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Uvodna beseda

Ob spopadih oboroženih sovražnih enot na naših tleh je civilno  
      prebivalstvo na območjih spopadov doživljalo hude travme: 

strah, izselitve iz domov, požigi domov, izselitve iz domovine, izgube 
življenj, telesne in duševne poškodbe itd. Posebej je treba izpostaviti, 

da so v obravnavanih vojnah na slovenskih tleh sovražne strani vsaka po 
svoje izvajale močno propagando in pritiske na civilno prebivalstvo. V tem 

pogledu močno izstopa druga svetovna vojna. Morda največje, najdlje 
trajajoče zlo nad civilno populacijo. Kot posledica vojn in vojnih okoliščin so 

v oboroženih spopadih izgubljena, odvržena, po zemlji raztresena vojaška 
eksplozivna ubojna sredstva. Tako se kljub velikemu časovnemu odmiku 

od vojn še vedno dogajajo te »nesreče – nasilje nad človekovo integriteto«. 
Ob nepričakovanih eksplozijah se je do zdaj hudo poškodovalo ali izgubilo 

življenje zelo veliko civilnih prebivalcev, največ otrok in mladoletnikov. 
V prvih letih po drugi svetovni vojni je bilo po nepopolnih podatkih med 

slovenskim prebivalstvom evidentiranih 23.000 civilnih invalidov vojn. 
V prvem desetletju po vojni je bilo teh nesreč s poškodbami in smrtnimi 

žrtvami še zelo veliko, potem pa postopno manj. Po letu 2000 je med 
civilisti še vedno pet težjih tovrstnih poškodovancev in več mrtvih oseb. 
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Po drugi svetovni vojni nobena od organizacij, ki se je ukvarjala z 
problematiko žrtev vojn, populacije civilnih invalidov vojn ni vključila v 
svojo obravnavo. Tako smo bili civilni invalidi vojn prisiljeni, da smo se 
samoorganizirali. Predvsem na iniciativo slepih civilnih invalidov smo 22. 
decembra 1970 v Ljubljani ustanovili Zvezo civilnih žrtev vojne SRS. Kot 
organizacija družbi sporočamo, da se moramo o žrtvah in škodi glede 
kakovosti življenja civilnega prebivalstva v zvezi z vojnami in ideološkimi 
razhajanji objektivno seznanjati in osveščati, da na drugi strani ozaveščeni 
– ne bomo ponavljati takih napak! Da bi se izognili reševanju konfliktov 
z vojno, da bi lahko živeli brez oboroženih spopadov, moramo celotno 
vzgojo in izobraževanje človeka skozi vse življenje naravnati tako, da bo 
ta osveščen, da se spore neizogibno rešuje z dogovarjanjem. Seveda bodo 
resnični rezultati šele, ko se bo k temu pristopilo na svetovni ravni. 

Človek, ki je obdarjen s sposobnostjo ustvarjalnega razmišljanja in 
ustvarjanja novih podob, dejansko sam oblikuje medčloveške odnose. 
Menim, da je naša civilizacija že na takšnem nivoju, da lahko opusti 
arhaične principe, ko je fizično ali zvijačno močnejši posameznik ali 
skupina ljudi uresničevala svoje želje do drugih ljudi z eksploatacijo, 
zanikanjem, zatrtjem ali uničenjem. To morajo nadomestiti intelektualno 
ustvarjalne rešitve ob absolutnem upoštevanju moralnih in etičnih 
vrednot v odnosih med ljudmi. Za to se moramo truditi vsi.

Iz povedanega sledi, da trpeče žrtve vojn in vojnih okoliščin 
niso bili samo pripadniki oboroženih sil. V prav taki meri, samo z 
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daljšim časovnim zamikom so žrtve med civilnim prebivalstvom. 
V primerih naših vojn je več generacij nosilo in še danes nosi 

negativne posledice vojn in vojnih okoliščin. Še vedno prisotni in 
morda najbolj opazni smo prav civilni invalidi vojn Slovenije. 

Mag. Adolf Videnšek,  
predsednik Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije
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Adolf Videnšek
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Sklenil sem, da bom postal nekdo

Ko je bil Adolf Videnšek še sedemletni kratkohlačnik, je »nekdo« izustil:  
  »Slep, pa še brez roke – bolje, da bi ga ubilo!« Predsednik 

Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije, član že vrste organov Zveze 
slepih, magister prava, oče, mož, dedek, ki ga vnukinje nežno nagovarjajo 
z »oči«, ljubitelj narave, trte, starodobnikov, ljubitelj resnice. Res, življenje 

spiše čudovite zgodbe – mnogo kasneje je tistemu »nekomu« iz prve povedi 
nudil pravno pomoč. Rekel mu je: »Vidite, dobro, da me ni ubilo. Kako bi vam 

potem danes pomagal!«  

Se spominjate otroštva pred nesrečo?

Izredno dobro se ga spominjam. Bil sem četrti sin, najmlajši. Odraščal sem v 
zelo zdravi družini. Živeli smo na deželi, ob potoku, obdani z gozdom. Užival 

sem v naravi, jo opazoval in jo tudi močno občutil. Prav občutenje narave me 
še danes spremlja in mi daje smer v uresničevanju vse življenjskega izziva, 

ki je, vsaj zame, v širšem prispevanju, ne le v zagotavljanju in uresničevanju 
lastnih potreb in želja. Kot otrok sem lovil ribe, cepil drva, grabil listje, 
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pomagal pri lažjih hišnih opravilih. Preživljali smo se z mlinom, saj je bil oče 
mlinar, in z nekaj obdelovalne zemlje. Vojna nam je prinesla veliko hudega. 
Oba brata sta bila mobilizirana. Nikdar več se nista vrnila. Očeta sem izgubil 
pri petih letih starosti. Z njegovo smrtjo in odsotnostjo obeh starejših bratov 
pa se je gospodarsko socialni položaj družine seveda močno poslabšal.

Dan, ko ste se poškodovali

Pisal se je 18. april leta 1949, bil je velikonočni ponedeljek. Ker smo živeli na 
območju, kjer je bilo mnogo odvrženih vojnih sredstev, smo otroci našli in si 
skrivaj pridobili veliko vojnega materiala – bombe, puške … Sosedov fant Aga 
je tega dne našel »nekaj svetlečega«. Bila je bomba. Na domačem dvorišču, na 
vogalu skednja sva si jo izmenjevala. Star sem bil sedem let in štiri mesece. Bil 
sem prepričan, da v njej ropota kamen, da je bombo nekdo že odprl. Udarjal 
sem, vijačil, naposled udaril ob kamen … eksplodirala je. 

Ste vid izgubili takoj po nesreči?

Takoj po eksploziji sem izgubil vid. Kasneje še desno roko. Ravno v 
trenutkih po nesreči je mimo hiše prišel družinski prijatelj, lovec. Z vrvico, 
ki jo je imel pri sebi, mi je prevezal roko in ustavil krvavitev. Glede na 
obsežnost poškodb je vedel, da moram hitro do bolnišnice, zato je stekel 
k cesti in ustavil prvi avtomobil. Voznik, diplomat na poti na sestanek, 
se je sprva upiral, češ da se mu mudi naprej, da ne utegne reševati 
poškodovanega otroka. A je lovec kar repetiral puško, potegnil partijsko 
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izkaznico, zaukazal prevoz, sicer da bo streljal. Potem je sledilo zdravljenje. 
Šest tednov sem preležal na kirurgiji, pet tednov sem se zdravil na 

očesnem oddelku.  

Kaj vam je invalidnost vzela?

Absolutno samostojnost, neodvisnost. Ko sem bil po nesreči priča izjavi 
»bolje, da bi ga ubilo«, sem z vso ihto, vso močjo, kar sem je kot sedemletnik 

premogel, udarjal po postelji, hlipal. Močno me je prizadelo, a vendar se 
je takrat v meni prižgal ogenj. Sklenil sem, da bom postal nekdo. Zaradi 

invalidnosti sem bil v otroški družbi ali pomilovan ali zasmehovan. Človeku to 
ostane, to so čustvene rane, ki nikoli ne zbledijo.  

Kje ste se šolali?

Poškodoval sem se ravno v letu, ko bi moral septembra vstopiti v prvi 
razred. Mami so svetovali, naj upošteva invalidnost in me vpiše v Ljubljano, 

saj tam obstaja zavod za takšne otroke. Vendar me ni vpisala ne takrat niti v 
nadaljnjih petih letih. Kasneje sem z mamo razčistil, zakaj je odlašala.  

In zakaj je mama odlašala?

Edina zgodba, vezana na zavod, ki jo je mama poznala, je namreč resnična 
usoda 92-ih varovancev doma Vojnik (danes Psihiatrična bolnišnica Vojnik, 

op. p.). Te je nemška vojska 1941 leta odpeljala v plinsko celico v Avstriji. Dom 
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v Vojniku so Nemci imenovali »zavod«. Prav zaradi navedenega se mama 
nikakor ni zmogla in ne hotela odločiti za šolanje v zavodu. Bala se je za moje 
življenje. 

Pa vendar ste se leta 1954 vpisali v Zavod za slepo in slabovidno mladino 
v Ljubljani.

Tako je. Zveza slepih se je močno angažirala zame. Lahko bi rekel, da so 
skoraj prisilili mamo in oblast, da sem le prišel v Ljubljano, kjer sem zelo hitro 
dokončal osnovno šolo. Vzporedno sem opravil tudi izpit za telefonista in se 
zaposlil v podjetju EMO Celje. Mesec dni kasneje sem začel službo na enakem 
delovnem mestu v Kovinotehni, saj mi je bilo tam omogočeno enoizmensko 
delo. Želel sem namreč več. Zato sem se ob delu vpisal v večerno šolo, 
odločen, da dokončam gimnazijo, kar mi je z odliko tudi uspelo. 

