je v uvod obeležja jubileja zapel moški pevski zbor Mestnega
potniškega prometa Ljubljana. Povezovalka programa Metka Centrih – Vogelnik je s
tenkočutnimi besedami, ki so vsem številnim delegatom in gostom legle na dušo, nekaj
misli namenila našemu življenju. Za tem je predsednik Zveze Ivan Peršak predstavil
četrt stoletja dolgo pot razvoja organizacije in poudaril, da smo v tem času veliko
dosegli in da smo lahko več kot zadovoljni. Uspeh je še toliko več vreden, ker smo
organizacijo vodili in ustvarjali sami. Jubilej smo popestrili z bogatim kulturnim
programom, ki so ga izvedli priznani slovenski kulturni umetniki – Boris Ostan, Dare
Valič, Kamniški koledniki, Miha Dovžan in drugi.

PRPRPRPRPRVI TENIŠKI TURNIRVI TENIŠKI TURNIRVI TENIŠKI TURNIRVI TENIŠKI TURNIRVI TENIŠKI TURNIR – Ob podpori EXPERTE in ORTOSANE smo v Domžalah pripravili
teniški turnir na invalidskih vozičkih. Udeležilo se ga je trinajst igralcev, med njimi tudi
dve igralki. Turnir so z nastopom popestrili tudi tenisači paraplegiki iz Avstrije, ki so
pokazali nekoliko več znanja v tej novi športni panogi. Tenis se je med paraplegiki
hitro razvijal in postajal vse bolj priljubljen. Organizirali smo teniške tečaje, ki jih je
vodila Tjaša Planinšek, naši igralci pa so nastopali tudi na turnirjih v tujini. Posebej
priljubljen pa je postal zdaj že tradicionalen VIP turnir v Laškem. Na njem so v mešanih
dvojicah (paraplegik – neinvaliden igralec) teniške loparje vihteli uslužbenci
zdravilišča in drugi znani rekreativni igralci tenisa. Turnir je postal tradicionalen in ga
tudi na drugih igriščih pripravljamo še danes.
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DOBRA MISEL – KLIC SLDOBRA MISEL – KLIC SLDOBRA MISEL – KLIC SLDOBRA MISEL – KLIC SLDOBRA MISEL – KLIC SLOVENSKIH POVENSKIH POVENSKIH POVENSKIH POVENSKIH PARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKOV OV OV OV OV – »Misel je mati dejanj! Dobra
misel je gibalo ustvarjalnega življenja.« To je bil moto široke dobrodelne akcije, s
katero smo v letu 1995 začeli zbirati denar za gradnjo doma na Slovenskem
primorju. Prvi dobrodelni koncert smo z odlično organizacijo in ob veliki podpori
župana Mirka Kaplje pripravili v Litiji. Lepa športna dvorana je bila na Jožefovo
nabito polna, na prvem koncertu pa so nastopili: Slovenski muzikantje, Miha Dovžan
z Jožico Kališnik, Ivan Hudnik z ansamblom Dore, Edvin Fliser, duet M4M, Zasavski
rogisti, Slavko Avsenik mlajši, »kralj« orglic Andrej Blumauer ter humorista Evgen
Jurič in podokničar Franc Pestotnik. Prireditev sta vodila Maja Kos in Črt Kanoni. Za
tem so sledili številni dobrodelni koncerti po vseh večjih krajih Slovenije. Na njih so
nastopili domala vsi slovenski estradni umetniki in televizijski voditelji tistih let, ki so
se seveda odpovedali honorarjem.

METRMETRMETRMETRMETROPOLITOPOLITOPOLITOPOLITOPOLITOVOVOVOVOVA PODPORA DOBRI MISLI A PODPORA DOBRI MISLI A PODPORA DOBRI MISLI A PODPORA DOBRI MISLI A PODPORA DOBRI MISLI – Našo Zvezo je ob projektu DOBRA
MISEL s svojim obiskom počastil slovenski metropolit in ljubljanski nadškof dr. Alojzij
Šuštar. Nadškofa in njegovega tajnika je s sodelavci sprejel Ivan Peršak in jima na
kratko predstavil našo organizacijo, naše življenje, predvsem pa seveda veliko
humanitarno akcijo zbiranja denarja za prepotreben dom na morju. Z metropolitom
je stekel sproščen pogovor, saj je bil znan kot dober sogovornik, pa tudi naše delo in
življenje mu ni bilo neznano. Seveda smo se največ pogovarjali o projektu Dobra
misel, ki mu je nadškof še posebej z zanimanjem prisluhnil in ponudil vso svojo
podporo. Poudaril je, da je celotna družba še posebej dolžna skrbeti za nas, nas
razumeti, spremljati in jemati kot svoje enakovredne državljane. Ob odhodu je
pripomnil, da naj bo njegov obisk v naši hiši dokaz povezanosti in dokaz
prijateljstva.

SMUČANJESMUČANJESMUČANJESMUČANJESMUČANJE – S smučanjem in z monoski smučko smo se seznanili že v letu 1995.
Seveda bolj informativno, saj so se s tem zimskim športom ukvarjali predvsem v
Ameriki. Ledino so zaorali vojni veterani iz Vietnama. Mono smučko so izumili v
osemdesetih letih in je paraplegikom prinesla novo spodbudo. Že takrat je vrhunska
oprema omogočala, da se zaradi invalidnosti oziroma težje gibalne oviranosti ni treba
odpovedati zimskim radostim na snegu. Ko se paraplegik v monoskiju spusti po
strmini, se precej zmanjša črnogledost  in drugačnost. Kasneje je smučanje tudi pri nas
postalo vse bolj zanimivo in privlačno. Prvi se je v tem lepem zimskem športu na
Pohorju že v letu 1996 preizkusil naš smučar paraplegik Damjan Peklar. Iz
rekreativnih smučarjev paraplegikov so nato prišli že prvi tekmovalci, ki zdaj nastopajo
na evropskem pokalu, doma pa smo pripravili že prvo tekmovanje. Žal je zaradi visoke
cene opreme vijuganje po belih strminah dostopno le bolje situiranim članom. No, tudi
naša smučišča niso gibalno oviranim smučarjem prilagojena (dostop in sanitarije).
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Boris Kralj, Igor Torkar in Benjamin Žnidaršič na
predstavitvi pesniške zbirke Ritem srca v Domžalah

Gospa Štefka Kučan v družbi Nejča
Slaparja s harmoniko

Prva mednarodna razstava slikarjev, ki slikajo
z usti ali nogami, v Fužinskem gradu.

Začetki kulturnega delovanja pri Zvezi paraplegikov Slovenije (ZPS) segajo prav na začetek
naše ustanovitve, ko so naši člani vsak zase ustvarjali kulturo. Prvi pomemben dogodek
kulturnega združevanja se je zgodil leta 1982, ko je Branko Rupnik na Trebinjski ulici v
Ljubljani, kjer je imela takrat sedež ZPS, združil slikarje s paraplegijo in tetraplegijo, da
so obiskovali likovno izobraževanje, ki ga je vodil akademski slikar Milan Erič. Sodelovali
so tudi Marjan Tršar, prodekan Akademije za likovno umetnost, akademski slikar Savo
Sovre in akademska slikarka Draga Davidkova - Erič. Ta tečaj slikarstva so obiskovali:
Branko Rupnik, Marja Šerbela - Rupnik, Jerca Dahu, Vojko Gašperut, Jani Bevc, Stanka
Glavan, Rajmund Hansal, Peter Soklič, Marta Janežič, Julčka Kralj, Zlatko Bernaršek …
Za prvo literarno delovanje je gotovo prva poskrbela že Marjetka Smrekar z Mojimi malimi
izpovedmi leta 1973 in Ljubica Jančar s pesniško zbirko Šopek, ki je izšla leta 1984 in
njeno drugo pesniško zbirko Postojte ljudje, ki je izšla 1994. Janez Klemenc je izdal dve
literarni deli Rakitna skozi čas in Fant, nikoli več ne boš hodil (leta 1990). Prva, ki je bila
sprejeta v Mednarodno združenje slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami je bila Stanka
Glavan leta 1983. Sledila sta ji Stojan Zafred leta 1986 in Vojko Gašperut leta 1987.

Pa vendar se je za kulturo pri ZPS zgodila prelomnica v letu 1995, ko je na pobudo
predsednika Ivana Peršaka vodenje kulturne dejavnosti prevzel Benjamin Žnidaršič. Po
tem letu so se paraplegiki in tetraplegiki začeli ob kulturnih dogodkih bolj množično
zbirati in svoje ustvarjanje predstavili tudi drugim našim zvestim spremljevalcem. Med
temi zvestimi spremljevalci ne smemo pozabiti takratne predsednikove žene Štefke Kučan
in Jasne Tepina ter tudi mnogih drugih obiskovalcev naših kulturnih dogodkov. Seveda
je bila naša kultura obogatena s številnimi znanimi imeni iz sveta slovenske kulture, kot
so: Janez Škof, Igor Torkar, Boris Kralj, Tone Pavček, Neža Maurer, Jerca Mrzel, Ivan
Sivec, Kamniški koledniki, Božo Matičič, Miha Dovžan in Joži Kališnik ter Nejč Slapar,
Boris Kobal, Triobadur, Gloria, Adi Smolar, Zvone Šeruga, Ervin Fritz, Zvone Hribar, Tone
Kuntner, Sonja Kuntner, Marjanca Jemec - Božič, Boris Cavazza, Cere Avguštin,  Mirko
Juteršek, Polona Škodič in mnogi drugi, ki so nastopali na naših kulturnih prireditvah in
sodelovali z nami.
Takoj v začetku leta 1997 smo se udeležili prvega kulturnega festivala FESTINVAL, ki ga
je organiziral Sonček v svojem centru v Elerjih pri Ankaranu. Še isto leto pa smo po vzoru
Festinvala tudi mi pripravili podobno prireditev. Kulturniki smo se začeli zbirati vsako
leto ob dnevu invalidov in rojstvu Franceta Prešerna, 3. decembra, na Inštitutu RS za
rehabilitacijo na tako imenovani Dan kulture, kjer so se vsako leto predstavili naši kulturni
ustvarjalci s svojimi novimi deli. Predstavili so predvsem svoje literarno in slikarsko ter
kiparsko ustvarjanje, pa tudi našo kulturno dediščino, kot sta pletenje iz vrbovja in idrijska
čipka. Ogled prireditve je bil včasih tako množičen, da vsi niso mogli v dvorano inštituta.
Dan kulture v Inštitutu RS za rehabilitacijo je zamenjal Teden kulture invalidov v našem
Domu paraplegikov v Pacugu, ki se je z vso svojo dejavnostjo skozi cel teden predstavil
prvič v septembru 2006. V Inštitutu RS za rehabilitacijo pa je vse do danes ostala
decemberska razstava likovnih umetnikov.
Na literarnih popoldnevih, ki smo jih po letu 1996 organizirali večkrat, smo povabili v
goste znane kulturnike in se z njimi pogovarjali o njihovem ustvarjanju. Takrat na začetku
smo na obisk povabili celo državnega sekretarja na Ministrstvu za kulturo Iva Svetino,
kar je bilo takrat prvič, da smo začeli sodelovati z vladnimi ustanovami na področju
kulture. Kasneje je morda tudi to pomagalo, da so začeli naši kulturni projekti dobivati
finančno podporo Javnega sklada RS za kulturno dejavnost.
Zavedati smo se začeli, da nam je potrebno strokovno izpopolnjevanje in organizirano
delo, kar je imelo za razvoj kulture izreden pomen. V Semiču smo se od leta 2001 začeli
zbirati na likovnih kolonijah, ki so vsako leto znova v vrste slikarjev pripeljale nove
obraze. Marsikateremu udeležencu je bil to prvi stik s svinčnikom in čopičem po poškodbi
hrbtenice. Dejavnost likovne sekcije je obsegala strokovno izpopolnjevanje v obliki dnevnih
likovnih delavnic, mesečnih likovnih delavnic, predavanja o različnih tehnikah likovnega
ustvarjanja, tedenske likovne kolonije, ogled mednarodnih razstav v domovini in tujini
in ne nazadnje tudi likovne razstave in recitale.
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Na snemanju televizijske oddaje “Volja najde
pot” na Medvedjem brdu.

Boris Šter (levo), ki od leta 2006 dalje  uspešno
vodi kulturno dejavnost, z našimi slikarji v Semiču.

Na Dnevih kulture v Pacugu: Dejan Podgorelec,
Polona Škodič, Jasna  Tepina, Benjamin Žnidaršič
in Tone Kuntner

Ne smemo pozabiti, da ga skoraj ni slikarja med nami, ki si ne bi ogledal
mednarodnega slikarskega sejma galerij in likovnih ustvarjalcev iz cele Evrope in
sveta v Bologni. Kar osem let zapored, od leta 1998 do 2005, smo si konec januarja
ali v začetku februarja organizirano ogledali to izjemno prireditev.
Po mnogih izobraževanjih so se v Mednarodno združenje slikarjev, ki slikajo z usti
ali nogami, lahko vključili še: Željko Vertelj (2002), Benjamin Žnidaršič (2003),
Silvo Mehle (2003), Roman Gruntar (2003), Jani Bevc (2005), Jože Vodušek (2006),
Dragica Sušanj (2006) in Tina Pavlovič (2009).
Pomembno prizorišče naših številnih likovnih delavnic, ki smo jih skozi vsa leta
organizirali po različnih krajih Slovenije, je gotovo Brje, kjer že od leta 1998 dalje
Vlasta Rebek Dolenc kot predsednica Društva NORMA 7 pripravlja srečanja invalidnih
slikarjev in literatov. Pomembne so številne likovne delavnice za mladino, ki smo jih
pripravili po osnovnih šolah. Veliko je priznanj in odlikovanj, ki so jih člani za svoje
delo v kulturi prejeli v preteklih letih. Veliko je med našimi člani kolegic in kolegov,
ki so svoje delo in njegove vrednote ponesli v svet, da so se tudi drugi morali učiti od
nas. Ponosni smo na njih. Seveda lahko sedaj govorimo o kulturni sekciji, ki je po
svojem delu primerljiva z vsakim kulturnim društvom in je s svojim delom
prepoznavna, tako v domačem okolju kot tudi v tujini.

Vseh aktivnosti skozi luč zgodovine ni mogoče zapisati, ugotavljamo le, da je bilo
storjenega veliko. Vsaka članica in član je prispeval in prispeva svoj delež, nekaj pa
je tudi takih, ki so s svojim delom v ZPS pustili ogromen del sebe.

NNNNNAŠI LIKAŠI LIKAŠI LIKAŠI LIKAŠI LIKOVNI UMETNIKI: OVNI UMETNIKI: OVNI UMETNIKI: OVNI UMETNIKI: OVNI UMETNIKI: Zorica Razboršek, Jožica Ameršek, Dragica Sušanj, Ana
Pavšek, Breda Oblak, Angela Medved, Tina Pavlovič, Dušan Lamberšek, Vojko Gašperut
– Gašper, Benjamin Žnidaršič, Željko Vertelj, Silvo Mehle, Jože Vodušek, Roman
Gruntar, Boris Šter, Branko Rupnik, Radovan Gros, Damjan Rogelj, Metod Zakotnik,
Boris Škrjanc, Miran Jernejšek, Jože Tomažič, Klavdij Leban, Zlatko Bernašek, Jakob
Kaučič, Franc Ekart. Umrli pa so naslednji slikarji: Stojan Zafred, Jani Bevc in Stanka
Glavan. Edini z akademsko izobrazbo med slikarji je Aco Lebarič.
NNNNNaši mentaši mentaši mentaši mentaši mentorji so bili:orji so bili:orji so bili:orji so bili:orji so bili: Milan Erič, Lojze Capuder, Franc Ostanek, Jože Potokar,
Benjamin Kreže, Miha Kač, Mladen Stropnik in Rasso Causevig.

NNNNNAŠI LITERARNI UMETNIKI:AŠI LITERARNI UMETNIKI:AŠI LITERARNI UMETNIKI:AŠI LITERARNI UMETNIKI:AŠI LITERARNI UMETNIKI: Ljubica Jančar, Darinka Slanovec, Marjetka Smrekar,
Gordana Kitak, Benjamin Žnidaršič in umrli Janez Klemenc.
LITERARNLITERARNLITERARNLITERARNLITERARNA DELA: A DELA: A DELA: A DELA: A DELA: Ob tem smo poskrbeli, da je izšlo kar nekaj pesniških zbirk in
drugih literarnih knjižnih izdaj.
BenBenBenBenBenjamin Žnidaršičjamin Žnidaršičjamin Žnidaršičjamin Žnidaršičjamin Žnidaršič - Ritem srca, 1995, Zlate perutnice, 1995, Most na drugi breg,
1998, Govorica življenja, 2006.
DarinkDarinkDarinkDarinkDarinka Slanoa Slanoa Slanoa Slanoa Slanovvvvvececececec - Sled angelov, 2003 . Darinka je na 9. mednarodnem natečaju
haiku poezije 2007, ki ga je organiziralo Društvo Apokalipsa, prejela tretjo nagrado.
Za nagrade se je potegovalo 115 piscev iz Belgije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine,
Črne gore, Hrvaške, Kanade, Makedonije, Nove Zelandije, Poljske, Romunije, Slovenije,
Srbije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike.
MarjeMarjeMarjeMarjeMarjetktktktktka Smra Smra Smra Smra Smrekekekekekararararar – Moje male izpovedi, 1974, V sonce večnosti, 1996, Tako mi
govori življenje, 1998, Mati in hči, 1999, Vračala se bom, 2001, Veselje z Gospodom,
2001, Življenje vere, 2002, Pesem duše, 2004.
GorGorGorGorGordana Kitdana Kitdana Kitdana Kitdana Kitakakakakak – Pogled v sanje, 2003.
LLLLLjubica Jančarjubica Jančarjubica Jančarjubica Jančarjubica Jančar – pesniška zbirka Šopek, 1984, Postojte ljudje, 1994.
Janez KlemencJanez KlemencJanez KlemencJanez KlemencJanez Klemenc - Rakitna skozi čas, Fant, nikoli več ne boš hodil, 1990.
Leta 1998 je izšla skupna pesniška zbirka MosMosMosMosMost na drt na drt na drt na drt na drugi brugi brugi brugi brugi bregegegegeg štirih avtorjev: DarinkDarinkDarinkDarinkDarinkeeeee
SlanoSlanoSlanoSlanoSlanovvvvvec, Marjeec, Marjeec, Marjeec, Marjeec, Marjetktktktktke Smre Smre Smre Smre Smrekekekekekararararar, L, L, L, L, Ljubice Jančar in Benjubice Jančar in Benjubice Jančar in Benjubice Jančar in Benjubice Jančar in Benjamina Žnidaršičajamina Žnidaršičajamina Žnidaršičajamina Žnidaršičajamina Žnidaršiča. Zbirko je
v nemški jezik prevedla SonSonSonSonSonja Kja Kja Kja Kja Kuntneruntneruntneruntneruntner.....
PPPPPesniki Darinkesniki Darinkesniki Darinkesniki Darinkesniki Darinka Slanoa Slanoa Slanoa Slanoa Slanovvvvvec, Marjeec, Marjeec, Marjeec, Marjeec, Marjetktktktktka Smra Smra Smra Smra Smrekekekekekararararar, L, L, L, L, Ljubica Jančar in Benjubica Jančar in Benjubica Jančar in Benjubica Jančar in Benjubica Jančar in Benjaminjaminjaminjaminjamin
ŽnidaršičŽnidaršičŽnidaršičŽnidaršičŽnidaršič so leta 1999 sodelovali pri izdaji pesniške zbirke Sijaj drugačnosti, ki jo je
izdalo društvo Jasa in v katero so poskušali strniti ustvarjanje vseh invalidnih
umetnikov.



11111996996996996996

PPPPPARAARAARAARAARAOLIMPIJSKE IGRE V AOLIMPIJSKE IGRE V AOLIMPIJSKE IGRE V AOLIMPIJSKE IGRE V AOLIMPIJSKE IGRE V ATLANTI TLANTI TLANTI TLANTI TLANTI – Naši vrhunski športniki so v avgustu nastopili
tudi na desetih paraolimpijskih igrah v Atlanti v ameriški zvezni državi Georgia.
Štirinajst slovenskih športnikov je nastopilo v atletiki, streljanju, plavanju in golbalu.
Naši športniki paraplegiki so tudi tokrat osvojili kolajne – Franc Pinter srebrno v
streljanju, Janez Roškar pa bronasto kolajno v metu kopja. Draga Lapornik je v
suvanju krogle dosegla nehvaležno četrto mesto. Športnike in vodstvo reprezentance
na Atlanto vežejo dobri in slabi spomini. Najbolj so bili razočarani, ko so utrujeni od
naporov želeli čim prej priti do svojih sob. Sprejemni postopek je trajal in trajal, toda
pravo razočaranje jih je šele čakalo. Sobe so bile v obupno zanemarjenem stanju. Po
tleh so lezli ščurki, po zraku letale velike mesarske muhe, na posteljah ni bilo odej,
vsepovsod pa same smeti. Ogorčenje je še naraslo, ko so videli apartmaje drugih ekip,
ki so se lahko primerjali s tistimi v elitnih hotelih. Vendar so tudi to preboleli in
preživeli nekaj lepih in zanimivih trenutkov. Reprezentanco je vodil dr. Aleš Vest.

EVREVREVREVREVROPSKOPSKOPSKOPSKOPSKO PRO PRO PRO PRO PRVENSVENSVENSVENSVENSTTTTTVVVVVO V KO V KO V KO V KO V KOŠARKI V SKUPINI B OŠARKI V SKUPINI B OŠARKI V SKUPINI B OŠARKI V SKUPINI B OŠARKI V SKUPINI B – Pred nami je bil velik
organizacijski izziv – organizacija in izvedba evropskega prvenstva B skupine v košarki
na invalidskih vozičkih. No, nekaj izkušenj smo z organizacijo mednarodnih turnirjev
že imeli, toda to je bilo le evropsko prvenstvo, ki je zahtevalo nekoliko večjo
odgovornost. Na prvenstvu je nastopilo enajst ekip iz Izraela, Belgije, Turčije, Češke,
Rusije, Švice, Poljske, Grčije, Portugalske, Litve in Slovenije. Po izredno borbeni in
izenačeni igri je v finalni tekmi po podaljških prvo mesto osvojila ekipa Izraela, druga
je bila Belgija, tretja pa naša ekipa, ki si je tako utrla pot v skupino A. Ekipe so bile
nastanjene v kampu Ježica, le Izraelce smo morali zaradi stalnih in nemogočih
pripomb preseliti v hotel. Prvenstvo je s sodniškim metom na otvoritveni tekmi
slovesno odprl predsednik države in predsednik častnega odbora Milan Kučan,
potekalo pa je pod pokroviteljstvom Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
Predsednik Evropske cone Hans Tukker je predsedniku Zveze Ivanu Peršaku v zahvalo
in pohvalo izročil posebno priznanje.

DRŽADRŽADRŽADRŽADRŽAVNO ODLIKVNO ODLIKVNO ODLIKVNO ODLIKVNO ODLIKOVOVOVOVOVANJE TREM PREDSEDNIKANJE TREM PREDSEDNIKANJE TREM PREDSEDNIKANJE TREM PREDSEDNIKANJE TREM PREDSEDNIKOMOMOMOMOM – V palači predsedstva Slovenije je
ob mednarodnem dnevu invalidov predsednik države Milan Kučan predsednikom treh
invalidskih organizacij podelil državna odlikovanja. Za zasluge in osebni prispevek v
dobro invalidom Slovenije so ČASTNI ZNAK SVOBODE REPUBLIKE SLOVENIJE prejeli:
Ivan Peršak, predsednik Zveze paraplegikov, Boris Šušteršič, predsednik Društva
distrofikov, in Jože Zupanc, predsednik Zveze civilnih invalidov vojne Slovenije. V
obrazložitvi za našega predsednika je predsednik države Milan Kučan povedal: »Ivan
Peršak je ustanovitelj in dolgoletni predsednik Zveze, športnik, neumorni borec, velik
humanist in človek, ki si že dolga leta vztrajno prizadeva uveljaviti vse tisto, kar lahko
olajša življenje in delo invalidov. Njegov uspeh je tudi samostojna gospodarska
dejavnost v okviru ZPS, ki daje organizaciji znaten vir prihodkov. Ob pogovoru smo
ugotovili, da je predsednik države dobro seznanjen z delom in problematiko
invalidskih organizacij.
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SSSSSTRTRTRTRTROKOKOKOKOKOVNI SOVNI SOVNI SOVNI SOVNI SVET V NOVI SESVET V NOVI SESVET V NOVI SESVET V NOVI SESVET V NOVI SESTTTTTAAAAAVIVIVIVIVI – Pri Zvezi so novi strokovni svet sestavljali različni
strokovnjaki s področja sodobne rehabilitacije. V njem so delovali urolog dr. Miro
Mihelič, nevrokirurg dr. Velimir Jankovič, fiziater dr. Tatjana Škorjanc, dr. Herman
Berčič iz fakultete za šport in prim. dr. Rajko Turk. Strokovni svet je vodil generalni
direktor Inštituta RS za rehabilitacijo mag. Franc Hočevar. Svet je bedel nad
strokovnimi nalogami in jih tudi izvajal. Te niso bile majhne in nepomembne,
omenjeni strokovnjaki pa so imeli dovolj bogatih izkušenj, da so jih uspešno reševali v
dobrobit naših članov. Strokovni svet je deloval po pravilniku in programu dela Zveze.
Strokovni svet je predstavljal tudi pomembno telo, ki je bilo potrebno za sodoben in
učinkovit razvoj organizacije.

PPPPPARAPLEGIKI IN POARAPLEGIKI IN POARAPLEGIKI IN POARAPLEGIKI IN POARAPLEGIKI IN POTTTTTAPLJAPLJAPLJAPLJAPLJANJE ANJE ANJE ANJE ANJE – Potapljanje je med paraplegiki in tetraplegiki precej
priljubljeno. Zdaj imamo po zaslugi IAHD ADRIATIC že kar nekaj izkušenih potapljačev
z opravljenimi potapljaškimi izpiti. Dodamo naj, da se potapljajo tudi ženske in
nekoliko manj gibalno ovirani tetraplegiki. Zametki potapljanja med paraplegiki
sežejo v leto 1997, ko smo s sodelovanjem s športnim društvom Vodan v Novi Gorici
pripravili prvi potapljaški tečaj. Dober teden predavanj in spoznavanja teorije
potapljanja sta se med drugimi udeležila tudi prva dva naša potapljača Aleksander
Grum in Matej Koler. Tečajniki so prve praktične vaje izvedli v novogoriškem bazenu,
pravi potop in zaključni izpit pa v Pineti pri Novigradu. Tečaj je potekal po načelih
Handicapped Scuba Association, ki priporoča potapljanje v mešanih skupinah. Zato so
se našima potapljačema pridružili tudi neinvalidni potapljači.

