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UVODNIK
Štiri desetletja so minila, odkar je nastala naša organizacija. Ideja o
ustanovitvi je nastala v takratnem Zavodu za rehabilitacijo invalidov v
Ljubljani, ko je peščica paraplegikov začutila potrebo po združevanju,
za zadovoljevanje potreb hrbteničnih poškodovancev, ki jim takratna
družba ni namenjala enakopravne vloge v javnem življenju.
Leta 1969 je bila ustanovljena sekcija paraplegikov, ki se je začela uveljavljati v javnosti prav na račun svoje kompenzacije invalidnosti, športa
in ohranjevanja zdravja. Dosegali so zavidljive rezultate v športu na
mednarodnih in svetovnih tekmovanjih, kar je zelo pripomoglo k uveljavitvi.
Začelo se je obdobje presenetljivega razvoja, nastalo je društvo in končno tudi Zveza paraplegikov Slovenije. Zaradi številnega članstva in boljšega delovanja organizacije, so bila leta
1979 ustanovljena Društva, ki so pokrivala celotno Slovenijo.
Pred tridesetimi leti so paraplegiki in tetraplegiki (Kraševci, Brkinci, Istrani) v gostilni (prostorov ni bilo) ustanovili Društvo paraplegikov obalno- kraške regije, s prvim predsednikom
Dimitrijem Kraljem. Po dveletnem delovanju na različnih lokacijah, je društvo končno pridobilo v najem prostore Samoupravne stanovanjske skupnosti Piran, na lokaciji Fornače 37.
Prostori so potrebovali temeljito adaptacijo in prilagojenost za dostop z invalidskimi vozički,
za kar je poskrbela krovna organizacija Zveza paraplegikov Slovenije.
Leta 1982 je prevzel vodenje društva Slavko Savič, ki je predvsem na socialnem področju
osveščal člane in lokalne institucije. Privabljal in stimuliral je nove člane k večjemu sodelovanju in k aktivnosti na vseh področjih in programih: ohranjevanje zdravja, šport in
rekreacija, prebivanje in prilagajanje okolja, interesne dejavnosti. Vsi programi so s svojo
specifičnostjo dopolnjevali delo nacionalne organizacije Zveze paraplegikov Slovenije.
Skozi vsa tri desetletja so bili v ospredju posebni socialni programi, ki so prispevali h kvaliteti
in samostojnemu življenju paraplegikov in tetraplegikov. Ti programi so predstavljali pomemben element socialne varnosti tudi za širšo družbo.
Obnovitvena rehabilitacija je ena od najpomembnejših vrednot; pridobili smo jo v prvem letu
ustanovitve organizacije. Obnovitvena rehabilitacija je tudi psihofizičnega pomena za dobro
počutje slehernega člana.
Živimo v času, ko opažamo krčenje zdravstvenega varstva in tega se zavedamo. Temeljna pravica vsakega človeka je, da doseže uživanje najvišjega zdravstvenega standarda. Pomembna je
pravilna izbira in uporaba tehničnih pripomočkov, pri katerih naj bi invalidi soodločali in ne
dovolili, da jim določijo kar strokovnjaki sami.
V obdobju, ki je pred nami si prizadevamo, da pridemo do lastnih večjih poslovnih prostorov kako bi lažje izvajali že utečene programe in jih dopolnjevali še z novimi. Ne gre več le
za uresničevanje socialnih pravic in odgovornosti socialno-varstvenega sektorja, temveč za
udejanjanje pravic človeka in državljana, za njegovo vključevanje v družbo.
Predsednik Društva paraplegikov Istre in Krasa
Željko Gec
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UVODNO RAZMIŠLJANJE
Problematika invalidnosti je kompleksna in predstavlja
večdimenzionalen sklop individualnih in družbenih vzrokov, oblik
socialne izključenosti, odzivov družbe, bolj ali manj dolgoročnih
in utrjenih procesov ter vzorcev medosebnih in drugih posebnih
odnosov. Obravnavanje invalidnosti je tako zapleteno in ne more
enostavno povzročati velikih in hitrih sprememb, če se pri tem ne spreminjajo tudi družbeni odnosi in razmere v okolju.
Na področju invalidnosti se zato pogosto razvijajo zelo neprimerni
pristopi. S tem mislimo bodisi izhajanje iz načela “čim nižjega praga”,
kar je mogoče oceniti kot pozitivno in kot predpogoj za doseganje te težko dosegljive populacije, bodisi da se na invalide gleda kot na “izgubljeno” in brezupno družbeno skupino, v
katero ne kaže investirati kaj dosti, niti od nje kaj dosti pričakovati. Ta vidik vnaša v delo na
tem področju pesimizem in je označen s pomanjkanjem pozitivnih vizij.
Sodobna družba, zaznamovana s proizvajanjem in pridobivanjem in s tem skorajda z
neskončnostjo lastne biti ali samovšečno večnostjo, je iz zavesti izrinila vse tisto, kar moti
to njeno vsakdanjost. Generacije pred nami so se znale z voljo in elanom veliko bolje znajti
znotraj sistema življenja, ker je bil način preprostejši in manj zapleten. Ko te neka izguba
ujame v nekem razvajenem življenju se ne znajdeš in se čutiš bolj prikrajšanega kot v resnici si.
To se vedno znova dogaja tudi našim paraplegikom in tetraplegikom, ki vedno v večjem številu
ostajajo v družinskem krogu neaktivni. Izgubo sanj, upanja, vere v prihodnost, vira ljubezni
in veselja ter novih moči in navdihov najbrž lahko dojame le tisti, ki je sam to doživel, zato
velja z aktivno vlogo vse to pridobiti nazaj.
To možnost je vedno na voljo v okviru Društva paraplegikov Istre in Krasa. Člani društva so
deležni posebnih ugodnosti pri vseh dejavnostih, ki jih organizira društvo. Napredek našega
društva je še posebno viden v letošnjem jubilejnem letu, ki ga bomo zaznamovali z nakupom
novih delovno-bivalnih prostorov. V okviru društva se članom ponujajo dejavnosti, ki se odvijajo v skladu s sprejetim programom društva ali samoiniciativno. Vsak član lahko s svojim
aktivnim delovanjem vpliva na dejavnosti društva obogati svoje izkušnje in s tem pomaga sebi
in drugim. Če smo invalidi, športniki, umetniki ali poslovneži, povezuje nas edina ideja, ki nam
bo pomagala najti skupni jezik – jezik komunikacije. Mogoče smo malo drugačni, a hkrati
odprti, družabni in polni pozitivnih želja. Naj se vam ne zdi drugačnost tuja, naj bo zanimiva,
privlačna in atraktivna.
Podpredsednik Društva paraplegikov Istre in Krasa
Benjamin Žnidaršič
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Dimitrij Kralj pri metu kija.
Ob otvoritvi prostorov se je poleg invalidov zbralo nekaj
družinskih članov in drugih.

Predsednik ZPS Ivan Peršak na obisku v naših prostorih.

Slavko Savič odpira nove prostore na Fornačah.
Prijateljski objem, pa je vse lažje.

Zvezdan pri metu krogle.
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Po vadbi na prostem se je treba pogovoriti in nekaj popiti.

Srečanja smo vedno pripravljali skupaj z goriško regijo.

Simultanka z Brunom Parmo.

Primarij dr. Rajko Turk, socialna delavka v ZRI
Zora Bertoncelj in psiholog Borut Horvatin.

ZGODOVINA V SLIKI IN BESEDI
Včasih so bila takšna srečanja pogosta.

Stojan Zafred, fizioterapevtka Alenka Primožič in Edo
Cerkvenik na Zvezi paraplegikov v Plavi laguni.
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PREDSTAVITEV DRUŠTVA PARAPLEGIKOV ISTRE IN KRASA
Organizacija slovenskih paraplegikov in tetraplegikov je bila ustanovljena 16. aprila 1969 v Ljubljani.
Imenovala se je Sekcija paraplegikov in tetraplegikov Slovenije. Vse večje potrebe in razvoj programov
so kmalu zahtevale reorganizacijo in 20. novembra 1973 je bilo ustanovljeno Društvo paraplegikov
Slovenije. Toda že šest let kasneje - 20. novembra 1979 je zaradi izredne aktivnosti in želje organiziranosti slovenskih paraplegikov po pokrajinah, društvo preraslo v Zvezo paraplegikov Slovenije z
devetimi deželnimi društvi. Tak sestav organiziranosti ima Zveza še danes.
V ospredju delovanja Društva paraplegikov Istre in Krasa je program, kjer so poudarjene 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 po Istri in Krasu ter njihovo socialno varnost v družbi. Naloge društva so opredeljene
predvsem s specifičnostjo potreb članstva. Pri tem se vedno upoštevajo načela za organiziranje, ki
poudarjajo prostovoljno včlanitev, odprtost ter nepridobitništvo društva. Društvo ima svoje cilje in
naloge, upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti. Pri slednjih se povezuje tudi z zunanjimi sodelavci in inštitucijami, kot društvo pa se povezuje z Zvezo paraplegikov, ki ima strokovni svet, ki
je transdisciplinaren in ga sestavljajo strokovnjaki različnih znanstvenih panog.
Ker je društvo neprofitna organizacija, nima svojega vira dohodka in se financira predvsem iz sredstev
iz občin in dotacij Zveze paraplegikov Slovenije ter drugih sredstev, saj so finančne zahteve za izvajanje lokalnih programov velike. Društvo je z Zvezo in ostalimi društvi povezano v integracijsko mrežo,
preko katere člani prenašajo svoje specifične potrebe in interese, ki težijo k skupnim ciljem - čim višji
stopnji psihosocialne reintegracije posameznika v aktivno življenje in družbo.
Društvo deluje na območju občin: Piran, Izola, Koper, Ilirska Bistrica, Sežana, Pivka, Komen, Divača,
Hrpelje-Kozina in Postojna.
Splošni podatki:
Predsednik: Željko Geci
Transakcijski račun: 10100-0034623369 Banka Koper
Davčna številka: 84790962
E-mail: dpik.koper@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.drustvo-para-kp.si