Gimnazija vam ni prinesla le izobrazbe, temveč tudi ljubezen. 

Tudi ljubezen. Sošolka, moja Marica (žena, op. p.) se je ponudila, da mi bo 
brala učno gradivo pri nemščini, zelo dobro govori nemško, pri angleščini, 
kemiji. Dve leti po vpisu sva se že poročila, štiri leta kasneje se nama je rodil 
prvi sin. Danes sva ponosna oče in mati, imava sina in hči. Prvorojenca pa sva 
izgubila v njegovem drugem letu starosti. To je najhujša tragedija, najhujša 
bolečina mojega življenja.  
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Kljub viharjem niste izgubili silne volje po še višji izobrazbi. Danes ste 
magister prava. Kako to, da vas je povleklo ravno v pravne vode?

Dejstvo je, da sem v svojem bistvu zelo tehničen človek. Zanimala me je 
tudi matematika, a vendar nisem želel »le« izobrazbe, temveč uporabno 

izobrazbo. Vedel sem, da bi – če upoštevam invalidnost – kot pravnik lahko 
dobro oz. bolje družbeno deloval kot npr. učitelj, predavatelj. Ponosen sem, 
da mi je uspelo znotraj istega podjetja iz telefonista napredovati v odvetnika 

v pravni službi, kjer sem deloval na področju vodenja internih disciplinskih 
postopkov ter na področju ugotavljanja materialnih obveznosti. Kasneje sem 

prevzel še zavarovalniške in nepremičninske zadeve. Po sprejetju Zakona o 
podjetništvu sem pot v Kovinotehni končal in ustanovil podjetje za urejanje 

premoženjskopravnih zadev, kjer sem bil dejaven vse do upokojitve. 

Kako vas je pot vodila do vključenosti v Zvezo društev civilnih invalidov 
vojn Slovenije (v nadaljevanju Zveza)?

Pot me je do Zveze pravzaprav najbolj vodila prek vključenosti v Zvezo 
slepih in slabovidnih, kjer sem bil član vrste organov. Najpomembnejša 
je bila nedvomno vključitev v Komisijo za reševanje statusa žrtev vojn, 

ustanovljene pri Zvezi slepih. Člani komisije so bili tudi Jože Zupanc, Pavle 
Janežič, Janez Hrovat in še mnogi drugi. S to komisijo smo na državo začeli 
naslavljati zahteve, da se za žrtve vojn uredi status in varstvo, ker do takrat 

tega ni bilo. Obravnavani smo bili le kot invalidi, drug status pa nam ni 
bil dodeljen. S komisijo smo leta 1969 dosegli sprejetje prvega Zakona o 
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varstvu žrtev vojn. Zaradi spoznanja, da le organizirani lahko izboljšamo 
svoj položaj, smo 22. decembra 1970 ustanovili Zvezo. Ustanovnega zbora 
se je udeležilo triinpetdeset oseb. Naša prva naloga, ki smo si jo zadali, je 
bilo organiziranje organizacij po terenu. Tako smo do leta 1972 ustanovili 
šest medobčinskih organizacij civilnih invalidov vojn – današnja društva. 

 
Leta 2014 ste bili izvoljeni za predsednika Zveze.  
Kaj za vas pomeni predsedovanje in vključenost v Zvezo?

Kot predsednik imam lažjo in večjo dostopnost do organov odločanja, do 
države, ki je družba, ki nam daje status, zagotavlja varstvo. Ves čas opozarjam 
na prenizke invalidnine, ki so posledica neusklajevanja. Danes je stanje slabše 
kot pred desetimi leti. To si upam trditi. Materialna varnost je pomembna, saj 
lajša življenje. Ob kandidaturi sem našel vsebine, ki jih je bilo treba spremeniti. 
Ves čas me vodi želja po skupnih ciljih, povezanosti društev civilnih invalidov 
vojn, spodbujanju članov k aktivnosti. Pomembno je, da ima vsak priložnost, 
da dela – tako v ljudeh vznikne veselje. Članstvo je zame možnost vključenosti 
v samoorganizirano delo, kjer lahko vplivam na socialno integracijo invalidov 
v družbo, kjer se udeležujem medsebojnih srečanj, kjer si izmenjujemo 
inovativne rešitve za težave, s katerimi se zdravi ljudje ne srečujejo. 

 
Vaše sporočilo ob 50. obletnici Zveze?

Kot civilni invalid vojne, ki osebno nosim doživljenjsko zelo hude 
vojne posledice, in ob dejstvu, da sem trenutno odgovoren tudi kot 
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predsednik Zveze, čutim veliko potrebo in odgovornost, da naša 
organizacija stalno opozarja družbo – oblikovalce družbenih odnosov, 

da se vojne NIKOLI VEČ NE SMEJO PONOVITI. V tej smeri moramo 
v družbi delovati že pri vzgoji človeka od vsega začetka in ves čas 

oblikovati medsebojne odnose tako, da ne bo izključenih, ponižanih in 
razžaljenih. Menim, da moramo ob 50. obletnici našega organiziranega 
delovanja posvetiti tem vsebinam še poseben poudarek, to je posebna 

priložnost za to. Če se nas bo dovolj zavzemalo, to ni utopija.

 
Vam življenje bogatijo kakšni hobiji? 

Teh pa ni malo! Kisam zelje, skrbim za zeli, iz katerih doma pripravljamo 
grenčico. Z ženo obdelujeva vinograd. Pridobil sem certifikat za prodajo vina. 

Sem tudi vsakoletni prejemnik priznanj. Začela sva sicer povsem nevedna, 
a z leti sva pridobila kar širok spekter vinogradniškega znanja. Od nekdaj 

me zanimajo avtomobili. Precej prostega časa namenim starodobniku, 
ki ga posedujem. Gre za letnik 1964, Ford Taunus 17 M. Popravljam in 

servisiram ga sam, vsako leto uspešno »zapeljem« skozi tehnični pregled.

 
Naj bo zaključek lahkoten. Nam zaupate kakšno »tragikomično«?

Jih je kolikor hočete (smeh)! Zaspal sem v službo, potem hitel po 
ustaljeni poti, vedel sem za oviro – drog obcestne svetilke, pa vendar 

kar »dirjal«. Seveda sem se na vso moč zaletel in padel, kolikor 
sem dolg in širok. Zlomil sem si nos. Še danes imam vdolbino.
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Jože Zupanc
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Vemo, kaj govorimo, vemo, kaj želimo doseči 

Ko se prepletejo ostrina uma, govorna spretnost, pogajalske sposobnosti, 
 odločnost, človekoljubje, srčnost, argumentirana beseda in neizprosna 

vztrajnost v doseganju zastavljenih ciljev – je govora o Jožetu Zupancu. 
Je glasnik, eden izmed pionirjev ustanovitve Zveze, ki ji je dolga leta 

predsedoval. Kot član Upravnega odbora tvorno deluje že vseh petdeset let! 
Zaradi vseh zaslug ne čudi podelitev naziva častnega predsednika Zveze. 

Kako se spominjate zgodnjega otroštva pred nesrečo?

Izhajam iz delovne kmečke družine. Mama je gospodinjila, oče je 
vodil kmetijo. Kadar mu je le čas dopuščal, je pomagal še v pekarni. 

Imel sem starejšega brata. Bil sem sila radoveden, vesel otrok. 
Ves čas sem stikal za novim znanjem. A bil sem tudi velik sanjač, 
zato sem pogosto posedal na vogalu hiše v Dolenjskih Toplicah 
in z občudovanjem opazoval okolico – moža pri tesanju hloda, 

srne, gozd, poplesavanje prašnih delcev v sončnem snopu …
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Kako ste se ponesrečili?

Po kapitulaciji Italije, leta 1943, je bilo povsod polno odvrženega orožja, na 
katerega smo naleteli tudi otroci. Odrasli so nas opozarjali na nevarnost, 
a vendar smo kaj pobrali, skrili in uporabili za raziskovanje, za igro. Brat in 
bratranec sta tako zbrala že kar nekaj italijanskih bomb »paradajzaric«. Za 
čebelnjakom sta jih skrivaj razdirala, kar je bilo sila nevarno početje. Usodnega 
dne brata ni bilo v bližini čebelnjaka, pa sem v družbi prijatelja Toneta Krušiča 
izkoristil priliko in si jih začel še sam ogledovati. Tone mi je rekel: »Daj, takule 
skup udar.« Pa sem udaril. Na desni roki mi je odtrgalo dlan. Trebušno votlino 
mi je odprlo, da se je videlo črevesje. Oslepel sem. Po eksploziji sem v paniki 
stekel in se zaletel v drevo. Tam me je nezavestnega našla sestrična. Ko sem 
se ovedel, sem občutil strahovito bolečino. 

Bolečine ste trpeli še dolgo. Že sama pot do bolnišnice 
je skrajno pretresljiva. Jo lahko opišete? 

Mama in teta sta me z vozičkom za poljske pridelke, takšnim, ki ima 
spredaj drog, peljali deset kilometrov daleč. Hodili sta lahko le po 
sredini ceste, saj je bila povečini minirana. Po prehojeni desetici sta 
naleteli na »blok« pred Novim mestom. Pod nobenim pogojem nas 
niso hoteli spustiti naprej. Zahtevali so dovolilnico za vstop v mesto, ki 
naj bi jo izdal partizanski zdravnik dr. Črvenko iz Dolenjskih Toplic. 
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Ste bili pri zavesti?