USUSUSUSUSTTTTTANOVITEV DRANOVITEV DRANOVITEV DRANOVITEV DRANOVITEV DRUŠTUŠTUŠTUŠTUŠTVVVVVA PA PA PA PA PARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKOV KOV KOV KOV KOV KOROROROROROŠKEOŠKEOŠKEOŠKEOŠKE – Člani, ki so živeli na Koroškem
in so bili včlanjeni v Društvo paraplegikov mariborske regije, so želeli imeti svoje
društvo. Čeprav maloštevilni, so se 13. decembra 1998 zbrali na ustanovnem občnem
zboru in ustanovili Društvo paraplegikov Koroške. S tem dejanjem so se odcepili od
Društva paraplegikov mariborske regije. Prvi predsednik društva je postal vsestransko
aktiven Ivan Gaberšek. Društvo je ob ustanovitvi imelo le nekaj več kot 20 članov in je
tudi še danes naše najmanjše društvo glede na število članov. S podpisi listine, ki so jo
na seji Zveze podpisali predsednik  Skupščine Dane Kastelic, predsednik Zveze Ivan
Peršak ter predsednik Društva paraplegikov Koroške, je društvo tudi uradno postalo
enakopraven član Zveze.
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MOSMOSMOSMOSMOST NT NT NT NT NA DRA DRA DRA DRA DRUGI BREGUGI BREGUGI BREGUGI BREGUGI BREG – Tri pesnice: Ljubica Jančar, Darinka Slanovec, Marjetka
Smrekar in pesnik Benjamin Žnidaršič so izdali skupno pesniško zbirko MOST NA
DRUGI BREG. Zbirko smo na krstno pot v družbi nekaterih slovenskih pesnikov in
ljubiteljev poezije pospremili v prostorih Društva pisateljev Slovenije. Ob tej
priložnosti je pesnica Neža Maurer vsakega od štirih avtorjev na kratko predstavila in
ocenila, nato pa sta pesmi iz zbirke številnim gostom prebrala pesnika in dramska
igralca Jerca Mrzel in Tone Kuntner.  Pesniško zbirko sta z vzpodbudnimi besedami na
pot pospremila še pesnik in kritik Ervin Fritz ter predsednik Zveze Ivan Peršak. Zbirko
štirih sta v nemščino prevedla Sonja Kuntner in Helmut Sauermann, likovno pa
oblikovala akademska slikarka Marjanca Jemec – Božič. Lep kulturni dogodek je
popestril in obogatil likovnik in virtuoz na harmoniki Nejč Slapar.

DDDDDVIGALVIGALVIGALVIGALVIGALO ZA RIBIČE PO ZA RIBIČE PO ZA RIBIČE PO ZA RIBIČE PO ZA RIBIČE PARAPLEGIKE ARAPLEGIKE ARAPLEGIKE ARAPLEGIKE ARAPLEGIKE – Kaj vse se spomnimo in kaj vse lahko naredi
dobra volja. Turistično društvo Most na Soči in podjetje Jezero sta nam ob 26.
tradicionalnem srečanju »Noč na jezeru« predala v uporabo nenavadno dvigalo:
dvigalo za ribiče paraplegike. Izmislil si ga je naš član ribič paraplegik Branko
Dobelščak, izdelali pa so ga prijatelji v njegovi krajevni skupnosti. Ribič paraplegik se s
tem dvigalom, ki deluje na principu škripčevja, povsem sam spusti v čoln in odvesla
ribiškim dogodivščinam nasproti. V čoln se lahko spustimo celo z vozičkom, vendar je
bolje, če se presedemo na poseben stol, ki nam omogoča lažje veslanje in bolj
neovirane mete ribiške vabe. Seveda so naši vneti ribiči dvigalo kar takoj preizkusili in
se s čolnom odpravili na lov na znamenito soško postrv. No, tisti dan nam je šlo vse na
roko, saj je naš ribič s pomočjo nove pridobitve iz čolna ujel lep primerek avtohtone
ribe in zajetnega lipana.

PPPPPARAPLEGIKI NARAPLEGIKI NARAPLEGIKI NARAPLEGIKI NARAPLEGIKI NAD TRIGLAAD TRIGLAAD TRIGLAAD TRIGLAAD TRIGLAVVVVVOMOMOMOMOM – »Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan …« Prav
gotovo so na te verze pomislili nekateri naši člani, ko so s helikopterjem zakrožili nad
našim očakom. Ta poseben dan se je začel že v dopoldanskih urah, ko smo prišli v 15.
brigado Slovenske vojske. Predstavili so nam brigado, ogledali smo si helikopterje in
letala, drugo oborožitev in spoznali utrip življenja v brigadi. In že je prišel trenutek, ko
smo s helikopterjem Bell poleteli proti Gorenjski. Pod seboj smo znane kraje
občudovali iz ptičje perspektive oziroma jeklene ptice. Med njimi v vsej svoji lepoti naš
biser Bled. Za nekaj trenutkov smo pristali na ploščadi pred domom na Kredarici, nato
pa poleteli proti severni steni Triglava. Pogled na mali in veliki Triglav z Aljaževim
stolpom je bil veličasten. Zapustili smo Julijce in se po nepozabnih vtisih vrnili v
letalsko enoto na Brnik. Ja, 15. brigada nam je pripravila resnično nepozaben dan.
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AAAAAVVVVVTTTTTO TRIGLAO TRIGLAO TRIGLAO TRIGLAO TRIGLAVVVVV, POKR, POKR, POKR, POKR, POKROVITELJ POVITELJ POVITELJ POVITELJ POVITELJ PARAARAARAARAARAOLIMPIJCEVOLIMPIJCEVOLIMPIJCEVOLIMPIJCEVOLIMPIJCEV – Avto Triglav, d.o.o., se je odločil za
presenetljivo humano pokroviteljstvo. Paraolimpijski reprezentanci je namreč pod zelo
ugodnimi pogoji omogočil nakup šestih avtomobilov iz Fiatovega programa. Štiri so
lahko kupili tudi štirje naši paraolimpijci. V tistih časih propagiranje vrhunskega
invalidskega športa za pokrovitelje še vedno ni bilo tržno zanimivo, zato je bila ta
odločitev Triglava za vrhunske športnike invalide še toliko bolj presenetljiva in
hvalevredna. Takratni predsednik ZŠIS Ernest Jazbinšek je ob predaji avtomobilov
pripomnil, da ta materialni prispevek daje športnikom tudi veliko moralno podporo,
športniki paraolimpijci pa so predstavnikom pokrovitelja obljubili, da bodo kar
najbolje izpolnili njihovo zaupanje.

RAFTING RAFTING RAFTING RAFTING RAFTING – Smaragdno zelena Krka je kar vabila naše mlade člane, da se spustijo tudi
v nekoliko bolj adrenalinsko avanturo. Organizacijo so prevzeli mladinci dolenjskega
društva in skupaj z Rafting klubom iz Straže pripravili spust od Zagradca do Šmihela.
Seveda je bilo ob tem treba pomisliti tudi na primerno brežino za vstop in izstop iz
čolnov. Krka je v tistem predelu izredno zanimiva, lepa in polna manjših slapov ter
brzic. Kmalu od Zagradca naprej se spusti v manjši kanjon, ki raftarjem nudi obilo
užitkov. Za varnost naših raftarjev so skrbeli člani kluba, ki so s svojimi izkušnjami
vlivali samozavest tudi nekoliko manj hrabrim članom. Dolenjska lepotica je raftarjem
dala polno nepozabnih vtisov, ki so jih po spustu strnili v Žužemberku na jasi ob reki.
Člani Aktiva mladih so rafting pripravili tudi po reki Savi in kasneje večkrat izredno
lepo splavarjenje pri Zidanem Mostu.

LEPI IZDELKI SPRETNIH RLEPI IZDELKI SPRETNIH RLEPI IZDELKI SPRETNIH RLEPI IZDELKI SPRETNIH RLEPI IZDELKI SPRETNIH ROK OK OK OK OK – Kaj vse niso že izdelovale spretne roke naših članic,
no, pa tudi članov. Na tečajih in delavnicah so se naučile marsikaj - od šiviljstva,
pletilstva do kvačkanja, vezenja in različnih ročnih spretnosti. Na enem izmed teh
tečajev so se preizkusile celo v izdelovanju zahtevnega vitraža. Tega umetelnega
izdelovanja predmetov uporabne vrednosti s pomočjo vitražne in Tiffany tehnike jih je
na dvajseturnem tečaju učila mentorica Duška Almock. Tečaj, ki je potekal v prostorih
Zveze v Ljubljani, je uspešno končalo 12 tečajnic, ki so nato pridobljeno znanje
posredovale članicam in članom v svojih društvih. Članice, ki delujejo v društvenih
aktivih, se redno sestajajo in izmenjujejo svoje izkušnje. Pripravljajo pa tudi srečanja
in delavnice v Domu paraplegikov v Semiču. Tam se iz praktičnega razloga
izpopolnjujejo še v kuharskih veščinah. Svoje izdelke, ki predstavljajo že pravo
umetnost, tudi razstavljajo ali pa jih ob priložnostnih obiskih podarijo.
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DOM PDOM PDOM PDOM PDOM PARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKOV POV POV POV POV PAAAAACUG CUG CUG CUG CUG – Po dolgoletnih prizadevanjih, zapletih z lokacijo in
zbiranju denarja se je končno le začela uresničevati največja in najbolj koristna
naložba slovenskih paraplegikov. 18. oktobra 2000 smo v lepem, mirnem in zelenem
kotičku Pacuga zasadili prvo lopato in smelo načrtovali, da bomo dom, ki nam naj bi
služil za obnovitveno rehabilitacijo na morju, zgradili do konca leta 2003. Širšo
družbeno in politično podporo so k gradnji doma na Slovenskem primorju in pod
slovenskim soncem dale vse vladne službe, ki so skrbele za reševanje invalidske
problematike. Ustanovili smo Svet za izgradnjo doma, ki ga je vodil takratni državni
generalni sekretar Vlade RS Mirko Bandelj, sestavljali pa pomembni družbenopolitični
delavci. Prva naloga sveta je bila priprava dobre finančne konstrukcije z dolgoročnimi
državnimi posojili, posojili bank, donatorji in drugimi viri. Dom naj bi imel 84 ležišč,
prostore za fizioterapijo in ambulanto, bazen z morsko vodo, košarkarsko igrišče in
podzemno garažo. Toda gradnja ni stekla po naših predvidevanjih in se je zavlekla vse
do današnjih dni, ko dom še vedno ne služi svojemu namenu. Vzrok: denar in še enkrat
denar.

SSSSSYDNEY – 2000 YDNEY – 2000 YDNEY – 2000 YDNEY – 2000 YDNEY – 2000 – Naši športniki so nas na enajstih paraolimpijskih igrah v Sydneyju
ponovno prijetno presenetili in presegli vsa pričakovanja. Med šestnajstimi športniki
invalidi, ki so skupaj osvojili štiri kolajne, je šesterica naših paraolimpijcev osvojila kar
tri. Za strelca Franca Pinterja je bila srebrna kolajna že drugo paraolimpijsko odličje
enakega leska, prav tako pa bronasta kolajna za atleta Janeza Roškarja. Beri kolajn
naših športnikov je bronasto dodala še Draga Lapornik, ki jo je osvojila v suvanju
krogle. Na igrah so nastopili še: Andreja Dolinar v namiznem tenisu (4. mesto), Janez
Hudej v peteroboju in metu diska (5. mesto) in Marko Sever v maratonu (28. mesto). V
reprezentanci so bili: trener atletov Brane Klun, trener namiznega tenisa Gorazd Vecko
in trenerka streljanja Polona Sladič ter zdravnica Helena Burger. Tri kolajne na
paraolimpijadi v daljni Avstraliji so bile za naše športnike velik uspeh, ki pa ni prišel
sam po sebi. Za ta uspeh in čast nastopa na največji svetovni športni prireditvi je bilo
treba vložiti veliko truda in odrekanj.

SPOMIN NSPOMIN NSPOMIN NSPOMIN NSPOMIN NA NA NA NA NA NAAAAAJVEJVEJVEJVEJVEČJEGA POETČJEGA POETČJEGA POETČJEGA POETČJEGA POETAAAAA – Kulturni praznik in hkrati spomin na našega
največjega pesnika Franceta Prešerna smo v letu 2000 obeležili tudi v prostorih
slovenskega konzulata v Celovcu. V kulturnem programu so svoje pesmi z recitacijami
predstavile pesnice – Darinka Slanovec, Ljubica Jančar, Marjetka Smrekar in pesnik
Benjamin Žnidaršič. Prostore konzulata so krasili številni doprsni kipi znanih Slovencev
(delo našega prijatelja kiparja Mihe Kača) in likovna dela našega slikarja Vojka
Gašperuta ter Nejča Slaparja. Nejč, virtuoz na harmoniki, je bogat kulturni program, ki
ga je povezoval pesnik in dramski igralec Tone Kuntner, le še dodatno popestril. Svoje
misli in pomen slovenskega kulturnega praznika na Koroškem sta izrazila tudi
generalni konzul Jože Jeraj in sekretar ministrstva za kulturo Silvester Gaberšek.
Kulturni dogodek na našem konzulatu je imel velik odmev tudi v medijih Koroške.
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DDDDDVIŽNVIŽNVIŽNVIŽNVIŽNA PLA PLA PLA PLA PLOŠČAD V POŠČAD V POŠČAD V POŠČAD V POŠČAD V PARLAMENTUARLAMENTUARLAMENTUARLAMENTUARLAMENTU – Po dolgem času so v Državnem zboru končno le
poskrbeli, da so v prostore parlamenta na Šubičevi v Ljubljani brez tuje pomoči lahko
prišli tudi invalidi na vozičkih. V vhodni avli in preddverju male dvorane so namestili
dvižne ploščadi, naprej pa invalidom na vozičkih nemoteno pot do drugih prostorov
omogočajo dvigala. Dvižne ploščadi omogočajo elegantno premagovanje stopnic. S tem
je tudi konec mučnega prenašanja po stopnicah in pomoči močnih spremljevalcev. V
tem času so dvižne ploščadi namestili še v ljubljanski operi, Drami, Narodnem muzeju,
Narodni galeriji, podhodih železniške postaje, Upravni enoti Mestne občine Ljubljana in
še kje. Dvižne ploščadi so najbolj primerne naprave za premagovanje krajših višinskih
razlik, ker pa se lahko zložijo, zavzamejo tudi malo prostora.

NNNNNAŠA »SREAŠA »SREAŠA »SREAŠA »SREAŠA »SREČA NČA NČA NČA NČA NA VRA VRA VRA VRA VRVICI«VICI«VICI«VICI«VICI« - V akcijah »Pomagajmo prijatelju«, v katerih je med
različnimi donatorji sodelovala tudi revija »MOJ PES« in strokovnjak kinolog Jože Vidic,
dr. vet., so šolali pse in jih kot pomočnike podarili invalidom. Najbolj pogosti so bili
zlati prinašalci. Tak pes je predstavljal že pravo bogastvo, saj je bilo šolanje drago,
zahtevno in dolgotrajno. Zato smo bili še posebej veseli novice, da lahko med našimi
člani izberemo nekoga, ki bo dobil tega dragocenega psa. Med mnogimi interesenti
smo izbrali Vladimirja Čurčija iz Metlike, ki je izpolnjeval vse zahtevne pogoje za
oskrbo in nego psa. Dveletni zlati prinašalec Ari, ki je uspešno zaključil šolanje, se je že
med »usposabljanjem« zelo navezal na novega lastnika. Prav ganljivo je bilo njuno
srečanje ob slovesni predaji, ko se je Ari pognal proti Vladku in se mu povzpel v
naročje. Ari je znal marsikaj. Pobiral in prinašal je različne predmete, ubogal vse
ukaze, predvsem pa je bil izredno predan svojemu gospodarju. Vladko je bil strasten
ribič, zato sta z Arijem preživela veliko lepih trenutkov ob Kolpi in Lahinji. Za Arijem je
še nekaj članov dobilo take pse.

NNNNNASASASASASTTTTTANITANITANITANITANITVENI CENTER VENI CENTER VENI CENTER VENI CENTER VENI CENTER – To je poleg obnovitvene rehabilitacije ena od velikih dobrin,
ki  jih lahko nudimo svojim članom. V stanovanjih, lahko našim članom, ki se znajdejo
v trenutni stanovanjski stiski, nudimo začasna bivališča. Bodisi zaradi neurejenih
arhitekturnih ovir, ko se po končani medicinski rehabilitaciji vračajo v svoje domače
okolje, ali pa drugih perečih stanovanjskih razmer. V nastanitvenem centru v
Župančičevi jami smo v vseh teh letih rešili že veliko stanovanjskih stisk. To je rešitev v
sili in velikokrat tudi edini izhod, ki ga lahko ponudimo. Stanovanja so seveda
prilagojena uporabnikom na invalidskih vozičkih, vse od kuhinj do sanitarij in spalnih
prostorov. Naši »začasni« stanovalci se v njih zelo dobro počutijo, hkrati pa se v njih
prilagajajo na samostojno in neodvisno življenje. To je zelo pomembno obdobje
prilagajanja in vključevanja v normalne družbene tokove. Kadar stanovanjske
kapacitete niso zasedene, prostore ponudimo otrokom naših članov, ki študirajo v
prestolnici.
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MARAMARAMARAMARAMARATTTTTON TREH SRON TREH SRON TREH SRON TREH SRON TREH SRCCCCC – Kar nekaj maratonov po vsej Sloveniji je na tekmovanje vabilo
tudi naše »maratonce«. Poleg najbolj odmevnega kolesarskega maratona »FRANJA«
smo se radi udeleževali tudi tekaškega »MARATONA TREH SRC« v Radencih. Ta je bil še
posebej privlačen zato, ker so ga organizatorji vedno popestrili z različnimi zanimivimi
prireditvami. In tako smo enkrat »tekli« tudi z miss Slovenije. Seveda so naši
tekmovalci tako kot na drugih maratonih nastopili na krajših progah, kljub temu pa ob
prihodu na cilj poželi bučen aplavz. Prizadevni organizatorji so pred startom XXII.
maratona ustvarili tako vzdušje, da je naše »vozičkarje« kar poneslo na vročo asfaltno
stezo. Uradni napovedovalec je na maratonu vse naše tekmovalce razglasil za
zmagovalce. Za uspešen nastop so prejeli kolajne, za nameček pa še majice, ki so jih
spominjale na zahteven nastop. Na tem priljubljenem maratonu smo še velikokrat
nastopili.

SSSSSTRELETRELETRELETRELETRELEC FRANC PINTER SC FRANC PINTER SC FRANC PINTER SC FRANC PINTER SC FRANC PINTER SVETVETVETVETVETOVNI PROVNI PROVNI PROVNI PROVNI PRVVVVVAKAKAKAKAK – Naš najboljši strelec vseh časov Franc
Pinter se s trikratnim vice prvakom na paraolimpijskih igrah in bronasto kolajno na
zadnjih igrah v Pekingu ponaša tudi z zvenečim naslovom svetovnega prvaka. Ta
podvig mu je uspel julija na svetovnem prvenstvu v Koreji, kjer je nastopilo 211
strelcev iz 36 držav. Poleg prvega mesta, ki ga je v streljanju z zračno puško osvojil s
697 krogi, je v MK puški 30 X 40 s 1.228,9 kroga posegel še po bronastem odličju.
Poleg našega strelca so na prvenstvu nastopili še Damjan Pavlinec (osvojil je bronasto
kolajno), Ernest Jazbinšek in Srečko Majcenovič. Strelci so imeli deset nastopov, ki so
narekovali izredno naporen urnik, svojevrsten napor pa je zahtevala še več kot uro
dolga vožnja od hotela do strelišča. Pinter je z izjemnim finalnim nastopom za las
premagal domačega tekmovalca in se mu tako oddolžil za premoč na paraolimpijskih
igrah v Sydneyju. Uspešne strelce je na svetovnem prvenstvu spremljala trenerka
Polona Sladič. Seveda je bil naš najboljši strelec med športniki invalidi kar nekajkrat
izbran za športnika leta.

50

POSLANSPOSLANSPOSLANSPOSLANSPOSLANSTTTTTVVVVVO ZVEZE NO ZVEZE NO ZVEZE NO ZVEZE NO ZVEZE NA ZGOŠČENKI A ZGOŠČENKI A ZGOŠČENKI A ZGOŠČENKI A ZGOŠČENKI – Izdali smo zgoščenko, na njej pa v besedi,
sliki in videotehniki predstavili celostno dejavnost naše organizacije. Zgoščenka v
lepem barvnem ovitku predstavlja poslanstvo Zveze po različnih področjih, povezave
pa vodijo tudi do predstavitve naših pokrajinskih društev. Na zgoščenki lahko v vseh
teh različnih tehnikah predstavitve pobrskate po: posebnih socialnih programih,
športu, kulturnih dejavnostih, akcijah žensk in mladih, informativnih dejavnostih itd.
S tem je Zveza dobila lično in kakovostno izdelan promocijski CD, s katerim na
zanimiv in prijeten način prikaže naše poslanstvo. V tem letu pa smo tudi precej
posodobili delo na Zvezi in pokrajinskih društvih. Tako kot za zgoščenko smo
kandidirali na razpis Ministrstva za informacijsko družbo, ki nam je omogočilo nakup
petnajstih sodobnih računalnikov za društva in Zvezo ter prenovo spletnih strani
regijskih društev. Vodja vseh treh projektov je bil Benjamin Žnidaršič.
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ZAKZAKZAKZAKZAKON O GRADITON O GRADITON O GRADITON O GRADITON O GRADITVI OBVI OBVI OBVI OBVI OBJEKJEKJEKJEKJEKTTTTTOVOVOVOVOV - Novi zakon o graditvi objektov (ur. l. 110-2002) je
začel veljati 1. januarja 2003. Ob nastajanju je bilo mnogo pripomb, med njimi tudi
pripomb naše Zveze, ki jih je pripravil arhitekt Matjaž Planinc. Nanašale so se
predvsem na zagotavljanje enakovrednih pogojev za funkcionalno ovirane osebe.
Zakonodajalec je namreč pripravil besedilo, ki nikakor ni bilo sprejemljivo. Določene
zahteve za spremembo 14. člena osnutka zakona so bile naposled sprejete in zakon je
ustrezal tudi našim potrebam. Pristojni organi pri graditvi objektov in vsi udeleženci pri
graditvi objektov so vsak zase in v okviru pravic in dolžnosti, ki jih določa zakon,
dolžni zagotavljati, da bodo objekti ter njihovi posamezni deli zanesljivi, skladni s
prostorskimi akti in evidentirani in da bodo tudi pri uporabi zagotavljali funkcionalno
oviranim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir.
Nadzorstvo izpolnjevanja določb zakona je v bilo v pristojnosti gradbenega
inšpektorata, za kršitelje pa so predvidene denarne kazni. Naš arhitekt Matjaž Planinc
je sodeloval pri vseh pripravah in ima veliko zaslug za ustrezno obvezujočo
zakonodajo na tem področju.

LETLETLETLETLETO 2003 – EVRO 2003 – EVRO 2003 – EVRO 2003 – EVRO 2003 – EVROPSKOPSKOPSKOPSKOPSKO LETO LETO LETO LETO LETO INVO INVO INVO INVO INVALIDOV ALIDOV ALIDOV ALIDOV ALIDOV – Svet Evropske unije je 3. decembra 2002
ob praznovanju mednarodnega dneva invalidov sprejel odločitev, da se leto 2003
razglasi za EVROPSKO LETO INVALIDOV. V tem letu naj bi večjo pozornost posvetili
reševanju invalidske problematike in opozorili na: doprinos invalidov k razvoju družbe,
različnost med invalidi glede na stopnjo in vrsto invalidnosti, širše obveščanje o
pravicah invalidov, spodbujanje ukrepov, ki so potrebni za zagotavljanje enakih
možnosti in sodelovanje med partnerji (vlada, nevladne organizacije, invalidi …).
Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o imenovanju odbora za pripravo in
izvedbo programa, ki se je nato izvajal v evropskem letu invalidov. Sestavljala so ga
različna ministrstva, obe univerzi, ZPIZ, ZZZS, Socialna zbornica, Urad za invalide,
Inštitut RS za rehabilitacijo in nekatere nacionalne invalidske organizacije. Odbor je
vodil minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Vlado Dimovski.

BILJBILJBILJBILJBILJARD ARD ARD ARD ARD – Za biljard lahko rečemo, da je to naš najmlajši šport. Igramo ga bolj
priložnostno, saj biljardne mize zavzamejo veliko prostora, tako da bi jih v naših
prostorih težko namestili. Kljub temu pa le imamo enega vrhunskega tekmovalca,
ki v evropskem merilu že posega po kolajnah. To je Matej Brajkovič iz Ljubljane, ki
se je v letu 2003 začel aktivno ukvarjati s tem zanimivim športom. Po dveh letih
vztrajnega treninga v klubu Zmaj je na evropskem prvenstvu na Nizozemskem
osvojili svojo prvo bronasto kolajno. Do sedaj je osvojil že kar nekaj pokalov na
slovenskih turnirjih in dobil štiri bronaste kolajne na evropskih prvenstvih. Ker je
med igralci svetovne elite med invalidi daleč najmlajši, ima vse možnosti, da poseže
po visokih uvrstitvah. Na svetovnem prvenstvu v decembru 2008 v Ameriki je že
prišel do odličnega 5. mesta.
Matej biljard obožuje in ga bo igral, dokler mu bodo razmere to dovoljevale. Starost
ni omejitev, voziček pa tudi ne.
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35 LET OR35 LET OR35 LET OR35 LET OR35 LET ORGANIZAGANIZAGANIZAGANIZAGANIZACIJECIJECIJECIJECIJE – Ob tem častitljivem jubileju je predsednik Zveze pripomnil,
da smo previharili vse viharje in se srečevali z vsemi težavami, ki so mogoči na tem
božjem svetu. Najtežje, kar se lahko zgodi človeku, se je zgodilo prav nam, v vseh
pogledih. To je srečanje s paraplegijo ali še hujšo tetraplegijo ter njenimi posledicami.
Od tu se je najtežje pobrati, vstati in ostati. Če bi bili prepuščeni samim sebi, bi težko
nosili križ, ki nam je naložen na ramena. Loteval bi se nas obup in bili bi izgubljeni.
Zveza paraplegikov Slovenije, se je kot krovna organizacija, na vse mogoče načine
trudila, da bi premostili težave, ki posledično nastanejo po poškodbi hrbtenjače.
Slavnostni govornik, minister za delo družino in socialne zadeve dr. Vlado Dimovski, pa
je poudaril, da je naša vloga pri obveščanju in zastopanju interesov in potreb invalidov
neprecenljiva. Kajti, osnovanje tako močne organizacije je jasen izraz odločenosti
odločati o sebi, o svojem življenju, pa tudi aktivno soustvarjati, biti del družbe. Visok
jubilej smo obogatili s pestrim kulturno-umetniškim programom.

DRŽADRŽADRŽADRŽADRŽAVNO ODLIKVNO ODLIKVNO ODLIKVNO ODLIKVNO ODLIKOVOVOVOVOVANJE ZVEZIANJE ZVEZIANJE ZVEZIANJE ZVEZIANJE ZVEZI - Ob 35-letnici organiziranega delovanja naše
organizacije je predsednik države dr. Janez Drnovšek 9. novembra 2004 Zvezo
odlikoval z REDOM ZA ZASLUGE. To državno odlikovanje je Zveza prejela za strokovno,
organizacijsko in drugo delo v dobro paraplegikov. S tako veliko častjo smo zaokrožili
petintridesetletno delovanje naše organizacije, ki se je razvila iz skromne Sekcije
paraplegikov in tetraplegikov Slovenije. Sedaj je Zveza paraplegikov močna
organizacija, s svojimi devetimi društvi paraplegikov je razvejana po celotnem ozemlju
Slovenije. Tako Zveza kot vsa društva se neutrudno trudijo zadovoljevati tako osnovne
kot specifične potrebe paraplegikov in s svojimi posebnimi socialnimi programi
dopolnjevati državne programe invalidskega in socialnega varstva. Menimo, da se bo
treba tudi v prihodnje boriti za obstoj in razvoj posebnih socialnih programov, kar pa
nam bo s pozitivnim pristopom in razumevanjem stisk posameznikov in skupin tudi
uspelo!