GLAVNE DEJAVNOSTI
1. Specifične pomoči invalidom (kompenziranje invalidnosti)
- Dviganje zavesti paraplegikov
Izjemno pomembna pri vključevanju paraplegikov je zavest paraplegikov, zato jo je nujno potrebno dvigati in krepiti. Člane je treba seznanjati o njihovih zmožnostih in lastnem prispevku pri uresničevanju
njihovih pravic. Dvigovanje zavesti je mogoče doseči z dobro informacijo o razpoložljivih storitvah
in programih, ki vzpodbujajo pozitiven odnos do invalidov. Osnovna ciljna skupina so poškodovanci
hrbtenjače, ki prehajajo iz bolnišnične obravnave na prvo medicinsko rehabilitacijo. Vsak sprejet član
prejme vse potrebne informacije, kar zadeva njegovo invalidnost. Zelo pomemben je začetni, predvsem
strokoven individualen pristop k posamezniku. Pomembno je vključiti tudi svojce.
- Sprejem v članstvo
Sprejem v članstvo ureja pravilnik o včlanjevanju. Posameznik se včlani na osnovi pristopnice oziroma
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odgovarjajoče medicinske dokumentacije in mnenja zdravnika, specialista - fiziatra, kot tudi oddelčnega
zdravnika za paraplegijo na Inštitutu RS za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani.
- Vključevanje v življenje
Zelo je pomemben psihološki in pedagoški pristop pri načinu vključevanja paraplegikov v življenje oziroma v okolje, kjer je živel pred poškodbo. Društvo pri tem vključuje tudi svojce in jih seznanja z
izkušnjami, za lažje premagovanje nastalega stanja. Skratka gre za zelo viden problem, kako posameznika vključiti glede na stanje invalidnosti v življenje, ko so kar naenkrat pred njim nepredvidene
in nepremostljive ovire.
- Preventiva
Preventiva ostaja kot najučinkovitejše sredstvo, da se prepreči še hujše stanje ki je lahko katastrofalno - nepopravljivo. Delujemo na reševanju psihosocialnih situacij, medicinsko že rehabilitiranih
članov. Doživeto situacijo je potrebno prenesti v redno življenje. Preventivno delujemo z ohranjevanjem zdravja, pregledi, zdravstveno in intimno nego. Zelo pomembna je preverjena metoda učenja drug
od drugega.
- Nabava ortopedskih pripomočkov
Ortopedski - tehnični in sanitarni pripomočki spremljajo paraplegike vse življenje. Obvezno zdravstveno zavarovanje nam vedno bolj onemogoča s svojimi cenovnimi standardi dostop do kvalitetnih
pripomočkov, ki so nujno potrebni. Največkrat je potrebno doplačilo tudi do 50% vrednosti (razen pri
programu inkontinence), pa tudi tu v večini primerov ne zadostuje. Problem nastaja zlasti pri zdravstveno in socialno ogroženih članih. Nepogrešljiv pripomoček za paraplegika in tetraplegika je sedežna
- antidecubitalna blazina “ROHO”, brez katere se obvezno pojavi “decubitus” ( posledice so dolgotrajne), pravilnik pa določa doplačilo preko 60% nabavne cene. Samo dva ležalna dneva v bolnišnici
finančno nadomestita omenjeno doplačilo. Na žalost in družbeno škodo je posledica tega lahko
ležalnih dni nekaj tednov, mesecev. Poleg tega pa je še vrsto drugih socialno varstvenih potreb, ki so
od primera do primera različnejši, zahtevnejši,...
- Socialne pomoči
Socialne pomoči lahko prejmejo člani, ki imajo izrazito okrnjene možnosti za življenje. V prenekaterih
primerih gre za dejansko preživetje. Med svojimi člani se s tovrstnimi težavami v zadnjem času vse bolj
srečujemo. Osnova za prejem so kriteriji in dejanski prikaz socialnega stanja v danem trenutku, primeru ter mnenju društva in osebnega stika s posameznikom.
- Karte za kopanje
Topliško kopanje zelo ugodno vpliva na samo telo. Pri kopanju v termalnih vodah se odpravljajo spazmi,
boljša je prekrvavitev in večja je gibljivost celotnega lokomotormega aparata. Zaradi navedene invalidnosti moramo zagotoviti kopanje v prilagojenih bazenih, s čemer so povezani dodatni stroški prevozov
in usposobljeni spremljevalci. Društvo v ta namen članom omogoča pomoč pri nakupu kart za primeren
bazen.
Socialno delo na terenu
Za posamezne, včasih kar akutne primere, se je nujno treba povezovati s Centri za socialno delo. Veliko
uspešnih rešitev je lahko v domačem okolju. Za dobro rešitev socialnih problemov so potrebne dobre
informacije, zato v to področje sodi anketiranje in zbiranje dejanskih podatkov - analiza stanja. Socialni referent pri društvu to delo obvladuje in dobro opravlja ter hkrati nadgrajuje znanje s področja
socialnega dela.
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- Obnovitvena rehabilitacija
Obnovitvena rehabilitacije je zdravstvena storitev s katero vzdržujemo in ohranjamo psihofizične in
življenjske funkcije paraplegikov in tetraplegikov. V programu vsakoletne obnovitvene rehabilitacije
gre za nujne ukrepe, da obnovijo funkcije in nadomestijo izgubo funkcionalne omejitve. V ta izjemno
pomemben program ki ga preko ZPS izvajamo po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije v pogojih, ki omogočajo skupinsko terapijo in razne servisne storitve, je vključena ciljna skupina (člani društva).
- Strokovne publikacije
Laično in strokovno javnost bomo informirali o problematiki in reševanju problemov naših članov
oziroma potrebi po reševanju navedenega skozi strokovne publikacije (bilteni, brošure, skripte,
zloženke...), saj je tovrstne literature premalo. Za avtorje publikacij so predvideni strokovni delavci s
področja paraplegije in tetraplegije, sodelujejo pa tudi sami člani.
2. Ohranjanje zdravja
Program ohranjanja zdravja zajema široko paleto aktivnosti, ki so strokovno vodene, ciljne skupine
pa so vsi člani, predvsem težje prizadeti. Zaradi nenehnega sedenja oziroma ležanja so nujne terapevtske, gibalne, rekreativne in psiho-socialne dejavnosti. Program se izvaja v športno rekreativnih objektih (zaprtih in odprtih) pod nadzorom. V ta namen smo izdali nekaj pisnih napotkov za člane, ki se
ne udeležujejo redno organiziranih športno-rekreativnih dejavnosti. V namen ohranjevanja zdravja
društvo namenja znatna sredstva.Sodelujemo tudi v programih ohranjevanja zdravja, v organizirani
obnovitveni rehabilitaciji in rekreativno počitniških hišicah v Čatežu.
3. Prevozi
Komunikacija je eden od osnovnih problemov
ciljne skupine. Zato je prilagojenost avtomobila še kako pomembna za potovanja invalidov
v bolj ali manj oddaljene kraje. Organiziran
in urejen prevoz omogoča paraplegikom edino možnost za aktivno življenje. Potreba po
prevozu je trajna in zato nujna. Vse dogajanje
v društvu je odvisno od prevozov. Društvo je
s pomočjo sredstev EU in Zveze paraplegikov
Slovenije pridobilo prilagojeno kombinirano
vozilo s katerim ureja skupinske prevoze svojih članov.
Člani pa se vsak po svojih zmožnostih iščejo
pri svojih potrebah. Na videz navadno prese- Erwan Fouéré , takratni veleposlanik EU v Sloveniji, je predal
danje z invalidskega vozička na sedež v avtomobilu
vozilo za prevoz invalidov v uporabo.
prinaša s seboj tudi težave: primerno vozilo,
primeren voziček in sposobnost presedanja ter
vnašanja vozička v avtomobil.
4. Šport - rekreacija
Športna dejavnost za paraplegike in tetraplegike je prav tako pomembna kot kruh. Šport in rekreacija je
za paraplegika potrebna, saj se tako krepi telo in dviguje psihofizična zavest. Po zaslugi organizirane
športno rekreativne dejavnosti je zdravstveno stanje zadovoljivejše. Tudi težje prizadetim članom
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omogočamo ukvarjanje s športom, saj se v bogati paleti športnih vsebin lahko vsak član identificira in
tekmuje ali nastopa v kategoriji sebi enakih. Dolžnost društva in poslanstvo društva je ta, da tudi na
tem področju polno deluje.
5. Kultura
Kulturna dejavnost paraplegikov opogumlja vse tiste, kateri doživljajo njim podobno usodo ter
izobražuje ostale. Kulturna dejavnost se v društvu izvaja glede na interese članov, izražajo pa se v
končnih izdelkih, kot so slike, izdaje knjig, filografije, ročna dela,... Organiziramo skupinske oglede
kulturnih prireditev, razstave in izobraževalne likovne delavnice. Zaradi arhitekturnih ovir se lahko
kulturnih prireditev udeležujemo le organizirano.
- Domače aktivnosti
Naša organizacija skrbi za udeležbo na razstavah in likovnih delavnicah širom po Sloveniji. V letu
2000 je bila po dolgih letih organizirana likovna delavnica v Semiču z namenom vključevanja novih
interesentov za likovno dejavnost, kar sedaj vzdržujemu vsako leto. Poleg tega je navezava z Zvezo
likovnih društev Slovenije pomagala, da lahko sodelujemo z vsemi potrebnimi strokovnjaki in institucijami - ustanovami.
- Mednarodne aktivnosti
Naši člani sodelujejo na mnogih mednarodnih razstavah, ali likovnih razstavah in delavnicah, ki jih
organizira Mednarodna zveza slikarjev, ki rišejo z usti ali nogami. Med njimi imamo kar tri člane:
Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič in Dragica Sušanj. Član tega združenja je bil tudi naš umrli član
Stojan Zafred. Tesno sodelujemo tudi z kulturno dejavnostjo Zveze paraplegikov Slovenije.
6. Interesna dejavnost
Združevanje izražajo nagnenja in ljubiteljsko ali profesionalno pripadnost zadovoljevanja potreb
paraplegikov. V organizaciji se združujemo :
- radioamaterji
- računalničarji
7. Psihosocialna dejavnost
Izkušnje kažejo, da naši člani prevečkrat zapadejo v psihične težave. Težka invalidnost povzroča prevelike travme. V ta namen organiziramo v prostorih, ki jih ima v lasti Zveza paraplegikov Slovenije, skupna
srečanja s posebno psiho-terapijo. Ta skupna srečanja pa pomenijo tudi osveščanje članov in dajanje
potrebnih nasvetov iz življenja paraplegije in tetraplegije. Organiziramo tudi druga srečanja z enim
samim ciljem: izboljšati kakovosti življenja paraplegikom in tetraplegikom, v nekaterih primerih pa tudi
njihovim svojcem. Na svojce kar malo pozabljamo, pa dostikrat problem ni enostaven.
8. Prebivanje in prilagajanje okolja
Program prebivanja in prilagajanja okolja je dolgoročna naloga društva in posameznikov. Bivalno
okolje za invalide je še vedno neurejeno tako v zasebnih stanovanjih kot v javnih ustanovah (zdravstveni domovi, kulturni domovi, trgovine, uradi, šole in drugi objekti in površine - parkirni prostori,
robniki, razni dohodi, itd.). Gre preprosto za urejen in nemoten dostop z invalidskimi vozički. Žal se
pravilniki in zakoni o gradnji brez arhitekturnih ovir še vedno ne spoštujejo. Tudi v prihodnje bomo
sodelovali in opozarjali na konkretne probleme v zvezi s tem, predvsem tam, kjer člani živijo.
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Lep izlet na Mašun, kjer smo si ogledali tudi predstavitev o naših gozdovih in medvedih.