Vsake toliko sem se ovedel. Zavedal sem se, da se vračamo, da pomoči 
še ne bo. Tako sem noč preživel doma. Zjutraj pa spet na pot – najprej po 

dovolilnico. Pa nas je prestregla straža. Rekli so, da dvomijo, da bi nas kljub 
dovolilnici spustili naprej, da moramo v mesto vstopiti pod pretvezo. Tako so 

zapregli kravo, me stlačili v koš za seno in po stranskih gozdnih poteh smo 
le srečno prišli do bolnišnice. Prevzel me je italijanski zdravnik. Poskrbel je za 

operacijo roke, trebuha. Za oči je povedal, da ne bom nikoli več videl. 

Vas je zdravniško osebje res kar »odpisalo«?

Bolj kot ne so me pustili na miru, ker so res pričakovali, da bom umrl. Po 
operaciji so se zavzeli le toliko, da so mi na tla postavili posodo, v katero 

mi je iz roke kapljal gnojni izcedek. Samega so me pustili celo med nočnim 
letalskim napadom na Novo mesto. Oglasile so se sirene, šest drugih 

pacientov iz sobe so prestavili v klet, v zaklonišče. Mene pa ne. Nikogar ni 
bilo, ki bi se mu zdelo vredno moje drobno telesce dvigniti in odnesti na 

varno. Tako sem sam, slep, nebogljeni šestletnik v grozi kričal ob poslušanju 
žvižganja in eksplozij bomb in čakal, ali me bo zadelo. Občasno sem zaklical: 

»Mama, kje si, mama«! Pa je ni bilo. 

Pa vendar tudi sami pravite, da ste res že enkrat umrli!

Po prvih operacijah sem se v bolniški sobi rahlo ovedel in slišal starejše 
možakarje govoriti: »Tale pa ne bo preživel, saj komaj diha«. Celo v sveto olje 
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so me dali, potem pa … sem umrl! Trdijo, da sem sprva štiri ure mrtev ležal 
v sobi. Tako so narekovali predpisi. Po preteku tega časa, so me odpeljali 
v mrtvašnico in me položili na mrtvaški oder, kjer sem ležal od večera do 
zgodnjega jutra. V jutranjih urah so poleg mene položili še nekega starejšega 
umrlega in takrat sem brcnil z nogo. Kar sem vmes doživljal, med smrtjo in 
vrnitvijo v življenje, se zdi tako neresnično. A vendar se živo spominjam.  

Kaj pa se je dogajalo?

Padal sem v globino, dokler se nisem ustavil v nekem svetlem tunelu. Kar 
»plaval« sem proti svetlobi, ki je bila vse močnejša. Na koncu tunela sem 
zagledal lepote vseh lepot. Narava … vse polno rož, prelepe marjetice! Videl 
sem, čeprav sem vid izgubil. Neslo me je k neki hiši. Spredaj so posedali ljudje. 
Zelo sem se jih razveselil, a ko sem prišel do njih, so me prestrašili. Kričali so 
name, napodili so me, rekli so: »Bejži, ti nisi za k nam.« V tem sem brcnil z 
nogo in začutil, kako mi pokajo šivi na trebuhu. Začeli so me oživljati. 

Ste imeli po nesreči močno oporo v družini?

Sonce v mojem življenju je bila moja mama, ki me je imela izjemno rada. 
Ta žena je toliko prejokala in pretrpela zaradi mene, da mi je še zdaj 
hudo. Vsi so bili prepričani, da v družbi takšen ne morem uspeti. Ob 
večerih so domači molili: »Ljuba Marija, mati božja, daj, vzemi Jožeta k 
sebi.« Vedel sem, da to pomeni, da si želijo, da bi spet umrl. Živel sem v 
strašni osami. A sčasoma so vaški otroci začeli prihajati k meni. Malo iz 
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radovednosti, malo iz usmiljenja. Mlajši bratranec, petletni Ivanček, pa 
me je res obiskoval iz čistih vzgibov. Prijel me je za roko in me gnal ven, 
na zrak, v življenje. Vsak dan sva šla dlje. Pridružila sta se še Urbančičev 

Franci ter Bučarjev Janez in skupaj smo tvorili »topliško patrolo« (smeh). 
Pa smo zganjali vse sorte norčij in norij, kot jih zganjajo otroci.

Iz domačega okolja ste šele 1946 leta odšli v Zavod za slepo in 
slabovidno mladino v Ljubljano. Zakaj tako pozno?

Šele tega leta je mama izvedela, da takšna šola sploh obstaja. Tam se je začela 
moja pot ustvarjanja novih pogledov na življenje, pot novih znanj, znancev, 

prijateljev. Čisto vsak od nas je imel nek telesni primanjkljaj, v tem smo si bili 
enaki. Vseeno je bilo življenje v zavodu težko. Disciplina je bila ostra, hrane 

ni bilo zadosti. Za boljšo rejenost so nam dodajali neko mleto sušeno meso, 
zato sem organiziral ZZU – Zvezo zavodskih upornikov (smeh). Kritizirali smo 

hrano in dosegli celo obisk šolskega ministra. Da je vse zaman, sem spoznal, 
ko je izjavil, da ne razume, zakaj se sploh razburjamo, saj je vseeno, ali imamo 

meso ali polento, ko pa tako ali tako ne vidimo.  

Bili ste eden izmed najboljših učencev, kajneda?

Izstopal sem zaradi ponošenih čevljev in oblek. A svojo manjvrednost 
sem poskušal dopolnjevati s tem, da sem se zelo potrudil pri učenju, 

pridobivanju znanja. Hotel sem biti najboljši vsaj v tem. Učiteljica 
slovenščine me je zelo povzdignila pred celim razredom, ko je 
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povedala, da v življenju še ni prebrala tako dobrega spisa. Grozno sem 
bil ponosen. Igral sem violino, flavto, harmoniko, orglice. Z Dežijem 
sva v okviru proslave Zavoda (Cener Dezider, mariborski civilni invalid 
vojn, op. p.) nastopila celo na odru filharmonije. Občinstvo je bilo 
povsem ganjeno, tekle so solze. Tak je bil tudi najin načrt (smeh)!

Želeli ste študirati pravo …

Izjemno sem si želel študirati pravo. Velikokrat sem o tem govoril s starši 
– kako bi to naredili, da bi šel študirat. A se finančno ni izšlo. Tako sem se 
odločil, da bom dokončal nižjo gimnazijo, potem pa šel za telefonista. Zaposlil 
sem se na Okrajnem ljudskem odboru. Klice sem prevezoval tudi do pošte. 
Poštaric je bilo več, med njimi pa mi je bila ena po glasu strašno všeč. Tak 
nežen, tih glas je imela. Pa sem vlekel iz nje – kdo je, od kod prihaja … Ko 
je spoznala, da sem slep, se je menda odločila, da bom njen! Bila sva mlada, 
pri devetnajstih letih se nama je že rodil sin, kasneje še hči. Imava tri vnuke, 
vnukinjo in dva pravnuka. Ker sem sam trpel ogromno pomanjkanje, me 
žene velika želja, da svojim otrokom nudim, česar sam nisem imel. Da jim 
pomagam. Dokler imam ob sebi ženo, ki mi vedno ponudi roko, je vse v redu. 

Ste podpisnik vabila na Ustanovno skupščino Zveze leta 1970, govorili 
ste v parlamentu, se sestali z Josipom Brozom - Titom. Kakšni spomini 
vas vežejo na te čase? 

Gnala me je želja, da se pokažemo, da vemo, kaj govorimo, da vemo, kaj 
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želimo doseči. Takrat so nas poslušali. Predstavljajte si zasedanje parlamenta, 
kjer na govorniškem odru stoji mladenič, ki »je videti čudno«, ki ne vidi. Govori 

pa jasne, čvrste stavke, navaja podatke, kot bi bral. To sem bil jaz. Res sem 
izboril prvi Zakon o civilnih invalidih vojne. Na temo pomembnosti priznanja 

enakih pravic med nami in vojnimi invalidi sem se sestal z maršalom, z njim 
kadil njegove cigare, vodil me je pod roko, vse to je res. Ampak v globalu 
uveljaviti višji nivo varstva – tega pa že od leta 1996 nimamo več. Menim, 

da je to posledica političnih odločitev, ki jih sprejemajo določeni politiki, ki 
se smatrajo za najpomembnejše, a delajo hudo narobe. Zdaj ne pridemo do 

parlamenta. Ne dovolijo nam, da bi govorili. 

Za civilne invalide vojn ste previharili že mnogo viharjev. Kje vse pa 
danes kot predsednik društva vidite možnosti za povezovanje članov?

Kot predsedniku mi je pri srcu toplo vsakič, ko za člane kaj organiziramo. V 
prihodnje bomo morali delati na tem, da bodo naše oblike druženja primerne 

starostni strukturi in zdravstvenemu stanju, pa čeprav bomo na samem koncu 
zmogli le »pogovorni krožek«. Veste, ko smo člani skupaj, invalidnost izgine, 

odpade od človeka, ker se družiš z enako prizadetim. Povsem drugače je, kot 
če si doma sam s svojo težavo.  

Kaj želite Zvezi ob jubileju?

Zveza naj še naprej skrbi za to, da nas bo država finančno podpirala, 
društva pa bomo z različnimi oblikami delovanja še naprej skrbela za 
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člane. Naša sekretarka Andreja Rožič je zelo zaslužna, prizadevna, skrbi 
za naše terapije, zdravljenja. Eno je, če Zveza združuje interese invalidov, 
in drugo, da tudi dejansko poskrbi za organizacijo, izvedbo interesov. 