PPPPPARAARAARAARAARAOLIMPIJSKE IGRE V AOLIMPIJSKE IGRE V AOLIMPIJSKE IGRE V AOLIMPIJSKE IGRE V AOLIMPIJSKE IGRE V ATENTENTENTENTENAH AH AH AH AH – V domovini olimpijskih iger so v juliju potekale
XII. paraolimpijske igre. Šest športnikov Zveze paraplegikov Slovenije je tudi na tej
največji svetovni športni manifestaciji doseglo izjemen uspeh. Še več! Osvojili so vsa
odličja za slovensko reprezentanco in tako zelo uspešno predstavljali Slovenijo in
slovenske športnike paraplegike. Mateja Pintar in Andreja Dolinar sta tekmovali v
namiznem tenisu, Tatjana Majcen, Janez Hudej in Marko Sever v atletiki, Franc Pinter
pa v streljanju. Mateja Pintar je kot debitantka v namiznem tenisu osvojila prvo zlato
kolajno v samostojni državi, njen uspeh je dopolnila Tatjana Majcen, ki je v metu kopja
osvojila srebrno, v metu krogle pa še bronasto odličje. Kompletu kolajn je srebrno
odličje (že tretje iz paraolimpijskih nastopov) dodal še strelec Franc Pinter. Že sam
nastop na olimpijadi so sanje vsakega športnika, poslušati državno himno sredi tisočih
športnikov iz vsega sveta, pa je občutek, ki se ga verjetno ne da opisati.
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PRIZNPRIZNPRIZNPRIZNPRIZNANJE ZVEZE ERANJE ZVEZE ERANJE ZVEZE ERANJE ZVEZE ERANJE ZVEZE ERWWWWWANU FANU FANU FANU FANU FOUÉRÉUOUÉRÉUOUÉRÉUOUÉRÉUOUÉRÉU, VISOKEMU PREDS, VISOKEMU PREDS, VISOKEMU PREDS, VISOKEMU PREDS, VISOKEMU PREDSTTTTTAAAAAVNIKU EUVNIKU EUVNIKU EUVNIKU EUVNIKU EU – Veleposlanik
Evropske unije Erwan Fouéré je dal poseben pečat pri vstopu Slovenije v krog držav
Evropske unije. Po več kot enoletnem obdobju naše države v EU smo že lahko potegnili
črto in ugotovili, da se je Slovenija umestila v stabilen politični prostor, ki nam je
vendarle nekaj obetal. Ne moremo razmišljati več na provincialen način, ampak je čas,
da pri globalnih odločitvah soodločamo. Erwan Fouéré (naslavljali so ga z »njegova
ekscelenca«) je bil preprost človek, ki je znal prisluhniti našim problemom in ciljem in
nam je bil vedno pripravljen pomagati pri zagotavljanju boljšega položaja v družbi.
Lahko rečemo, da je bil naš prijatelj in v veliko čast nam je bilo, da je kot tako
pomembna osebnost zavzeto sodeloval z nami. Ob odhodu na novo službeno dolžnost
smo mu izročili častno priznanje Zveze.

AAAAATTTTTVVVVV-MO-MO-MO-MO-MOTTTTTORISORISORISORISORISTI TI TI TI TI - All-Terrain-Vehicle – vozilo za vse terene ali na kratko: štirikolesnik.
Je zelo primerno vozilo za gibalno ovirane ljudi. Brez težav premaguje precej zahtevne
in razgibane terene. In tako so vožnje po brezpotjih, kjer ne kršijo zakonodaje,
dostopne tudi paraplegikom. S štirikolesnikom pridemo na kraj, ki ga z invalidskim
vozičkom ali avtomobilom nikakor ne bi dosegli. Tudi vožnja po zasneženih poljanah
nudi veliko užitkov. Pri nas je za ATV-motorje vse več zanimanja. Motoristi na štirih
kolesih imajo svojo sekcijo in vsako leto pripravijo svoje moto zbore po različnih krajih
naše lepe dežele. V letu 2005 jih je bilo že blizu štirideset, pripravili pa so šest
zanimivih srečanj v različnih krajih. V njih se skriva tudi avanturistični duh, saj včasih
pripravijo nekajdnevni tabor in raziščejo vse zanimivosti kraja. Kljub paraplegiji jim
spanje v spalnih vrečah in šotorih ne predstavlja večjih težav. Lahko celo rečemo, da si
na ta način utrjujejo zdravje. Pa tudi nekaj sto kilometrov dolga pot po kolovozih jim
ne dela preglavic.
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RIBIČI SRIBIČI SRIBIČI SRIBIČI SRIBIČI SVETVETVETVETVETOVNI PROVNI PROVNI PROVNI PROVNI PRVVVVVAKI -  AKI -  AKI -  AKI -  AKI -  Od prvega republiškega prvenstva v ribolovu, ki smo ga v
letu 1979 pripravili ob reki Lahinji v Beli krajini, so naši ribiči kar precej napredovali. V
športnem ribolovu s plovcem so izkušnje pridobivali na številnih meddruštvenih
tekmovanjih, ki so jih organizirala posamična pokrajinska društva. In tako se naši
ribiči, čeprav lovijo sede na invalidskem vozičku, lahko pohvalijo z izjemnimi
trofejami. Med njimi so som, amur in krap. Naši ribiči paraplegiki so uspešno
tekmovali tudi na svetovnih prvenstvih. V letu 2005 na Češkem niso dosegli vidnejših
uvrstitev in tudi v italijanskem Monte Cantinu leta 2003 ne. Zato pa so odlično
tekmovali leta 2004, ko je svetovno prvenstvo potekalo pri nas v Radečah. V ekipnem
tekmovanju so Rudi Centrih, Miran Jernejšek in Franc Štefančič osvojili naslov
svetovnih prvakov. Vrhunski rezultat je v posamični konkurenci s srebrno kolajno
dopolnil še Rudi Centrih. Leta 2007 so nastopili tudi na svetovnem prvenstvu v
Harelbeke v Belgiji. Po dobrem začetku so le za nekaj točk izgubili bronasto odličje.
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ESCIF – EVRESCIF – EVRESCIF – EVRESCIF – EVRESCIF – EVROPSKA ZVEZA POPSKA ZVEZA POPSKA ZVEZA POPSKA ZVEZA POPSKA ZVEZA PARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOVOVOVOVOV – V švicarskem mestu
Nottwil je bila tudi naša delegacija udeleženka zgodovinskega dogodka. V enem
najbolj sodobnih rehabilitacijskih centrov je bila namreč 31. marca 2006 ustanovljena
Evropska zveza paraplegikov in tetraplegikov (European Spinal cord injury federation).
Na ustanovnem kongresu so Statut o ustanovitvi sprejele še: Danska, Švedska, Finska,
Nemčija, Nizozemska, Italija, Anglija, Škotska, Irska, Španija, Litva, Belgija, Avstrija,
Hrvaška in Švica. Slovensko delegacijo so zastopali Mirjam Kanalec, Dane Kastelic in
Benjamin Žnidaršič. Najpomembnejša vizija ustanovnega kongresa je združevanje ljudi
s poškodbami hrbtenjače v Evropi in kasneje na celem svetu. Funkcija nove
mednarodne organizacije bo vodenje in promocija interesov ljudi s poškodbo
hrbtenjače. Poleg tega se bo nova organizacija zavzemala za: tesnejšo obliko med
posameznimi nacionalnimi organizacijami, skupno delo v zvezi z vprašanji integracije
v družbo ljudi s spinalno poškodbo, izmenjavo informacij in varovanje interesov
nacionalnih krovnih organizacij v povezovanju z drugimi organizacijami.

PPPPPARAARAARAARAARACENTER CENTER CENTER CENTER CENTER – V Oseku pri Sveti Trojici v prelepem naravnem okolju dobiva »dušo«
PARACENTER, ki mu jo s svojim tako rekoč udarniškim delom vdihujejo predvsem
entuziasti iz DP severne Štajerske. Ko bo center povsem zgrajen, bodo zatočišče za
občasna srečanja in družabne prireditve v njem našli vsi slovenski paraplegiki in
tetraplegiki, odvisno od razmer in potreb pa tudi paraplegiki iz zamejstva. Obiskovalci
bodo lahko igrali košarko in odbojko na invalidskih vozičkih, se ukvarjali z atletskimi
disciplinami, športnim ribolovom, kegljanjem z visečo kroglo (rusko kegljanje) in
balinanjem. Dodamo naj, da je na 30.000 kvadratnih metrih funkcionalnega zemljišča
kros proga, pod PARACENTROM pa ribnik. »Atevejevci« bodo lahko našli svoj raj na
primerni adrenalinski motokros stezi, kulturni umetniki pa neizmeren navdih za
ustvarjanje svojih likovnih del. Center bo ob povsem dokončani obnovi že obstoječih
objektov nudil (za manjše skupine) tudi prenočišča. V Paracentru se bodo izvajale
aktivnosti tudi za širšo lokalno skupnost in združenja, ki bodo potrebovala tak
prireditveni prostor. Že zdaj pa v Paracentru pripravljajo enodnevna družabna srečanja.
Posebej privlačna je »golažiada«, kjer kuharice in kuharji tekmujejo v pripravi te
nacionalne jedi.

DOBRDOBRDOBRDOBRDOBROOOOOTNIK LETTNIK LETTNIK LETTNIK LETTNIK LETA 2006A 2006A 2006A 2006A 2006 - Ob zaključku akcije LJUDJE ODPRTIH ROK je bila 15.
novembra 2006 v Narodni galeriji v Ljubljani slovesna podelitev priznanj za
dobrotnika, darovalca, izjemno osebnost in dobrega človeka leta 2006. Izbirali so jih
bralci revije Naša žena. Med nominiranci so bili tudi trije člani naše Zveze: Rafko
Jurjevčič, Benjamin Žnidaršič in Jože Okoren. Za dobrotnika leta je bil izbran član
Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine Rafko Jurjevčič, zahvalne listine pa sta
prejela Benjamin Žnidaršič, član DP Istre in Krasa, in Jože Okoren, predsednik DP
Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Priznanja sta podelila takratni minister za delo,
družino in socialne zadeve mag. Janez Drobnič in glavna urednica revije Naša žena
Marta Krpič. To je bilo za paraplegika na vozičku veliko priznanje in še večja moralna
podpora. Rafko je najvišje priznanje prejel za skrbništvo doma Krščanskega bratstva in
njegove temeljite prenove, v kateri se je izkazal kot pravi mojster.
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DNEVI KULDNEVI KULDNEVI KULDNEVI KULDNEVI KULTURETURETURETURETURE– Zaživeli so v Pacugu že v letu 2006, ko je naš dom dobil tehnično
dovoljenje in je v sedmih sobah in z bazenom z morsko vodo že omogočal bivanje
manjšim skupinam. V septembru 2007 sta Zveza paraplegikov Slovenije in Društvo
paraplegikov Istre in Krasa v sodelovanju z Občino Piran in Občino Izola na kulturnih
dnevih pripravila bogato dogajanje. Prvi dan so ob začetku likovne delavnice (pod
mentorskim vodstvom Rassa Causeviga) odprli slikarsko razstavo, nato pa so se zvrstili
kulturno-umetniški večeri. Na njih so nastopili: pesnik in igralec Tone Kuntner, kvartet
TRIOBADUR, ansambel DIXILAND ter lutkar in gledališki igralec Dare Brezavšček iz
Izole. Seveda so kulturne dneve pripravili tudi naši poeti. Ob spremljavi harmonikarja
in likovnika Nejča Slaparja so se z recitacijami predstavili: Ljubica Jančar, Darinka
Slanovec, Marjetka Smrekar in Benjamin Žnidaršič. Večere so obogatili še recitatorji
kulturnega društva Norma 7 iz Brij, ki ga je vodila Vlasta Rebek Dolenc. Ob glasbenih
točkah Nejča so poslušalcem podarili bogastvo pesniškega in literarnega ustvarjanja.
Program je vodila in povezovala Jasna Tepina. Posamezne kulturno-umetniške večere
so si ogledali tudi člani društev paraplegikov ljubljanske pokrajine, Gorenjske,
jugozahodne Štajerske, Istre in Krasa, hkrati pa izkoristili priložnost za sončenje in
kopanje v bazenu.

NNNNNAMIZNI TENIS IN ZLAAMIZNI TENIS IN ZLAAMIZNI TENIS IN ZLAAMIZNI TENIS IN ZLAAMIZNI TENIS IN ZLATTTTTA PA PA PA PA PARAARAARAARAARAOLIMPIJSKA KOLIMPIJSKA KOLIMPIJSKA KOLIMPIJSKA KOLIMPIJSKA KOLAOLAOLAOLAOLAJNJNJNJNJNA A A A A – Namizni tenis smo bolj ali
manj uspešno igrali vrsto let. Uspešnejši so bili igralci paraplegiki in tetraplegiki, ki so
tekmovali z neinvalidnimi igralci tudi v ljubljanski rekreacijski ligi. Toda ob koncu
prejšnjega stoletja je na sceno stopila odlična Andreja Dolinar, (na paraolimpijadi v
Sydeyju je osvojila nehvaležno četrto mesto), kmalu za njo pa še boljša Mateja Pintar,
ki je štiri leta kasneje v Atenah osvojila prvo zlato kolajno za Slovenijo. Tudi kot ekipa
sta še vedno odlični tekmovalki, saj sta osvojili vrsto vrhunskih rezultatov. V oktobru
2007 je bila Slovenija organizator evropskega prvenstva v namiznem tenisu za
invalide (EPINT). Na njem se je za odličja in vstopnice za paraolimpijske igre, ki so bile
naslednje leto v Pekingu, potegovalo kar 329 igralcev in igralk iz 35 evropskih držav.
Naša najboljša igralka Mateja Pintar je osvojila srebrno in bronasto kolajno, Andreja
Dolinar bronasto, obe skupaj v ekipnem tekmovanju pa zlato kolajno in naslov
evropskih prvakinj. Naši tekmovalci v moški konkurenci so izpadli že v
predtekmovanjih. Tekmovanje je potekalo v kranjskogorski dvorani Vitranc.

USUSUSUSUSTTTTTANOVNANOVNANOVNANOVNANOVNA SKUPŠČINA SKUPŠČINA SKUPŠČINA SKUPŠČINA SKUPŠČINA NA NA NA NA NAAAAACIONCIONCIONCIONCIONALNEGA SALNEGA SALNEGA SALNEGA SALNEGA SVETVETVETVETVETA INVA INVA INVA INVA INVALIDSKIH ORALIDSKIH ORALIDSKIH ORALIDSKIH ORALIDSKIH ORGANIZAGANIZAGANIZAGANIZAGANIZACIJCIJCIJCIJCIJ
SLSLSLSLSLOVENIJEOVENIJEOVENIJEOVENIJEOVENIJE -  21. septembra je prišlo do realizacije pogodbe o ustanovitvi
Nacionalnega sveta iz leta 2005, ki so jo na podlagi 25. in 26. člena Zakona o
invalidskih organizacijah sklenile invalidske organizacije. Tako je z ustanovno
skupščino NSIOS pridobil tudi status pravne osebe. »To je zelo pomemben dan, če ne že
zgodovinski trenutek za vse invalide v Republiki Sloveniji,« je ob otvoritvi skupščine
pripomnil delovni predsednik Jože Okoren. Delegati so po razpravi sprejeli STATUT
NSIOS ter ugotovitveni sklep o sestavi Upravnega odbora NSIOS, v katerem imajo svoj
glas (predstavnika) vse invalidske organizacije, ki so pristopile k ustanovitvi NSIOS. Za
predsednika je bil izvoljen Boris Šuštaršič, za podpredsednika Stane Padežnik in Drago
Novak, kot četrti član sekretariata pa je bil izvoljen Midhed Huskič. Interese
paraplegikov je v Upravnem odboru zastopal takratni predsednik Zveze Ivan Peršak.
Pričakovanja do nacionalne organizacije (NSIOS) posameznih članic so velika.
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ZVEZA JE DOBILA NOVEGA PREDSEDNIKA ZVEZA JE DOBILA NOVEGA PREDSEDNIKA ZVEZA JE DOBILA NOVEGA PREDSEDNIKA ZVEZA JE DOBILA NOVEGA PREDSEDNIKA ZVEZA JE DOBILA NOVEGA PREDSEDNIKA – Po skoraj štirih desetletjih dolgega in
nadvse uspešnega vodenja organizacije slovenskih paraplegikov in tetraplegikov se je
poslovil Ivan Peršak. In tako je Zveza 14. maja 2008 na 9. seji volilne Skupščine dobila
novega predsednika. Na to pomembno in odgovorno mesto je bil izvoljen Dane
Kastelic, ki so ga soglasno podprli delegati iz vseh devetih pokrajinskih društev. Dane
Kastelic, inženir metalurgije, rojen 1965, se je že kot podpredsednik v štiriletnem
mandatu dokazal kot dostojen naslednik Ivana Peršaka. Ob prevzemu odgovorne
naloge, ki zahteva velike sposobnosti, prodornosti in odrekanj, je pripomnil:  »Želim,
da bi čez štiri leta, ko se bomo ozirali nazaj, lahko rekli, da smo storili marsikaj
dobrega. Seveda pri tem ne mislim le na tiste članice in člane, s katerimi želim
vzpostaviti nadaljnje organizacijsko jedro, temveč za vsakega našega člana. Za
predsednico Skupščine, najvišjega telesa Zveze, je bila izvoljena Mirjam Kanalec,
delegati pa so Ivanu Peršaku ob slovesu izročili listino z nazivom častnega
predsednika. V tem letu je bil Ivan Peršak po izboru komisije revije NAŠA ŽENA izbran
tudi za Izjemno osebnost leta.

USUSUSUSUSTTTTTVVVVVARARARARARJJJJJALNOSALNOSALNOSALNOSALNOSTTTTT, VREDN, VREDN, VREDN, VREDN, VREDNA VA VA VA VA VSEGA OBČUDOVSEGA OBČUDOVSEGA OBČUDOVSEGA OBČUDOVSEGA OBČUDOVANJANJANJANJANJA A A A A -  Velika sprejemna dvorana
Cankarjevega doma je bila 13. oktobra prizorišče izredne ustvarjalnosti likovnih
umetnikov, ki so včlanjeni v Mednarodno združenje slikarjev (VDMFK), ki slikajo z usti
ali nogami. To združenje ima okrog 800 članov, sestavlja pa ga 48 držav članic z vsega
sveta. Slovenija se je združenju priključila kot 41. članica. Na tokratni, že peti razstavi
pri nas je sodelovalo 51 umetnikov z vsega sveta, med njimi pa tudi 11 likovnikov iz
Slovenije. Razstavo je tako kot prejšnje pripravila založba UNSU, ki v slovenskem
prostoru skrbi za publiciteto, reprodukcijo in distribucijo tiska naših slikarjev. Že od
ustanovitve naprej jo uspešno vodi Klara Soss. 119 razstavljenih umetnin je ocenila
umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Polona Škodič, s slavnostnim
nagovorom pa je dogodek odprl pokrovitelj Zoran Janković, župan Mestne občine
Ljubljana. Pred odprtjem razstave so naši in tuji slikarji na delavnici predstavili njihov
način slikanja. Naš največji kulturni dogodek smo popestrili z lepim kulturnim
programom.

EVREVREVREVREVROPSKA LISOPSKA LISOPSKA LISOPSKA LISOPSKA LISTINTINTINTINTINA O VA O VA O VA O VA O VARNOSARNOSARNOSARNOSARNOSTI V CESTI V CESTI V CESTI V CESTI V CESTNEM PRTNEM PRTNEM PRTNEM PRTNEM PROMETUOMETUOMETUOMETUOMETU - Evropska komisija in
slovensko ministrstvo za promet sta 26. junija 2008 v Centru Evropa v Ljubljani
predstavila Evropsko listino o varnosti v cestnem prometu. S podpisom listine se je
Zveza paraplegikov Slovenije pridružila pobudi Evropske komisije za pospeševanje
varnosti v cestnem prometu. Njen cilj je do leta 2010 letno rešiti 25.000 človeških
življenj na evropskih cestah. Dogodka se je udeležil tudi takratni prometni minister
Radovan Žerjav, ki je izpostavil prioritete na področju prometa v Sloveniji. Evropska
listina o cestnoprometni varnosti je sestavni del Akcijskega načrta za cestno prometno
varnost 2002–2010, ki jo je Generalni direktorat za energetiko in promet prvič
predstavil na zasedanju evropskih prometnih ministrov v Dublinu leta 2004. Poleg
drugih podpisnikov je listino v imenu Zveze podpisal predsednik Dane Kastelic.

56



20082008200820082008

PPPPPARAARAARAARAARAOLIMIJOLIMIJOLIMIJOLIMIJOLIMIJADADADADADA – PEKINGA – PEKINGA – PEKINGA – PEKINGA – PEKING – V letu 2008 so športni dogodek leta zaznamovale 13.
paraolimpijske igre v Pekingu na Kitajskem. Na igrah je skupno nastopilo 4000
športnikov iz 150 držav v 20 športih na 470 različnih tekmovanjih. Zraven je bilo
vpetih še več kot 4000 predstavnikov medijev in okoli 100.000 raznih prostovoljcev. To
so bile doslej najbolj veličastne igre v vseh pogledih. Od otvoritve tekmovanj do
trenutka, ko so ugasnili olimpijski ogenj. Igre si je v živo ogledalo več kot 1,9 milijona
gledalcev. Barve Slovenije je zastopala najštevilnejša reprezentanca doslej. Med
tridesetimi športniki je bilo tudi devet športnikov paraplegikov in tetraplegikov. Štirje
so tekmovali v namiznem tenisu, štirje v atletiki, eden pa v streljanju. Svoj nastop so
več kot upravičili, saj so za reprezentanco osvojili vsa tri odličja in še nekaj petih mest.
Najuspešnejši je bil debitant tetraplegik Jože Flere, ki je s svetovnim rekordom v metu
diska v združeni skupini osvojil srebrno kolajno, Mateja Pintar je osvojila bronasto
kolajno v namiznem tenisu, strelec Franc Pintar pa je k trem srebrnim kolajnam iz
predhodnih iger dodal še bronasto.

MEDNMEDNMEDNMEDNMEDNARARARARARODNI DODNI DODNI DODNI DODNI DAN INVAN INVAN INVAN INVAN INVALIDOV ALIDOV ALIDOV ALIDOV ALIDOV - Ob mednarodnem dnevu invalidov so Zvezo
paraplegikov Slovenije državni predstavniki in institucije povabili na različne sprejeme.
Tako se je 1. decembra predsednik ZPS Dane Kastelic udeležil sprejema na Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve RS pri dr. Ivanu Svetliku. Minister Svetlik je ob tem
izrazil željo po dobrem sodelovanju s predstavniki invalidov in predstavil tudi nekatere
ključne usmeritve na področju invalidskega varstva v naslednjem obdobju. Naslednji
dan smo bili vabljeni na srečanje članov Sveta Vlade RS za invalide. Ob tej priložnosti
je Svet Vlade RS na slovensko javnost naslovil poslanico, katere sporočilo temelji na
letošnjih geslih Združenih narodov. V Kongresnem centru na Brdu pa nas je sprejel še
predsednik države dr. Danilo Türk, pokazal izredno pozornost in pripravljenost za
reševanje in spreminjanje trenutnega položaja vseh invalidov. Invalidske organizacije
je pohvalil pri zavzemanju in skrbi za svoje člane. V svojem nagovoru je izrazil tudi
podporo države organizacijam pri njihovem nadaljnjem delovanju. Ob našem prazniku
nas je sprejel tudi dr. Pavle Gantar, predsednik Državnega zbora.