Novoletno srečanje v Gostinski šoli v Izoli.
Naše članice in člani na izletu na Voglu.

Srečanje s poslanci, župani in njihovimi namestniki na Hudičevcu.

Svetovni popotnik z invalidskim vozičkom
Choi iz Koreje na obisku v Postojni.
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Predsednik Željko Geci kuha golaž na
srečanju v Vipavi.

Priprave za izlet z ladjo na Izolski punti.

Na razstavi Stojana Zafreda sta se nam
pridružila Franc Hočevar in Miro Cerar.

Z italijanskimi župani smo obiskali Notranjsko in pripravili srečanje
z našimi župani.

SREČANJA V SLIKI IN BESEDI
V našem domu v Semiču smo se vedno imeli lepo.

Ekipa slovenske RAI v Trstu, ki je z našimi člani posnela
film Zgodbe o volji in moči, ki ga predstavljamo po
osnovnih šolah.
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PRIZNANJA, KI JIH JE POTRDILA KOMISIJA ZA PRIZNANJA PRI DPIK
ČASTNI ČLANI

Ema Gašparut
Ema Gašperut si zasluži naziv Častna članica Društva paraplegikov Istre in Krasa za
laično pomoč in spremljanje invalidov skozi celo obdobje delovanja Zveze paraplegikov Slovenije. Po poškodbi hrbtenjače svojega sina je vse svoje življenje posvetila
spremljanju naše organizacije in po vseh svojih močeh pomagala vsem članom, ki so
jo prosili za pomoč.
Njeno vztrajanje v izrazu pomoči, vspodbujanju in poganjanju socialne misli, vseh
teh letih ni niti za trenutek popustilo. Takšna kot je bila Ema Gašperut pred mnogimi
leti, takšna je tudi danes. Njeno celostno življenjsko držo, s katero se je znala
postaviti za našo organizacijo in naše člane, označi njeno uporništvo in zvestoba lastnemu primorskemu temperamentu. S svojo spodbudo našim članom je vedno
odločna, nasmejana, ljubeča oseba, ki v novem invalidskem svetu za posameznika
nikoli ne išče bližnjic, temveč ga mu podaja kot raziskovalni prostor sočutja in
nikoli ne zdrsne čez rob pomilovanja.
Društvo paraplegikov Istre in Krasa je bila vedno njena organizacija, čeprav dejansko nikoli ni bila
njena članica, zato jo upravičeno, sedaj po 30. letih delovanja predlagamo, da to postane.

Bojan Ravbar
Bojan Ravbar je s svojim neposrednim delom z invalidi celo življenje prispeval k
humanizaciji odnosa do invalidov, do obravnave invalidov in do obravnave socialne problematike. Poleg svojega pastoralnega dela, se je namreč lotil enega
izmed pomembnih izzivov, to je negativnih stališč, ki jih še vedno izražajo mnogi,
ker ne dojemajo, da invalidi lahko dajo in dajejo pozitiven prispevek k razvoju naše
družbe.
S svojimi aktivnostmi je prispeval k utrjevanju človekovih pravic in k spreminjanju
miselnosti ljudi, ki so vse preveč pozorni samo na invalidnost, ne vidijo pa človeka.
Pri invalidih je, poleg tega, da jim je dajal vso podporo, vzpodbujal interes, da se spopadejo z lastnimi težavami, saj je menil, da je od človekove volje, gibanja in ustvarjalnega dela odvisno
počutje in zdravstveno stanje.
V vlogi župnika v Kopru in Piranu je sledil najbolj očitno izraženim potrebam vseh skupin uporabnikov
po domu, po prostoru, kjer bi lahko, vsi tisti, ki nimajo nikogar, našli vsaj delček topline. V župnišču v
Piranu so se srečevali invalidi iz vse takratne Jugoslavije in med njimi mnogi člani našega društva, ki
jih je spodbujal in negoval.
Vsi njegovi cilji in prizadevanja, ki so ostali v njegovem srcu, pa so kljub njegovi preselitvi v Firence
ostali povezani z nami in našo organizacijo, zato ga predlagamo za častnega člana Društva paraplegikov Istre in Krasa.
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ZLATI ZNAK

Vojko Gašparut
Kot ustanovni član je Vojko Gašperut začel svoje delo pri Zvezi paraplegikov Slovenije in ga nadaljeval tudi kot ustanovni član Društva paraplegikov Istre in Krasa. Kot predstavnik Društva paraplegikov Istre in Krasa
je v skupščini ZPS pomembno sodeloval pri razvoju Zvezi paraplegikov Slovenije, še posebno pri razvoju njenih kulturnih programov. Kot uspešen
slikar z usti in pomemben član Mednarodnega združenja slikarjev z usti
ali nogami, je s svojo vzpodbudo pomembno pomagal tudi drugim podobnim
našim slikarjem pri vstopu v to organizacijo in jim s tem omogočil njihov razvoj. S svojimi likovnimi
delavnicami po osnovnih šolah je pomembno približal invalidnost mladim in jim na pozitiven način
prikazal naše sposobnosti.
V vseh okoljih je izjemno cenjen in spoštovan sogovornik in je znal biti kljub svojim težavam in obremenjenosti vedno nasmejan, poln elana in življenjske energije. Je človek s humano naravnanostjo,
ljubeznijo in veseljem do življenja. Kulturno misel in čut za socialne programe je nenehno širil s
svojim zgledom, ravnanjem in razmišljanjem, kjerkoli se je pojavljal. Zelo vestno in redno je sodeloval
pri delu Društva paraplegikov Istre in Krasa in vsa leta svoje invalidnosti sodeloval pri kulturnih in
drugih akcijah, ki so bogatile program društva.

Zvezdan Paladin
Zvezdan Paladin je bil kot ustanovni član društva že takoj na začetku ena od gonilnih sil društvu. Vedno v ozadju pripravljen na delo in pomoč drugim. Veliko je
doprinesel k integraciji članov v okolje s pomočjo pri prilagajanju vozil in drugimi
inovativnimi rešitvami pri drugih vprašanjih pri asimilaciji v okolje. Intenzivno je
sodeloval v gradbenem odboru in pomoč pri adaptaciji prostorov na lokaciji v
Fornačah. Posebno rad je nudil individualno pomoč novim članom. Dolga leta je
bil skrben in vesten gospodar službenih prostorov. Kot član Upravnega odbora
Društva paraplegikov Istre in Krasa je vedno zagovarjal bolj kakovostno druženje
in preživljanje prostega časa, pridobivanje pozitivnejših izkušenj in samopodobe
skozi delo v Društvu paraplegikov Istre in Krasa, pomoč pri razvijanju lastnega izražanja in komuniciranju, konstruktivnem reševanju težav in osebnih stisk ter vzpostavljanju zaupanja in odgovornosti.

Klavdij Koren
Klavdij Koren je bil kot dolgoletni tajnik društva, soorganizator pri vseh dejavnostih društva in pogosto pobudniki za sodelovanje z različnimi strokovnimi
ustanovami in strokovnjaki. Pri svojem delu namreč skupaj s člani upravnega odbora Društva paraplegikov Istre in Krasa in člani društva vseskozi išče rešitve, ki
so v korist paraplegikom in tetraplegikom. Nenehno išče oblike socialnih veščin
in priložnosti za doseganje uspehov na različnih področjih še zlasti za razvijanje
pozitivne samopodobe invalidov.
V zadnjih letih se je priučil na računalniku in kot blagajnik Društva paraplegikov
Istre in Krasa požrtvovalno in vestno lotil odgovornega timskega dela. Zato lahko
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z gotovostjo trdimo, da so programi društva zaradi njegovih prizadevanj vzorno, kakovostno in
transparentno vodeni. Razvijanje dobre prakse dela s člani in upoštevanje kodeksa etičnih načel sta
temeljni obliki dela, ki ju Klavdij Koren dosledno upošteva pri svojem delu in ju zahteva tudi od svojih
sodelavcev.