Nam lahko iz rokava stresete kakšno smešno prigodo, ki ste jo doživeli 
na račun slepote?

Ena je iz časa, ko sva z ženo še živela v pritličnem stanovanju v naselju, kjer 
so bili vsi bloki enaki. S sodelavcem sva se vračala s službene poti, pa sem 
ga prosil, naj toliko ustavi ob cesti, da ženi kupim šopek pomladnih cvetlic. 
Odložil me je pred napačnim blokom, a tega nisem opazil. In tako pozvonim 
na vrata, slišim korake, vrata se odprejo, sledil je začuden ženski vzdih, pa 
vseeno rečem: »Lej, ljubica, spomladanske rožice sem ti prinesel!« Takrat 
pa se iz ozadja oglasi moški glas: »Kuga pa imate vi z mojo ženo!« Ali pa ko 
sem govoril v parlamentu – po govoru sem se vrnil na stol, pa mi profesor 
Pavle Janežič (tudi slepi pionir civilnih invalidov vojn, op. p.) reče: »Ti, tale 
je pa dobro govoril za nas!« Sploh ni prepoznal mojega glasu (smeh).
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Franc Donko



25

Počasi, po milimetrih smo zakonodajo 
premikali na bolje 

Glasnik štajerskih civilnih invalidov vojn Slovenije, dolgoletni 
       predsednik Zveze, neutrudno delujoč tudi v okviru društva, 

za kar je brez pomisleka in obžalovanja vedno »žrtvoval« svoj prosti 
čas. Z gromkim glasom Franc Donko še danes sogovorniku vzbuja 

spoštovanje in distanco, ki jo hitro razbije z izjemnim smislom za humor. 

Poškodovali ste se v varnem okolju, za kuhinjsko mizo.  
Kaj vendar se je zgodilo?

Naj pojasnim. Štiri razrede osnovne šole sem končal v domačem okolju. Ob 
prehodu v nižjo gimnazijo, sem se preselil k teti v Maribor. Domov sem se 

vračal med prazniki in med mojo odsotnostjo so nekega dne njeni otroci našli 
tromblon. Ko sem se vrnil, so me kot najstarejšega pooblastili, da najdbo 

podrobneje pogledam. Namenjen sem bil po mleko v trgovino, a sem si 
premislil, sedel za mizo, vzel pilo, zavrtal in … konec. Star sem bil trinajst let. 

Popolnoma sem oslepel, ostal sem brez roke. 
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Mar niste utrpeli tudi poškodbo glave? 

Ob eksploziji mi je delček mine prebil lobanjo. Zato so me ob vsaki 
vremenski spremembi še dolgo mučili strašni glavoboli. Če sem glavo 
otipal na mestu poškodbe, sem prav čutil, kako mi utripajo možgani. 
Ob glavobolih sem bil še vrtoglav, bruhal sem. V Ljubljani so mi kasneje 
zevajočo vdolbino zaprli s kostjo in življenje je postalo znosnejše. 

Kako ste se duševno soočali s poškodbo?

Kakšne tri leta je bilo kar hudo. Nisem prišel na čisto sam s sabo. 
Vsak dan sem se boril. Okolica me je bodrila. Govorili so: »Saj se boš 
porihtal!« A v družbo sem težko zahajal. Bilo me je sram, kakšen 
sem postal. Poznali so me kot čisto drugačnega otroka.

Ste se po okrevanju kljub invalidnosti lahko vrnili v gimnazijo?

Po šestih tednih bolnišnice, različnih oddelkov od kirurgije do očesne, sem šel 
za dva meseca domov. Poletne počitnice sem tako izkoristil za zdravljenje. 
V gimnazijo se nisem vrnil, kako le. Ni bilo druge izbire kot Zavod za slepo 
in slabovidno mladino v Ljubljani. Po treh letih pa spet vprašanje – kam 
naprej, kateri poklic izbrati? Kje bom imel največ možnosti za zaposlitev? 
Izbral sem poklicno šolo za telefoniste v Zagrebu, saj je bila prilagojena 
slepim in slabovidnim. V dveh letih sem doštudiral in se takoj zaposlil.
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Zaposlil kot telefonist?

Da, da. Spomnim se, da me je v poštnem nabiralniku čakal dopis, naj se 
oglasim na Društvu slepih v Mariboru. Mislil sem si – le kaj hočejo od mene? 

Mama me je spodbudila, naj se odzovem, naj vendar le grem preveriti, kaj se 
dogaja. Ponudili so mi zaposlitev na delovnem mestu telefonista na občini 

Maribor. Še prej sem moral na razgovor in bil izbran. Lepo so me sprejeli. V 
službi sem bil zadovoljen in tam kot inventar ostal do upokojitve (smeh).

Kljub redni službi ste se ves čas borili za civilne invalide vojn Slovenije. 
Kako se je pravzaprav začelo?

Nekje leta 1963 smo se bolj organizirano začeli ukvarjati z vprašanjem 
kako, kje, na kakšen način bi ustanovili Zvezo. Svojega prostora 
nismo imeli, pa smo sestankovali po gostilnah. Z raznimi dopisi 

smo pritiskali na državo, se predstavljali, kdo smo, kaj smo, kakšne 
so naše potrebe in leta 1970 le uspeli – ustanovili smo Zvezo!

Kakšen vtis je na vas pustilo sodelovanje z vlado?

Veste kaj, to so borbe. Že od samega začetka smo bili toliko bitk, da sem 
bil prav psihično izčrpan. Velikokrat nismo bili razumljeni. Hodili smo 

od enega ministra do drugega, za primer postavljali zakonsko urejene 
pravice v Nemčiji. Absurdno je, da smo morali v miru za zgled postavljati 
okupatorja. Takratni vladin odnos do nas sem težko prenašal. Kot bi bili 
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neki invalidni revčki, ki prosimo za nekaj, kar nam ne pripada. Ogromno 
interakcij z vlado sta dala skozi tudi nekdanji predsednik Zveze Jože Zupanc 
in današnji predsednik Adolf Videnšek. Seveda so med politiki obstajale 
svetle izjeme, ki so nas podpirale, nam omogočale, da smo govorili v 
parlamentu. Počasi, po milimetrih, smo zakonodajo le premikali na bolje.

Bili ste tako predsednik društva kot tudi predsednik Zveze društev 
civilnih invalidov vojn Slovenije. Ste zadovoljni s tem, kar ste dosegli?

Dvaindvajset let sem bil predsednik društva v Mariboru. Vse to sem 
počel ob službi. Še nadure sem porabljal za to, da sem lahko prej 
prišel na društvo in začel delati. Predsednik Zveze sem bil tri mandate. 
Zadovoljen sem, saj smo poleg ostalega dosegli izenačenje pravic 
civilnih invalidov vojn s pravicami vojnih invalidov. A v nekem trenutku 
sem si rekel: »Dovolj je. Kar si naredil, si naredil.« In tako je tudi prav, 
po določenem času moraš mesto odstopiti drugim, bolj svežim. 

Vam je za družino sploh še ostalo kaj časa?

Seveda. Ženo sem spoznal prek radioamaterstva. Oba sva bila v 
radioklubu, vsak na svojem koncu Slovenije. Prihajala je s kmetije. Njeni 
so si želeli zdravega, močnega moža, ona pa pripelje k hiši invalida. 
Ko sva jo z bratom prvič obiskala, so ravno prekrivali streho. Tako 
grdo so naju gledali, da me je brat hotel odvleči domov, pa se nisem 
pustil. Ženo sva odpeljala na pogovor v gostilno, kjer sem ji povedal, 
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da k njenim ne bom prihajal. Če me hoče, naj pa ona pride k meni v 
Maribor. Prišla je in ostala. Zdaj sem vdovec, težko je brez nje. 

Živite sami?

Da. Zgodaj vstajam, okrog štirih, zajtrkujem in grem z Asi na 
sprehod. Kakšno uro sva zunaj. Operem perilo, pospravim, skrbim 
za zalogo hrane. Kosilo mi pripeljejo, ostale obroke si pripravljam 

sam. Včasih grem kam na obisk, ali pa drugi pridejo k meni. Najbolj 
se seveda razveselim sinove družbe. Vse počnem sam.

Je Asi pes vodnik za slepe ljudi?

Asi je … vrhunska labradorka! Je moja že četrta psička 
vodnica. Čez dan se dobro znajdeva. Ves čas hodi za menoj, 
povsod me opazuje. Večkrat razmišljam, če ni moja zadnja. 

Pes je le velika skrb, jaz pa tudi nisem vsak dan mlajši.

Kako to, da ste se sploh odločili za psa vodnika?

Leta 1986 sem zaznal povečan mestni promet. Vedno težje sem se 
znašel. Prijatelj, civilni invalid vojn iz Ljubljane Pavle Janežič je takrat 

že hodil naokrog s psičko, pa sem ga pošteno izprašal, kaj mu nudi, 
kako je živeti s psom. Navdušil me je, zato sem oddal vlogo. Dobil sem 

ovčarko iz policijskih gnezd. Na ogled sem prišel, ko je bila še dvomesečni 
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mladiček. Takoj mi je skočila v naročje in takrat sem se odločil: »Ti boš 
moja.« Leto dni so jo šolali, pri 18 mesecih starosti sem jo le dobil.

Se s psom takoj povežete? Kako se vzpostavi obojestransko zaupanje? 