FIHO - DESETLETNICFIHO - DESETLETNICFIHO - DESETLETNICFIHO - DESETLETNICFIHO - DESETLETNICA -A -A -A -A - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji je praznovala 10-letnico ustanovitve. Dogodek so
slovesno proslavili 7. februarja 2008 v Plečnikovi dvorani hotela MONS v Ljubljani. Na
prireditvi so bili prisotni predstavniki vseh invalidskih organizacij v Sloveniji. V
slavnostnem nagovoru je predsednik takratnega Državnega zbora dr. France Cukjati
med drugim poudaril: »Deset let je kratka doba v življenju institucije, ki je
ustanovljena zato, da bi skrbela za trajne in splošne koristne namene pri financiranju
dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij na celotnem območju države. Kot
vsaka velika in za mnoge življenjsko pomembna organizacija je tudi FIHO podvržen
zakonitosti postopnega zorenja. Nič ni za nas državljane tako občutljivo kot
razdeljevanje sredstev. In nič ni za naše medsebojne odnose pomembnejše, kot delati
to pravično in transparentno. Ne le fundacija, tudi javnost in politika zorita v
spoznavanju in priznavanju potreb invalidov in socialno ogroženih ljudi ter v
razumevanju pomena invalidskih in humanitarnih organizacij.« Dogodek so popestrili
z bogatim kulturnim programom.
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JOŽETU OKJOŽETU OKJOŽETU OKJOŽETU OKJOŽETU OKORNU BLORNU BLORNU BLORNU BLORNU BLOUDKOUDKOUDKOUDKOUDKOVOVOVOVOVA NA NA NA NA NAAAAAGRADGRADGRADGRADGRADAAAAA, JOŽETU FLERETU P, JOŽETU FLERETU P, JOŽETU FLERETU P, JOŽETU FLERETU P, JOŽETU FLERETU PA BLA BLA BLA BLA BLOUDKOUDKOUDKOUDKOUDKOVOVOVOVOVAAAAA
PLAKETPLAKETPLAKETPLAKETPLAKETA A A A A - Na Brdu pri Kranju so 11. februarja slovesno podelili Bloudkova priznanja.
Med nagrajenci sta bila kar dva športnika Zveze paraplegikov, kar pomeni izjemno
priznanje športu paraplegikov in tetraplegikov. Jože Okoren je za življenjsko delo in
izjemen prispevek pri razvoju športa invalidov prejel najvišje državno priznanje na
področju športa – BLUDKOVO NAGRADO, Jože Flere pa BLUDKOVO PLAKETO za osvojeno
srebrno kolajno na paraolimpijskih igrah v Pekingu. Jože Okoren je bil odličen športnik
paraplegik, ki je izjemen uspeh kronal tudi z dvema kolajnama na paraolimpijskih
igrah. Je tudi dobitnik Bloudkovih plaket in značk. Jože Flere (tetraplegik) je odličen
športnik iz DP jugozahodne Štajerske. Prvikrat je nastopil na paraolimpijskih igran in v
metu diska že osvojil srebrno kolajno, hkrati pa postavil še svetovni rekord. Pred
Jožetom je ob ustreznem treningu še bogata športna kariera. Za dobitnika priznanj ju
je med drugimi predlagala tudi naša Zveza. Priznanja sta podelila predsednik države
dr. Danilo Türk in minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič. (foto: Andreja Razlag)

ZAKLJUČEK KRZAKLJUČEK KRZAKLJUČEK KRZAKLJUČEK KRZAKLJUČEK KRONOLONOLONOLONOLONOLOŠKEGA PREGLEDOŠKEGA PREGLEDOŠKEGA PREGLEDOŠKEGA PREGLEDOŠKEGA PREGLEDA POMEMBNIH VESA POMEMBNIH VESA POMEMBNIH VESA POMEMBNIH VESA POMEMBNIH VESTI TI TI TI TI – Na štiridesetih straneh
našega Zbornika smo vam v besedi in sliki predstavili razvoj naše organizacije in njen
utrip. Vsakemu letu izmed štiridesetih smo namenili tri slike in kratek opis teh
dogodkov. Želeli smo predstaviti dogodke, ki so bili najbolj pomembni v tistem letu.
Vendar smo imeli kar nekaj težav, še posebej v prvem desetletnem obdobju. Takrat je
bilo bolj malo fotografskih aparatov, ki bi ovekovečili naša dogajanja, pa tudi arhiv
pisnega gradiva je bolj skromen. Ker nismo imeli enega ali drugega podatka, smo
morali izpustiti veliko dogodkov, ki bi v Zborniku vsekakor zaslužili predstavitev. V
vseh štirih desetletjih smo prav gotovo največ pozornosti posvečali reševanju socialnih
stisk naših članov oziroma reševanju socialne problematike, pa zaradi fotografij tudi
teh predstavitev ni v Zborniku. Je pa veliko športa in športnih dogodkov, kar je nekako
razumljivo. Šport je sestavni del našega življenja, ki nam pomaga ohranjevati zdravje
in nas je na začetku tudi povezal. Poleg tega pa nas je predstavljal, tako doma kot v
svetu.
VVVVVendar pa naj ob tendar pa naj ob tendar pa naj ob tendar pa naj ob tendar pa naj ob tem prem prem prem prem pregledu vegledu vegledu vegledu vegledu vsaj omenimo, da brsaj omenimo, da brsaj omenimo, da brsaj omenimo, da brsaj omenimo, da brez naših šez naših šez naših šez naših šez naših šttttteeeeevilnih delavilnih delavilnih delavilnih delavilnih delavvvvvcececececevvvvv,,,,,
sodelasodelasodelasodelasodelavvvvvcececececev in priv in priv in priv in priv in prijatjatjatjatjateleleleleljejejejejevvvvv, ki so se nesebično tr, ki so se nesebično tr, ki so se nesebično tr, ki so se nesebično tr, ki so se nesebično trudili pri rudili pri rudili pri rudili pri rudili pri razvazvazvazvazvoooooju našeju našeju našeju našeju naše
orororororganizaciganizaciganizaciganizaciganizacije, ne bi dosegli tje, ne bi dosegli tje, ne bi dosegli tje, ne bi dosegli tje, ne bi dosegli tega usega usega usega usega uspeha. Njihopeha. Njihopeha. Njihopeha. Njihopeha. Njihov doprinos je zv doprinos je zv doprinos je zv doprinos je zv doprinos je zelo velo velo velo velo velikelikelikelikelik, zat, zat, zat, zat, zatooooo
vvvvvsem ssem ssem ssem ssem skkkkkupaj in še vupaj in še vupaj in še vupaj in še vupaj in še vsaksaksaksaksakemu posebeemu posebeemu posebeemu posebeemu posebej najlepša hj najlepša hj najlepša hj najlepša hj najlepša hvvvvvala.ala.ala.ala.ala.
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DOGOVDOGOVDOGOVDOGOVDOGOVOR O ČEZMEJNEM SODELOR O ČEZMEJNEM SODELOR O ČEZMEJNEM SODELOR O ČEZMEJNEM SODELOR O ČEZMEJNEM SODELOVOVOVOVOVANJUANJUANJUANJUANJU - 20. februarja 2008 smo v Domu
paraplegikov v Pacugu (na osnovi Operativnega programa Italija Slovenija 2007-2013)
podpisali dogovor o čezmejnem sodelovanju.  Slovenski partnerji podpisniki tega
dogovora so: Občina Postojna, Občina Divača, Skupnost občin Slovenija, Rdeči križ
Slovenija, Društvo paraplegikov severne Primorske, Društvo paraplegikov Istre in Krasa
in Zveza paraplegikov Slovenije. Partnerji na italijanski strani, ki so podpisniki
Dogovora o sodelovanju: Občina Precenicco, Občina Oglej, AICCRE – Združenje Sveta
mest in regij Evrope, regijska federacija Furlanije Julijske Krajine, Organizacija
Federsanita ANCI za Furlanijo Julijsko Krajino in Organizacija A.S.S.3 – Alto Friuli –
Gemona del Friuli.
Vsi partnerji pa s tem dogovorom izrekajo tudi svojo pripravljenost sodelovati pri
morebitnih drugih evropskih projektih na pobudo enega izmed partnerjev, podpisnikov
tega dogovora. Zveza paraplegikov Slovenije v letu 2009 na razpisu konkurira za
približno 4.000.000 EUR, za dograditev Doma paraplegikov na morju in za izvajanje
programov socialne rehabilitacije.

Utrinke je ob asistenci Ane Pavšek in Barbare
Slaček izbral Jože Globokar.
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ZVEZA DZVEZA DZVEZA DZVEZA DZVEZA DANESANESANESANESANES

Naša vizija je:Naša vizija je:Naša vizija je:Naša vizija je:Naša vizija je:
• izvajati medicinsko-rehabilitacijske dejavnosti (Pacug),
• povečati izvajanje osebne asistence,
• strokovno svetovati starim in novim članom Zveze,
• povečati zaposlovanje članov,
• aktivno sodelovati pri oblikovanju zakonodaje, ki se dotika področij invalidov,
• povečati finančna sredstva za izvajanje programov (večletni razpisi),
• biti reprezentativni za paraplegijo pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi in
osebni asistenci,
• aktivirati mlade člane, da se pričnejo vključevati v delo ZPS.

NAŠE POSLANSTVO

NAŠI CILJI

NAŠA VIZIJA

Poslanstvo Zveze paraplegikov Slovenije je zavzemanje za enake možnosti oseb z
invalidnostjo na vseh področjih družbenega življenja in čim večja integracija posameznih
invalidov. Kot krovna nacionalna invalidska organizacija strokovno sodelujemo pri
oblikovanju posameznih programov ter s sofinanciranjem društev v njeni sestavi
omogočamo njihovo izvajanje. Predstavljamo, varujemo in uveljavljamo pravice in interese
paraplegikov in tetraplegikov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Sodelujemo
pri oblikovanju državnih ukrepov in predpisov na področju invalidskega varstva. Trudimo
se doseči, da bi posameznik ali član sprejel svojo “drugačnost” in svoje posebne potrebe
kot realnost, obenem pa skušamo zagotoviti udejanjanje pravic in dolžnosti človeka in
državljana. S svojimi programi in neposrednimi  storitvami za posameznika želimo
omogočiti in vzpodbuditi člane k čim bolj aktivni vlogi v Zvezi in ostalih tokovih življenja
(delo, družina, prosti čas). S svojim delovanjem ozaveščamo javnost, da mora biti
nediskriminacija v vseh oblikah vgrajena v sistem in prakso.
ZvZvZvZvZveza pareza pareza pareza pareza paraplegikaplegikaplegikaplegikaplegikooooov Slov Slov Slov Slov Slovvvvvenienienienienije je rje je rje je rje je rje je reprepreprepreprezezezezezentententententativna inativna inativna inativna inativna invvvvvalidsalidsalidsalidsalidskkkkka ora ora ora ora organizaciganizaciganizaciganizaciganizacija za podrja za podrja za podrja za podrja za področjeočjeočjeočjeočje
parparparparparaplegiaplegiaplegiaplegiaplegije in tje in tje in tje in tje in teeeeetrtrtrtrtraplegiaplegiaplegiaplegiaplegije v RS.je v RS.je v RS.je v RS.je v RS.

Cilj Zveze paraplegikov Slovenije je ustvarjanje pogojev za celovito vključevanje
paraplegikov in tetraplegikov v življenjsko in delovno okolje ter v vse ostale oblike
vključevanja v družbo, kot jo imajo »zdravi« državljani, in pod posebnimi pogoji in
možnostmi, ki so potrebni za aktivno življenje in vključenost paraplegikov, ob uveljavljanju
njihovih človekovih pravic in avtonomnosti kot uporabnikov storitev. Zaradi narave in
specifike invalidnosti so naši člani potrebni svojevrstne oblike pomoči, ki jim jo Zveza
nudi z izvajanjem posebnih socialnih programov. V zvezi s tem zagotavlja pogoje za
delovanje svojih članic pri doseganju osnovnih skupnih ciljev, nenehno ugotavlja, proučuje
in ocenjuje interese, družbenoekonomski položaj ter socialno in zdravstveno stanje
paraplegikov, utrjuje zavest o njihovem življenjskem stilu in njihovih lastnih sposobnostih,
močeh in socialnih pričakovanjih.
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KDO SMO PARAPLEGIKI IN
TETRAPLEGIKI

PRPRPRPRPROGRAMI ZPSOGRAMI ZPSOGRAMI ZPSOGRAMI ZPSOGRAMI ZPS

Paraplegiki imamo spinalno poškodbo oziroma okvaro hrbtenjače. Tisti, ki imajo poškodbo
v vratnem delu (cervikalen predel), so tetraplegiki in imajo poškodovane vse štiri ude. To
so naši najtežje gibalno ovirani člani.
Tisti, ki imajo poškodbo v prsnem in ledvenem delu (torakalen in lumbalen predel), so
paraplegiki in imajo gibalno ovirane spodnje ude. To poškodbo ima večina naših članov.
Imamo tudi člane z diagnozo tetrapareza. To so člani z delno gibalno oviranostjo vseh
štirih udov in člane z diagnozo parapareza, ki imajo delno gibalno ovirane le spodnje
ude.
Skupna vsem oblikam poškodbe hrbtenjače je inkontinenca, ki nam povzroča največ
preglavic in nevšečnosti. Hudo posledico predstavljajo tudi preležanine, ki nastajajo
predvsem zaradi neustreznih sedežnih blazin. Žal se zaradi gibalne oviranosti srečujemo
še s pogostimi obolenji celotnega urotrakta.

Mogoče mislite, da smo vsi ljudje s telesnimi napakami razočarani nad svojim življenjem
in s tem razdražljivi, slabe volje in zagrenjeni. S sodelovanjem z nami se lahko prepričate,
da smo kljub našim gibalnim omejitvam še kako veseli, prijazni, nad svojim življenjem
prav nič razočarani in polni radosti. Vse prej kot bolni in včasih bolj zdravi od zdravih.

Ljudje smo z življenjem dobili pomembno nalogo; nalogo, da ne pozabimo, kdo v resnici
smo. Moramo se zavedati, da svoje izkušnje in delo polagamo nazaj v zgodovino, kjer
bodo dajale barvo in ton novim rodovom. Vsa skrivnost naših sposobnosti in moči je
prišla kot izročilo iz preteklosti in je namenjena drugim za prihodnost.

V Sloveniji, ki sodi med srednje razvite evropske države, smo že prešli prehodno obdobje,
ko so bili invalidi zaprti v svoj svet in so se zunaj njega malokrat pokazali. Dejstva kažejo,
da se večina oseb, ki jih usoda v trenutku priklene na invalidski voziček, čustveno težko
sooča sprejeti nastalo situacijo. Nezmožnost opravljati enakih, pred nesrečo enostavnih
operacij (samostojno hranjenje, hoja po stopnicah …) pri veliki večini oseb privede do
občutka manjvrednosti. Z Domom paraplegikov smo pričeli graditi nov sistem vključevanja
v družbo.
Osnovna dejavnost je ohranjevanje zdravja paraplegikov in tetraplegikov, namenjena v
prvi vrsti le-tem, vse proste kapacitete pa bomo z veseljem ponudili tudi drugim skupinam
invalidov. Prav tako »Dom paraplegikov« pomeni tudi center za vse, ki so povezani z
življenjem invalidnih oseb. Naša vizija je spremljanje mednarodnega razvoja, ki se dotika
življenja in dela invalidov ter postati inkubator novih idej na tem področju.
Dejavnost Doma paraplegikov je v poslovnem načrtu razdeljena na več segmentov, ki
skupaj zaokrožujejo celoto. Dom bo deloval kot organizator in usklajevalec treh temeljnih
področij delovanja – mrež oz. grozdov, in sicer: medicinsko zdraviliška mreža, mreža za
izobraževanje, usposabljanje, zaposlovanje, mreža za športno, interesno in kulturno
vključevanje.

PPPPPARAPLEGIKI SMO VARAPLEGIKI SMO VARAPLEGIKI SMO VARAPLEGIKI SMO VARAPLEGIKI SMO VSE PREJ KSE PREJ KSE PREJ KSE PREJ KSE PREJ KOOOOOT RAZT RAZT RAZT RAZT RAZOČARANI IN ZAOČARANI IN ZAOČARANI IN ZAOČARANI IN ZAOČARANI IN ZAGRENJENIGRENJENIGRENJENIGRENJENIGRENJENI
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POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI
Naša Zveza poleg društvene dejavnosti načrtuje in izvaja tudi tiste socialne programe, ki
jih državni organi in javne službe za invalide paraplegike in njihove družinske člane ter
ne nazadnje tudi za širšo družbo ne izvajajo. Za usposabljanje in aktivno življenje ter
delo paraplegikov pa predstavljajo pomemben element socialne varnosti.

Zveza je izvajalka posebnih socialnih programov, ki so naravnani v smeri zadovoljevanja
specifičnih potreb posameznih skupin in na državni ravni vsebujejo: posebne socialne
pomoči, kompenziranje invalidnosti (namenjena izključno paraplegikom, ki živijo v težkih
razmerah), usposabljanje za aktivno življenje in delo, psihosocialna rehabilitacija,
prebivanje in prilagajanje okolju, šport in rekreacija (predvsem v smislu zagotavljanja
enakih pogojev), pomoč pri izobraževanju, ohranjevanje zdravja, organiziranje
obnovitvene rehabilitacije, informativna dejavnost, pomoč pri zagotavljanju ortopedskih
pripomočkov, prevozi invalidov s prilagojenimi vozili, kulturna dejavnost in interesne
dejavnosti.
V vseh teh programih Zveza paraplegikov izhaja iz identifikacije potreb paraplegikov po
konkretno določenih socialnih storitvah.

USPOSUSPOSUSPOSUSPOSUSPOSABLJABLJABLJABLJABLJANJE PANJE PANJE PANJE PANJE PARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKOV ZA AKOV ZA AKOV ZA AKOV ZA AKOV ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELTIVNO ŽIVLJENJE IN DELTIVNO ŽIVLJENJE IN DELTIVNO ŽIVLJENJE IN DELTIVNO ŽIVLJENJE IN DELOOOOO
Paraplegike skušamo usposobiti in jih naučiti na novo življenje oziroma na nove okoliščine
življenja, ki nastanejo po poškodbi. Skušamo jih motivirati, dvigovati njihovo samozavest,
pomagati premagovati strese, dvigniti odstotek zaposlenosti in predvsem (zaradi
invalidnosti) premagati kompleks manjvrednosti.

Program je namenjen novonastalim paraplegikom, paraplegikom, ki prehajajo iz
institucionalnega varstva v domače okolje, ali paraplegikom, ki iz domačega okolja
prihajajo v drug kraj. To za nekatere pomeni, da bodo mogoče prvič zaživeli povsem
samostojno (študentje) življenje. Prvi kriterij je paraplegik - posameznik. Pri tem programu
smo pozorni na posameznikove potrebe, ki so takoj po poškodbi zelo specifične in drugačne
vse dotlej, dokler le-ta ne najde svoje življenjske poti in motivacije. Program izvaja Zveza
paraplegikov s svojimi referenti in strokovnimi delavci ter zunanjimi sodelavci (defektologi,
psihologi, arhitekti) in strokovnimi službami (centri za socialno delo, Zavod RS za
zaposlovanje, ZUIM Kamnik, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje …).

USPOSUSPOSUSPOSUSPOSUSPOSABLJABLJABLJABLJABLJANJE ZA ŽIVLJENJEANJE ZA ŽIVLJENJEANJE ZA ŽIVLJENJEANJE ZA ŽIVLJENJEANJE ZA ŽIVLJENJE
a) Pri noa) Pri noa) Pri noa) Pri noa) Pri novvvvvonasonasonasonasonastttttalih paralih paralih paralih paralih paraplegikih:aplegikih:aplegikih:aplegikih:aplegikih:

• informiranje o razpoložljivih programih organizacije;

• pomoč paraplegikom, da znajo sami poiskati svoje cilje in interese;

• spodbujanje paraplegikov, da najdejo oporo pri družini in okolju;

• nudenje pomoči pri ponovni vključitvi v nadaljevanju izobraževanja;

• nudenje pomoči pri premagovanju in odpravi arhitekturnih ovir na domu, v domačem
kraju.

b) Pri parb) Pri parb) Pri parb) Pri parb) Pri paraplegikih, ki praplegikih, ki praplegikih, ki praplegikih, ki praplegikih, ki prehajajo iz zaehajajo iz zaehajajo iz zaehajajo iz zaehajajo iz zavvvvvodsodsodsodsodskkkkkega vega vega vega vega varararararssssstvtvtvtvtva v domača v domača v domača v domača v domače oke oke oke oke okolololololje Zvje Zvje Zvje Zvje Zvezaezaezaezaeza
svsvsvsvsveeeeetututututuje in pomaga pri:je in pomaga pri:je in pomaga pri:je in pomaga pri:je in pomaga pri:

• iskanju zaposlitve;

• opravljanju vozniškega izpita;

• prehodu v nadaljnji študij;

• opozarjanju na njihove pravočasne reakcije pri reševanju težav;

• pri vzpodbujanju skrbi za lastno prehrano, nego telesa, obleke in vzdrževanju čistoče
v stanovanju (v nastanitvenem centru).
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OHRANJEVANJE ZDRAVJA
SSSSSTTTTTORIMO NEKAORIMO NEKAORIMO NEKAORIMO NEKAORIMO NEKAJ ZA SJ ZA SJ ZA SJ ZA SJ ZA SVVVVVOOOOOJE ZDRAJE ZDRAJE ZDRAJE ZDRAJE ZDRAVVVVVJEJEJEJEJE

Namen bo dosežen, če bodo vsi paraplegiki koristili in izvajali program ohranjevanja
zdravja, saj je dobro zdravstveno stanje za vsakega posebej neprecenljive vrednosti. Cilji
so: vzdrževanje in nadgrajevanje zdravstvenega in psihofizičnega stanja, ohranjevanje
in nadgrajevanje preostalih motoričnih in senzoričnih sposobnosti paraplegikov in s tem
podaljšanje življenjske dobe. Program ni le gola zdravstvena storitev, saj je veliko bolj
kompleksen, ki poleg preventivnih in zdravstvenih akcij zajema še psihosocialne
komponente, ki neverjetno izboljšujejo počutje in vključenost paraplegikov.

Zveza paraplegikov izvaja program s svojimi strokovnimi in laičnimi sodelavci: profesorji
športa, fizioterapevti, zdravniki različnih strok – specialisti, in raznimi drugimi sodelavci.

VVVVVSEBINSEBINSEBINSEBINSEBINA PRA PRA PRA PRA PROGRAMA:OGRAMA:OGRAMA:OGRAMA:OGRAMA:

• zagotavljanje preventivnih pregledov z namenom in ciljem, da ne prihaja do
nezaželenih posledic paraplegije (preležanine, urološki zapleti, bolezni dihal ...);

• preverjanje inicialnega in končnega stanja po poškodbi - rehabilitaciji;

• usposabljanje svojcev in drugih zaradi lažjega premagovanja številnih težkih posledic;

• zagotavljanje strokovnih kadrov;

• zagotavljanje dostopnih vadbenih objektov;

• zagotavljanje in omogočanje prevoza in spremstva;

• omogočanje terapevtskih, gibalnih, rekreativnih in psihosocialnih dejavnosti preko
Zveze oziroma društev;

• izvajanje gimnastičnih vaj, razgibavanj in plavanja;

• izvajanje skupnih in lokalnih programov ohranjevanja zdravja v rekreativno- počitniških
hišicah v Čatežu, Semiču, Pacugu.

c) Pri parc) Pri parc) Pri parc) Pri parc) Pri paraplegikih z vaplegikih z vaplegikih z vaplegikih z vaplegikih z večleečleečleečleečletno partno partno partno partno paraplegiaplegiaplegiaplegiaplegijo, ki se ne morjo, ki se ne morjo, ki se ne morjo, ki se ne morjo, ki se ne moreeeeejo ali ne znajdejo ali ne znajdejo ali ne znajdejo ali ne znajdejo ali ne znajdejo v življo v življo v življo v življo v življenjenjenjenjenju,ju,ju,ju,ju,
ima Zvima Zvima Zvima Zvima Zveza vlogo infeza vlogo infeza vlogo infeza vlogo infeza vlogo infororororormatmatmatmatmatorja in svorja in svorja in svorja in svorja in sveeeeetttttooooovvvvvalca, saj je cilalca, saj je cilalca, saj je cilalca, saj je cilalca, saj je cilj, da posameznik sam aktivnoj, da posameznik sam aktivnoj, da posameznik sam aktivnoj, da posameznik sam aktivnoj, da posameznik sam aktivno
iščiščiščiščišče re re re re rešitvešitvešitvešitvešitve, da ne »zase, da ne »zase, da ne »zase, da ne »zase, da ne »zaspi« in se ne zadopi« in se ne zadopi« in se ne zadopi« in se ne zadopi« in se ne zadovvvvvolololololji z minimumom.ji z minimumom.ji z minimumom.ji z minimumom.ji z minimumom.

Pri vseh treh navedenih ciljnih skupinah pomeni to spodbujanje (vsaj tistih, ki so fizično
sposobni) pri aktivnem iskanju zaposlitve, predvsem pa pri iskanju dela ali vsaj hobijev.

ZvZvZvZvZveza v teza v teza v teza v teza v tem prem prem prem prem progrogrogrogrogramu:amu:amu:amu:amu:

• poskuša odpravljati miselnost »sem invalid, ne morem delati«;

• nudi pomoč pri iskanju prilagojenih delovnih mest;

• za posameznike išče razpise za delovna mesta;

• pomaga pri adaptaciji delovnih mest;

• pomaga in spodbuja pri izobraževanju tudi odraslih, kar je osnova za boljše delovno
mesto;

• na državni ravni sodeluje pri zakonodaji in na področju pravic dela ter zaposlovanju
invalidov.

Zveza in njen kader ima vlogo svetovalca, koordinatorja in učitelja. Zelo pomemben je
osebni stik predstavnikov Zveze s paraplegiki in zunanjimi službami oziroma strokovnjaki.



63

OBNOVITVENA REHABILITACIJA
UTRDIMO IN OHRANIMO ZDRAUTRDIMO IN OHRANIMO ZDRAUTRDIMO IN OHRANIMO ZDRAUTRDIMO IN OHRANIMO ZDRAUTRDIMO IN OHRANIMO ZDRAVVVVVJEJEJEJEJE
Vsakoletna obnovitvena rehabilitacija predstavlja eno največjih dobrin, ki nam jih nudi
družba. Koristi te oblike preventivnega zdravljenja in ohranjevanja zdravja so velike.
Utrdimo si svoje psihofizične zmogljivosti, naše telo pa postane veliko bolj odporno proti
različnim obolenjem.

Zametki obnovitvene klimatske rehabilitacije sežejo daleč nazaj v leto 1968, ko sta jih
začela načrtovati prim. Slobodan Grprim. Slobodan Grprim. Slobodan Grprim. Slobodan Grprim. Slobodan Grobelnikobelnikobelnikobelnikobelnik iz takratnega Zavoda za rehabilitacijo
invalidov v Ljubljani in njegov prijatelj prim. Marprim. Marprim. Marprim. Marprim. Martin Hortin Hortin Hortin Hortin Horvvvvvatatatatat iz Rovinja. In tako so naši
paraplegiki šli na prvo klimatsko rehabilitacijo v Ortopedsko bolnišnico Rovinj. Ker pa
bolniški režim in cena oskrbnega dne nista ustrezala, smo obnovitveno rehabilitacijo
premestili v Pineto pri Novigradu. V prelepem obmorskem okolju smo jo izvajali vse do
leta 1993, ko je Hrvaška v vse slovenske počitniške domove naselila svoje vojne begunce.

OBNOVITOBNOVITOBNOVITOBNOVITOBNOVITVENVENVENVENVENA REHABILITA REHABILITA REHABILITA REHABILITA REHABILITAAAAACIJCIJCIJCIJCIJA V PINETI (1A V PINETI (1A V PINETI (1A V PINETI (1A V PINETI (1969)969)969)969)969)
Prva leta smo v otroškem okrevališču Kranj obnovitveno rehabilitacijo izvajali v skoraj
nemogočih razmerah. Sobe in sanitarije so bile prilagojene otroškim razmeram, prelepa,
skoraj deviška okolica in plaža pa z invalidskimi vozički bolj težko dostopna.

Zveza paraplegikov Slovenije je v tistem času vložila vse napore, da nam je Pineta vsako
leto postajala dostopnejša in prijaznejša. V dveh etažah smo preuredili in našim potrebam
prilagodili sobe in sanitarije, uredili smo klančine in potke do plaže, asfaltirali košarkarsko
in odbojkarsko igrišče, uredili in pokrili prostor za fizioterapijo in seveda urejali plažo, ki
nam jo je morje preko zime vsako leto znova in znova uničevalo. No, pred leti so stezo v
morje in plažo z ustreznimi in kvalitetnimi materiali le utrdili, da še zdaj kljubuje
razburkanemu morju. Seveda so te adaptacije potekale postopoma, vsako leto nekaj.
Vsako skupino so spremljali tudi laični spremljevalci, ki so težje gibalno oviranim
(tetraplegikom) pomagali pri oblačenju, prevažanju, kopanju in osnovni negi ter
vsestransko skrbeli, da so prav vsi udeleženci kar najbolje sodelovali pri izvajanju
programa. Vseh štirinajst dni so tesno sodelovali z nami in se iz naših težkih življenjskih
izkušenj marsikaj koristnega naučili. In tako so se med nami spletla številna in dolgoletna
prijateljstva.

Obnovitvena rehabilitacija v lepem obmorskem okolju ni bila pomembna samo za krepitev
naše telesne moči in ohranjevanja zdravja. Bila je nekaj več. Obremenjeni z raznimi
predsodki (posebej novejši mlajši paraplegiki) so med starejšimi, izkušenimi in vsega
hudega vajenimi paraplegiki kaj kmalu spoznali, da življenje na invalidskem vozičku le
ni tako hudo. V veseli in razposajeni družbi »starejših« paraplegikov, mladih spremljevalk
in spremljevalcev, vzgojiteljic in vzgojiteljev, so se ti predsodki kaj kmalu razblinili. In
tako je kar sama od sebe prišla tako težko dosegljiva samozavest. Ob tem pa prav gotovo
ni zanemarljiv podatek, da je kar nekaj naših mladih članov v Pineti našlo svoje življenjske
spremljevalce.