Geci Željko
Željko Geci si zlati znak zasluži za svoj neizbrisni prispevek pri vodenju društva,
ki ga je zaznamovalo 20 letno delo kot predsednika Društva paraplegikov Istre
in Krasa in s tem tudi člana Upravnega odbora Zveze paraplegikov Slovenije in
pet let kot člana upravnega odbora in športnega referenta Društva paraplegikov
Istre in Krasa.
Željko Geci se je takoj po poškodbi hrbtenjače sprijaznil s svojim stanjem in začel
aktivno sodelovati pri društvu. Kot predsednik društva je redno izpolnjeval vse
svoje obveznosti in vsem tistim, ki so na novo prihajali v društvo znal pomagati
v socialnih in zdravstvenih stiskah. V kontaktu z lokalno skupnostjo je znal
sogovornikom predstaviti našo drugačnost. Družinam članov je nudil konstruktivno pomoč in v
odnosu do njihovih potreb znal poiskati stik z različnimi strokovnimi ustanovami in strokovnjaki, ki
sodelujejo v sistemu sociale in zaposlovanja.
Znal je svoje člane motivirati za razvoj sposobnosti in zmožnosti in kot član Upravnega odbora Zveze
paraplegikov Slovenije pripomogel k skrbi za vsestranskih razvoj naše organizacije.
Svoje znanje in izkušnje številnih drugih je znal povezati in ustvarjalno uporabiti za različne oblike
pomoči ljudem z invalidnostjo ter laičnih in strokovnih delavcev. S tem je tudi sooblikoval okolje in
pogoje za enakopraven odnos do članov ter sprejemanje njihove drugačnosti in njihovo integriranje
v običajno socialno okolje

Srebrni znak
Danilo Jakomin
Njegovo dolgoletno delo blagajnika Društva paraplegikov Istre in Krasa označuje velika mera odgovornosti, pripravljenosti prisluhniti drugim ter pomagati ljudem. Skozi
to njegovo delo uživa tudi med sodelavci ugled in priznanje.
Zavzeto deluje pri vseh interesnih dejavnostih društva, še posebno sta mu blizu šah in
radioamaterstvo. Aktiven je kot organizator šahovskih srečanj, zelo vestno in odgovorno, ob upoštevanju vseh posebnosti naših članov, izpolnjuje vse svoje obveznosti, ki
si jih kar sam naloži na rame. Skozi radioamaterska srečanja pa se z ženo Normo poda
na izlet v planine in išče radioamatersko vezo in s tem njegovo najljubšo dejavnost še intenzivneje
razvija in poglablja.

Edo Cerkvenik
50. letnica lahko zelo zaznamuje človekovo življenje še posebno pa to lahko govorimo
v primeru, ko nekdo dočaka na invalidskem vozičku petdesetletje aktivnega življenja.
Edo Cerkvenik je bil in bo vedno zaljubljen v radioamaterstvo, ki mu je privzgojilo pozitivno samopodobo in pomagalo skozi ovire v življenju. Edo je živ leksikon zgodovin-
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skega dogajanja v Inštitutu za rehabilitacijo pred mnogimi leti. Njegov spomin je neizbrisen in tudi
dogodki, ki jih je doživel v okviru Društva paraplegikov Istre in Krasa in Zveze paraplegikov Slovenije
so ga zaznamovali s pozitivno življenjsko izkušnjo. Bil je udeleženec paraolimpijskih iger v Heidelbergu
na kar je še posebno ponosen. S svojim neposrednim delom z invalidi je prispeval k humanizaciji odnosa
do invalidov, do obravnave invalidov in do obravnave socialne problematike, na lokalnem, regijskem
ter širšem mednarodnem nivoju.

Bronasti znak
Boško Božič
Boško Božič je že na začetku svoje invalidnosti sprejel izziv, ki mu ga je usoda namenila
in se v sodelovanju z Društvom paraplegikov Istre in Krasa lotil pomagati novim invalidom sprejemati svojo drugačnost. Na področju povezovanja je imel in še ima izreden
občutek za sodelovanje z drugimi invalidskimi organizacijami, saj je bil vedno pripravljen odzvati se vsakemu povabilu na srečanje in dialog.
Kot športni referent Društva paraplegikov Istre in Krasa in organizator športa in rekreacije delujeje povezovalno med člani in drugimi akterji, tako vladnimi kot nevladnimi. Ker so potrebe
članstva izredno široke in različne pa od njega na terenu različni interesi predstavljajo vedno nova
pričakovanja in odzive. Z njegovim neposrednim delom in vzgledom so se invalidi lahko vključevali v
kvalitetnejšo obliko življenja, saj so skozi številna športna tekmovanja rasli tudi osebnostno, socialno
in emocionalno. V zadnjih letih kot gospodar redno skrbi za čistočo in urejenost naših prostorov.
Skozi vse to pa se je tudi sam zgradil v samostojno in uspešno osebnost in tudi kot tekmovalec v kegljanju in športnem ribolovu na državnem nivoju dosegel nekaj odmevnih rezultatov.

Srečko Petkovšek
Srečko Petkovšek kot socialni referent skrbi za dobro počutje članov in z obiski na
domu in v bolnišnicah poskrbi, da iz prve roke v društvu izvemo za potrebe članov. Njegov pristop je za uporabnike dragocen zato, ker jim ohranja upanje in moč za samoaktiviranje. V iskanju rešitev se skupaj s člani Upravnega odbora Društva paraplegikov
Istre in Krasa ne omejuje zgolj na obstoječe možnosti pomoči, ampak išče nove poti, s
katerimi nastajajo kakovostni premiki v obravnavi socialne problematike. Pa naj si gre
za izboljševanje življenjskih razmer ali osvobajanje od vsega, kar negativno vpliva na
kakovost življenja. Z vsebinami s področja gibalno-športnega področja, razvija pozitiven odnos do
športa in s tem dopolnjuje osnovni cilj posameznika, da razvije svoja znanja v skladu s svojimi sposobnostmi na vseh področjih do najvišje možne meje. Nihče, še posebno pa ne v sferi socialnega varstva,
ne more svojega dela opravljati dobro, če v njem ne vidi svojega poslanstva in ga ne opravlja s srcem.
Za Srečka lahko rečemo da ima to srce in veliko mero topline in človečnosti. Vedno ima pred očmi
dejstvo, da mora vsako delo na področju sociale stremeti k spodbujanju pozitivnih sprememb in razvoju
posameznika, družine, skupine, skupnosti in celotne družbe.

Valter Mahne
Valter Mahne je kot dolgoletni član Upravnega odbora Društva paraplegikov Istre
in Krasa in kot predstavnik v Skupščini Zveze paraplegikov Slovenije, zagovarjal, da je
našim članom potrebno predvsem zagotavljati takšne razmere, ki bodo posameznikom
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omogočale ohranjanje dostojanstva, uresničevanje razvojnih možnosti ter preprečevale socialno
izključenost. Vedno je bil aktiven pri sestavi in izvajanju programov društva, še posebej je rad poskrbel
za člane iz svojega območja bivanja in naveze stikov z Občino Ilirska Bistrica. Predvsem mu je blizu
področje socialnega in zdravstvenega varstva, ki sta osnova za varnost in delavnost ter aktivnost
naših članov. Temelji na načelih socialne pravičnosti, solidarnosti ter odgovornosti posameznika za
zagotavljanje socialne varnosti posameznika, so mu bile vedno blizu.
S svojo pripravljenostjo pri pomoči članom, je kot dolgoletni podpredsednik Društva paraplegikov Istre
in Krasa s pristnim odnosom do članic in članov, prispeva velik delež k njihovemu vključevanju v širše
socialno okolje, njihovemu dostojanstvu, predvsem pa k razvijanju solidarnosti in strpnosti.

Priznanja
Matjaž Černe
Matjaž Črne že lep čas aktivno sodeluje kot član Upravnega odbora Društva paraplegikov Istre in Krasa. Kot tajnik s svojim širokim znanjem, toplim in spodbudnim pristopom, s sprejemanjem, razumevanjem in neizmerno delovno energijo ustvarja pozitiven
pristop do reševanja problemov. Je gonilna sila, ki ne dopušča stereotipov, ampak spodbuja k iskanju vedno novih oblik dela. Izdelal študijo jadranja za paraplegike in tetraplegike in koordinira z mlajšimi člani pri uveljavitvi novonastalih športnih disciplin,
z namenom, da se osebe z paraplegijo in tetraplegijo kar najširše in najhitreje vključijo
v različne športne panoge in druge dejavnosti društva. Obenem pa nudi pomoč pri urejanju različnih
formalnih in osebnih zadev ter motivacijo za drugačno reševanje življenjskih stisk.

Ludovico Nevio Puntin
Pod vodstvom Ludovica Nevia Puntina so se rojevali novi inovativni programi, ki dopolnjujejo in nadgrajujejo osnovnošolsko dejavnost še zlasti na področju spoznavanja
otrok in mladostnikov z invalidnostjo v neformalnem izobraževanju. V ta proces je v
Italijanski prostor priključil tudi naše društvo in s tem omogočil prepoznavnejše delovanje našega društva tudi na mednarodnem nivoju.
Pri svojem vsakdanjem delu, želi preseči miselnost, stereotipe o družbeni vlogi invalidov
in si z novimi pristopi prizadeva krepiti pozitivno samopodobo težje gibljivih, njihov
občutek enakopravnosti, koristnosti kot pomembnih članov družbe.
S svojim profesionalnim pristopom je v zadnjih petih letih v celotnem maloobmejnem prostoru in v širšem
družbenem okolju pripomogel k razvoju solidarnosti, strpnosti in preseganju ideoloških omejitev in
predsodkov, zato si še posebej zasluži priznanje Društva paraplegikov Istre in Krasa.