Od človeka je odvisno, kako hitro s psom vzpostavi odnos. Moraš 
poskrbeti, da te vzljubi. Predvsem pri prvi psički me je zelo skrbelo, 
kako bom dosegel, da me bo ubogala. Bom sploh znal? Prišel je dreser, 
skupaj smo hodili po mestu in ugotovil sem, da ni tako hudo. Da je 
dobro! Le enkrat se mi je zgodilo, da me je ena od psičk peljala po 
svoje. K »fantu jo je vleklo« (smeh). Dolgo sva maširala, ura je bila že 
čez polnoč, po vsem mestu so me iskali, a kaj, ko takrat še nismo imeli 
mobilnih telefonov. K sreči je še nek možakar tako pozno peljal psa na 
sprehod in z njegovo pomočjo sem psico usmeril nazaj proti domu. 

Ta je pa precej tragikomična!

Podobnih dogodkov je bilo vse življenje veliko. Nekateri so lahko kar 
dramatični. Je pa odvisno, kako to vzameš. Če ne vidiš, stalno lahko 
pričakuješ, da se bo zgodilo nekaj, kar ti ne bo všeč. Recimo pozimi 
sem se velikokrat izgubil, ko ni bilo spluženo. Če si naletel na človeka, 
si že lahko vprašal, kam. Če ne, sploh na deželi, pa je težava večja. 

Se udeležujete akcij društva?

Tudi, seveda, najraje zapojem z družbo. Petje je moja radost, rad imam 
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veseljake, pevce. Že v naši družini smo veliko prepevali. Petindvajset let sem 
bil član pevskega zbora društva slepih v Mariboru. Deset let sem pel v zboru 

Louisa Brailla. Veliko smo nastopali po Sloveniji, pa tudi v tujini, šli smo v 
Stuttgart, Gradec, Celovec, kar nekaj snemanj je za mano. Za kratek čas sem 

moral petje celo opustiti, da sem si glas spočil, zdaj pa za silo še zapojem.

Kaj pa terapije, pa zdraviliška zdravljenja, ki jih Zveza nudi članom?  
Jih koristite?

Niti ne. Nimam časa. Mogoče pa se bom v prihodnje odločil za to. A 
težava je lahko tudi spremljevalec. Nekoga dobiti, da gre za deset 

dni, za štiriindvajseturno spremstvo – ni lahko. Tudi zame bi bil kar 
izziv biti neprestano ob nekom ves čas zdraviliškega zdravljenja. 
Drugače je, če gre za zakonca. Ker ne vidim, je zame novo okolje 

tudi stres. Doma pa vse poznam, lahko sem samostojen.

Ali čutite, da vas družba sprejema?

Načeloma da, moram biti kar zadovoljen. V tem starostnem obdobju ne čutim 
težav, a moje potrebe so danes drugačne kot v mlajših letih. Bolj pozitivni smo 

invalidi lahko tudi zato, ker so zdaj naše pravice in možnosti »postavljene«, 
zakonsko urejene. Drži, da je financiranje od občin močno padlo, zato si 

želim, da bi se ljudje bolj zavedali tega, da moramo drug drugemu pomagati. 
Pomagati kjerkoli, karkoli, s čimerkoli, tako bo jutrišnji dan za vse lažji.
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Angela Amalija Zadnikar
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Težko je bilo, a preživeli smo 

Angela Amalija Zadnikar, borka, ki ne dovoli, da bi jo življenje  
          spravilo na kolena. Mila, a ne krhka. S pozitivno naravo in 

odločnostjo, podprto z netolerantnostjo do dolgovezenja, močno vpliva 
na vzdušje in povezanost članov. Kaj samo članov, vseh društev!

Ste civilna žrtev vojne. Zakaj?

Rodila sem se v izgnanstvu leta 1943 v kraju Halsbrucke. Družino so 
izgnali že pred mojim rojstvom. Njihova prva postojanka je bilo taborišče 

za izgon Slovencev v Rajhenburgu, od koder so jih z živinskim vagonom 
gnali naprej v Nemčijo. Selili so nas po različnih krajih. Življenjski 

pogoji so bili tako slabi, da sem pri starosti devetih mesecev zbolela za 
tuberkulozo, zaradi katere mi je že kot dojenčku nogo upognilo v kolenu 

in mi jo zasukalo nazaj. Peta se je dobesedno naslanjala na zadnjico. 
Takrat je zdravnik odločil, da je za ravnanje noge že prepozno. 

Je bila vaša družina v izgnanstvu ločena?

Družine so povečini ločili. Nas ne, saj se je oče uprl. Razpel je srajco in kričal: 
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»Samo prek mene mrtvega mi jih boste vzeli!« Imeli smo srečo, da je paznik 
to dejanje razumel kot odraz velikega poguma, saj je bil oče menda v našem 
taborišču osamljen primer takšnega upora. Tako nam je bilo dovoljeno ostati 
skupaj. Življenja v tisti bedi, v kleti se nas je gnetlo menda čez petdeset, se 
zaradi zgodnje mladosti k sreči ne spomnim dobro. Oče je vsak dan odhajal na 
delo v rudnik, starejša brata sta obdelovala polja, mama pa je gospodinjila. 

Kje ste živeli, ko se je vojna končala?

Ob koncu vojne smo se vrnili na domačijo, ki jo je med našo odsotnostjo 
zasegla nemška vojska. Pričakale so nas prazne stene in ogromen kup 
gnoja, prav vidim ga. Šli smo iz bede v bedo, a vsaj svobodni. Tolkli smo 
revščino kot vsi okrog nas. Očetov brat nam je za mleko podaril kravo in 
telička, sosedje so nam dali prašiča. Obdelovalno zemljo smo že imeli v 
lasti, a žetve ni bilo. Kako le, vrnili smo se na jesen. Oče je velikokrat rekel: 
»Zemlje ne moremo jesti.« Kar je danes samoumevno, takrat ni bilo. En par 
čevljev sem delila z mamo in sestro. Ob smrti očeta, pri mojih dvanajstih, 
je mama naglavne rute obarvala s črno in jih sešila v obleko, da smo bile 
videti vsaj za silo dostojne. Kaj se hoče, težko je bilo, a preživeli smo.

Preživeli ste celo, ko so se od vas že poslavljali, mar ne?

Moje življenje je že trikrat viselo na nitki. Po tuberkulozi sem 
premagala še davico in hudo okužbo s črevesnimi paraziti, ki mi 
je zdravje tako načela, da se nisem več zavedala. Domači so mi v 
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roke že potisnili svečo in čakali na slovo. Pa je soseda pomislila na 
podančice. Tablet nismo poznali, na voljo je bil le česen. Zalegel je!

Tuberkuloza vam je onemogočila naravni gibalni razvoj. Šele v sedmem 
letu starosti ste bili hospitalizirani. Kako je potekalo zdravljenje?

Do sedmega leta starosti sem skakala po eni nogi, ali pa se iz zdrave 
prevagala na koleno in tako premagovala razdalje. Kadar se je mudilo in 

družbe nisem mogla dohajati, so me pa nosili. Na božični dan sem bila, da 
bi mi naravnali kost, sprejeta v bolnišnico Šempeter pri Novi Gorici. 365 

dni sem ležala v mavcu kakor v krsti, pri čemer so me še raztezali. Joj, to 
so bile hude bolečine! Obiskovala me je mama, največ enkrat mesečno. 

Pot je bila draga, denarja pa ni bilo. Kako sem čakala dan, ko bo spet 
prišla! Medicinska sestra mi je zaradi uši obrila glavo, pa mi je kita že 

daleč segala. Mama je šla kar mimo mene. Ni me spoznala. Rekla sem: 
»Mama, kaj me ne spoznate?« Ko je odhajala, sva vedno jokali (solze).

Torej ste po enem letu zdravljenja vendar le shodili?

Žal ne. Zares shodila sem šele okrog dvanajstega leta. Še 
nekaj let sem si morala nogo raztezati s kovinsko opornico, 

ki so mi jo izdelali. Ta železni okvir še danes hranim. 

Ste si pomagali z invalidskim vozičkom?

Ah, kje pa. Takšnih pomagal v naših krajih v tistih časih ni bilo. Doma 
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me niso crkljali, vse življenje sem delala vse, tudi na košnjo sem šla. 
Oče mi je izdelal leseni opornici za podpazduho. Takrat ni bilo terapij. 
Bil si toliko dober, kolikor ti je samemu uspelo. Tako je bilo. 

Kdaj ste začeli s šolanjem?

Ko sem shodila. To mi je dalo pravo samostojnost. Po osnovni šoli sem 
dokončala gostinsko in šiviljsko šolo. Sanjala sem o Ljubljani, mama pa si je 
srčno želela, da bi ostala na domačiji. Pri osemnajstih sem z vrečko v roki 
odšla v mesto za gospodinjsko pomočnico. Domači so me skušali prepričati, 
naj se vendar vrnem, a sem ostala neomajna. Nisem imela obstanka na kmetiji.

Je Ljubljana izpolnila vaša pričakovanja?

Ne vem, kaj sem mislila, da bo (smeh). Izpolnila v smislu, da sem vsaj 
nekaj časa delala v gostinstvu, v gostilni Pri Urški, pa ob Ljubljanici v 
gostilni Kreča Jernej. Na pobudo moža, (spoznala sta se v gostilni, 
kjer je bil stalen gost, op. p.) sem se zaposlila v Tobačni. Večinoma 
sedeče delo je bilo, resnici na ljubo, zame primernejše. 

Pravite, da ste resnično zaživeli šele, ko ste si ustvarili družino.