OBNOVITOBNOVITOBNOVITOBNOVITOBNOVITVENVENVENVENVENA REHABILITA REHABILITA REHABILITA REHABILITA REHABILITAAAAACIJCIJCIJCIJCIJA V ZDRAA V ZDRAA V ZDRAA V ZDRAA V ZDRAVILIŠČIH (1VILIŠČIH (1VILIŠČIH (1VILIŠČIH (1VILIŠČIH (199999999994)4)4)4)4)
Po sili razmer, ko smo kar naenkrat ostali brez nastanitvenih prostorov, smo v sezoni leta
1994 morali poiskati drugo obliko obnovitvene rehabilitacije. Priložnost smo dobili v
Zdravilišču Laško in Termah Čatež. Toda, ker zaradi manjših kapacitet na zdraviliških
oddelkih ne morejo sprejeti večjih skupin ljudi na invalidskih vozičkih, program izvajamo
v manjših skupinah od pomladi do jeseni.

Razlika obnovitvene rehabilitacije v Pineti in zdraviliščih je seveda očitna, vsaka pa ima
svoje prednosti in slabosti. Tako je tudi pri naših članih. Nekateri prisegajo na morje,
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MOŽNOSTI PROGRAMOV V
DOMU V PACUGU
Osnovna dejavnost je ohranjevanje zdravja paraplegikov in tetraplegikov, namenjena v
prvi vrsti le-tem, vse proste kapacitete bomo z veseljem ponudili tudi drugim skupinam
invalidov. Prav tako pa »Dom paraplegikov« pomeni tudi center za vse, ki so bolj ali manj
povezani z invalidnimi osebami. S tem namenom gradimo na sožitju vseh ljudi, enakih,
drugačnih ter malo manj drugačnih.
Poleg obnovitvene rehabilitacije se bodo v našem domu izvajale tudi tako imenovane
wellnes aktivnosti, kongresi, predavanja, aktivne počitnice (zunanja igrišča), tematske
poti (organizirani izleti v okolici).

REHABILITREHABILITREHABILITREHABILITREHABILITAAAAACIJCIJCIJCIJCIJAAAAA
Nekaj let nazaj je tudi naša, tako imenovana zahodna kultura sprejela misel o tesni
povezavi med telesom in duševnostjo. Zato bomo v naši ponudbi poleg fizioterapevtskih
storitev, zajeli tudi druge vrste sodobnih terapij, povezanih z vzgojo in izobraževanjem.
Daleč od mestnega hrupa in vse hitrejšega ritma sodobnega življenja bomo lahko v našem
domu obnavljali svoje zdravje in se posvečali sebi. Tako bomo omogočili preživeti prijetne
družinske počitnice, obenem pa bodo naši gosti lahko storili nekaj zase, za svoje telo in
dušo, si izboljšali telesno in psihično pripravljenost.
To bo omogočal dobro opremljeni rehabilitacijsko-športni center, kjer bodo naši gosti
lahko plavali, telovadili, se razgibavali, se sprehajali, vadili na raznovrstnih orodjih in
igriščih (tenis, kegljanje, košarka, atletika ...) in se hkrati naučili zdravo živeti.
In ker razgibanemu in obnovljenemu telesu prija tudi razgibavanje duha, bomo organizirali
družabne in kulturne prireditve ter omogočili obilo priložnosti za izlete.

GlaGlaGlaGlaGlavni poudarvni poudarvni poudarvni poudarvni poudarki v naši ponudbiki v naši ponudbiki v naši ponudbiki v naši ponudbiki v naši ponudbi
Kompletna naša dejavnost bo timsko delo. Stalni člani tima, ki bodo sprejeli našega
gosta bodo specialist fizioterapevt, medicinska sestra in seveda pacient. V naši ustanovi
bo pacient aktivno vključen v zdravljenje, po želji pa tudi njihovi najožji družinski člani.

drugi  na zdravilišča. Zdravilišča vsekakor nudijo boljši in učinkovitejši program
fizioterapije in kvalitetnejše udobje. Vsak udeleženec si lahko izbere tri vrste terapij, za
katere meni, da mu najbolj koristijo. Paraplegiki največkrat izbirajo med ročno masažo,
podvodno masažo v termalni vodi, razgibavanjem, elektrostimulacijo in limfno drenažo
spodnjih udov. Lahko pa koristijo tudi pripomočke za stojo in druga telovadna orodja, se
udeležijo jutranjih razgibalnih in dihalnih vaj in neomejeno kopanje v termalnih bazenih.
Menimo, da prav plavanje v zdravilni vodi našemu organizmu najbolj koristi. V prijetno
topli vodi se namreč sprostimo in lažje aktiviramo vse mišice. Tudi tiste, ki nam le delno
služijo. Po ročni in podvodni masaži ter aktivnem plavanju v bazenu je naše telo resnično
temeljito razgibano.

V zdraviliščih ni toliko prisotna psihosocialna rehabilitacija, kot je v večjih skupinah na
morju. Ni toliko izmenjav bogatih izkušenj, ki so v našem vsakdanjem življenju tako zelo
pomembne. No, vse dobre strani pa nam bo omogočila obnovitvena rehabilitacija v našem
domu v Pacugu, ko bo dograjen.

Obnovitveno rehabilitacijo nam vseskozi na podlagi vsakoletnega razpisa
sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS).
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CilCilCilCilCilj obnoj obnoj obnoj obnoj obnovvvvve zdre zdre zdre zdre zdraaaaavvvvvja je doseči opja je doseči opja je doseči opja je doseči opja je doseči optimalen funktimalen funktimalen funktimalen funktimalen funkcionalen rcionalen rcionalen rcionalen rcionalen rezultezultezultezultezultat, tat, tat, tat, tat, to pa pomeni:o pa pomeni:o pa pomeni:o pa pomeni:o pa pomeni:

• primerno gibanje,

• primerno in nebolečo gibljivost poškodovanega dela telesa,

• ustrezno mišično moč,

• samostojnost v dnevnih aktivnostih, psihično stabilnost.

Da bi te cilje dosegli, bomo uporabili metode, ki so v sodobni rehabilitacijsko-
fizioterapevtski dejavnosti na razpolago. Prav tako je zelo pomebna motivacija in aktivna
udeležba gosta v procesu ohranjevanja zdravja za dosego teh ciljev. To pa je v veliki meri
odvisno od dobro zastavljenega programa, ki temelji tudi na počitku in sprostitvi v savni
ali pri vadbi v fitnesu ter pri drugih oblikah rekreacije.

POČITNIKPOČITNIKPOČITNIKPOČITNIKPOČITNIKOVOVOVOVOVANJEANJEANJEANJEANJE
Skrivnosti dobrega počutja v prijetni mediteranski klimi so odkrivali že v preteklosti.
Blagodejni učinki, ki jih nudi obmorska klima, porajajo nova spoznanja o kvaliteti
ohranjevanja zdravja. To je še eden od razlogov, poleg koriščenja fizoterapevstskih storitev,
za preživetje dopusta v našem domu. Na križišču poti, ki vodijo s severa proti jugu in z
zahoda proti vzhodu, je Slovenija že od nekdaj del kulture stare celine.
Razvoj in uveljavitev Slovenije omogoča tudi bogastvo neokrnjenih naravnih danosti
naše dežele in njeni raznolikosti.

Del turistične ponudbe našega doma bodo tudi izleti v bližnje in malo bolj oddaljene
kraje (Piran, Izola, Lipica ...). V naši zeleni oazi bomo našim gostom postregli tudi z
značilno kulinariko.
S postavitvijo objekta in njenim zagonom želimo preplesti modrost, naše dolgoletne
izkušnje, naravno okolje in značilnosti dežele s prijaznostjo gostiteljev.

ŠPORŠPORŠPORŠPORŠPORT IN REKREAT IN REKREAT IN REKREAT IN REKREAT IN REKREACIJCIJCIJCIJCIJAAAAA
Slovenija je tudi pravi raj za športnike in aktivne turiste. V svojo ponudbo bomo vključili
možnost treningov za športnike invalide (tako za dvoranske kot zunanje športe). Uvedli
bomo še nekaj novih možnosti, kot so potapljanje, jadranje ...
V objektu in njeni okolici bomo omogočali našim gostom, da se bodo lahko aktivno posvetili
različnim športom. Ker pa za vse športe ne moremo imeti lastnih dvoran ali vadišč, se
bomo dogovorili z lokalno skupnostjo za možnost souporabe dvoran in vadišč (košarka,
jahanje, jadranje ...). Prav gotovo smo zmožni izpolniti pričakovanja športnikov invalidov.

KKKKKONFERENČNI TURIZEMONFERENČNI TURIZEMONFERENČNI TURIZEMONFERENČNI TURIZEMONFERENČNI TURIZEM
Izkoristili bomo tako potencial srednjeevropske dežele, ki meji z Italijo, Avstrijo, Madžarsko
in Hrvaško, kot tudi možnost za izvirne zamisli organizacij sestankov in poslovnih
dogodkov, tako na temo invalidov kot tudi na temo zdravja, varovanja zdravja in zdravega
življenja.

Slovenija je aktivno prisotna na evropskem zemljevidu konferenc že več kot dvajset let,
njena tradicija gostitelja srečanj mednarodnih razsežnosti sega v leto 1821, ko se je v
Ljubljani odvijal kongres Svete alianse. Od takrat so se časi zelo spremenili, a Slovenija
ostaja privlačna za vse vrste srečanj. Seznam preteklih dogodkov, ki zajemajo mednarodne
in evropske kongrese, medvladna diplomatska in druga srečanja dokazujejo nenehen in
uspešen razvoj konferenčne ponudbe.

Med tri najbolj priznane destinacije sodijo Ljubljana, Bled in Portorož, mi smo le streljaj
oddaljeni. Prepričani smo, da s svojo dejavnostjo lahko pridobimo kar nekaj kongresov,
poslovnih srečanj ali sestankov na letni ravni.
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PREVOZI PARAPLEGIKOV
OD OROD OROD OROD OROD ORGANIZIRANEGA PREVGANIZIRANEGA PREVGANIZIRANEGA PREVGANIZIRANEGA PREVGANIZIRANEGA PREVOOOOOZA SO ODZA SO ODZA SO ODZA SO ODZA SO ODVISNE VVISNE VVISNE VVISNE VVISNE VSE DRSE DRSE DRSE DRSE DRUGEUGEUGEUGEUGE
DEJDEJDEJDEJDEJAAAAAVNOSVNOSVNOSVNOSVNOSTITITITITI
Prevoz paraplegikov je temeljni in prioritetni program naše organizacije, saj
predstavlja osnovni pogoj za opravljanje vseh drugih programov Zveze in lokalnih
društev. Namen programa je: članom  nuditi varen in organiziran prevoz z udobnimi
kombi vozili.

Potrebe so vsak dan večje. Vse več naših članov za svoje življenjske potrebe potrebuje
prevoz, ki jim ga lahko nudi le njihova organizacija. Veliko je namreč takih članov, ki
nimajo svojega prevoza in jim ta oblika omogoča aktivno vključevanje v dejavnosti
organizacije in tudi aktivno vključevanje v družbene tokove. Pomeni torej, udeležbo
paraplegikov na vseh področjih (osebnem, delovnem, socialnem, izobraževanlnem),
pomeni sodelovanje pri usposabljanju, zdravstvenem varstvu, rehabilitaciji, rekreaciji,
športu, kulturi in drugje.

Zveza paraplegikov program izvaja samostojno z redno zaposlenim voznikom
negovalcem, občasno pa tudi z nekaterimi dolgoletnimi sodelavci in prostovoljci.

S klančino oprS klančino oprS klančino oprS klančino oprS klančino opremlemlemlemlemljenim kjenim kjenim kjenim kjenim kombi vombi vombi vombi vombi vozilom člane vozilom člane vozilom člane vozilom člane vozilom člane vozimo na:ozimo na:ozimo na:ozimo na:ozimo na:

• izvajanje dejavnosti Zveze;

• izvajanje programa ohranjevanja zdravja;

• rehabilitacijske programe;

• obnovitveno rehabilitacijo;

• športna tekmovanja in vadbe ter rekreacijo;

• usposabljanje, izobraževanje;

• interesne dejavnosti;

• kulturne prireditve;

• zdravniške in preventivne preglede;

• posameznike in skupine na srečanja, ki imajo psihosocialne kvalitete.

IZIZIZIZIZOBRAŽEVOBRAŽEVOBRAŽEVOBRAŽEVOBRAŽEVANJEANJEANJEANJEANJE
Program je v prvi vrsti namenjen predvsem invalidnim osebam do 28. leta starosti. V
programu bomo usposabljali osebe za čim bolj neodvisno življenje. Vsi objekti, namenjeni
zagotovitvi delovanja programa, so namenjeni osebam s posebnimi potrebami, se pravi
so grajeni brez arhitektonskih ovir. Program bo zagotavljal izobraževanje in razvoj novih
metod izobraževanj, podprt bo z visokim poznavanjem invalidnosti ter specifičnih potreb,
ki jih invalidne osebe potrebujejo. Poleg ponujenega izobraževanja bo program omogočal
tudi veliko podporo osebnostni rasti in pomoči pri vključevanju v tokove družbe. Naša
želja je postaviti model, ki bo skrbel za dostopnost vseh ljudi, človekove pravice in
demokracijo.
PrPrPrPrProgrogrogrogrogram je sesam je sesam je sesam je sesam je sestttttaaaaavlvlvlvlvljen iz podprjen iz podprjen iz podprjen iz podprjen iz podprogrogrogrogrogramoamoamoamoamovvvvv:::::

• računalniško izobraževanje,

• osebnostna rast,

• pomoč pri preseganju travm oz. sprejemanju trajnih sprememb v telesnem
funkcioniranju,

• učna pomoč za učence in dijake,

• jezikovni seminarji in tečaji,

• izvajanje konferenc za učitelje in predavatelje,

• mednarodna izmenjava dijakov s posebnimi potrebami.
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PREBIVANJE IN PRILAGAJANJE
OKOLJA
HUMANIZIRANJE GRAHUMANIZIRANJE GRAHUMANIZIRANJE GRAHUMANIZIRANJE GRAHUMANIZIRANJE GRAJENEGA OKJENEGA OKJENEGA OKJENEGA OKJENEGA OKOLJOLJOLJOLJOLJAAAAA
(Uv(Uv(Uv(Uv(Uveleleleleljajajajajavitvitvitvitviteeeeev sv sv sv sv stttttandarandarandarandarandarda SISda SISda SISda SISda SISTTTTT, ISO/TR 952, ISO/TR 952, ISO/TR 952, ISO/TR 952, ISO/TR 9527)7)7)7)7)

Grajeno okolje, ki vsebuje vse notranje in zunanje prostore, kjer se pojavlja človek kot
uporabnik, je bilo v preteklosti v skladu z ustaljeno prakso oblikovano in grajeno tako,
da so bile zelo slabo, največkrat pa sploh neupoštevane potrebe gibalno oviranih ljudi.

Zavest, da so na tem področju potrebne temeljite spremembe, se je vedno bolj krepila pri
invalidih, združenih v invalidskih organizacijah. Rezultat take osveščenosti samih
uporabnikov in strokovnih sodelavcev je bil med drugim tudi PrPrPrPrPraaaaavilnik o prvilnik o prvilnik o prvilnik o prvilnik o prooooojektirjektirjektirjektirjektiranananananjujujujuju
obobobobobjektjektjektjektjektooooov brv brv brv brv brez arez arez arez arez arhithithithithitekturekturekturekturekturnih onih onih onih onih ovirvirvirvirvir. V Uradnem listu SRS je bil objavljen 30. 12. 1987.
Čas, v katerem je nastajalo besedilo tega pravilnika, je močno vplival na opredeljevanje
posameznih vsebinskih delov. Tako npr. v pravilniku ni določil za oblikovanje ulic in
javnih površin, češ da bodo to področje urejali takratni jugoslovanski standardi, kar pa se
seveda ni nikoli zgodilo. Tudi stališče odgovornih pri takratnem Komiteju za gradbeništvo
in industrijo je bilo v mnogih določilih v nasprotju z željami uporabnikov. Potrebni so bili
mnogi kompromisi, da je pravilnik vendarle ugledal luč sveta in s tem postal obvezujoč
za projektante grajenega okolja. Praksa v naslednjih letih je pokazala predvsem to, da je
specifičnost problematike za povprečno mentaliteto subjektov v procesu graditve zelo
zahtevna. V prvih letih je bilo uveljavljanje pravilnika zelo nedosledno. Zaradi
kompromisov pri oblikovanju posameznih določil so se pokazale tudi vse slabosti. A kljub
vsem pomanjkljivostim in težavam je bil napredek vendarle storjen. Z aktivnim
sodelovanjem invalidskih organizacij se je v naši družbi le začela oblikovati zavest, da je
humano grajeno okolje odraz civilizirane družbe.

Praktične izkušnje pri odpravljanju arhitekturnih ovir in zahteve po enakovrednih tehničnih
merilih za funkcionalnost novih javnih objektov so narekovale novelacijo pravilnika.
Zakon o graditvi objektov je v letu 1996 omogočil izhodišče za pripravo novega PrPrPrPrPraaaaavilnikvilnikvilnikvilnikvilnikaaaaa
o zahto zahto zahto zahto zahteeeeevvvvvah za prah za prah za prah za prah za prooooojektirjektirjektirjektirjektiranananananje obje obje obje obje objektjektjektjektjektooooov brv brv brv brv brez grez grez grez grez grajenih oajenih oajenih oajenih oajenih ovir (1vir (1vir (1vir (1vir (1999)999)999)999)999). V skladu z zahtevami
evropske zakonodaje je podlaga pravilnika - prevzeti mednarodni standard ISO TR 9527,
ki dokončno določa merila za projektiranje objektov in oblikovanje detajlov, kar je izjemno
pomembno za vse gibalno ovirane ljudi. V usklajenem naslovu standarda »Potrebe
invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi v stavbah« so upoštevani vsi uporabniki,
ki imajo zaradi različnih razlogov posebne zahteve za neodvisno uporabo prostorov v
javnih objektih in zunanjem grajenem okolju. Posebne potrebe ljudi, ki uporabljajo različne
ortopedske pripomočke (bergle, opornice, invalidske vozičke itd.) ali imajo motnje vida
in sluha, so najbolj izpostavljene funkcije, katerim morata projektant in oblikovalec s
pravilnimi tehničnimi rešitvami omogočiti enakovredno in neodvisno bivanje in delovanje
v grajenem okolju.
S popolnim upoštevanjem standarda SIST ISO/TR 9527 v procesu graditve objektov se bo
kakovost našega grajenega okolja postopoma približala in izenačila s tistim delom
evropskega prostora, kjer so ti normativi že vrsto let vkomponirani v prakso in zavest
družbenih dejavnikov.

Nadaljnje novelacije zakonodaje so pripeljale do sprejetja novega zakona o graditvi
objektov (URL RS, št. 100/02) in na njegovi osnovi je bil sprejet tudi nov PrPrPrPrPraaaaavilnikvilnikvilnikvilnikvilnik o o o o o
zahtzahtzahtzahtzahteeeeevvvvvah za zagoah za zagoah za zagoah za zagoah za zagotttttaaaaavlvlvlvlvljanjanjanjanjanje neoje neoje neoje neoje neovirvirvirvirviranega dosanega dosanega dosanega dosanega dostttttopa, vopa, vopa, vopa, vopa, vssssstttttopa in uporopa in uporopa in uporopa in uporopa in uporabe obabe obabe obabe obabe objektjektjektjektjektooooov vv vv vv vv v
jajajajajavni rvni rvni rvni rvni rabi tabi tabi tabi tabi ter ver ver ver ver večsečsečsečsečstttttanoanoanoanoanovvvvvanananananjsjsjsjsjskih skih skih skih skih stttttaaaaavb.vb.vb.vb.vb.
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MEDICINSKO TEHNIČNI PRIPOMOČKI
S tem programom želimo svetovalno in materialno pomagati paraplegikom pri
zagotavljanju tehničnih pripomočkov, hkrati pa zagotoviti tiste tehnične pripomočke, ki
jih nujno potrebujejo za čimbolj normalno življenje in lažje premagovanje invalidnosti.
Brez ustreznih tehničnih pripomočkov paraplegiki ne morejo živeti normalnega
življenja. Program ni samo upravičen, temveč je življenjsko potreben, saj je vedno več
paraplegikov, ki zaradi finančnih stisk ne morejo priti do ustreznega pripomočka.
Absurdno je, da si moramo kvaliteto življenja na invalidskem vozičku plačevati.

Program izvajajo delavci in referenti Zveze paraplegikov Slovenije, zunanji strokovni in
laični sodelavci, zdravniki, delovni terapevti, fizioterapevti.

VVVVVSEBINSEBINSEBINSEBINSEBINA PRA PRA PRA PRA PROGRAMAOGRAMAOGRAMAOGRAMAOGRAMA, KI GA OMOGOČA ZVEZA:, KI GA OMOGOČA ZVEZA:, KI GA OMOGOČA ZVEZA:, KI GA OMOGOČA ZVEZA:, KI GA OMOGOČA ZVEZA:
• nudi informacije za pridobitev tehničnih pripomočkov;
• povezuje paraplegike z distributerji tehničnih pripomočkov;
• priporoča pridobitev tehničnih pripomočkov pri strokovnih službah;
• finančno pomaga socialno ogroženim pri nabavi ali popravilu tehničnih pripomočkov;
• sodeluje s strokovno ekipo Inštituta RS za rehabilitacijo;
• pomaga pri doplačilu pripomočkov, kjer je to potrebno;
• pomaga pri nakupu osebnega avtomobila, saj je po uvedbi davka na dodano vrednost
avto postal za paraplegike znatno dražje prevozno sredstvo.

Ker ne moremo uporabljati javnih prevoznih sredstev zaradi naše velike gibalne oviranosti,
menimo, da je tudi osebni avtomobil za paraplegike nujni tehnični pripomoček.
Program se izvaja vsakodnevno, individualno in skupinsko. Zveza ima nalogo koordinatorja
med distributerji, strokovnimi institucijami, njihovimi strokovnjaki, komisijami in
paraplegiki.

TEHNIČNI PRIPOMOČKI
RAČUNRAČUNRAČUNRAČUNRAČUNALNIŠTALNIŠTALNIŠTALNIŠTALNIŠTVVVVVO IN TEHNIČNI PRIPOMOČKIO IN TEHNIČNI PRIPOMOČKIO IN TEHNIČNI PRIPOMOČKIO IN TEHNIČNI PRIPOMOČKIO IN TEHNIČNI PRIPOMOČKI
Uporabniki informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij, ki imajo gibalne omejitve, lahko
pri delu s sodobnimi tehnologijami koristijo kar nekaj vrst pripomočkov.

Ker gre pri uporabnikih s posebnimi potrebami predvsem za omejitve pri uporabi
računalniških vhodnih enot (miške in tipkovnice), je treba iskati nadomestne rešitve pri
teh napravah. Izbira pripomočka je odvisna od stopnje prizadetosti gibalnih funkcij.
Naprave, ki so alternativa računalniški miški, so npr: igralna palica (joystick), programska
oprema, ki pritiske tipk na tipkovnici pretvori v gibanje kazalca miške, pa vse do sistemov
za sledenje premikov glave ali sledenje premikanja oči uporabnika. Zadnji rešitvi sta
uporabni predvsem v primeru hujše gibalne prizadetosti.

Tudi alternativ v tekstovnemu vnosu s tipkovnice je kar nekaj. Izbira pripomočka je seveda
spet odvisna od specifičnih stanj in potreb uporabnika. V večini primerov gre za programsko
opremo, ki olajša na primer hkratno pritiskanje več tipk ter posebno oblikovane tipkovnice
z večjimi tipkami. Ne nazadnje so v določenih primerih uporabne zaslonske (on screen)
tipkovnice. Tipkovnica je narisana na zaslonu, uporabnik pa vnos izvaja s pomočjo igralne
palice, miške, vnosne tablice ipd. Sodobno alternativo tekstovnemu vnosu predstavljajo
tudi sistemi za razpoznavanje govora. Veliko tehničnih pripomočkov so naši člani izdelali
sami. Med njmi je tudi motorno vozilo, ki ga uporabnik zaradi primoranega ležanja
upravlja leže.
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ŠPORT
ŠPORŠPORŠPORŠPORŠPORT + REKREAT + REKREAT + REKREAT + REKREAT + REKREACIJCIJCIJCIJCIJA = OHRANJEVA = OHRANJEVA = OHRANJEVA = OHRANJEVA = OHRANJEVANJE ZDRAANJE ZDRAANJE ZDRAANJE ZDRAANJE ZDRAVVVVVJJJJJAAAAA
Pri paraplegikih je športna aktivnost pri pridobivanju in ohranjevanju zdravja izredno
pomembna. Zato športno dejavnost paraplegikov v svoje rehabilitacijske programe
vključujejo vsi sodobni rehabilitacijski centri po svetu. Dobro se namreč zavedajo, da že
na samem začetku spinalne poškodbe brez športnih aktivnosti paraplegik ni popolno
rehabilitiran.
To dragoceno dobrino so med prvimi takoj po drugi svetovni vojni spoznali že ameriški
strokovnjaki in jo tudi s pridom izkoristili. V Evropi velja za pionirja invalidskega športa
sir Ludwig Gutman iz angleškega rehabilitacijskega centra Stock Mandeville (tudi
ustanovitelj paraolimpijskih iger), pri nas pa prof. Bojan Hrovatin, ki je že sredi šestdesetih
let v Zavodu za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani paraplegike seznanjal s koristnimi
učinki športa.

Vsaka športna panoga, ki jo paraplegiki lahko izvajamo ima svoje značilnosti, vse pa
vodijo k učinkovitemu izboljševanju in ohranjevanju naših psihofizičnih sposobnosti. Naše
ugotovitve nedvomno dokazujejo, da tisti člani, ki se aktivno ukvarjajo s športom ali
športnorekreacijsko vadbo, živijo bolj zdravo, kvalitetno, predvsem pa manj stresno
življenje. Športne aktivnosti nam krepijo telo, še posebej pa tiste predele, ki so zaradi
naše gibalne oviranosti manj dejavni. To je za odpornost našega telesa še kako pomembno.
Torej, izredno koristna bi bila že vsakodnevna, nekoliko bolj naporna vožnja z vozičkom
in redno izvajanje različnih gimnastičnih vaj. Seveda bi bila dobrodošla tudi kakšna
razvedrilna športna dejavnost.

Tisti paraplegiki, ki se ukvarjajo s tekmovalnim ali vrhunskim športom imajo še nekaj
več. Nastopi in boji za čim boljšimi dosežki jim dvigujejo samozavest, trdi treningi in
naporna potovanja pa jih ohranjajo v izvrstni telesni kondiciji. Pri vsem tem je pomembno
tudi druženje in izmenjava dragocenih izkušenj.
Predanost prof. Bojana Hrovatina je pri nas obrodila bogate sadove. Iz množice športnikov
smo dobili tudi vrhunske tekmovalce, ki so osvajali odličja na mednarodnih tekmovanjih,
svetovnih prvenstvih in paraolimpijskih igrah. Predvsem je pomembno, da si je s športom
večina naših članov izboljšala kvaliteto življenja

IZ MNOŽIČNEGA V TEKMOVIZ MNOŽIČNEGA V TEKMOVIZ MNOŽIČNEGA V TEKMOVIZ MNOŽIČNEGA V TEKMOVIZ MNOŽIČNEGA V TEKMOVALNI ŠPORALNI ŠPORALNI ŠPORALNI ŠPORALNI ŠPORTTTTT
Vključevanje paraplegikov v programe športne dejavnosti pomeni tudi ukvarjanje s
tekmovalnim športom. V tekmovalni šport pa so vključene tudi težje gibalno ovirane
skupine paraplegikov.
Velja načelo, da paraplegiki tekmujejo z enakimi funkcionalnimi sposobnostmi. Preostale
telesne sposobnosti je prav tako treba negovati in razvijati.