Mitja Podgornik
Mitja Podgornik je v vsej svoji poklicni karieri svojo pozornost namenjal družbenim
skupinam, ki imajo težave pri vključevanju v normalne življenjske tokove. Med drugimi
je tudi naši organizaciji pomagal pri koordinaciji naših povezav z italijanskimi partnerji in intenzivno spremljal naše delo.
Znal je prisluhniti ljudem iz prakse in pri razvoju medsebojnih stikov prenašal njihova
mnenja, tako da je danes dosežena visoka raven sodelovanja. S svojimi širokimi in
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poglobljenimi znanji, toplim in spodbudnim pristopom, s sprejemanjem, razumevanjem in neizmerno
delovno energijo je pomagal ustvariti temelje za sodelovanje Društva paraplegikov Istre in Krasa z
organizacijami v Italiji, zato si zasluži priznanje Društva paraplegikov Istre in Krasa.

Benjamin Žnidaršič
Benjamin Žnidaršič si priznanje zasluži za 11 letno delo pri Društvu paraplegikov Istre in Krasa , za izreden razvoj kulturnih programov, za razvoj uporabe
informacijskih tehnologij v programih in medijsko prepoznavnost.
Od leta 1998, ko je postal član društva, je kot organizator znal okrog sebe
združiti ljudi, ki jih združuje kulturna misel in vse njihovo delo znal predstaviti
javnosti s skupinskimi razstavami in v številnih knjižnih oblikah. Skozi to pa se
je tudi sam izkazal kot pesnik, slikar in pisatelj. Pri Društvu paraplegikov Istre
in Krasa je sodeloval pri številnih projektih. Mogoče eden najpomembnejših
je, ko je kot vodja projekta Phare znal pridobiti finančna sredstva za nakup
kombiniranega vozila za prevoz invalidnih oseb in s tem odprl možnost za
sodelovanje z italijanskimi partnerji za številne druge projekte. Kot slikar z usti
je znal po osnovnih šolah in vrtcih predstaviti invalidnost številni mladini.
Leta 2004 je kot član slovenske delegacije sodeloval pri ustanavljanju Evropske zveze paraplegikov. V
organih Zveze še aktivno sodeluje kot predstavnik društva v Skupščini ZPS, je član uredniškega odbora
revije Paraplegik in v programskem odboru za programske vsebine invalidov pri RTV Slovenija zastopa
Zvezo p araplegikov Slovenije. Je tudi urednik spletnih strani Društva paraplegikov Istre in Krasa. S
svojim pisanjem in nastopi v javnosti se je lotil enega izmed pomembnih izzivov, to je negativnih stališč,
ki jih še vedno izražajo mnogi, ker ne dojemajo, da invalidi lahko dajo in dajejo pozitiven prispevek k
našemu gospodarstvu in naši družbi.

Rasso Causevig
S svojo mentorsko pomočjo našim slikarjem je Rasso Causevig pomembno prispeval in še prispeva k prepoznavnosti in odmevnosti naših članov na likovnem
področju. Njegovi učenci kažejo na visoko stopnjo zaupanja njegovim človeškim
in profesionalnim kvalitetam.
S humanizacijo odnosov do uporabnikov pri njegovih delavnicah vnaša med invalide ustvarjalni duh in ljubezen do likovne umetnosti in umetnosti nasploh.
Ker pri svojem delu izhaja iz svojih izkušenj, da invalidni slikarji sami odkrivajo
močne in šibke plati svojega doživljanja, razmišljanja, delovanja, na koncu tudi
sami pridobivajo moč za osebni in profesionalni samorazvoj. Pri tem je poudarjen
individualni pristop, hkrati pa so upoštevane vsakršne sposobnosti
Ob srečevanju s posebnimi potrebami svojih varovancev je ob delu z njimi prihajal
na plano tudi njegov velik občutek za pomoč kar ga še posebej zaznamuje in tudi njemu pomaga skozi
življenje.

Otilija Kolenc
Otilija Kolenc je bila članica prvega Upravnega odbora Društva paraplegikov Istre in
Krasa in prva računovodkinja društva. Zadolžena za vodenje financ ob ustanovitvi
društva ter pomoč pri adaptaciji društvenih prostorov je s požrtvovalnim in uspešnim
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delom zaznamovala začetke delovanja našega društva. Otilija Kolenc je bistveno prispevala k spremembi
mišljenja tistih ljudi v lokalnih ali širših skupnostih, ki so v invalidih videli le ljudi, ki so potrebni
usmiljenja. S svojimi bogatimi izkušnjami je svetovala posameznikom in njihovim svojcem ter skrbela za
pridobivanje novih prostovoljcev na celotnem kraškem območju. Aktivno se je udejstvovala in sodelovala v vseh dejavnostih in pri razvoju in uresničevanju programov Društva paraplegikov Istre in
Krasa.

Posebna priznanja Društva paraplegikov Istre in Krasa
Rino Škrgat
Rino Škrgat je preprosto zbujal zaupanje in hkrati spoštovanje. Najbrž to ni ostalo brez vpliva na tiho,
skromno in delovno življenje. Priljubil in vrasel se je v naša srca zaradi svoje dobrote in pripravljenosti za mnoga sodelovanja in podporo. Kot tajnik društva Društva paraplegikov Istre in Krasa je nosil
v sebi skrb za medsebojno pomoč med paraplegiki in tetraplegiki. Kombinacija njegove prijaznosti
in človečnosti se izrazito kaže tudi pri njegovem pristopu in načinu dela s člani, v smislu zagotavljanja varovanega, načrtovanega in prijaznega medosebnega vzdušja. Invalidi so z njegove strani
deležni spoštljivega odnosa, pomoči pri urejanju različnih formalnih in osebnih zadev in motiviranja
za reševanje življenjskih stisk. To je nenazadnje tudi prispevek k utrjevanju človekovih pravic in k
strpnosti ob upoštevanju različnosti. Gonilna sila njegovega delovanja je vedno želja, da bi načela
človekovega dostojanstva in pravic uresničili tudi v korist tistih, ki so v slabšem položaju.

Milivoj Žiberna
S svojo osebnostjo, naprednimi idejami in načinom življenja, kako živeti v družini, kako se soočati
s konflikti, kako živeti z drugačnostjo, je Milivoj Žiberna pomembno zaznamoval delo Zveze paraplegikov Slovenije in še prej Društva paraplegikov Slovenije. Bil je eden pobudnikov za ustanovitev Društva
paraplegikov Istre in Krasa.
Skupaj z drugimi pionirji je bil steber in vodstvo ne samo izobraževanja ampak tudi razvijanja in raziskovanja različnih oblik delovanja invalidov. Veliko je prispeval k humanizaciji odnosa do članov.
Ne samo, da jo je zagovarjal in izvajal v praksi, temveč je s svojim življenjskim prepričanjem vanjo tudi
verjel. S svojo modrostjo, umirjenostjo in pripravljenostjo na demokratičen način dela je med člani
užival podporo in je bil priljubljen, ugleden in spoštovan.

Viktor Brezovnik
Viktor je bil kot član Upravnega odbora Društva paraplegikov Istre in Krasa soorganizator prireditev,
in srečanj med paraplegiki. Izkazal se je kot velik ljubitelj črno belih polj in organizator ter udeleženec
šahovskih turnirjev. Njegovo šahovsko veselje in tradicijo društvo nadaljuje s šahovskim turnirjem, ki
se vsako leto odvija njemu v spomin. S svojim delom je prispeval h kakovostnemu premiku v obravnavi
socialne problematike, saj je bil skozi svoje življenje prikrajšan za mnoge stvari. Hotel je, da bi bili drugi
prikrajšani za to njegovo izkušnjo, zato se je trudil pri utrjevanju človekovih pravic, težil k socialnemu
vključevanju članov, k njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in k strpnosti
ob upoštevanju različnosti.
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Dimitrij Kralj
Dimitrij Kralj je bil prvi predsednik Društva paraplegikov Istre in Krasa in je s svojim scenarijskim delom
in radijskimi igrami neizbrisno zaznamoval kulturo in film v slovenskem prostoru. Nikoli ni gradil
odnosa do članov na usmiljenju, ampak je bil vedno pripravljen na polno vključevanje v vsakdanje
življenje. Skozi svoje delo se je poskušal čimbolj utrditi za življenje v svetu, ki je pogosto krut in neprijazen do drugačnih in ob tem tudi drugim pomagati in jih usposobiti za samostojno življenje.
Predvsem v tvornem sodelovanju z različnimi pomembnimi kulturnimi ustvarjalci in ostalimi organi
in organizacijami na področju kulture je bil deležen velikega ugleda. Njegovo zavzemanje za temeljne
človekove pravice in svoboščine je bilo izhodišče za reševanje različnih življenjskih situacij, ki so bile
na koncu vedno udejanjene odgovorno, strokovno, uspešno in kakovostno.

Slavko Savič
Slavko Savič se je kot drugi predsednik zagnano lotil dela in aktivno pristopili tudi k širjenju prepoznavnosti programa v lokalni skupnosti in širše v regiji. Delo in z njim naučena odgovornost sta izredno pomembna vrednota, ki hkrati nudi članom tudi osamosvojitev in možnost, da začnejo odločati
o sebi in svojem življenju. Pomembno prepoznavnost, ki je izraz kontinuiranega in strokovnega dela ,
je dosegel tudi na področju povečanja vključevanja članov. Veliko energije je usmeril tudi v popestritev
dejavnosti društva, gradnjo novih prostorov, izvajanje rekreacije na prostem in preko učnih ekskurzij,
izletov ter družinskih srečanj, ki utrjujejo dobre medsebojne odnose, povezal člane v prijateljski kolektiv. Skozi to so novi člani dobili tisto, kar so resnično potrebovali: varnost, toplino, stabilnost,
delavnost, prilagodljivost in nasploh odnos, ki jim je omogočal dobre vzpodbude za razvoj.
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Edo se poleg radioamaterstva ukvarja tudi z
atletiko

Radioamaterstvo je bilo med člani zelo popularno.