Imam hčerki, sina, vnuke, pravnuke, nisem sama. Posebno vez sem spletla 
z vnukom Petrom, on je »moja skala«. V letu 2020 sem ovdovela. Imela sem 
zlatega moža. Želela sem si še nekaj mirnih, srečnih skupnih let (obmolkne, 
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op. p.). Materinstvo mi je dalo samozavest. Dostikrat sem se sramovala 
noge. Tudi ko sem že shodila. Zdelo se mi je, da se prav vsi zagledajo v vse 
te moje brazgotine. Potem pa imaš otroke, družino, življenje. Ja, življenje! 

Ob tem, da ste doživeli usodo neprekinjene enoletne hospitalizacije, se 
zdi neverjetno, da je to doletelo tudi vašo hči. 

Mlajša od enega leta starosti pa do tretjega ni zrasla niti za milimeter. Danes 
vemo, da je trpela za celiakijo. Zdravnik pa je dal napačno diagnozo. Predpisal 

je zdravila, ki jih njeno telo ni preneslo. Intuitivno sem ji jih prenehala dajati. 
Hči se je devet dni borila za življenje. Po enem letu so jo poslali domov. 

Skrbela sem, da ni zaužila glutena, kar je bilo v tistih časih velik izziv.

Kam segajo vaši začetki vključevanja v društvo?

Že dolgo je tega. Ko sem na društvu želela poravnati strošek članarine, 
sem izvedela, da potrebujejo občasno administrativno pomoč, pa 

sem sprejela. Ob tem sem seveda hodila v službo. Vedno bolj so me 
angažirali. Najprej v zdravstveno komisijo, potem sem bila predsednica 

društvene dejavnosti, članica upravnega odbora društva, šestnajst let 
sem bila podpredsednica društva, zdaj sem že sedem let predsednica. 

Kdaj ste uveljavili status civilnega invalida vojn? 

Da imam pravico do statusa civilnega invalida vojn, sem izvedela na 
zdravniški komisiji, ki je odločala o upravičenosti do sedečega dela v 
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Tobačni. Izvedela sem za Društvo civilnih invalidov vojn Ljubljana, ki je 
imelo sedež nasproti Tivolija. Tajnica, pokojna ga. Milica Zupančič, me je 
lepo sprejela, poskrbela je za vse papirje. Spletli sva pristno prijateljstvo.

Opažate razlike v delovanju društva nekoč in danes?

Zavzeti smo ves čas. Mogoče smo danes bolj hitri, konkretni, na 
sestankih obravnavamo dejstva, saj ne prenašam dolgovezenja. 

Čemu se kot predsednica društva najbolj posvečate?

Opravim veliko osebnih telefonskih pogovorov s člani, obiskujem jih na 
domu, v bolnišnici, v domu ostarelih. Spodbujam jih k ročnemu delu. 
Sicer pa kot predsednica delujem po principu, da se je treba za civilne 
invalide vojn zavzemati, boriti zdaj, ko smo živi, ne potem, ko nas več 
ne bo. Odnosi v društvu so, odkar sem prevzela predsedništvo, zelo 
dobri, vsi smo enakovredno obravnavani. Družimo se, se pogovarjamo, 
smo povezani. Veliko dela je bilo s selitvijo v nove prostore društva. 
Zdaj smo na boljši lokaciji, saj mestni avtobus pripelje skoraj do vrat. 

Odnos družbe do invalidov?

Deležna sem bila povsem neprimerne obravnave v kraju in prostoru, 
kjer bi si to najmanj lahko dovolili. Po operaciji kolena sem bila leta 1991 
napotena na zdravstveno komisijo za ocenitev stopnje invalidnosti. Kot 
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članica komisije je občinska uradnica določila: »Dali vam bomo devetdeset 
odstotkov. Ko boste na vozičku, pa pridite po celih sto.« Zaradi vsega, 

kar sem prestala, pa ne samo jaz, vsi invalidi, sem občutila globoko 
nespoštovanje, ponižanje, razočaranje. V jezi sem zabrusila: »Če bo bog dal, 

boste vi prej na vozičku kot jaz.« Zaloputnila sem vrata in v solzah odšla. 
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Franc Ožir
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Treba se je boriti za mir 

Franc Ožir, poosebljena dobra volja, srčen, radodaren, energije poln človek, 
ki goji misel: »Če razmišljaš negativno, tudi na negativno stran prideš.« Zna 

živeti z zemljo, jo ljubiti, pa če je še tako hribovita in se nerada vda. Razpršen 
na veliko koncev in krajev, a povsod polno prisoten. Član upravnega odbora, 

predsednik športne komisije, član odbora za obeležitev 50-letnice Zveze 
in član inventurne komisije Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije, 
podpredsednik Društva za pomoč osebam z okvaro vida, član upravnega 

odbora ter tudi tajnik in blagajnik Društva invalidov Kalobje, podpredsednik 
društva Kozjanski veterani furmani – povsod dobrodošel, povsod zaželen.

Kako je prišlo do nesreče?

Leta 1969 sem se s sosedovimi otroki igral na dvorišču. Med igro sem 
v zemlji našel neko »reč«, manjšo kot kokošje jajce. Odnesel sem jo v 

hišo, saj mi je bila všeč. Odložil sem jo na pokrov soda, vzel kladivo, 
udarjal in štel – ena, dva, tri …, preštel sem do enajst, ko je počilo. Ko 

sem se ovedel, sem ležal na snegu, bil je marec, ko so me oživljali. Obraz 
sem imel popolnoma izmaličen. Roka – samo nitke so visele z otroške 
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roke. Na Kozjanskem nismo imeli avtomobilov, sestra si je bosa utirala 
gaz do soseda, ki je uredil prevoz do bolnišnice. Na obeh očesih sem 
imel še dva meseca obvezo. Roko in obraz so čudežno pokrpali. 

Takoj po nesreči ste torej videli, kasneje pa vam je vid opešal?

Zaradi poškodbe nisem mogel v prvi razred. Ko sem si do poletja za silo 
opomogel, se je zame srčno zavzela dobra duša, učiteljica Jožica Salobir, ki 
mi je dva meseca povsem prostovoljno in brezplačno predajala učno snov, 
me naučila pisati, brati, da sem se lahko na jesen vključil v drugi razred. 
Pešpot do šole je bila dolga štiri kilometre. Že na zimo se mi je začelo 
dogajati, da sem v snegu vsake toliko zašel, zgrešil gaz, večkrat so me starejši 
otroci izvlekli iz stranpoti. Tako so starši spoznali, da je treba ukrepati. 
Zdravniki so našli tujek v levem očesu, ki je pritiskal na vidni živec. Če mi ga 
ne bi odstranili, bi popolnoma oslepel, tako pa sem bil »le« ob levo oko.

Kako ste kot otrok doživljali invalidnost?

Kot osnovnošolec sem imel strahove, skrbi, težave sam pri sebi – kako 
me bodo videli drugi, koliko bom zapostavljen kot invalid. A že nekje 
v četrtem razredu osnovne šole sem bil sošolcem enakovreden. Kot 
bi se resetiral. Nikoli me niso zbadali, to je zagotovo pomagalo pri 
graditvi samozavesti. Seveda pa sem bil omejen pri športni vzgoji. A 
na deželi je drugače, saj te sprejmejo, potrudijo se, da si sprejet. 
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Pri izbiri poklica ste naleteli na kar precej ovir, kajne?

Problemi so se začeli pri vpisu v srednjo šolo, oziroma pri izbiri poklica. 
Želel sem postati voznik tovornjaka. Takratna politika odločanja je bila 

zelo nelogična, nepravična, saj bi mi bil ta poklic, če bi upoštevali obseg 
vida, omogočen le, če bi vozil svoj tovornjak, ne bi pa smel voziti znotraj 

podjetja. To je bil zame velik šok. Vleklo me je med ljudi, zato sem razmišljal 
o poklicu trgovskega potnika, a se je tudi tu zapletlo. Potreboval sem 

podjetje, ki bi mi omogočilo polletno praktično delo prodajalca, a so me 
zaradi invalidnosti povsod zavrnili. Potrkal sem najmanj na trideset vrat, 

a brez uspeha. Zavrnitve sem razumel kot: družbi si odveč, družbeno 
si popolnoma nekoristen. Sam pa sem vedel, da lahko delam, da 

zmorem, čeprav so vsi okoli mene trdili, da vključitve nisem zmožen.

A odnehali niste …

Jasno, da nisem kar odnehal. Na Zavodu za zaposlovanje so mi predlagali 
drugo pot do pridobitve poklica prodajalca, in sicer z vpisom v program 

cvetličar/prodajalec, kjer se ni zahtevalo praktičnega dela pri delodajalcu. 
Nisem se najbolj videl v smeri cvetličarja. Potrdilo se je pri praktičnem pouku, 
ki je bil veliko bolj zahteven, kot če bi delal kot prodajalec, saj smo izdelovali 
raznorazne vence in ikebane, kar je za eno roko kar velik izziv. Učitelji so mi 
kakšno stvar res spregledali, mi olajšali. Bil sem trmast in sem dokončal. Na 

zaključnem izpitu sem edini izdelal ikebano, drugi so delali vence (smeh).
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Po končanem šolanju ste zavrnili delo telefonista. Zakaj?