Pri Zvezi paraplegikov posvečamo veliko pozornosti množičnemu športu. Želimo namreč,
da športne programe koristi čim večje število članov in s tem skrbi za vzdrževanje
psihofizične kondicije in ohranjevanje zdravja.

Iz množičnosti pa se razvije tudi tekmovalni in nato še vrhunski šport. Zato ni naključje,
da imamo v naših vrstah državne, evropske, mednarodne, svetovne in paraolimpijske
nosilce kolajn.

V športu paraplegikov je še toliko bolj pomemben interdisciplinaren pristop, to pomeni
sodelovanje medicinske stroke, profesorjev športne vzgoje, sociologov, psihologov in
ustreznih ustanov.
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POMEMBNOSPOMEMBNOSPOMEMBNOSPOMEMBNOSPOMEMBNOST REKREAT REKREAT REKREAT REKREAT REKREACIJECIJECIJECIJECIJE
Težko je postaviti ločnico med rekreacijo, športom in tekmovalnim športom.
Ko gre za tekmovalni šport, so stvari »pod kontrolo«, kajti gre za
organiziran in strokoven pristop, kjer sodeluje organizator, trener, zdravnik
idr.
Nobeno anketiranje o udeležencih rekreacije ne nudi popolnih podatkov.
V vrstah paraplegikov je rekreacija organizirana v okviru društev, v okviru
Zveze, ob skupnih akcijah, veliko članov pa se z rekreacijo v okviru družine
ukvarja individualno ali kako drugače. Rekreacija doseže svoj namen le
takrat, ko je organizirana, strokovno vodena in se izvaja po določenih
navodilih.

Tu veliko vlogo s svojimi animatorji odigrajo lokalna društva paraplegikov.
Seveda se srečujejo z vrsto težav: prevozi, arhitekturno urejenimi objekti,
športnimi rekviziti in drugo. Improvizacija je torej neizogibna.
V vseh pogledih je rekreacija za ohranjevanje našega občutljivega zdravja
izredno pomembna. Še posebej pri najtežje gibalno oviranih in starejših
članih.

PPPPPARAARAARAARAARAOLIMPIJSKE KOLIMPIJSKE KOLIMPIJSKE KOLIMPIJSKE KOLIMPIJSKE KOLAOLAOLAOLAOLAJNEJNEJNEJNEJNE
Slovenski paraplegiki so na dosedanjih paraolimpijskih igrah dosegli:

• 3 zlate kolajne,

• 6 srebrnih kolajn,

• 11 bronastih kolajn;
TTTTTOREJ, SKUPOREJ, SKUPOREJ, SKUPOREJ, SKUPOREJ, SKUPAAAAAJ 20 PJ 20 PJ 20 PJ 20 PJ 20 PARAARAARAARAARAOLIMPIJSKIH KOLIMPIJSKIH KOLIMPIJSKIH KOLIMPIJSKIH KOLIMPIJSKIH KOLAOLAOLAOLAOLAJNJNJNJNJN.....

K osvojenim kolajnam je potrebno dodati še 11-krat doseženo četrto mesto,
9-krat peto mesto in še nekaj uvrstitev do šestega oziroma osmega mesta.

ŠPORŠPORŠPORŠPORŠPORTNE PTNE PTNE PTNE PTNE PANOGE NANOGE NANOGE NANOGE NANOGE NAŠIH ŠPORAŠIH ŠPORAŠIH ŠPORAŠIH ŠPORAŠIH ŠPORTNIKTNIKTNIKTNIKTNIKOVOVOVOVOV
PPPPPARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKOV SOOV SOOV SOOV SOOV SO:::::
• atletika (met diska, kopja, kija, suvanje krogle; vožnje z vozički na
100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 in 10.000 metrov; maraton -
mali, 21 kilometrov, in veliki, 42 kilometrov),
• košarka,
• kegljanje,
• namizni tenis,
• tenis,
• streljanje z zračnim orožjem,
• smučanje,
• plavanje (rekreativno),
• biljard,
• spretnostna vožnja z avtomobili,
• spretnostna vožnja z motorji štirikolesniki,
• športni ribolov,

• šah.

PO SPO SPO SPO SPO SVETU PVETU PVETU PVETU PVETU PARAPLEGIKI TEKMUJEJO TUDI VARAPLEGIKI TEKMUJEJO TUDI VARAPLEGIKI TEKMUJEJO TUDI VARAPLEGIKI TEKMUJEJO TUDI VARAPLEGIKI TEKMUJEJO TUDI V:::::
• dviganju uteži,
• lokostrelstvu,
• sabljanju,
• ragbiju na vozičkih,
• plavanju,
• bowlingu.
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TTTTTudi ludi ludi ludi ludi ljudjudjudjudjudje s posebnimi poje s posebnimi poje s posebnimi poje s posebnimi poje s posebnimi potrtrtrtrtrebami se poebami se poebami se poebami se poebami se potttttaplaplaplaplapljamo. Še vjamo. Še vjamo. Še vjamo. Še vjamo. Še več, preč, preč, preč, preč, progrogrogrogrogram poam poam poam poam potttttaplaplaplaplapljanjanjanjanjanjajajajaja
bi lahkbi lahkbi lahkbi lahkbi lahko vklo vklo vklo vklo vključili celo v prjučili celo v prjučili celo v prjučili celo v prjučili celo v progrogrogrogrogram ram ram ram ram rehabilitehabilitehabilitehabilitehabilitaciaciaciaciacije, saj je primerje, saj je primerje, saj je primerje, saj je primerje, saj je primeren sen sen sen sen skkkkkorororororaj za vaj za vaj za vaj za vaj za vsesesesese
pacientpacientpacientpacientpaciente. Te. Te. Te. Te. Tudi za najtudi za najtudi za najtudi za najtudi za najteeeeežje gibalno ožje gibalno ožje gibalno ožje gibalno ožje gibalno ovirvirvirvirvirane. S tane. S tane. S tane. S tane. S tem namrem namrem namrem namrem namreč izkeč izkeč izkeč izkeč izkorisorisorisorisoristitit it it ijo pozitivjo pozitivjo pozitivjo pozitivjo pozitivenenenenen
učinek vučinek vučinek vučinek vučinek vode.ode.ode.ode.ode.

Prvi zametki potapljanja sežejo tja v leto 1997, ko so v Novi Gorici organizirali prvi
tečaj. Po pravilih HSA (Handicapped Scuba Association) ga je pripravil SmilSmilSmilSmilSmiljanjanjanjanjan
ZaZaZaZaZavrvrvrvrvrtttttanikanikanikanikanik - prvi inštruktor v Sloveniji, ki je bil usposobljen za izvajanje potapljaških
tečajev za ljudi s posebnimi potrebami. Udeležila sta se ga dva paraplegika. Smiljan
Zavrtanik kasneje ni intenzivneje nadaljeval s to dejavnostjo (žal je že pokojni), naša
prva dva potapljača njegove »šole« se pa še vedno potapljata.

Paraplegiki smo se nato s potapljanjem obširneje seznanili v začetku leta 2002 v
sklopu pilotnega projekta »POTAPLJANJE ZA LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI«, ki ga je
pripravilo interesno združenje IAHD AIAHD AIAHD AIAHD AIAHD Adriaticdriaticdriaticdriaticdriatic. Še isto leto se je šest naših članov (pet
paraplegikov in en tetraplegik) aktivno vključilo v združenje in v juniju 2003 že

POTAPLJANJE

Za posamične športne panoge so potrebni posebej prilagojeni vozički, tekmovanje se
izvaja po mednarodnih pravilih, vodijo ga usposobljeni sodniki in drugi strokovnjaki.

VKLJUČEVVKLJUČEVVKLJUČEVVKLJUČEVVKLJUČEVANJE V NEINVANJE V NEINVANJE V NEINVANJE V NEINVANJE V NEINVALIDNE KRALIDNE KRALIDNE KRALIDNE KRALIDNE KROGE OROGE OROGE OROGE OROGE ORGANIZIRANIHGANIZIRANIHGANIZIRANIHGANIZIRANIHGANIZIRANIH
ŠPORŠPORŠPORŠPORŠPORTNOREKREATNOREKREATNOREKREATNOREKREATNOREKREACIJSKIH DEJCIJSKIH DEJCIJSKIH DEJCIJSKIH DEJCIJSKIH DEJAAAAAVNOSVNOSVNOSVNOSVNOSTITITITITI
Glede vključevanja paraplegikov v programe in tekmovanja neinvalidnih športnikov imamo
paraplegiki kar nekaj dobrih izkušenj. Vključeni smo bili in smo še v razne maratone,
sodelujemo na predtekmovanjih v košarki, udeležujemo se atletskih tekmovanj, kjer
demonstriramo vožnjo z vozički na različno dolgih progah, sodelujemo v akciji olimpijskih
tekov in tudi v številnih drugih športnorekreacijskih akcijah, ki se odvijajo po Sloveniji.
Določene težave nastanejo pri vstopu z vozički v arhitekturno neurejene objekte, še posebej
do sanitarij. Ko se je pred leti prenavljala Fakulteta za šport (sodeč po nedostopnosti
fitnes studia in nedostopnih sanitarijah za invalide na vozičkih), ni nihče pomislil na
športnike na invalidskih vozičkih.

Drugo vprašanje pa je vključevanje paraplegikov v redni proces treningov v klube oziroma
društva. V košarki je to na primer neizvedljivo, v atletiki, streljanju, ribištvu, tenisu, šahu
pa so posamezniki vključeni tudi v klube neinvalidnih športnikov. Dodamo naj, da smo še
vedno v času lastninjenja športnih objektov. Športni objekti (ne vsi) se privatizirajo, to je
pa že druga zgodba, ki se ji reče daj – dam

KAKAKAKAKATEGORIZATEGORIZATEGORIZATEGORIZATEGORIZACIJCIJCIJCIJCIJA ŠPORA ŠPORA ŠPORA ŠPORA ŠPORTNIKTNIKTNIKTNIKTNIKOV POV POV POV POV PARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKOVOVOVOVOV
Omenili smo že, da tekmovanje paraplegikov s sebi enakimi pomeni to, da so vsi tekmovalci
pred športnim nastopom v posamezni športni panogi kategorizirani.
Kategorizacijo opravijo takoimenovani klasifikatorji. Največkrat je to tričlanska komisija,
ki posameznikom določi skupino oziroma kategorijo, v kateri nato nastopajo na vseh
tekmovanjih.
Kategorija se določi glede na funkcionalne sposobnosti posameznika. Klasifikator
(zdravnik, trener ali terapevt) nato spremlja športnika na igrišču ali športnem terenu in
zatem poda končno oceno, ki ga uvrsti v ustrezno skupino.
Kategorizacija praviloma velja za eno olimpijsko obdobje.
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uspešno končalo teoretično in praktično šolanje za osnovno potapljaško kategorijo po
CMAS. Tečajniki so uporabljali prilagojene metode dela, ki so jih v združenju razvili
sami. Prva skupina je v mesecu septembru 2003 in juniju 2004 v Jezerih na otoku
Murterju opravila še stažne potope.

Tečaji so se nadaljevali skozi rekreacijo in tako ima že kar nekaj naših članov uspešno
opravljene izpite potapljanja.
Rekreacijski program potapljanja poteka enkrat tedensko od oktobra do maja v
Termah Zreče. Razdeljen je na uro teorije o potapljanju, plavanje, uporabo SCUBE in
savne. Vodi ga licencirani IAHD inštruktor skupaj z asistenti in zdravniki. Prisotni so v
vseh sklopih programa in skupaj z inštruktorjem določijo omejitve posamičnih
kandidatov. Pogoji v Termah Zreče zadostujejo vsem pravilom, ki so določena za
kvalitetno in varno izvajanje programa. In sicer do stopnje, ko se kandidati odločijo za
potapljaški tečaj in uporabo neoprenske obleke, ki je pogoj za nadaljevanje šolanja.

S pripravami nadaljujejo v našem domu v Semiču, kjer potekajo meritve za obleke,
nato pa se selijo v Maribor v mali olimpijski bazen, kjer v popolni potapljaški opremi
»pilijo« znanje. V poletnem času se v olimpijskem bazenu v Slovenskih Konjicah
individualno ali v parih udeležujejo vaj na globini treh metrov, potapljaško sezono pa
zaključijo z dvema potapljaškima taboroma v Dalmaciji.

Na tečaju vsakega udeleženca posebej obravnavajo, obvezen je tudi pregled in mnenje
zdravnika. TTTTTrrrrrenutno ima kenutno ima kenutno ima kenutno ima kenutno ima kar 1ar 1ar 1ar 1ar 13 par3 par3 par3 par3 paraplegikaplegikaplegikaplegikaplegikooooov in tv in tv in tv in tv in teeeeetrtrtrtrtraplegikaplegikaplegikaplegikaplegikooooov žv žv žv žv že opre opre opre opre opraaaaavlvlvlvlvljenjenjenjenjen
popopopopotttttaplaplaplaplapljašjašjašjašjaški izpit, poleg nki izpit, poleg nki izpit, poleg nki izpit, poleg nki izpit, poleg njih se aktivno pojih se aktivno pojih se aktivno pojih se aktivno pojih se aktivno potttttaplaplaplaplaplja še 7 naših članic in članoja še 7 naših članic in članoja še 7 naših članic in članoja še 7 naših članic in članoja še 7 naših članic in članovvvvv.....

Zveza paraplegikov v sodelovanju z IAHD – Adriatic (ta je od začetka potapljanja
invalidov pri nas prerasla v Mednarodno zvezo za potapljanje ljudi s posebnimi
potrebami) vsako leto organizira prireditev »Dan brez vozička«. Ta je namenjena
mladim in predvsem novim članom Zveze, na kateri med drugim člani potapljači
predstavijo veščine potapljanja in tako v svoje vrste privabijo nove navdušence.

Da so naši potapljači resnično vešči, dokazuje dejstvo, da se individualno ali v
organiziranih skupinah potapljajo že tako rekoč širom po svetu. Omembe vredne
lokacije so: Sharm El Sheikh in Abu Ramada (Egipt), Rdeče morje in celo Kuba. Ne
smemo zanemariti hrvaške obale, ki ponuja vrsto lepih lokacij za ljubitelje podvodnih
užitkov. Tako so naši člani pogledali pod vodo že na otoku Krku, otoku Murterju, v
okolici Dubrovnika, Kostreni. Potopi se izvajajo v zelo različnih pogojih (nočni potopi,
različne temperature, vsi letni časi). Že nekaj let zapored se udeležujejo tudi akcij, kot
sta na primer plavalni maraton po reki Dravi in čistilna akcija reke Krke.

Leto 2007 je v potapljanju za ljudi s posebnimi potrebami zagotovo prelomno. V juniju
so namreč imeli raziskovalni tabor, ki naj bi ljudem z invalidnostjo omogočil čim
varnejše potapljanje. Dvaindvajset udeležencev je v sodelovanju z ekipo Medicinske
fakultete iz Splita pod vodstvom prof. drdrdrdrdr. Žel. Žel. Žel. Žel. Željkjkjkjkjka Dua Dua Dua Dua Dujića jića jića jića jića v DC Neptun v Šilu na otoku
Krku izvajalo potope z namenom raziskovanja vpliva visokega pritiska pri ljudeh s
poškodbo hrbtenjače in ljudeh z visokimi amputacijami. Potapljali so se v parih, tako
da se je z enim gibalno oviranim potapljačem potapljal v paru tudi napredni potapljač
ali inštruktor, ki je bil v dobri fizični kondiciji in nekadilec. Da bi se dobljeni rezultati
testne in primerjalne skupine lahko primerjali, so se potapljali v istem režimu in na isti
globini. Rezultati so zelo ugodni, saj niso pokazali odstopanj v primerjavi z
neinvalidnimi potapljači.
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KULTURA

PISPISPISPISPISAAAAATELJI, POETI IN SLIKARTELJI, POETI IN SLIKARTELJI, POETI IN SLIKARTELJI, POETI IN SLIKARTELJI, POETI IN SLIKARJI KLIČEMO K SPOŠTJI KLIČEMO K SPOŠTJI KLIČEMO K SPOŠTJI KLIČEMO K SPOŠTJI KLIČEMO K SPOŠTOVOVOVOVOVANJUANJUANJUANJUANJU
DRDRDRDRDRUGAČNOSUGAČNOSUGAČNOSUGAČNOSUGAČNOSTITITITITI
Vsi spoštujemo napredek in znanost, ki človeku dajeta znanje. Znanje je križišče, vsi smo
v njem in ga lahko dobimo le drug od drugega. Vsako človekovo izražanje, takšno ali
drugačno, je umetnost in izkušnja za prihodnje rodove. Prav tako se nekaj za prihodnje
rodove skriva v delih, ki jih ustvarjajo slovenski paraplegiki. V likovni ali besedni umetnosti,
glasbi ali razvoju znanstvene misli človek skoraj ne more mimo občutka, da se ravno ob
najtežjih stanjih rodijo najboljši umetniki. Prav iz novih situacij se lahko razvijejo
sposobnosti, iz katerih najpristneje zaživi človekova neposredna ustvarjalnost. Kam bi
sicer s svojim prostim časom, kam z življenjsko energijo, ki je v vseh nas. Če nam bi
narava vzela še ta dar, ki ga imamo, bi sklonili glavo in uveneli kot cvetlica brez vode.
Žar življenjske sreče bi ugasnil v naših očeh, saj vsak od nas v svoja dela vnaša delček
svojega srca, del sebe.

Da likovniki svoja dela ustvarjajo z usti, to ni pomembno. Torej, enakovredno kot vsi
drugi umetniki, s šolo ali brez nje. Vsi se v svojih delih razdajamo. Razdajamo se iz
potrebe, da izrazimo svoja čustva in nagnjenja do umetnosti in iz želje, da bi tudi drugim
dali vsaj delček svojega notranjega bogastva in lepote.

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 sproti prisvajamo in smo z njim v neposrednem stiku, ostaja v
nas sredi trdnih zakonov življenja tudi nekakšna globlja odgovornost. Jasno postavljeni
drug ob drugem najdemo tisto mejo, kjer se sekajo črte, črke, ploskve in barve ustvarjalcev.
Le ob spoznavanju ustvarjalnosti se lahko na dveh povsem različnih koncih (vendar v isti
točki) najdeta trnovo življenje in umetnost, ki ji je prav to življenje navdih in izpoved.

INTERESNE DEJAVNOSTI
ČLANI NČLANI NČLANI NČLANI NČLANI NAAAAAJ BI BILI ČIM BJ BI BILI ČIM BJ BI BILI ČIM BJ BI BILI ČIM BJ BI BILI ČIM BOLJ DEJOLJ DEJOLJ DEJOLJ DEJOLJ DEJAAAAAVNIVNIVNIVNIVNI
Poleg osnovnih, želimo našim članom omogočiti tudi izvajanje sekundarnih potreb, kjer
naj bi se izobraževali, izpopolnjevali in aktivno delovali. Interesne dejavnosti zavzemajo
široko področje, kjer lahko svoje zanimanje in aktivnosti najdejo prav vsi naši člani. Tako
mlajši kot starejši, ženske in moški, paraplegiki in tetraplegiki. Dejavnosti izvajajo
predvsem pokrajinska društva v svojih delovno-bivalnih prostorih ali pa v domu v Semiču
in Pacugu.
Društva organizirajo različne izobraževalne tečaje: jezikovne, računalniške, šahovske …

ŽensŽensŽensŽensŽenskkkkkeeeee se rade družijo in na teh druženjih se porajajo številne ideje in snujejo vsemogoči
načrti o njihovih ročnih spretnostih. Zato si ob različnih priložnostih lahko večkrat ogledamo
zanimivo razstavo njihovih izdelkov.

Mladi parMladi parMladi parMladi parMladi paraplegikaplegikaplegikaplegikaplegiki morajo na začetku svoje, povsem nove življenjske poti najprej pridobiti
samozavest, da se bodo lahko samostojno in čim prej vrnili v normalne v družbene tokove.
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MEDNARODNE AKTIVNOSTI

INFORMATIVNA DEJAVNOST

Hkrati pa tudi željo, da bodo v življenju postali produktivni in dejavni. Za to so najbolj
primerna motivacijska srečanja z neinvalidnimi vrstniki in obiski primernih prireditev.

AAAAATTTTTVVVVV-mo-mo-mo-mo-motttttorisorisorisorisoristitit it it i so zelo aktivni. Po različnih krajih Slovenije organizirajo srečanja, kjer si
po adrenalinskih vožnjah izmenjujejo izkušnje. Seveda beseda teče predvsem o motorjih.

V interesne dejavnosti želimo vključiti čim večje število naših članov, da bi postali bolj
ustvarjalni in aktivni.

Programu informativne dejavnosti posvečamo veliko pozornosti že od same ustanovitve
naprej. Menimo, da mora biti vsak član podrobno informiran o celostnem delovanju
svoje organizacije. V preteklih štirih desetletjih je glasilo, ki je bilo vseskozi osnovni vir
obveščanja, štirikrat menjalo vsebinsko zasnovo in zunanjo obliko. Prilagajalo se je pač
našim zmožnostim, potrebam in željam. Prelomno je bilo leto 1980, ko je glasilo z
naslovom PARAPLEGIK dobilo obliko revije. Zdaj lahko rečemo, da imamo lepo, pestro in
zanimivo glasilo z bogato in tudi strokovno vsebino. Menimo, da vsak bralec v glasilu
najde nekaj zase in da ga rad prebira. Seveda pa smo člane, svojce, sodelavce, sorodne
organizacije in tudi širšo javnost informirali še s priložnostnimi zloženkami in bilteni. Pri
afirmiranju organizacije ter delu in življenju naših članov smo s pridom izkoristili tudi
vse javne medije.
V času sodobne informacijske tehnologije smo se tudi paraplegiki dokaj hitro vključili v
neizmerni svetovni splet. Naša Zveza (tudi pokrajinska društva) ima obsežno in sodobno
spletno stran. Številni obiskovalci na njej dobijo skoraj vse podrobne informacije, ki so
tudi redno in vsakodnevno ažurirane – wwwwwwwwwwwwwww.zv.zv.zv.zv.zveza-pareza-pareza-pareza-pareza-paraplegikaplegikaplegikaplegikaplegikooooovvvvv.si..si..si..si..si.
Ob večjih projektih in prireditvah pripravimo tiskovne konference.

ESCIFESCIFESCIFESCIFESCIF - Evropska zveza oseb s spinalno poškodbo je bila v švicarskem mestu Nottwil
ustanovljena 31. marca 2006. Vodi jo predsednik dr. Daniel Joggi iz Švice. Že naslov
pove, da organizacija evropskih paraplegikov in tetraplegikov združuje ljudi, ki imajo
poškodbo hrbtenjače. Pri delu evropske zveze so državne meje nekako zabrisane, saj nas
vežejo skupni problemi in želje. Zdaj smo prišli do točke, ko živi prva generacija
starostnikov, ki so se ponesrečili v mladih letih in starost dočakali na invalidskih vozičkih.
Strokovna javnost še ne ve natanko, kakšen naj bi bil najboljši model za skrb za zdravje
paraplegikov in tetraplegikov. In prav Zveza paraplegikov Slovenije s sodelovanjem v tej
organizaciji zagotavlja razvojno usmerjenost in skrb za kvaliteto življenja vseh evropskih
paraplegikov in tetraplegikov. Trenutno delujemo v treh različnih mednarodnih programih
in prav s sodelovanjem v mednarodnem odboru za pripravo »Rehabilitacijske strategije
za osebe s poškodbo hrbtenjače« lahko največ prispevamo za naše bolj kvalitetno življenje.
Naša usmerjenost deluje preko naših predstavnikov, ko skrbi za življenje ljudi s poškodbo
hrbtenjače na evropskem nivoju.
Evropska zveza je do sedaj organizirala štiri kongrese in sprejela vrsto sklepov, ki bodo
pripomogli k bolj kvalitetnemu življenju evropskih paraplegikov in tetraplegikov. Zveza
paraplegikov Slovenije je sodelovala na ustanovnem kongresu v Nottwilu v Švici, Lobbachu
v Nemčiji in v Umagu na Hrvaškem, kjer je bil na pomembno funkcijo blagajnika izvoljen
Jani Trdina.
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PREDSTPREDSTPREDSTPREDSTPREDSTAAAAAVITEV DRVITEV DRVITEV DRVITEV DRVITEV DRUŠTEV ZPSUŠTEV ZPSUŠTEV ZPSUŠTEV ZPSUŠTEV ZPS
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV
LJUBLJANSKE POKRAJINE
DRDRDRDRDRUŠTUŠTUŠTUŠTUŠTVVVVVO PO PO PO PO PARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKOV LJUBLJOV LJUBLJOV LJUBLJOV LJUBLJOV LJUBLJANSKE POKRAANSKE POKRAANSKE POKRAANSKE POKRAANSKE POKRAJINEJINEJINEJINEJINE
DunajsDunajsDunajsDunajsDunajskkkkka cesa cesa cesa cesa cesttttta 1a 1a 1a 1a 188, 188, 188, 188, 188, 1000 L000 L000 L000 L000 Ljubljubljubljubljubljanajanajanajanajana
TTTTTel:el:el:el:el: 01 / 569-11-23, FFFFFax: ax: ax: ax: ax: 01 / 569-11-24
UUUUUrrrrradne uradne uradne uradne uradne ure:e:e:e:e: vsak dan od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure
PrPrPrPrPredsednik:edsednik:edsednik:edsednik:edsednik:  Gregor Gračner
E-pošE-pošE-pošE-pošE-pošttttta:a:a:a:a: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
TR: TR: TR: TR: TR: 03170-1003169118
DŠ: DŠ: DŠ: DŠ: DŠ: SI 92039456
SpleSpleSpleSpleSpletna stna stna stna stna strtrtrtrtran: an: an: an: an: www.drustvo-para-lj.si

Društvo je bilo na občnem zboru članov paraplegikov iz ljubljanske regije ustanovljeno
5. decembra 1978 v prostorih Plave lagune v Ljubljani. Prvi predsednik društva je postal
Dušan Ambrož, po nekaj letih ga je nasledil Ivan Pibernik, ki je društvo vodil kar devetnajst
let, zatem je to mesto za štiriletno mandatno obdobje prevzel Dane Kastelic. Zaradi
kadrovskih sprememb na Zvezi ga je za dobro leto zamenjala Mirjam Kanalec, zdaj pa
društvo že drugo mandatno obdobje (tako kot prejšnji predsedniki) zelo uspešno vodi
Gregor Gračner. Vsi predsedniki in predsednica so k razvoju in prepoznavnosti društva
dali svoj pečat in v svojem obdobju predsednikovanja svoj doprinos.

Društvo je vse od ustanovitve pa do otvoritve svojih prostorov 29. junija 2005 gostovalo
in delovalo v utesnjeni sobici Zveze. Res, da nismo imeli obratovalnih stroškov, res pa je
tudi, da nismo mogli v celoti izvajati naših programov in aktivnosti, ki so vezane na
velikost prostorov.
Novi prostori nam omogočajo izvajanje široko zastavljenih ciljev in akcij.
Te so: organiziranje jezikovnih tečajev (angleščina, italijanščina, nemščina, španščina),
računalniških in šahovskih tečajev, izvajanje presoterapije in masaž, ženske dejavnosti,
predavanj in celo preventivnih pregledov. Vse te aktivnosti redno in kontinuirano izvajamo,
pri članih pa je zanje dokaj veliko zanimanja. V prostorih delujejo tudi vsi organi
upravljanja in komisije.