DEJAVNOST
V SLIKI IN
BESEDI
Benjamin Žnidaršič in Vojko Gašperut po osnovnih šolah ob
slikanju z usti predavata o invalidnosti po Sloveniji in Italiji.

Boško Božič je v ribičiji dosegel lepe rezultate.
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Ekipa naših kegljačev na tekmovanju v Ravnah na Koroškem.

V šahu imamo eno najboljših ekip v Sloveniji.
Jože Tomažič in Pavle Križmančič z mladino v Bazovici.
Koncert Adija Smolarja za člane v Pacugu.

Ekipa strelcev na strelišču v Ankaranu.
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DRUŠTVO PARAPLEGIKOV OBALNO KRAŠKE REGIJE
Društvo Obalno kraške regije je bilo ustanovljeno, ko se je pokazala potreba pri takratnem Društvu
paraplegikov Slovenije po tem, da bi bili lokalno bolje organizirani in povezani. Ime društva smo si
izbrali sami, čeprav je bilo okrog imena nekaj nesoglasij, češ da je kraška regija večja, a je prevladala
obala in s tem Obalno kraška regija/OK regija/.
V začetku smo bili člani naše regije nad to odločitvijo malo skeptični, saj smo bili po številu članov
najmanjši, vseeno pa smo ta izziv sprejeli. Dobili smo spisek vseh članov in začeli smo se dogovarjati
za funkcije v društvu.
Od vsega začetka sem tudi sam sodeloval pri ustanavljanju
društva, odklonil pa sem funkcijo predsednika, saj sem bil
že ustanovni član Zveze paraplegikov in član upravnega
odbora.
Za prvega predsednika je bil izvoljen Dimitrij Kralj iz Izole,
ki je bil kot distrofik tudi član Društva distrofikov. Takrat je
bilo še možno članstvo v dveh društvih. Med paraplegiki je
bil zelo priljubljen, saj je bil vesele narave, igral je tudi na
kitaro in nas spremljal pri našem petju. Bil je tudi drugače
zelo razgledan, preudaren in zato zelo primeren za našega
prvega predsednika. Za podpredsednika smo izvolili Stojana
Zafreda, ki je bil takrat zaradi svojega slikanja že precej
prepoznaven navzven.
Ustanovni sestanek bi moral potekati v Gostinskem šolskem
centru v Izoli, pa so nam zadnji hip odpovedali gostoljubje.
Prvič smo se potem sestali v Gostilni Miranda v Kopru, v
bližini mojega doma. Sestanka se je udeležil tudi predsednik
Zveze paraplegikov Ivan Peršak iz Ljubljane. Pozdravil nas
je v imenu Zveze, ki jo je predstavljal, nakar smo nadaljevali
ustanovni sestanek. Spomnim sem se tudi dogodka, kako je
natakarico skrbelo, ko je po njenem videla vse te »reveže«
na vozičku, kdo bo poravnal stroške zanje.
S tem , ko smo se organizirali tudi na področju regije, smo postali bolj prepoznavni in bolj v stiku z
ljudmi, ki so se počasi začeli privajati na nas in na nas niso več gledali kot na velike »reveže«. S trdim
delom in premagovanjem ovir tudi v naših glavah smo postali bolj samozavestni in dovolj močni, da
so nas ljudje in občinski organi v naši regiji začeli upoštevati.
Vojko Gašperut

PRVIČ V ZAVODU ZA REHABILITACIJO INVALIDOV
Leta 1958, sem začel obiskovati IKŠ v Kopru. Šlo mi je kar dobro in bil sem zadovoljen. Tisto leto je
bilo veliko snega in zapadel je celo v Kopru. Razsajala je tudi »azijska gripa«in skoraj vsi smo zboleli.
Iz razreda smo znosili klopi in stole na hodnik, noter pa prinesli postelje. Tudi ko sem to prebolel, sem
še kar nekaj časa imel težke noge. No prišla je pomlad in sonce je začelo pripekati. Desetega maja sem
se že prvič kopal v morju. 13. maj – le tri dni kasneje pa je bil zame usoden. Ob izlivu Rižane v morje je
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bilo. Prišel sem zadnji. Slekel sem se, že so me sošolci prijeli in pustil
sem jim, da so me vrgli v Rižano. Ko sem se skobacal na breg, so
bili že vsi v morju. Stekel sem po nasipu in skočil. Z glavo sem zadel
v skalo in čeprav me ni preveč bolelo, se nisem mogel niti premaknit. Sošolci so me zvlekli na suho in videl sem Karla Straška, da je
stekel na pomoč. Čez nekaj časa so prišli z nosili in me odnesli do
rešilca. Odpeljali so me v staro izolsko bolnišnico. Tu so me slikali
in takoj odpeljali v Ljubljano. Tam so mi zašili rano na glavi, potem
pa začeli vrtati z nekim svedrom, ki je škripal v lobanjo.Čeprav me ni
preveč bolelo, sem kričal od strahu, saj nisem vedel, kaj je z mano.
Mislil sem, da mi bodo odprli lobanjo pa so mi vstavili le ekstenzijo.
Znašel sem se v »stranski sobi« na nevrokirurgiji. Po treh tednih so
mi ekstenzijo zamenjali za mavec. Čez dva meseca sem prvič pomigal
z dvema prstoma na desni nogi. Takrat sem dobil tudi krče, ki me
mučijo še sedaj. Čez kakih pet mesecev, so mi sneli mavec in mi ga
ponovno namestili.
20. oktobra zvečer so me pripeljali v Z.R.I. V dnevnem prostoru so
svetile neonske luči in vse se mi je zdelo čudovito. Peljali so me v sobo 20, na oddelku A. Prej ko bi
moral v posteljo, me je vprašal bolničar Štepec Jože, če bi rajši gledal film. Seveda sem bil takoj za.Tako
sem že prvi dan gledal film. Zdelo se mi je,da sem se ponovno rodil.
Vsobi smo bili štirje. Nasproti mene je ležal Tavčar Andrej. Bil je oficir JLA in po nesreči ga je nekdo
ustrelil v hrbet. Zraven njega je bil Pavšič Jože iz Bohinjske Bele, ki mu je vlak odrezal obe nogi. Poleg
moje postelje je ležal neki rdečelasec, ki je v sanjah škripal z zobmi. Le tega pa je kmalu zamenal Frele
Anton iz Trbovelj, ki je padel s kozolca.
Vsako jutro sta prišli v sobo dve fizioterapevtki in mi razgibavali noge in roke. Čez nekaj dni so me
odpeljali v mavčarno in mi napravili longete. Ko je bil mavec suh so mi longete dali na noge in povili s
povojem. Fizioterapevtka Ančka me je zapeljala v telovadnico pred bradljo. Bila je dovolj pametna in je
takoj videla, da tako ne bo šlo. Ko mi je odstranila longete, sem začel hoditi ob bradlji. Krče sem imel
močne, tako da mi je ob vsakem koraku metalo noge navzkriž. Vsak dan pa mi je šlo bolje.
Kako se spravit sam na voziček, to sem kar hitro obvladal. Vozičkov je pa bilo manj kot pacientov. Jaz
sem si ga delil z Andrejem. Kadar je on ležal, je bil meni na razpolago.
Nekega dne, ko sem ležal na postelji, se pripelje v sobo in se spravi v posteljo. Voziček odbremza in ga
porine od sebe. Obstal je ravno na sredini, med njegovo in mojo posteljo. Reče mi: «Če prideš do njega, je lahko tvoj!« Pomaknil sem se na konec postelje,
napravil en korak in se vrgel…uspelo mi je zagrabit
desno stranico in čeprav so krči delali svoje, mi je
uspelo. Od takrat je bil voziček samo moj. Seveda pa je
tudi Andrej dobil drugega.
Vsako jutro sem imel v telovadnici razgibavanje in
hojo ob bradlji. Kmalu sem se spravil na hodulje v spremstvu Ančke.Napredoval sem hitro. Spomladi sem že
samostojno hodil z podpazdušnimi berglami, ki sem jih
kmalu zamenjal za komoljčne.
Dnevni prostor je bil za vse; jedilnica, kinodvorana
TV, veliko smo tudi šahirali. Primarij Pintarič je enkrat izrazil željo, da bi igral z mano. Začel sem dobro.
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S kraljico ni mogel nikamor jaz pa sem
začel ofenzivo s kmeti. Postal je živčen,
začel je tresti z desno nogo, jaz pa z levo,
ko me je pritisnilo za scat. Začel sem delati napake in izgubil sem dobljeno partijo
pa še poscal sem se!
Iz sobe št. 20 sem se preselil v 15, tam
sta bili le dve postelji.Tu sva bila le jaz in
Pečnik Franc-Čan. Na nočni omarici je
imel radio in listek na katerem je pisalo
QUA TE BRIGA. Najrajši je poslušal oddajo »z južnoameriškimi ritmi«. Imel je navado reči: »Pejva poslušat južnoameriške
riti.« Sicer pa ni veliko govoril. Kadar
sem mu šel na živce, je z spodnjo čeljustjo
pomigal levo in desno. Če pa to ni bilo
dovolj, je izustil: »spizdi«!
Nekega jutra, pride vizita v sobo in pred mojo posteljo, se začnejo vsi smejati. Ko sem vstal, sem pogledal…na temperaturni tabli je bil zataknjen list na katerem je z lepo tehnično pisavo pisalo EDKO
CERKVENIK VAJENEC V POKOJU.
Ko je Čan odšel v Laško,sem dobil v sobo Hojnik Henrika. Bil je po nesreči ustreljen v glavo in je le
težko govoril, tudi pisat se je moral ponovno učit.
Jeseni smo se šofer Jože, psihologinja Kmetec in bolničarka Minka odpeljali v Ajdovščino, kjer so me
vpisali v ekonomsko šolo. Jaz sem ostal v avtu. Ko sem gledal stopnišče, me je prijelo na veliko potrebo.
Prvič in zadnjič sem bil pred tem vrati. Preden ko smo v neki oštariji prišli do WC-ja je bilo zame že
prekasno. Postajal sem vedno bolj apatičen. Tudi s hojo nisem več napredoval.
20. februarja 1960 sem prišel domov. Bila je mrzla zima. Posteljo so mi dali v kuhinjo. Kopalnice in
stranišča takrat še nismo imeli. Ni mi bilo lahko, ne meni in ne mojim domačim. No počasi sem se le
privadil.
Edo Cerkvenik