Po koncu šolanja so me res usmerjali v delo telefonista. Še danes sem 
zadovoljen z odločitvijo, da tega nisem sprejel, saj me je gnalo med ljudi. 
Nisem hotel sedeti na drugi strani slušalke, brez neposrednega stika. 
Ironično je, da sem se zaposlil ravno v podjetju, kjer sem kot bodoči 
srednješolec prvič prosil za praktično delo, a bil zavrnjen. Brez vednosti 
direktorja, ki me je pred tremi leti odslovil, sem bil sprejet na delovno 
mesto prevzemnika v skladišču podjetja Merx Šentjur, občasno sem za 
skladišče opravljal tudi transportna dela s službenim kombijem. Sčasoma 
je direktorju prišlo na ušesa, kdo sem, kako mi gre, da mi gre dobro … pa 
je osebno prišel do mene in se mi opravičil, da me ni že pred leti sprejel. 
Ponudil mi je drugo, zahtevnejše in odgovornejše delo (ekspeditor 
na prevzemu živil, op. p.). Leta 1990 sem moral zaradi spremembe 
izobrazbenih pogojev za delovno mesto na Univerzi v Ljubljani opraviti še 
šest dodatnih izpitov, tako sem pridobil poklic čisto pravega prodajalca 
in lahko obdržal službo. V istem podjetju sem ostal vse do upokojitve.

Teče sedmo leto vašega predsedovanja Društvu civilnih invalidov vojn 
Celje, zasluge za vključenost pa pripisujete pokojnemu g. Janku Cenclju.

Prve zasluge za vstop v društvo nosi g. Janko Cencelj. Poskrbel je, da sem 
bil pozvan na komisijo, da sem pridobil status invalida. Vedno mu bom 
hvaležen. G. Cencelj me je spodbujal k športnemu udejstvovanju, v okviru 
društva sem plaval, kolesaril, tekmoval v atletiki, vse dokler se nisem udeležil 
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teka na pet kilometrov, kjer sem iz sebe iztisnil vse moči. Vse sem prehitel 
in pričakoval zlato medaljo. Na razglasitvi sem dosegel dvajseto mesto, 

ker se je upoštevalo več parametrov. Zaradi mladosti sem pač padel daleč 
nazaj. Nikakor nisem razumel tega razpleta, vzelo mi je vso voljo (smeh). 
Kasneje, ob zaposlitvi in kmetiji, res nisem našel časa, da bi bil v društvo 

aktivneje vključen. Ob upokojitvi pa sta se name obrnila dolgoletna tajnica 
društva, žal že pokojna ga. Štefka Škornik, in današnji predsednik Zveze 

Adolf Videnšek. Ponovno sem se angažiral in sprejel funkcijo predsednika 
nadzornega odbora. Sčasoma sem postal še član upravnega odbora, 

bil podpredsednik društva, zdaj pa sem že sedmo leto predsednik. 

S kakšnimi izzivi se soočate kot predsednik društva?

Naša populacija se stara, sčasoma bo res treba razmišljati o nekem 
poenotenju, a dokler članstvo še je, je vsekakor pomembno, da društvo 
obstaja, saj lahko zagotavljamo osebni stik, ki je dejansko postal nuja za 
izvedbo srečanj, druženj, športnih akcij, spodbujanja koriščenja terapij, 

zdraviliških zdravljenj, enot za ohranjanje zdravja. Vabilo po pošti ne deluje 
več, oziroma ni dovolj. Nujen je oseben pristop, tega si enovita organizacija z 

dvema zaposlenima ne more privoščiti. Ko se konča ena akcija, že nagovarjam 
zbrane za novo akcijo po programu društva. Civilni invalidi vojn moramo 
držati skupaj. Ta nesrečna situacija s covidom-19 se odraža tudi v številu 

udeležbe. Čeprav je zadoščeno vsem kriterijem varnega ravnanja, je v ljudi 
vtisnjen strah. To je nov izziv, s katerim se do zdaj še nismo srečali – torej 

kako članu dokazati, da je npr. na ekskurziji varen. Na splošno pa smo 
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vendar uspešni. Udeležba se je še posebej v športnih aktivnostih pošteno 
povečala. Kot vedno in povsod so največji izziv finance. Imamo štiri programe, 
na izvajanje teh so vezana sredstva, ki pa jih ni možno prerazporejati. 

Kaj bi sporočili tistim, ki civilnih invalidov vojn ne poznajo?

Na državni ravni bi morali več in bolj osveščati, obveščati, ne samo vsake 
toliko, ko do česa pride. Za medije je tragedija le aktualna dnevna tema, 
potem pa vse potihne. Tudi v šolah se o nas, o nesrečah, nevarnostih ne 
govori. Seveda, svet je šel v tehnološkem smislu dalje, danes otroci obvladajo 
pametne telefone, tablice, a ko bo današnji otrok naletel na zanimivo 
»najdbo«, jo bo pobral ravno tako, kot smo jo toliko let nazaj pobrali mi. Brez 
poduka tega ne bo konec. Če bi v razred prišli mi, civilni invalidi, slepi, brez 
rok, brez nog, poškodovani, če bi povedali svoje zgodbe neposredno – bi 
lahko marsikaj preprečili. In vedite, vojna je največji nesmisel, kar jih je. Treba 
se je boriti za mir. Vsak korak naj bo usmerjen daleč stran od napetosti in 
sovraštva. 

Kako dojemate odnos družbe do invalidov?

Danes so mladi invalidi na še slabšem kot v mojih časih. Marsikoga poznam, 
ki je kot invalid med prvimi, ki gre na čakanje. Tudi delovni invalidi so na 
koncu vsem v napoto, takrat te ne vidijo več, nič ne pomeni, da si bil zagnan. 
To sem izkusil tudi na lastni koži, ko sem imel med leti 1995–1998 pet 
operacij na očesu. Med bolniško odsotnostjo nisem bil deležen razumevanja 
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delodajalca. Pa parkirna mesta – koliko je neupravičeno zasedenih! Sam jih 
večinoma ne zasedam, ker ne spadam v najhujšo kategorijo. Na drugi strani 

pa vidiš zdrave ljudi, ki mirno parkirajo. Kje smo družbeno, pove že podatek, 
da so v Celju nekaj parkirnih mest za invalide spremenili v parkirna mesta za 

taksiste. Kaj je tu zdaj bolj pomembno? Zaslužek ali pomoč človeku?  
Tu smo mi družbeno.  

Pravite, da ni v vašem »registru«, da bi vas kdorkoli pomiloval.  
Res z voljo vse gre?

Sovražim, da bi se komur koli smilil. Nimam rad izjav v smislu: »Zakaj to delaš, 
zakaj toliko delaš« … Vsem odgovarjam, da sem se za to odločil, da mi ni v 
breme. Če že vnaprej vem, da je kakšno delo zame preveč, si to priznam, s 

tem nimam težav. Samo prosim – brez pomilovanja. Omejitve pa seveda so. 
S prtljago, ki jo nosimo s seboj, z vsem, kar smo doživeli kot mlajši invalidi, 
je razumljivo, da se moramo za vsako delo bolj truditi kot nekdo, ki je brez 

poškodb. Jaz osebno moram v kmetovanje vložiti več energije, prej se 
utrudim, če pa je moja roka že od poškodbe dalje pet centimetrov tanjša kot 

druga, se ve, da jo bolj obremenjujem, na starost bo zagotovo vse to prišlo 
za mano. Tako sklepam na podlagi zdravstvenih težav, o katerih mi povedo 

starejši člani. Vse te težave so posledica invalidnosti, vojne in ne starosti, v kar 
nas kasneje skuša prepričati medicina.  

Vaši hobiji?

Pri meni je ločnico med hobijem in delom kar težko določiti. Veliko časa mi 
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vzame skrb za sedem in pol hektarov obdelovalne zemlje na gričevnatem 
predelu Kozjanskega, od tega je sicer hektar in pol gozda. Sam živim na 
kmetiji, kjer vestno skrbim za osem glav govedi, prašiče, kokoši nesnice 
za domača jajca, piščance, za lastne potrebe izdelujem salame, klobase, 
nabiram zelišča za zeliščne likerje, nabranih imam za 50 litrov zelišč. Skrbim 
za vrt, posadim krompir. Tako rekoč sem samooskrben (smeh op. p.). Imam 
dva konja, lansko leto sem zaradi bolezni izgubil mlado kobilo, bil sem 
ob njej vso noč. Konja nimaš zaradi dobička, konja imaš za veselje. Včasih 
jaham, sicer pa rad prisostvujem akcijam in druženju v okviru konjerejskega 
društva Kozjanski veterani furmani, katerega podpredsednik sem. Še najbolj 
hobiju podobno je rekreativno kolesarjenje, za kar pa mi pogosto zmanjka 
časa. 

Želje, strahovi?

O, želje so, a ne vse uresničljive. Nadvse rad bi še potoval, bil sem pri 
sorodnikih na Floridi, kamor bi se z veseljem spet vrnil, a v tem letu 
mi jo je zagodel koronavirus. Rad bi videl še kaj sveta. Želim si tudi, 
da bi ostal v tako pristnih odnosih s sosedi, še vedno vsi pridejo, ko 
je treba pospraviti seno pred dežjem. Še posebej si želim še naprej 
tako lepih odnosov z nečakoma, ki živita v bližini. Kljub kmetiji lahko 
mirno dopustujem po več dni v kosu, saj se na oba res lahko zanesem. 
Povsem si zaupamo in ni dela, ki ga ne bi znala, zmogla ali hotela opraviti 
namesto mene. Včasih slišim koga reči: »Ne morem na počitnice zaradi 
psa.« Takrat se vedno vprašam, v kakšnih odnosih je ta oseba z okolico, 
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da si zaradi skrbi za eno žival ne more privoščiti prostih dni. Pri raznih 
hišnih opravilih sta mi v pomoč tudi sestri, še posebej sestra Marjana. 