Pri društvu največjo pozornost posvečamo izvajanju specifičnih socialnih programov.
Izvajamo pomoč na domu (osebna asistenca), ki jo trenutno izvajajo štiri asistentke,
zaposlene na društvu,  in nudijo pomoč šestnajstim najbolj pomoči potrebnim članom.
Člani, ki živijo v domovih za ostarele, ženske in mladi iz obeh aktivov, se vsako leto
redno srečujejo v Domu paraplegikov v Semiču in Domu paraplegikov na Pacugu. Za
realizacijo teh programov skrbijo socialni referent, njegov pomočnik in dobro usposobljena
mreža sedemnajstih socialnih. To je ena najbolj direktnih oblik in hitrega reševanja
problemov, s katerimi se vse več naših članov sooča.

Uspešno in masovno delujemo na športnem področju. Odlični smo v kegljanju, zelo dobri
pa v košarki, atletiki, streljanju, šahu in namiznem tenisu. Naši športniki nastopajo tudi
na največjih tekmovanjih, kot so paraolimpijske igre. Smo tudi organizatorji odmevnega
mednarodnega turnirja v košarki in spominskega tekmovanja Toneta Pogačnika ter



priljubljenega novoletnega turnirja. Večkrat smo bili tudi izvajalci najbolj množičnega
atletskega tekmovanja v spomin prof. Bojana Hrovatina.

Na področju kulture imamo dve uspešni pesnici, ki sta izdali več pesniških zbirk, med
likovniki pa kar nekaj zelo dobrih slikarjev. Najbolj odmevna in priznana sta dva
tetraplegika, ki sta člana elitnega Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali
nogami.

Kljub pestremu programu pa želimo ponudbo našim članom še izboljšati. To bomo dosegli
le z boljšimi pogoji za delo, ki jih v naslednjih štirih letih vidimo v večjih delovno-bivalnih
prostorih. Mogoče kje na obrobju mesta, kjer bi lahko rešili tudi vedno prisoten problem
parkiranja. Sedanji prostori nas ob večjih akcijah namreč že utesnjujejo in onemogočajo
bolj kvalitetno izvajanje programov. Seveda se programi izvajajo tudi izven društvenih
prostorov (občni zbori, izleti, srečanja, silvestrovanja itd.). Toda zaradi velikega števila
članstva (320) se tudi pri izvedbi teh programov velikokrat soočamo s prostorskimi
stiskami.

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je imelo v 30-letnem obdobju zelo razgibano
delovanje, toda za naše člane bo pomembnih tudi naslednjih 30 let. Društvo se bo moralo
odzivati in ozirati na potrebe članov, ki se iz leta v leto spreminjajo. In temu delu želimo
vložiti kar nekaj truda, da v času globalizacije ostane društvo pomemben člen pri
vsakodnevnem življenju osebe, ki po zlomu hrbtenice, oziroma okvari hrbtenjače pristane
na invalidskem vozičku.

JoJoJoJoJožžžžže Globoke Globoke Globoke Globoke Globokararararar

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV
SEVERNE ŠTAJERSKE
DRDRDRDRDRUŠTUŠTUŠTUŠTUŠTVVVVVO PO PO PO PO PARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTOV SEVERNE ŠTOV SEVERNE ŠTOV SEVERNE ŠTOV SEVERNE ŠTAAAAAJERSKEJERSKEJERSKEJERSKEJERSKE
LackLackLackLackLackooooovvvvva 43, 2000 Maribora 43, 2000 Maribora 43, 2000 Maribora 43, 2000 Maribora 43, 2000 Maribor
TTTTTel.: el.: el.: el.: el.: 02/614 20 83, FFFFFAX: AX: AX: AX: AX: 02/614 20 84, GSM:GSM:GSM:GSM:GSM: 041/708 572
UUUUUrrrrradne uradne uradne uradne uradne ure: e: e: e: e: sreda od 16. do 19. ure
PrPrPrPrPredsednik:edsednik:edsednik:edsednik:edsednik: Vilibald Pepevnik
E-pošE-pošE-pošE-pošE-pošttttta:a:a:a:a: dp-severne.stajerske@guest.arnes.si
TR:TR:TR:TR:TR: 04515-0000202365 Nova KBM
DŠ: DŠ: DŠ: DŠ: DŠ: 93676085
SpleSpleSpleSpleSpletna stna stna stna stna strtrtrtrtran:an:an:an:an: www.drustvo-para-mb.si

Organizacija slovenskih paraplegikov 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 (Zveza) z devetimi deželnimi
društvi. Tak sestav organiziranosti ima Zveza še danes.

V ospredju delovanja Društva paraplegikov severne Štajerske (DPSŠ) je program v okviru
PARACENTRA, kjer so poudarjene komponente 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 paraplegike in druge člane ter svojce
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ter njihovo socialno varnost v družbi. Zaradi etičnih načel je struktura članstva predstavljena
statistično zelo elementarno.

Naloge društva so opredeljene predvsem s specifičnostjo potreb članstva. Pri tem se vedno
upoštevajo načela za organiziranje, ki poudarjajo prostovoljno včlanitev, razpoznavno
invalidnost, odprtost ter nepridobitništvo društva. DPSŠ ima svoje cilje in naloge,
upravljalne ter organizacijske in strokovne dejavnosti. Pri slednjih se povezuje tudi z
zunanjimi strokovnimi sodelavci in institucijami, kot društvo pa se povezuje z Zvezo, ki
ima strokovni svet, ki je transdisciplinaren in ga sestavljajo strokovnjaki različnih
znanstvenih panog. Ker je DPSŠ neprofitna organizacija,  nima svojega vira dohodka,
financira se predvsem s sredstvi iz lokalnih institucij in dotacij Zveze 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.

Danes DPSŠ deluje in združuje paraplegike ter izvaja programe na območju naslednjih
38. občin:
Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-
Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole,
Markovci, Mestna občina Maribor, Mestna občina Ptuj, Miklavž na Dravskem polju,
Oplotnica, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska
Bistrica, Starše, Sv. Ana, Sv. Andraž v Slovenski goricah, Šentilj, Sv. Trojica v Slovenskih
goricah, Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.

Osnovni cilj izvajanja programa DPSŠ v okviru PARACENTRA je zmanjševanje socialne
izključenosti in zagotavljanje enakopravnih možnosti vključevanja paraplegikov in
tetraplegikov v vse sfere družbenega življenja, in sicer s tem, da uporabniki:

• pridobijo nove socialne veščine in komunikacijske vzorce,

• osvojijo konstruktivne pristope pri reševanju problemov,

• osvojijo nova funkcionalna znanja in spretnosti,

• povečajo občutek lastne vrednosti,

• pridobijo večjo stopnjo samostojnosti,

• osvojijo nove načine za samomotivacijo,

• prepoznavajo in razvijajo lastne potenciale,

• sprejmejo lastno gibalno omejenost,

• skrbijo za telesno in duševno zdravje,

• širijo socialno mrežo.

DPSŠ je leta 2002 v skladu z Zakonom o društvih od MDDSZ pridobilo status delovanja v
širšem javnem interesu.
V skladu z Zakonom o invalidskih organizacijah je leta 2003 pridobilo status invalidske
organizacije.

Splošni podatki:Splošni podatki:Splošni podatki:Splošni podatki:Splošni podatki:
Društvo paraplegikov severne Štajerske je bilo ustanovljeno 20. novembra 1979. leta.
Dosedanji predsedniki DPSŠ: Franci Žiberna, Bogdan Petek, Srečko Brunček in Vilibald
Pepevnik.

Danes DPSŠ deluje v lastnih prostorih na Lackovi cesti 43 v Mariboru in v lastnih prostorih
in objektih z namensko rabo za izvajanje športnih in turističnih aktivnosti na lokaciji
Osek 104, Sveta trojica, kjer izvaja programe za gibalno ovirane osebe v regiji delovanja.

VVVVVilibald Pilibald Pilibald Pilibald Pilibald Pepeepeepeepeepevnikvnikvnikvnikvnik
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DRUŠTVO PARAPLEGIKOV
JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE
Opekarniška cesta 15 A, 3000 Celje
TTTTTel.: el.: el.: el.: el.: 03/54-11-993, FFFFFax:ax:ax:ax:ax: 03/54-11-993, GSM:GSM:GSM:GSM:GSM: 041/495-521
UUUUUrrrrradne uradne uradne uradne uradne ure: e: e: e: e: vsak ponedeljek in četrtek od 12. do 16. ure
Predsednik: Predsednik: Predsednik: Predsednik: Predsednik: Janez Hudej
E-pošE-pošE-pošE-pošE-pošttttta:a:a:a:a: dce.paraplegik@guest.arnes.si
TR:TR:TR:TR:TR: 06000-0042940647
DŠ: DŠ: DŠ: DŠ: DŠ: 47250488
SpleSpleSpleSpleSpletna stna stna stna stna strtrtrtrtran:an:an:an:an: www.drustvo-para-ce.si

Ustanovni zbor društva je bil 16. decembra 1978 v Zdravilišču Laško. Novoustanovljeno
društvo, ki je na ustanovnem zboru štelo 18 članov, je bilo registrirano naslednje leto, to
je leta 1979, ko je pričelo svoje zastavljene programe tudi izvajati, zato to leto štejemo
tudi za začetek delovanja društva.
Prvi predsednik društva je bil Franc Pečnik iz Laškega. Od leta 1980 do 1984 je bila
predsednica društva Julčka Kralj, od leta 1984 do 2000 je bil z najdaljšim stažem
predsednik Jože Berlinger, od leta 2000 je predsednik Janez Hudej.
Prve prostore je imelo društvo v Laškem. Leta 1982 je društvo dobilo v najem prostore v
središču Celja, leta 1995 se je sedež društva preselil v lastne delovne prostore v Celju na
Hudinji. Leta 2006 pa je zaradi velikega povečanja števila članstva društvo pridobilo
večje delovno-bivalne prostore.
Društvo danes šteje 136 članov in deluje na področju 33 občin, vse od Občine Solčava,
celotni Savinjski in Šaleški dolini, širšem celjskem območju, Radeč in Obsotelja do Bistrice
ob Sotli. 35 % članov ima poškodbe hrbtenjače, nastalih kot posledica prometnih nesreč
(trajna paraliziranost in prikovanost na invalidski voziček).
Članom in vsem gibalno oviranim ljudem pomagamo pri premostitvi invalidnosti in
aktivnem vključevanju v vsakodnevno življenje. Izvajamo prevoze, socialno delo, oskrbo
s tehničnimi pripomočki, osebno asistenco, nego in fizično pomoč, programe za
mladostnike s posebnimi potrebami, programe za ohranjevanje zdravja, informativno in
kulturno dejavnost ter rekreativne in športne dejavnosti ter odpravljanje arhitekturnih
ovir.
Glavni program društva so prevozi paraplegikov. Prvo kombinirano vozilo smo v društvu
s pomočjo sredstev FIH-a kupili leta 1992, drugega 1999, tretji kombi pa smo kupili v
društvu konec leta 2008 s pomočjo donatorskih sredstev in sredstev FIH-a. Kombinirano
vozilo nam omogoča:

• prevoze v zdravstvene ustanove na preventivne in specialistične preglede,

• prevoze v zdravilišča na obnovitveno rehabilitacijo,

• obiske članov v bolnišnicah in na domu ter v domovih za varstvo odraslih,

• prevoze članov na srečanja,

• prevoze na športne in kulturne dejavnosti,

• pomoč pri prevozih drugim invalidskim organizacijam.

V letu 2008 smo pričeli izvajati projekt »ŠE VEDNO V »ŠE VEDNO V »ŠE VEDNO V »ŠE VEDNO V »ŠE VEDNO VOOOOOZIM, VENDZIM, VENDZIM, VENDZIM, VENDZIM, VENDAR NE HODIM«,AR NE HODIM«,AR NE HODIM«,AR NE HODIM«,AR NE HODIM«, s
katerim:

• želimo dvigniti zavest posameznikov o večji varnosti v cestnem prometu in odgovornem
obnašanju v cestnem prometu na nacionalni ravni,
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• želimo preventivno osveščati širšo slovensko javnost o najhujših posledicah prometnih
nesreč,

• hočemo predstaviti aktivno delovanje paraplegikov po rehabilitaciji.

Delovanje društva bo tudi v bodoče namenjeno lažjemu premagovanju težke invalidnosti
naših članov. Aktivno pa bomo paraplegiki iz širšega celjskega področja pristopili k
izvajanju projektov, s katerimi bomo lahko partner državnim resorjem.

Janez HudejJanez HudejJanez HudejJanez HudejJanez Hudej

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV
DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN
POSAVJA
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV DOLENJSKE,
BELE KRAJINE IN POSAVJA
Šegova 119, p.p. 720, 8000 Novo mesto
TTTTTel.: el.: el.: el.: el.: 07 / 33-21-644, FAX: 07 / 33-21-647
UUUUUrrrrradne uradne uradne uradne uradne ure:e:e:e:e: ponedeljek, sreda in četrtek od 9. do 15. ure
PrPrPrPrPredsednik: edsednik: edsednik: edsednik: edsednik: Jože Okoren
E-pošE-pošE-pošE-pošE-pošttttta:a:a:a:a: dnm.paraplegik@guest.arnes.si , drustvo.pdbkip@siol.net
TR:TR:TR:TR:TR: 02970-0019608618
DŠ: DŠ: DŠ: DŠ: DŠ: 26191024
SpleSpleSpleSpleSpletna stna stna stna stna strtrtrtrtran:an:an:an:an: www.drustvo-para-nm.si

NNNNNAŠIH 30 LET ORAŠIH 30 LET ORAŠIH 30 LET ORAŠIH 30 LET ORAŠIH 30 LET ORGANIZIRANEGA DELGANIZIRANEGA DELGANIZIRANEGA DELGANIZIRANEGA DELGANIZIRANEGA DELOVOVOVOVOVANJANJANJANJANJAAAAA
Slovenski paraplegiki smo organizirano delovali od leta 1969 v enoviti organizaciji. Iz
leta v leto se je število paraplegikov večalo, s tem pa so se širili tudi programi. Deset let
kasneje se je pokazala predvsem organizacijska potreba po drugačnem  združevanju in
zadovoljevanju potreb. Z organizacijo (takrat regijskih in medobčinskih društev
paraplegikov) kot samostojne pravne osebe je bil zagotovo dosežen namen. To se je
izkazalo kaj kmalu, saj so posamezni člani lahko bolj neposredno sodelovali v svojem
okolju.
Tako se je zgodila organizacija paraplegikov pred desetimi leti tudi v Novem mestu. Društvo
združuje diagnoze paraplegije, tetraplegije, parapareze in tetrapareze na istem
teritorialnem območju od vsega začetka. Naše društvo nosi danes naziv Društvo
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. To je na področju osemnajstih občin.
Vsi vemo, da so bili začetki zelo zanimivi, polni zagnanosti pri posameznikih, kljub temu
da smo razpolagali le s svinčnikom in nekaj papirja. Brez velikega pompa smo pričeli
urejati vse potrebne formalnosti, od registracije društva do prilagoditve temeljnega akta
(Statut), in kot najpomembneje, dosegli smo pridobitev prostorov za delovanje.

Kot najboljša začasna rešitev se je pokazala, da je nam družina Zorko odstopila sobo v
svoji lastni hiši. V danem trenutku je bila to najboljša  rešitev, kajti Bernarda je postala
prva tajnica, pokojni Jože Radej pa prvi predsednik. Tako smo imeli pri Zorkovih razne
sestanke, razgovore, sprejem obiskov, skratka, vršila se je vsa administracija, ki pa je ni
bilo malo. Po nekajletnem delovanju smo se preselili v prostore Doma starejših občanov
v Šmihelu. To nam je lokacijsko sicer odgovarjalo, kajti v domu je vedno (vsaj takrat) bilo
tudi precejšnje število  naših članov. Dom nam je nudil tudi večje prostore za razne sestanke,
srečanja, občne zbore itd. Vse lepo in prav, vendar smo šele čez nekaj časa videli, da je
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poleg naše pisarne mrtvašnica. Tudi to mora biti, vendar je lahko zelo neprijeten občutek.
Naše aktivnosti skupaj z Zvezo paraplegikov so obrodile sadove pri pridobitvi lastnih
prostorov na Novem trgu v Novem mestu. Otvoritev in  selitev smo opravili v letu 1994.
Prijetno okolje in funkcionalno opremljeni prostori so nam omogočali delovanje in
izpolnitev večino potreb pri članih. Iz leta v leto se je dejavnost nekako širila in s tem tudi
potreba po večjih, še bolj funkcionalnih prostorih. Razmišljanja so bila za marsikoga
preveč optimistična in tako rekoč nedosegljiva. Rekli smo si, da ‘cagav fant še ni ...’ in da
imajo korajžni srečo.
Napeli smo vse sile in znanje, s katerimi smo razpolagali, zaupali sebi in prišel je 4. julij
2005, ko smo opravili svečano otvoritev sedanjih prostorov v Šmihelu, kjer danes
opravljamo svoje poslanstvo. Resnično smo zadovoljni s prostorsko ureditvijo in vse naše
skupno delo se je bogato poplačalo.

Tako danes izvajamo posebne socialne programe, kot so prilagojeni prevozi, pomoč pri
nabavi medicinsko tehničnih pripomočkov, prilagajanje okolja, šport in rekreacija, kulturna
dejavnost, razne interesne dejavnosti in drugo. Zelo pomembni so prevozi, saj le-teh
opravimo na leto v društvu preko 120 tisoč kilometrov. Nadvse pomembna dejavnost je
delovanje v posameznih primerih pri članicah in članih glede osebnih potreb. Tu zagotovo
opravlja društvo pomembno poslanstvo. Neprecenljivo je tudi sodelovanje s svojci.

Veliko je bilo povedanega in doživetega skozi vsa leta delovanja organizacije. Namen
delovanja je dosežen s tem, da posamezniki vidijo in čutijo svojo pripadnost. Povsem
razumljivo je, da so potrebe in z druge strani možnosti zelo različne. Upam si trditi, da
ima organizacija kapital v smislu trdne uveljavitve v prostoru, kjer deluje.

Kakor za koga, doba trideset let je lahko dolga ali tudi ne. Pomembno je, da se dosegajo
cilji in zastavljene naloge. Veseli nas, da se nismo nikoli zapirali, temveč smo naše
sodelovanje z različnimi institucijami ali posamezniki iz leta v leto samo poglabljali.
Vloženo delo se nam bogato obrestuje. Vse te izkušnje so lahko dobra popotnica za
nadaljnje delo.

JoJoJoJoJožžžžže Oke Oke Oke Oke Okorororororenenenenen

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV
GORENJSKE
DRDRDRDRDRUŠTUŠTUŠTUŠTUŠTVVVVVO PO PO PO PO PARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKOV GORENJSKEOV GORENJSKEOV GORENJSKEOV GORENJSKEOV GORENJSKE
Lojzeta Hrovata 4 C, 4000 Kranj
TTTTTel.: el.: el.: el.: el.: 04 / 23-54-550, FFFFFAX: AX: AX: AX: AX: 04 / 23-54-555
UUUUUrrrrradne uradne uradne uradne uradne ure: e: e: e: e: ponedeljek, sreda od 9. do 14. ure ali po potrebi
PrPrPrPrPredsednik:edsednik:edsednik:edsednik:edsednik: Metod Zakotnik
E-pošE-pošE-pošE-pošE-pošttttta:a:a:a:a: dp-gorenjske@guest.arnes.si
TRR:TRR:TRR:TRR:TRR: 000007000-00007000-00007000-00007000-00007000-0000111110863308633086330863308633
DŠ:DŠ:DŠ:DŠ:DŠ: 54674387
SpleSpleSpleSpleSpletna stna stna stna stna strtrtrtrtran: an: an: an: an: www.drustvo-para-kr.si

Marsikdo od nas kar ne more verjeti, da je preteklo že toliko let, odkar smo se na sceni
pojavili slovenski paraplegiki in tetraplegiki, združeni v enotno organizacijo, ki jasno in
glasno razglaša naše potrebe, želje in hotenja.
V tem času živimo, zato ga hočemo tudi soustvarjati.
To smo hoteli tudi pred štiridesetimi leti in iz tega hotenja se je rodila Zveza paraplegikov
Slovenije.
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Ker pa je želelo čim več članov pomagati - soustvarjati pri razvoju našega življenja, so se
razvila območna društva in tudi mi smo leta 1979 registrirali svoje društvo, Društvo
paraplegikov Gorenjske.

Takrat je bil to za nas velik podvig in srečni smo se ga lotili, seveda s pomočjo Zveze.
Danes je to velika odgovornost do članov in družbe, tako da še vedno ne bi šlo brez
pomoči Zveze.

Danes imamo lepe “obratovalne” prostore v Kranju in v društvu so vključene vse gorenjske
občine.
Registriranih je 106 članov, kje pa je gotovo še kakšen, ki ne želi biti v naših vrstah.
Vsem je dana možnost, da se udejstvujejo po svoji izbiri v dejavnosti, ki ustreza željam in
zmožnostim posameznika.
Tako je močno razvita športna sekcija, saj naši košarkarji niso zanemarljivi,  dolga leta so
bili tudi državni prvaki.
Tudi strelci in šahisti so uspešni, da o tenisu, smučanju in motoristih ne govorimo preveč.
O namiznem tenisu pa poročajo v vseh športnih medijih in mi le povemo, da sta dekleti
naši članici - “naše gore list”- bi se reklo po domače.
Kulturna sekcija tudi ni zanemarljiva, saj sta v njej zastopana dva slikarja, ki se udeležujeta
vseh slikarskih kolonij in razstav ter se še izobražujeta - izpopolnjujeta. Pesnica je hkrati
vsestranska in se udeležuje vseh kulturnih prireditev, kamor je povabljena. Izdelovalec
vitraž je pravi mojster, ki za svoje izdelke riše vzorce sam in vemo, da je takih mojstrov
malo. Največ skrbi in pozornosti vodilni namenjajo socialni problematiki članstva.
Za prevoze športnikov in vseh članov, ki nimajo lastnega prevoza, je na voljo kombinirano
vozilo s šoferjem in teh ni malo. Vsakemu novemu članu se posveča vsa skrb ob vstopu v
nov način življenja, ki se mu popolnoma obrne na glavo, in pomagamo mu lahko le tisti,
ki smo to pot že prehodili. Zato je velika vloga društva, da seznanja člane z vsemi novostmi,
tako na medicinski, ortopedski kot tudi zakonodajni ravni. Prav zakonodaja pa je tista, ki
nam je najmanj znana in smo od nje najbolj odvisni. Ta nam tudi reže pogačo, ki nam
omogoča živeti, se pa v teh tridesetih letih ni prav nič povečala, v zadnjih se je celo
zmanjšala.
Vendar smo trdoživi, zato bomo preživeli, kot smo začeli iz nič.

Začeti iz nič zmorejo le močni, iznajdljivi in odločni, in takšen je bil naš prvi predsednik
Albin Rožman. Prve sestanke smo imeli v gostilni ali v enem od razredov v osnovni šoli,
dokler ni našel skromne sobice, v katero smo lahko postavili le pisalno mizo, omaro,
termoakomulacijsko peč, da nismo pozimi zmrznili. Le štirje invalidi na vozičkih so lahko
parkirali drug ob drugem. Prostor je bil res neprimeren, ker je bil vlažen, nezračen in
temen, a bil je naša rešitev, imeli smo svoj kotiček, kjer smo se zbirali, delali in kovali
nove načrte.
Takratni člani so bili zelo mladi in temu primerno zagnani. Za vzgled smo imeli najboljšega
športnika, ki ni nikoli klonil in vedno pomagal vsem, ki so pomoč potrebovali.
Marjan Peternelj je bil vedno vzor vsem športnikom in ko se mu je pridružil še Marjan
Trdina, je košarka stopila v prvi plan. Seveda so bili dobri rezultati tudi v drugih športnih
panogah, a atletiki in košarki je bilo namenjeno največ pozornosti in podpore. Bile so
tudi druge dejavnosti, kot so še danes, le da je bilo več medsebojnega druženja in
medsebojne pomoči, ker ni bilo društvenih prevozov. Vsak, ki je imel avto, je peljal na
izlet ali piknik vsaj še enega ali dva člana, da ni bil nihče prikrajšan za društvene prireditve.

Tudi vsi predsedniki, ki so v teh letih vodili društvo, so bili zelo skrbni in delavni, med
njimi Albin Rožman, kot prvi, nato nadaljni Lado Krmec (pokojni),  Marjan Trdina, Janez
Lesar (pokojni), Peter Robnik, Slavko Bračič in sedaj Metod Zakotnik. Upamo, da bo tako
še vsa nadaljnja leta, ker naša populacija invalidov brez društva res ne bo mogla dostojno
živeti.