ŽIVLJENJSKA ZGODBA
KOREN Klavdij sem se rodil 9.6.1959 v Kopru, stanujoč v Strunjanu, os. šolo sem obiskoval v Luciji.
Po končani osnovni šoli sem se zaradi pomanjkanja sluha odločil za poklicno šolo monter - voda
/ centralna / klima za katero me je štipendiralo podjetje IMP Koper, šolo sem obiskoval v Ljubljani,
terensko delo sem imel širom po Sloveniji in v Puli. Poklicno šolo sem uspešno končal, ter bil sprejet
v delovno razmerje. Veselil sem se nadaljnega študija za višjo izobrazbo, želel sem si delo v Iraku, Kuwaitu, delo na barki in nakup bagerja za s.p. toda prišel je usodni dan: 15.7. 1978 bil je poletni vroč
večer.... s prijatelji v San Simonu ... ob 23:00 uri sem skočil s pomola v morje in si poškodoval 4-5
vratno vretence. In tukaj se je začelo drugo rojstvo, tako rekoč novo življenje. Vsi življenski načrti
in cilji so ostali v morju.
Po skoku v morje so me prijatelji odnesli na obalo, hitro je prispelo reševalno vozilo in me odpeljalo
v staro Izolsko bolnišnico, kjer so mi dali exstenzijo. V julijskih vročih dnevih v bolnišnici sem zaradi
malomarnosti medicinskega osebja dobil 13 decubitusov. Nato so me po dolgem prepričevanju mojih
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staršev premestili v bolnišnico Valdoltra, kjer so me lepo negovali da so se mi »priležanine« zacelile, razen treh na križu in
na bokih. Po sedem mesečni hospitalizaciji je sledila plastična
operacija v KC lj. Po 9 mesečni hospitalizaciji (zdravljenje
preležanin) sem prispel v ZRI Šoča kjer me je sprejel dr. Rajko
Turk z upanjem, da bom ponovno shodil. Toda želje se niso
uresničile in stanje se ni izboljšalo, pač pa so me razporedili v
kategorijo - diagnoza tetraplegija. Domov sem šel prvič po 16
mesečni hospitalizaciji. Podaljšane obnovitvene rehabilitacije
ZRI Šoča sem se udeleževal vsako leto po 2 meseca.
Po prihodu v domače okolje sem se srečeval z arhitektonskimi
ovirami, največja pa je bila I. Nadsropje. Oče mi je s pomočjo
sorodnikov naredil lift, kateri še danes dobro služi. Okolica
in stanovanje je bilo uspešno sanirano, sledil je nakup osebnega vozila, nakar sem se hitro zrehabilitiral za vožnjo, da
še dan danes uspešno in zadovoljivo vozim (razen manjših
trkov in prask, za kar je botrovala mladoletniška živahnost).
Po končni rehabilitaciji sem se vpisal v Zvezo paraplegikov in
Društvo paraplegikov OK regije (kjer je vse OK). Tam so me
lepo sprejeli. Hitro sem se vključil v družbo sebi enakih, ter
spoznal dosti kolegov oz prijateljev širom po Sloveniji. V društvu paraplegikov obalno kraške regije
so me povabili k sodelovanju v U.O. - delo sem z veseljem sprejel, tako da sem že 30 let več ali manj
član odbora v ozadju, ter opravljam tajniška in organizacijska dela. Trenutno sem blagajnik društva.
Udeležujem se raznih družabnihin športnih srečanj, kakor tudi vsakoletne obnovitvene rehabilitacije
v Pineti in zdravilišču Laško.
Teh 30 let lahko potrkam, da mi je hitro steklo, ter da se lahko zahvalim sreči / zdravju, posebno
staršem in sorodnikom, da so delno vzeli breme moje invalidnosti nase in lahko živim dokaj zadovoljivo. Upam, da bo tudi v prihodnje služila sreča in zdravje, tako meni, kakor tudi staršem, sorodnikom
in prijateljem.
Klavdij Koren

KO SE PRILEPI....
Poklical je Željko in rekel »Dej napiši kaj za zbornik«. »Pa
dobro no, pa bom«, sem odgovorila. »A imam čas kakšen
dan?« »V bistvu ga imaš par ur«, mi je odgovril kot bi rekel,
da ga imam vsaj teden dni.
Seveda. Ker k meni prihaja navdih skozi glavna vrata.
Ker imam vedno kaj za povedat in posledično napisat. Pa
ni tako. Navdiha ne moreš izsilit, zato nastaja kar pač
nastaja. Sestavek o pomembnem jubileju, ki je posredno
pomemben tudi zame.
Trideset let. Skoraj toliko časa kot sem na vozičku.
Spomnim se, da sem bila še majhna. Tudi meni je uspelo biti
majhna. Zavedam pa se, da tistega dne mojim obiskovalcem
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ta moja mlada leta niso pričarala silnega nasmeška na obraz. Prišla sta namreč predstavnika Društva
obalno kraške regije, kot se je še imenovalo, da mojima staršema predstavita delovanje v njem. Bila sem
stara pet let, in za sabo sem imela rehabilitacijo na vsem dobro znanih krajih, ki so v osemdesetih letih
kraljevala na tem področju.
Česa se spominjam jaz? Pravzaprav ničesar. Ko gledam sliko vidim, da sem se zelo razveselila darila,
ki sta ga prinesla. Igračo, ki jo imam še sedaj v omari. Sedaj pa vem, da sta prinesla tudi sodelovanje v
Društvu, ki mi je velikokrat pomagalo v marsičem.
Ob druženjih sem spoznavala osebe, ki so bile veliko starejše od mene in bila dolga leta kar nekakšna
maskota tam. Seveda. Kako pa ne, če sem s komaj šestimi leti postala članica Društva paraplegikov Istre
in Krasa. Postali smo prijatelji in danes smo, čeprav nas družijo odrasli pogovori, to še vedno. Zelo
ljubo mi je tudi dejstvo, da so odgovorni v Društvu in vsi ostali, sprejeli medse kar ves »paketek Grbec«.
Na srečanja sem namreč vedno šla s staršema, ki sta, po svojih močeh pomagata pri njih. Včasih se
kakšnega srečanja ne morem udeležiti pa gresta kar onadva. Mama me kdaj vpraša “A misliš, da naj kar
greva, čeprav nisva midva člana...” Pa jo pač spomnim, da to ni nikoli bilo vprašanje.
Članstvo v nevidni organizaciji, ki se ji reče Smola (malce humorja ne škodi ne?) smo si vsi skupaj pridobili skoraj tri desetletja tega.
No ja. Kaj bi bilo drugače, če bi bilo drugače? Veliko. Pa bi bilo drugače tudi boljše? Ne vem. V veliko
primerih ja. V nekaterih sigurno ne.
Kmalu bo 30 let odkar je moj življenjski sopotnik sestavljen, ne
iz kosti in mesa, tople krvi, ampak iz ogrodja in koles, hladne kovine.
V naročju lune
In ta slučaj mi je postavil na pot vse osebe, ki jih sedaj poznam. V
Društvu in izven njega.
Boga poprosim,
da dežnih kapljic mi nasuje,
Čisto lahko bi začela z naštevanjem dosežkov Društva. Vendar
da z njimi sperem si spomine
vem, da so za to zadolženi bolj kompetentni in dejavni člani. Lav srcu trpke bolečine.
hko bi povedala kaj o dejavnosti, o projektih, o marsičem kar je
povezano z njim. Ampak dovolite mi, da ne povem popolnoma nič
Topli vetrič, vetrič z morja,
o tem.
solzo z lica mi posuši,
da bo spet tako lepo
22. maj 1982 je dan, ko sem pričela življenje, ki sem se ga v celoti
kot nekoč v moji duši.
zavedla kasneje. Mnogo kasneje. Takrat sem bila premajhna. In če
se je to moralo zgoditi se zahvaljujem Bogu, da se je takrat.
Da veselje znova vzklije,
Nedvomno sem drugačna oseba kot bi bila, če se to ne bi zgodilo.
sonce toplo naj zasije.
Boljša, slabša, milejša, bojevnica.... ne vem. Vse in nič. Nikoli ne
Srce tiho tiho kliče
bom vedela. In me ne zanima. Ker živim sedaj.
naj ga sreča spet obišče,
In četudi se, za tiste, ki me ne poznajo sliši čudno, imam rada
življenje. Moje življenje. Lahko dajem in sprejemam, lahko ljubim,
da v miru zdaj zaspim
čutim, mislim... nisem polovičen človek in tega se zavedam.
le sladkih sanj si zaželim.
Te gotovo so že tu
Mislim, da je to prvotni namen vsakega društva, ki je dejavno
saj me luna ziblje v snu.
na področju oseb, ki so tako in drugače omejene. Da lahko deli
izkušnje med ljudmi, ki so doživeli podobno usodo. Brez patetike.
Brez moraliziranja. Naš voziček je naš vsakdan. Popravljamo ga,
Marija Grbec
ga čistimo, loščimo. Preklinjamo in ljubimo. Da, po svoje ga tudi
ljubimo. Samo z njim smo lahko to, kar smo. Ne smemo mu očitat,
da se je prilepil na našo rit (sploh ne vem če se sme to napisati v
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zbornik). Slabše bi bilo, če bi za seboj vlačili breme depresij in žalosti. Zato je pomembno, da ga osmislimo in upoštevamo.
In zato je tudi pomembno, da tudi jaz dodam tale kratek sestavek, ki je glejgazlomka res prijadral skozi
priprta vrata, v zbornik. V Društvu paraplegikov Istre in Krasa sem srečala čudovite osebe. Z zgledi in
pomočjo so bile staršema v oporo, da sta zmogla breme vzgoje invalidnega otroka.
Sedaj sem odrasla in zavedam se odgovornosti, ki jo imam do družbe.
Veste... vsak od nas jo ima. S svojim življenjem lahko pokaže pot nekomu, ki ima občutek, da jo je zgubil.
Naj bo ta obletnica priložnost, da se zazremo v preteklost in od nje izluščimo zgolj tisto, kar nas je
oplemenitilo. Jaz pa, jaz bom sedaj na veliko Željkovo veselje oddala tale člančič v lektoriranje.
Veliko življenjske iskrivosti vam želim
Vesna Grbec

ŽIVETI S TETRAPLEGIJO
Pred 15 leti sem preživela prometno nesrečo in postala
tetraplegik. Takrat se mi je življenje obrnilo na glavo.
Prej polna elana in življenskih moči, sem postala odvisna od drugih -staršev, svojcev, otrok ... Z njihovo
pomočjo sem lahko preživela najtežje obdobje svojega
življenja.
Kmalu po končani rehabilitaciji sem se vključila v Zvezo
paraplegikov Slovenije. Društvo paraplegikov Istre in
Krasa, katerega članica sem že vsa leta pomaga svojim
članom po najboljših močeh na mnogih področjih.
Med njimi so ljudje, ki me že vsa leta bodrijo, podpirajo, za kar sem resnično hvaležna in lahko samo
dodam: „Čudoviti prijatelji ste.“
V obdobju, ko moja dinamična narava in nepokretno
telo nista našla skupnega jezika je bilo hudo, saj nisem
zmogla prepoznati, kaj bi lahko počela. Takrat me je
Benjanim povabil v ravnokar ustanovljeno likovno
sekcijo. Rabila sem določen čas, da sem vabilo lahko
sprejela. Zdaj se v tej skupini počutim kot del družine,
kjer človek s podobno čutečimi lahkotneje diha. Že četrto leto sem tudi v skupini kolegov, ki prejemamo
štipendijo mednarodnega združenja slikarjev, ki slikamo z usti ali nogami. Srečanja likovne sekcije so
balzam za mojo dušo. Družabna srečanja, likovne delavnice, razstave so tisti pomembni dogodki v mojem življenju, ki me polnijo z življenjsko močjo in bogatijo duha. Zaradi njih sem danes človek veseleč
se izzivov, ki jih življenje postavlja predme.
Dragica Sušanj
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ŽIVLJENJE VEDNO NAREDI TAKO, DA JE PRAV
Vsak človek je neprecenljivo bogastvo, česar se dostikrat zavemo šele v trenutkih, ko nismo srečni.
Iz izkušenj vem, da je bilo najhuje, ko sem z izgubo svojih telesnih zmožnosti izgubil še samostojnost.
Zaradi telesnih omejitev ponavadi izgubimo zaupanje v lastne sposobnosti. Pomembno je, da se znamo
ljudje prilagajati in v različnih razmerah poiskati tisto, kar nas navdaja z zadovoljstvom. Prav tako je
pomembno, da znamo verjeti, da lahko dosežemo več in da so naše sposobnosti večje, kot si predstavljamo.
Naša sreča je na splošno odvisna od tega, koliko smo zadovoljni s svojim trenutnim življenjem. Vprašati
se moramo, ali smo pripravljeni vložiti več truda in stopnjevati občutek svojega zadovoljstva. Kajti če
nekaj v življenju počnemo z veseljem, je večja verjetnost, da bomo uspešni. Uspešnost pa je odvisna tudi
od tega, koliko svoje sreče namenimo drugim.
Ko je človek nesrečen, prenaša svojo nesrečo tudi na druge, njemu najbližje, in tako še njim greni
življenje. Torej se je vedno treba vprašati, kaj naše življenje prinaša v življenje drugega, kako na račun
našega življenja živijo drugi. Ko preziramo svoje potenciale, še kako lahko vplivamo na življenje svojih
otrok. Ko zlorabljamo svojo energijo in ne uresničujemo poslanstva, ne zapiramo vrat samo sebi,
temveč tudi drugim.
Življenje zna biti radodarno – ali pa ne! Radodarno je, ko si izberemo svoj cilj in vztrajamo pri njegovem doseganju, da vse tisto, kar se do cilja naučimo in spoznamo o sebi, izkoristimo za svoj razvoj.
Če se trudimo in nam ni vseeno, kaj se z nami dogaja, doživimo veliko takega, česar sicer ne bi. Do nas
pa je življenje mačeha, če izgubimo voljo in vero vase. Ob tem gredo v veter vsa naša spoznanja, vsi
talenti ostanejo prikriti in ne pridejo do izraza.
V življenju slehernega izmed nas igrajo pomembno vlogo tudi ovire. Ko naletimo nanje, lahko tarnamo
nad svojo usodo in se zapremo v predstave o lastni nesreči. Lahko pa rastemo z njihovim premagovanjem. Premislimo, kaj bi nas lahko naučile, jih preskočimo in gremo z novo izkušnjo naprej. Če se
pravočasno ne streznimo in v sebi še naprej pestujemo svoje slabe izkušnje, nam to jemlje veselje do
dela in vodi v samopomilovanje, postanemo otožni in mislimo na smrt.
Mnogo je vprašanj v življenju in na mnoga od njih je težko najti prave odgovore. Vprašanja se kar
lepijo drugo na drugo in vsako od njih rojeva še več vprašanj in odgovorov, ki izgubljajo svojo težo in
moč. Njihovo vzajemno odkrivanje pa prinaša prazen prostor brez misli, ki pušča človeka samega pred
vrati prihodnosti. Vseeno nismo ravnodušni do teh vprašanj. Hrepenenje in radovednost nas silita, ne
da bi se tega prav zavedali, v ubadanje z njimi.
Vsak ima v življenju svoje cilje in vsak na svoj način izpolnjuje svojo vlogo, ki mu je namenjena.
Od našega deleža, kolikor ga vlagamo, je odvisno, kakšno bo naše bivanje in česa se bomo naučili.
Življenje je magična beseda, ki zaznamuje vse, kar doživimo med rojstvom in smrtjo. Jaz sem imel to
srečo, da sem se dvakrat rodil, torej imam dve življenji – prvo sem končal, ko se mi je odprlo drugo.
Odprlo se mi je tako nepričakovano kot okno v nevihti in me potisnilo v morje, kjer sem se moral
ponovno učiti plavati. Spet sem se naučil plavati in sem celo splezal na ladjo, s katero sedaj plujem. V
letih svojega spreminjanja na invalidskem vozičku sem spoznal, da je moč spoznanja gibalo življenja.
Samo sprašujemo se lahko, kakšne skrivnosti so ostale za nami in kakšna spoznanja so pred nami,
saj je življenje raziskovanje in pot brez konca. Srebrn blesk na obzorju potrebujemo, da se nenehno
ženemo – za dejstvi, za srečo.
Sreča je pač enkrat goreča plamenica, drugič brleča leščebra. Ljudje hodimo po svetu kot popotniki in
iščemo čudeže, ki jih kasneje najdemo čisto blizu sebe. Jaz sem se potrudil ta biser poiskati kar v sebi.
Čutim, kako življenje teče skozme in kako se vedno znova zgodi tisto, kar se mora zgoditi. Poglobil
sem se vase, ker sem hotel živeti preudarno in se posvečati zgolj bistvenim stvarem v življenju: videti,
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kaj mi lahko ponudi takšno življenje in ali se lahko česa naučim, da ne bi, ko bom umiral, spoznal, da
nisem nikoli živel.
Benjamin Žnidaršič

ILUZIJE ZA OBZORJEM

OTROŠKA DLAN

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

Večkrat po toplem domu se mi sanja.
Takrat me misel na otroke boža,
kot da razkošna se velika rdeča roža
nad mojo vsega polno glavo sklanja.

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

Začel sem vstran na tej ubrani poti,
vek daje ji nepisana pravila,
ni spremenila je nobena sila,
krivica slepa naj me ne zaloti.

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

Neskončno srečen se počutim v sanjah,
otrok me nežno je po licu božal,
da tožb ljubezni ne bi obubožal.

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

O res, kako otroška dlan je lepa,
kakor prihaja z jutra sončna luč,
na ponujeni leži neviden ključ.

ZLATE PERUTNICE

ČEŠNJE

Skoz oknov v svet me, žarek sonca vabi,
drhtečih rok želim si v jato ptic,
želim, da dale bi mi zlatih perutnic.
Je duh v meni, ki pravi mi: “Pozabi!”

Dviga sonce iz jutra se v nov dan,
drevo ponuja sadež iz višine
in svetel žarek v bistro glavo šine.
Tja gor z nevidnim glasom sem bil gnan.

Le vetrič blag iz te prelepe slike
mi stresa misel svetlo in veliko,
čeprav le slutim njihovo obliko,
daje roke kot veje so trstike.

Lažnivi duh mi pravi: “V levo stran!”
Le sled vabljivih češenj in praznine
me vrže, a ne vrže na blazine,
v naročje ujame me beton hladan.

Prav to, kar znotraj polno mi lebdi,
kar daje občutek mi velikih rok,
da bi drugim podaril še lastni sok,

Ne služi res mi noga in ne dlan:
“Glej, saj na trdih tleh sem kot iz gline,”
pomislim, “Že vem, obdaril me je san!”

namesto rok peruti sonce naredi,
mi dá občutek veličastne sreče,
da ne bojim se svoje temne ječe.

Vendar ni san bil tisto, san kdaj mine,
tedaj na na novo pot sem bil izbran,
zdaj več obiral jih ne bom - spomine!”

Društvo paraplegikov Istre in Krasa
Fornače 37
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