MeMeMeMeMetttttod Zakod Zakod Zakod Zakod Zakoooootniktniktniktniktnik
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DRDRDRDRDRUŠTUŠTUŠTUŠTUŠTVVVVVO PO PO PO PO PARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKOV ISOV ISOV ISOV ISOV ISTRE IN KRASTRE IN KRASTRE IN KRASTRE IN KRASTRE IN KRASAAAAA
Fornače 37, 6330 PIRAN
TTTTTel.:el.:el.:el.:el.: 05 6732235, GSM: GSM: GSM: GSM: GSM: 041 697 561
UUUUUrrrrradne uradne uradne uradne uradne ure:e:e:e:e: po dogovoru
PrPrPrPrPredsednik:edsednik:edsednik:edsednik:edsednik: Željko Geci
E-pošE-pošE-pošE-pošE-pošttttta:a:a:a:a: dpik.koper@guest.arnes.si
TR:TR:TR:TR:TR: 10100-0034623369 Banka Koper
DŠ: DŠ: DŠ: DŠ: DŠ: 84790962
SpleSpleSpleSpleSpletna stna stna stna stna strtrtrtrtran:an:an:an:an: www.drustvo-para-kp.si

ZGODOVINZGODOVINZGODOVINZGODOVINZGODOVINA DRA DRA DRA DRA DRUŠTUŠTUŠTUŠTUŠTVVVVVA PA PA PA PA PARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKOV ISOV ISOV ISOV ISOV ISTRE IN KRASTRE IN KRASTRE IN KRASTRE IN KRASTRE IN KRASAAAAA
Društvo paraplegikov Istre in Krasa je bilo ustanovljeno 20. novembra 1979 v gostišču
Miranda v Kopru. Na pobudo Zveze paraplegikov Slovenija in predsednika Ivana Peršaka
se je na ustanovnem sestanku zbralo nekaj zanesenjakov, ki so za prvega predsednika
izvolili Dimitrija Kralja. V začetku je bila dejavnost društva skoncentrirana na pridobivanje
prostorov, ki smo jih po prizadevanju članov in njihovih prijateljev pridobili od Občine
Piran na lokaciji Fornače v Piranu, kjer imamo prostore še sedaj. Po nekajletnem vodenju
je Dimitrija Kralja zamenjal Slavko Savič. Razmere in okoliščine so se spreminjale, vedno
pa so se našli ljudje, ki so znali dejavnost društva peljati naprej. Bila so leta, ko je bilo
društveno delo zelo živahno, pa tudi leta mrtvila. Mlajšim se bo zdelo delo prvih let
precej preprosto, pa vendar je bilo delo v društvih izključno prostovoljno. Zelo pomembno
pa je za tiste čase, da je društvo pri lokalnih oblasteh in drugih pomembnih institucijah
uspešno zastopalo interese paraplegikov in tetraplegikov.
Vedno sta se v svoji dejavnosti društvi s Primorske, to sta Društvo paraplegikov Istre in
Krasa in Društvo paraplegikov severne Primorske, naslanjali eno na drugo. S svojimi
rekreacijskimi srečanji, ki smo jih organizirali na različnih krajih na Obali in Goriškem,
smo pomembno prispevali k druženju, rekreaciji svojih članov in izmenjavi informacij,
predvsem teh, kako kdo premaguje težave, s katerimi se srečuje ob svoji invalidnosti.
Po dveh mandatih vodenja Slavka Saviča je vodenje društva prevzel Željko Geci, ki je
predsednik tudi v zadnjem mandatnem obdobju. V dobi predsedovanja Željka Gecija se je
uredilo permanentno financiranje društva, tako da se je tudi delo društva lahko bolj
razmahnilo. Glavna dejavnost društva je postala specifična pomoč invalidom (dviganje
zavesti paraplegikom, vključevanje v življenje, preventiva, nabava ortopedskih
pripomočkov, socialne pomoči, socialno delo na terenu, obveščanje in obnovitvena
rehabilitacija). Posvečati smo se začeli tudi drugim dejavnostim članstva, kot so kultura,
šport, ohranjevanje zdravja in prilagajanje bivalnega okolja. Naloge tako po 30 letih
ostajajo zelo podobne oz. enake, vsako leto pa skušamo program dela društva še dodatno
popestriti in obogatiti. Težko bi opisali vso dosedanjo dejavnost, ki je bila razvejana in
zelo plodna. V zadnjem času pa z izvajanjem nekaterih programov celo presegamo svoje
sposobnosti.
Pomembna pridobitev je bilo kombinirano vozilo, ki smo ga pridobili leta 2004 s projektom
EU. Projekt, Vključevanje funkcionalno oviranih v normalne življenjske tokove -  od
uresničevanja potreb k uspešnejši vključenosti paraplegikov v vsakdanje življenje na
področju maloobmejnega območja z Italijo, je prinesel v delo društva veliko izkušenj, ki
lahko pomenijo veliko naložbo za naprej.
V zadnjem letu pa si intenzivno prizadevamo za pridobitev novih delovno-bivalnih
prostorov. V planu za leto 2009, Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij, smo v letošnjem letu pridobili prvi obrok 92.000 evrov, ki bodo podlaga za
pogovore o nakupu prepotrebnih prostorov za dejavnost našega društva.
Člani UO društva so v minulih letih interdisciplinarno obravnavali številne socialne
probleme in stiske, sodelovali pri spremembah aktov in zakonov: socialnega in invalidskega

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV ISTRE
IN KRASA
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varstva, zdravstvenega zavarovanja in problematike pri pridobivanju ortopedskih
pripomočkov, aktov in zakonov s področja zaposlovanja, študija in odpravljanja
arhitekturnih ovir.
Vsa dokumentacija se v štiridesetih letih ni ohranila. Vendar tisto, kar je ostalo, kaže, da
se imamo česa spominjati. S ponosom se oziramo nazaj na prehojeno pot društva. To je
naša preteklost, v kateri smo sodelovali ustvarjalno in z dobrimi nameni. Hvala vsem, ki
ste s svojim delom in prizadevnostjo prispevali k naši obletnici. Našim članom in vsem
članom Zveze paraplegikov Slovenije iskrene čestitke z željo, da bi društvo tudi z vašo
pomočjo še naprej tako uspešno delovalo. Prav je, da ohranimo tradicijo prizadevanja za
boljše življenje naših članov in za izboljšanje pogojev za delo društva, predvsem pa
skušajmo najti pristni stik drug z drugim, saj v vsakem izmed nas lahko najdemo veliko
lepega.

CILJI DELCILJI DELCILJI DELCILJI DELCILJI DELOVOVOVOVOVANJANJANJANJANJAAAAA
PPPPPoslansoslansoslansoslansoslanstvtvtvtvtvo:o:o:o:o:
• DPIK predstavlja, varuje in uveljavlja pravice in interese paraplegikov in tetraplegikov
na območju naslednjih občin: Piran, Izola, Koper, Ilirska Bistrica, Sežana, Pivka, Komen,
Divača, Hrpelje-Kozina in Postojna;
• DPIK sodeluje pri delu Zveze paraplegikov Slovenije in v sodelovanju z drugimi društvi
enotno zastopa in oblikuje sprejem predpisov in ukrepov na področju invalidskega varstva;
• DPIK se trudi doseči, da bi posameznik ali član sprejel svoje posebne potrebe kot
realnost, obenem pa mu s svojimi programi in neposrednimi  storitvami nudi vse možnosti,
da izpolni življenjsko poslanstvo in vse svoje talente;
• DPIK se s svojim delovanjem odziva na izzive in aktualne potrebe članstva in prispeva
svoj delež k udejanjanju družbenih ciljev.

RazvRazvRazvRazvRazvooooojna vizijna vizijna vizijna vizijna vizija:ja:ja:ja:ja:
• izgradnja delovno-bivalnih prostorov, kjer bo omogočeno medsebojno povezovanje in
srečevanje in kjer bo imelo društvo ustrezne pogoje za delovanje;
• zagotavljanje ohranjevanja zdravja, rekreacije in izvajanje obnovitvene rehabilitacije
posebej za težje prizadete članice in člane;
• sodelovanje s prostovoljci ter tistimi organizacijami, ki pomembno prispevajo k
izboljšanju samostojnosti naših članov;
• svetovanje in informiranje o možnostih neodvisnega življenja ter nasveti za osebno
asistenco družinskim članom in svojcem;
• sodelovanje z Zvezo in društvi paraplegikov po Sloveniji in mednarodno sodelovanje z
društvi na različnih področjih družbenega življenja;
• opozarjanje na probleme, ki jih invalidnost prinaša in pomagati pri njihovem reševanju;
• spremljanje, kandidiranje in izvajanje razpisov strukturnih skladov in drugih dodatnih
možnosti sofinanciranja naših projektov.

SrSrSrSrSrednednednednednjerjerjerjerjeročni ciločni ciločni ciločni ciločni cilji:ji:ji:ji:ji:
• zagotavljanje osebne asistence čim večjemu številu članov, ki živijo v domačem okolju
izven institucionaliziranih oblik za osebno oskrbo;
• zagotavljanje kakršnekoli pomoči članicam in članom, ki živijo v institucijah za osebno
oskrbo;
• izvajanje programov s področja športa, kulture in interesnih dejavnosti ter enakopravno
vključevanje in sodelovanje članov z neinvalidnimi organizacijami na teh področjih našega
delovanja;
• usposabljanje prostovoljcev za izvajanje osebne asistence.

KrKrKrKrKratkatkatkatkatkorororororočni ciločni ciločni ciločni ciločni cilji:ji:ji:ji:ji:
• zagotavljanje ustreznih prostorov društvom za delovanje na podlagi enakopravnosti
in naših specifičnih potreb;
• izobraževanje na področju zdravstva, socialnega varstva in ortopedskih pripomočkov
ter sodelovanje z medicinsko in socialno stroko na vseh področjih, kjer se ta dotakne naše
problematike;
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• zagotavljanje strokovne pomoči pri odpravljanju grajenih ovir članicam in članom ter
svetovanje v smislu vsesplošnega humaniziranja grajenega okolja v korist vseh
funkcionalno oviranih ljudi;
• sodelovanje z osnovnimi šolami v smislu osveščanja mlade populacije s predavanji in
predstavitvijo invalidnosti na konkretnih primerih;
• organizacija okroglih miz in tiskovnih konferenc z namenom promoviranja našega
dela;
• zagotavljanje prevoza našim članom v bolj ali manj oddaljene kraje s skupinskim
prevozom in s tem zagotavljanje večje samostojnosti članstva;
• izvedba izobraževalnega programa za nove tehnologije na področju računalništva in
učenja tujih jezikov;
• informiranje in osveščanje javnosti in članov ter vzpodbujanje sprememb v prid
invalidom z organiziranjem okroglih miz in posvetov ter z obveščanjem medijev in na
spletnih straneh;
• tisk in založniška dejavnost za literarna dela, ki jih ustvarijo naši člani;
• organizacija kulturnih in športnih prireditev na lokalnem in državnem nivoju;
• iskanje različnih možnosti ter oblik za zagotavljanje zdravega življenja našim članom.

BenBenBenBenBenjamin Žnidaršičjamin Žnidaršičjamin Žnidaršičjamin Žnidaršičjamin Žnidaršič

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV
KOROŠKE

84

DRDRDRDRDRUŠTUŠTUŠTUŠTUŠTVVVVVO PO PO PO PO PARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKOV KOV KOV KOV KOV KOROROROROROŠKEOŠKEOŠKEOŠKEOŠKE
Ronkova 6, p.p. 70, 2380 Slovenj Gradec
TTTTTel.:el.:el.:el.:el.: 02 / 88-31-696
UUUUUrrrrradne uradne uradne uradne uradne ure:e:e:e:e: na društvu vsako sredo od 9. do 14. ure
PrPrPrPrPredsednik:edsednik:edsednik:edsednik:edsednik: Damjan Hovnik
E-pošE-pošE-pošE-pošE-pošttttta:a:a:a:a: dpkoroske@gmail.com
TR:TR:TR:TR:TR: 02470-0050872259
DŠ:DŠ:DŠ:DŠ:DŠ: SI19157509

Društvo paraplegikov Koroške smo ustanovili v letu 1997. Do takrat smo bili člani Društva
paraplegikov severne Štajerske. Nekaj časa smo delovali kar doma pri prvem predsedniku
društva Ivanu Gaberšku. To je bila le kratkoročna rešitev. Pozneje smo pridobili v najem
prostore v Slovenj Gradcu na Cankarjevi ulici 21 in jih skupaj z Zvezo paraplegikov
preuredili.
Prostori so sicer bili dostopni z vozičkom, postajali pa so iz dneva v dan premajhni za
naše delovanje. Ne glede na število članov je bila potreba po večjih prostorih očitna. V
dejavnost se je vključevalo vse več članov, njihova prisotnost v prostorih je bila vse
pogostejša. Potrebe so narekovale, da smo pričeli akcijo za pridobitev drugih, večjih, bolj
funkcionalnih prostorov in po naših skoraj dveletnih prizadevanjih pri iskanju morebitne
parcele za gradnjo ali drugih ustreznih prostorov smo se odločili za nakup prostorov v
naselju S 8 v Slovenj Gradcu. Novi delovno-bivalni prostori nam služijo za izvajanje
določenih socialnih programov, kot je razgibavanje, masaža, predavanja, tečaji, druženje,
igranje iger ter ostalo.

Naše društvo izvaja naslednje socialne programe:
• prevozi paraplegikov,
• šport in rekreacija,
• socialne pomoči - kompenziranje invalidnosti,
• ohranjevanje zdravja,
• prebivanje in prilagajanje okolja,
• osebna asistenca, nega in fizična pomoč.



Program prevozov paraplegikov je v društvu prioritetna naloga. Znano je, da paraplegiki
zaradi narave invalidnosti ne morejo uporabljati javnih prevoznih sredstev, in je zato
naloga društva, da zagotovi  članom organiziran ali individualni prevoz na programske
dejavnosti, kakor tudi za potrebe posameznikov. S tem se aktivno vključujemo v širše
družbeno okolje.

S programom šport in rekreacija je dosežen namen, da omogočimo čim večjemu številu
paraplegikov in tetraplegikov udeležbo na programih športa in rekreacije s ciljem, da
posamezniku ponudimo možnost individualne potrebe po udejstvovanju in aktivnem
sodelovanju v programu. Cilj je dosežen takrat, ko je doseženo zadovoljstvo posameznika
– krepitev osebnosti in samozavesti.

Program socialne pomoči vključuje konkretno pomoč posamezniku, da se čimprej prilagodi
in sprejme invalidnost, kajti današnji čas ne dopušča preveč negodovanja, treba je živeti
in ustvarjati. Vsi paraplegiki imajo določene (manjše-večje) težave pri zagotavljanju in
dobavi različnih ortopedskih pripomočkov. Vsem, ki so pomoči potrebni, pomagamo
zagotoviti dobavo najbolj optimalnih pripomočkov, saj je ustrezen pripomoček (sedežna
in ležalna blazina ROHO, voziček, pripomočki za inkontinenco, razni pripomočki za
tetraplegike itd.) predpogoj za življenje. Težave rešujemo od primera do primera. Vse
paraplegike, ki se prvič včlanijo v organizacijo, sprotno seznanjamo z vsem potrebnim,
kar zadeva paraplegijo. V novem prehodnem stanovanju jim nudimo začasno stanovanje,
da si uredijo vse potrebno za nastanitev v domačem okolju. Na osnovi sklepov upravnega
odbora članom nudimo finančne pomoči.

Program ohranjevanje zdravja zajema usmeritve in cilje, da se paraplegikom in
tetraplegikom zagotovi in omogoči čimbolj zdrav način življenja, ohranjati zadovoljivo
zdravstveno stanje ter izboljšati psihofizično stanje posameznika. Temeljni cilj programa
je ohranjati fizično in psihično kondicijo, seznanjati člane s problemi, ki nastajajo pri
njihovi invalidnosti in upoštevati splošno znano dejstvo, da je bolje preprečiti, kot zdraviti.
Poleg tega program zajema srečanja v naravi, poleti srečanje članov v Semiču in v Pacugu
ter nudenje članom kopanje v Zdravilišču Laško ter organizacijo kopalnih dni v Pacugu.
Za člane organiziramo tudi brezplačno masažo v naših delovno-bivalnih prostorih enkrat
tedensko.

Program prebivanje in prilagajanje okolja zajema strokovno, organizacijsko in svetovalno
pomoč, ki jo nudi arhitekt Zveze paraplegikov Slovenije pri:
• adaptaciji stanovanja in sanitarij,
• odstranitev stopnic in gradnja dvigala,
• gradnja klančin,
• dovolj široka vrata,
• opozorila in konkretne rešitve za nemoten dostop z vozički (v bolnišnice, zdravstvene
domove, občine, pošte, banke, športne objekte in druge javne ustanove).
Društvo nudi članom tudi konkretno finančno pomoč pri izvedbi.

Program osebna asistenca, nega in fizična pomoč zajema predvsem nudenje pomoči
paraplegikom in tetraplegikom, ki potrebujejo pomoč oziroma sami ne morejo opraviti
določenih del. Tu mislimo predvsem na pomoč pri nabavi raznih stvari, spremstvo, pomoč
pri spravilu kurjave, pomoč pri nabavi stvari iz trgovine ter samo nego invalida kot takšno:
kopanje, pri težje gibalno oviranim tudi pomoč pri osebni higieni, oblačenju …

Člani uprČlani uprČlani uprČlani uprČlani upraaaaavnega odborvnega odborvnega odborvnega odborvnega odbora: a: a: a: a: Damjan Hovnik, predsednik društva; Ivan Gaberšek,
podpredsednik;  Boštjan Javernik, član; Damjan Rek, član; Rajko Ternik, član.

Člani nadzČlani nadzČlani nadzČlani nadzČlani nadzororororornega odbornega odbornega odbornega odbornega odbora: a: a: a: a: Stojan Rozman, predsednik; Alojz Jeromel, član;
Zoran Božinovski, član.

 Dam Dam Dam Dam Damjan Hojan Hojan Hojan Hojan Hovnikvnikvnikvnikvnik
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DRUŠTVO PARAPLEGIKOV
PREKMURJA IN PRLEKIJE
DRDRDRDRDRUŠTUŠTUŠTUŠTUŠTVVVVVO PO PO PO PO PARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKOV PREKMUROV PREKMUROV PREKMUROV PREKMUROV PREKMURJJJJJA IN PRLEKIJEA IN PRLEKIJEA IN PRLEKIJEA IN PRLEKIJEA IN PRLEKIJE
Noršinska ulica 14, 9000 Murska Sobota
TTTTTel.: el.: el.: el.: el.: 02 / 53-21-347
UUUUUrrrrradne uradne uradne uradne uradne ure: e: e: e: e: ob ponedeljkih, sredah in petkih od 10. do 15. ure
Predsednik:Predsednik:Predsednik:Predsednik:Predsednik: Marija Magdič
E-pošE-pošE-pošE-pošE-pošttttta:a:a:a:a: društvo.p.i.p@siol.net
TR:TR:TR:TR:TR: 02358-0015725335
DŠ: DŠ: DŠ: DŠ: DŠ: 9247288
SpleSpleSpleSpleSpletna stna stna stna stna strtrtrtrtran: an: an: an: an: www.zveza-paraplegikov.com/~dppp/

DRDRDRDRDRUŠTUŠTUŠTUŠTUŠTVVVVVO PO PO PO PO PARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKOV PREKMUROV PREKMUROV PREKMUROV PREKMUROV PREKMURJJJJJA IN PRLEKIJE V TRIDESETIHA IN PRLEKIJE V TRIDESETIHA IN PRLEKIJE V TRIDESETIHA IN PRLEKIJE V TRIDESETIHA IN PRLEKIJE V TRIDESETIH
LETIHLETIHLETIHLETIHLETIH
Prva registracija društva je bila 7. 11. 1979. Prvi ustanovni občni zbor je bil v Beltincih.
Število takratnih prisotnih članov je bilo okoli 32, vseh članov pa je bilo okrog 50.
Sedež društva, ki se je v začetku imenovalo Društvo paraplegikov pomurske regije, je bil
v Ljutomeru, Glavni trg 2. Prostore smo si delili skupaj z društvom invalidov Ljutomer.
Sami prostori niso bili primerni za paraplegike, ampak druge možnosti takrat nismo
imeli.
Prvi in ustanovni predsednik društva je bil Franc Stajnko, ki je uspešno vodil društvo vse
do leta 1984. Pogoji za izvajanje programov so bili dokaj težavni, saj ni bilo možnosti
prevozov. Vsi člani so potrebovali lastni prevoz, kolikor ga je sploh bilo, saj je bilo tedaj
manj osebnih avtomobilov, kot danes. Le redki člani so imeli svoj avto.
Pri samem ustanavljanju in delu nam je pomagal tudi Ivan Peršak, saj je bila tedaj že
ustanovljena Zveza paraplegikov.
Kadrovske spremembe so bile v letu 1984, ko je bil izvoljen za predsednika društva
Matija Merklin.
Sedež društva je bil še vedno na lokaciji v Ljutomeru, zahteve za boljše delo pa čedalje
večje število članov, zato so se ideje za pridobitev drugih primernih prostorov uresničile s
pridobitvijo primernih prostorov za tedanje potrebe delovanja v letu 1990, ko smo se
preselili na novo lokacijo, Arhitekta Novaka 2 B, v Mursko Soboto. Prostore smo dobili v
najem za dobo 4 let, v njih pa smo delovali 14 let, in sicer do pridobitve lastnih prostorov.
Programi so se širili, saj smo izvajali posebne socialne programe in športno dejavnost.
Prevoze smo izboljšali s pridobitvijo društvenega kombija, s katerim smo lahko vršili
prevoze za člane na razne dejavnosti. Bili smo eno od redkih regijskih društev, ki smo
izvajali program aktiva žena, in sicer kot interesne dejavnosti, kjer so se članice in člani
vključevali v razne programe ročnih del.
Obseg dela in število članstva je narekovalo, da je nujno pridobiti lastne in primerne
delovno-bivalne prostore. Po razgovoru za pridobitev gradbene parcele s takratnim
županom Mestne občine Murska Sobota g. Antonom Slavico smo pridobili dovoljenje in
pričeli s pripravo za graditev svojih prostorov. Želje so se uresničile in v letu 2004 smo se
končno ustalili na lokaciji Noršinska 14 v Murski Soboti. V vsem tem času smo nemoteno
izvajali programe za vse člane, saj zaradi gradnje same ni bilo omejitev le-teh. Gradili
smo izključno iz sredstev, pridobljenih za investicije.
Ne smemo mimo dejstva, da nam je pri realizaciji projekta v osnovi pomagala Zveza
paraplegikov, vsa ostala sredstva smo zbrali s strani občin Prekmurja in Prlekije. Pri tem
je treba upoštevati neumorni trud in delo takratnega predsednika društva Matije Merklina,
saj je pridobival velika investicijska sredstva na lokalni ravni, da smo lahko gradnjo
zaključili.
Ves ta čas so bili v naših programih aktivni tako športniki v kegljanju, streljanju, ribolovu,
atletiki kot tudi prizadevne članice v aktivu žena.
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DRDRDRDRDRUŠTUŠTUŠTUŠTUŠTVVVVVO PO PO PO PO PARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKARAPLEGIKOV SEVERNE PRIMORSKEOV SEVERNE PRIMORSKEOV SEVERNE PRIMORSKEOV SEVERNE PRIMORSKEOV SEVERNE PRIMORSKE
Ledine 101B, 5000 Nova Gorica
TTTTTel.: el.: el.: el.: el.: 05 / 30-05-822, GSM: GSM: GSM: GSM: GSM: 041 651-218
UUUUUrrrrradne uradne uradne uradne uradne ure: e: e: e: e: četrtek od 15. do 16. ure
Predsednik:Predsednik:Predsednik:Predsednik:Predsednik: Boris Lipicer
E-pošE-pošE-pošE-pošE-pošttttta:a:a:a:a: drustvo.paraplegikov@siol.net
TR:TR:TR:TR:TR: 04750-0001024080 pri banki Nova KBM
DŠ: DŠ: DŠ: DŠ: DŠ: 15717224
SpleSpleSpleSpleSpletna stna stna stna stna strtrtrtrtran:an:an:an:an: www.drustvo-go-para.si

ZGODOVINZGODOVINZGODOVINZGODOVINZGODOVINAAAAA
Severnoprimorski paraplegiki smo 7. marca 1979 v okviru Zveze paraplegikov Slovenije
ustanovili regijsko društvo paraplegikov, pod takratnim imenom »Društvo paraplegikov
severnoprimorske regije«, s sedežem v Novi Gorici.
Namen organiziranja je bil in je še vedno doseči medsebojno združevanje enakih in
preseči odtujenost ter normalizacijo nastalega položaja, predvsem pa preprečevanje in
reševanje socialne problematike paraplegikov, tetraplegikov in njihovih družin.
Delovanje društva je pokrivalo celotno območje severnoprimorske regije, ki je takrat
obsegala 4 občine (Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija in Tolmin).
Ustanovitveni predsednik društva je bil Viktor Rupnik, sledili so: Slavko Hozjan, Drago
Sever, Boris Lipicer.

DDDDDANESANESANESANESANES
Danes delujemo pod nazivom »Društvo paraplegikov severne Primorske« in združujemo
občane paraplegike iz trinajstih severnoprimorskih občin.
Prednostna dejavnost društva je kot vedno doslej na področju socialne dejavnosti, ki
vključuje pomoč članom pri vključevanju v vsakdanje življenje in okolje.

VIZIJAVIZIJAVIZIJAVIZIJAVIZIJA
Vizija delovanja društva bo še nadalje skrb za člane, njihovo vključevanje v okolje delo in
izobraževanje.
Glede na obseg dela in razvoj programov bi potrebovali zaposlenega delavca ustrezne
smeri, kakor tudi pridobitev novih društvenih prostorov, saj sedanjih 37 kvadratnih metrov
nikakor ne zadostuje normalnemu delovanju društva in izvajanju dejavnosti.

DrDrDrDrDrago Seago Seago Seago Seago Sevvvvvererererer

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV
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V letu 2008 je bilo volilno leto, zato so bile določene kadrovske spremembe. Zamenjave
funkcij predsednika in blagajnika ter organov društva. Predsednica društva Marija Magdič
je prevzela funkcijo za naslednja štiri leta ter vsi ostali organi društva.
Vsi bistveni programi v korist vseh članov se korektno izvajajo, poseben poudarek je na
posebnih socialnih programih ter prevozih članov.
Vizija prihodnosti je delovati v javnem interesu, da bomo enakovredni člani družbe,
vključeni v vse življenjske tokove, čeprav se žal število članstev povečuje. Za informacijo
naj dodam le, da se je že v letu 2008 pa do izida Zbornika povečalo število članstev v naši
regiji za 7 članov.

MarijaMarijaMarijaMarijaMarija MagdičMagdičMagdičMagdičMagdič



Postati moramo bolj aktivni del družbe, da bo naslovni slogan imel pomen, posledično
bomo z mehkim prijemom strli miselne spone, ki so še v nekaterih glavah ljudi, s
katerimi delamo, živimo in smo.

Člani smo združeni v devet lokalnih društev, ki so vsak zase dokaj šibek člen, a
povezani v krovno organizacijo Zvezo paraplegikov Slovenije smo močni, lažje
uresničujemo svoje interese in kljubujemo težavam. Prizadevati si moramo za
prepoznavnost, nadgradnjo in reorganizacijo obstoječih, posebnih socialnih programov.
V naše delo moramo vključiti več različnih strokovnjakov in institucij, se povezovati s
sorodnimi organizacijami v domačem in mednarodnem merilu. Od države, ki ima v
Ustavi RS zapisano, da je socialna, si moramo izboriti zanimanje s svojimi projekti,
izvirnostjo in tudi posebnostjo. Državi moramo postati partner in hkrati vest. V
nasprotnem primeru nas bo stlačila v svoje toge birokratske okvirje. V omejenih
pogojih vemo, da nimaš več toliko svobode, volje za ustvarjanje in izražanje, saj si
vedno v odvisnem položaju. Potem postaneš apatičen in vodljiv, v slednjem pa žal ni
razvoja.

Tudi v prihodnje bomo spoštovali dobre lastnosti predhodnikov, jih uporabljali pri
svojih idejah in vizijah. Prav je, da jih spoštujemo, da cenimo njihovo delo, saj so
ustvarjali v težjih pogojih kot mi. Toda čas, ki prihaja, bo naš. In mi mu moramo
vtisniti svoj pečat. Čas, ki prihaja, ni čas naših zanamcev, tudi oni bodo imeli svoj čas.
Njim smo dolžni zapustiti lep spomin na naše delo in ustvarjene uspehe. Ne smemo
imeti organizacije v lasti, ampak samo v začasnem upravljanju in v najboljšem stanju
jo moramo prepustiti novim članom, ki neizprosno prihajajo za nami.

Naša dolžnost je, da zaključimo projekt Dom paraplegikov. Ta bo postal inkubator idej
in glasnik novosti, hkrati pa nosilec razvoja za boljšo kvaliteto življenja slovenskih
paraplegikov in tetraplegikov. S tem pa ponos državi in vsem, ki zaupajo v Zvezo
paraplegikov Slovenije.

Čaka nas prihodnost, zato se ne predajajmo brezdelju in brezbrižnosti, ne popustimo v
boju zase, zate in za nepoznane, ki jih bo usoda pripeljala v naše vrste.

Dane KASTELIC,
predsednik Zveze paraplegikov Slovenije

PRIHODNOST JE V NAS ...
IN NIČ SE NE SME ZGODITI
BREZ NAS!
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