Strahov pa načeloma nimam, sem flegmatik. Vsako stvar skušam obrniti 
na pozitivno, če razmišljaš negativno, tudi na negativno stran prideš! 
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Anton Žakelj
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Stopiti moramo skupaj –  
ne glede na ideologijo 

Anton Žakelj, član Društva civilnih invalidov vojn Gorenjske,  
 večkratni predsednik Društva slepih in slabovidnih Kranj, 

dolgoletni odgovorni urednik časopisa Zveze slepih, pisec govorov, 
prošenj, pozdravnih nagovorov, povezovalec programa različnih 

dogodkov. Nekje skriva tudi pravljici, ki ju je napisal za vnukinji. Pevec? 
Vsekakor, pevec! Umetniška duša, ki pravi, da moramo stopiti skupaj 

– ne glede na ideologijo. Skupaj za skupno dobro, skupne interese. 
Ob popolni slepoti in brez desne roke pravi, da je privilegiran. Če se 

primerja z nekom, ki je na invalidskem vozičku – je privilegiran! 

Do poškodbe je prišlo?

Pri osmih letih sem v potoku našel bombo, za katero sem bil prepričan, da 
ni aktivirana. Vzelo mi je vid in roko. Tiste čase je bil skoraj vsak kvadraten 

meter zemlje spremenjen v bojišče, če malo karikiram. Otroci pa … za 
otroke je bila vsaka najdba odvrženih ubojnih sredstev čudovita najdba. 
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Pravite, da popolne sreče ni.

Seveda ne. Kdor jo išče, bo vse življenje nesrečen. Popolne sreče ni. 
Zase pa lahko rečem, da sem bil deležen srečnih okoliščin. Takoj po 
nesreči sem bil vključen v Zavod za slepo in slabovidno mladino. V tej 
ustanovi sem dobil trdno osnovnošolsko izobrazbo in več veščin, ki so 
mi kasneje v življenju koristile. V domačem kraju (v Žireh, op. p.) sem 
v tovarni obutve Alpina kot telefonist služboval vse do upokojitve. 
Po upokojitvi pa sem imel več časa za vključevanje v Zvezo.

Živite sami?

Osem let sem že vdovec. Z ženo sva bila poročena 48 prelepih let. 
Čuvala sva vnukinji vse do vstopa v šolo. To je bilo čudovito obdobje. 
Obe sva naučila brati še pred prvim razredom. Z ženino smrtjo se mi 
je svet obrnil na glavo, a vseeno gre. Življenje sem si moral postaviti 
na drugačnih osnovah. Pri kuhanju nisem spreten, malo me res 
ovira invalidnost. A vendar – imam tri sinove, tri snahe, ki so mi v 
izjemno pomoč. Poroka, družina – to mi je dalo smisel v življenju. 

Aljažev stolp vam ni tuj, kajne?

Triglav sem v spremstvu prijateljev osvojil prvič pri petindvajsetih letih in 
drugič, ko sem bil star nekaj čez trideset let. Precej smo hodili po hribih, brez 
posebnih pripomočkov ali strokovnega vodstva. Tudi kolesarili smo. Sam 
sem sprva poganjal pedala s spremljevalcem, ki me je usmerjal tako, da me je 
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držal za ramo. Kdor pozna kolesarske poti Blegoša, ta ve, da je bilo resnično 
nevarno, zato so nas tudi preganjali policisti. Potem sem se vozil v tandemu.

Ste imeli pa kar drzne prijatelje!

V domačem kraju sem bil res sprejet. Družba sovrstnikov mi je bila v 
veliko spodbudo. Ko pride nesreča s telesno okvaro, se duševnost 

človeka običajno ne spremeni. Ohrani lastnosti, kot so spomin, 
mišljenje, razum, čustvovanje in volja. Volja mora biti, uveljaviti se 

moraš, zavedanje se mora dvigniti na višji nivo. Čutil sem, da se moram 
dokazati, vključiti, pokazati rezultate dela. V domačem kraju sem bil 

tabornik, načelnik taborniške družine, v okviru teh sem za dva tedna 
odpotoval tudi na mednarodno izmenjavo tabornikov v Belgijo. Starši 

me pri vseh mojih aktivnostih niso ovirali, prijatelji pa močno podpirali.

Kdor vas dobro pozna, ta ve, kako dober pevec ste!

Sodelujem v cerkvenem pevskem zboru. A … saj veste – sonce zahaja. 
Glas ni več tisto, kar je bil. Počasi bom petje opustil. Svoje čase pa sem bil 

glasbeno vsekakor zapažen. Sodeloval sem v moškem pevskem zboru 
Alpina, sem ustanovni član. Prepeval sem v Oktetu slepih in slabovidnih 
Louisa Brailla, kamor sem se prijavil povsem brez pričakovanj, a me je g. 
Danilo Čadež vendarle izbral. Deset let sem v okviru nastopov okteta ne 

le prepeval, temveč tudi povezoval program na prireditvah. Nastopali 
smo po zdraviliščih, kjer je bilo veliko tujcev, zato sem moral povezovati 
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še v nemščini. Pri tem mi je bil v veliko pomoč g. Peter Confidenti, 
saj mi je besedila prevedel, jaz pa sem se jih na pamet naučil. 

Kako si organizirate dan?

Vstajam okrog sedmih, pozajtrkujem, poslušam poročila. Ob lepem vremenu 
se sprehajam po poti, ki jo sam obvladujem. Na samostojnih sprehodih 
uporabljam palico, še najbolj zato, da opozarjam nase promet. Sicer pa 
preberem veliko knjig. 5440 knjižnih enot je trenutno na razpolago, ki jih 
po izbiri prenašam na računalnik in berem, ali pa uporabljam sintetični 
govor, možnosti je veliko. Za svoje potrebe kar obvladam računalnik. 

Se pogosto srečujete s člani društva civilnih invalidov?

Včasih sem več hodil na predavanja, srečanja. Dejstvo je, da za relacijo Žiri–
Kranj le potrebujem nekoga za prevoz. Domači imajo službe, popoldne 
pa dosti opravka sami s seboj. Odmaknjen sem. Najtesnejše stike 
vzdržujem z varovanci Zavoda za slepo in slabovidno mladino, s katerimi 
smo skupaj orali ledino. A ta krog se krči. Od sošolcev sem ostal sam. 

Misel, ki vas motivira, hrabri, odvrača od »teme«?

Navedel bi misel italijanskega duhovnika, ki pravi: »Gospod, daj mi 
moč, da sprejmem tisto, česar ne morem spremeniti, daj mi pogum, da 
spremenim tisto, kar lahko spremenim in daj mi modrost, da razlikujem 
to dvoje!« Ločevati boš pa že znal – tako si vedno znova rečem (smeh).
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Kako iz lastnih izkušenj ocenjujete odnos družbe do invalidov?

Spreminja se na boljše, na vsak način. V domačem kraju me ne tretirajo 
kot invalida. Podcenjevalnega odnosa ni, razen če bi prav iskal zelo 

primitivnega človeka, kar se je sicer tudi že zgodilo, a to ni vredno 
omembe. Po vasi me ljudje ogovorijo, povabijo na kavo. Po gostilnah 
pa ne hodim. Za točilno mizo se ne sreča pametnih ljudi. Tam se mlati 

prazna slama. Nad odnosom se skratka nimam kaj pritoževati.

Če bi imeli glas, ki bi segel kamorkoli, do kogarkoli –  
kaj bi sporočili družbi, otrokom?

Apeliral bi na politike, ki vodijo svetovno politiko. Opozoril bi jih, naj se 
izogibajo vojnam, ker se velikokrat ne zavedajo, kakšne posledice pusti. 

Mrtve, telesno okvarjene. Posledice vojn zagrenijo življenje. Opozarjal 
bi na raztresen vojni material, ki ga ni več v takšnih količinah kot nekdaj, 

a vendar je! Poudarjal bi, naj se vsi ljudje še posebej prizadevajo za 
preprečevanje vojn in da je žrtve treba sprejeti, ne pa obravnavati s 

podcenjevanjem, norčevanjem. Otrokom bi za zgled postavil samega sebe 
– češ: »Poglej, kakšne so posledice! V primeru najdbe ubojnega sredstva 

se obrnite na odraslo osebo, ne dotikajte se ga, to je nedotakljivo!«

So danes ljudje dovolj informirani o ubojnih sredstvih?

Premalo. Če najprej malo zaidem v drugo smer … vsako leto je medijsko in 
po družbenih omrežjih močno izpostavljena nevarnost uporabe petard, pa 
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se nesreče še vedno dogajajo. A moramo biti kar optimistično naravnani. 
Mogoče bi bilo brez opozoril nesreč še več. Glede ubojnih sredstev smo 
ozaveščali tudi po radijskih oddajah, ki imajo svojo odmevnost. Vsaj ob 
določenih obletnicah bi morali o nevarnostih in posledicah še bolj opozarjati. 
50-letnica Zveze je lepa priložnost za širjenje zavedanja, informiranja.

Kaj želite Zvezi ob jubileju? 

Smo ena redkih organizacij, ki si res ne želi povečevanja članov. Če 
bi se, bi bila to posledica nove vojne. Zveza naj še naprej ohranja 
naše pravice. Država je do nas mačehovska. Posameznik težko 
doseže kaj večjega, povezani v organizacijo pa zmoremo. 

Osebne želje, strahovi?

Želim si, da bi sodoben razvoj tehnike omogočil nove pripomočke, ki bi nam 
še olajšali življenje, sicer pa so moje želje usmerjene v to, da bi mi zdravje 
služilo. Da bi svoj konec dočakal v pokončni drži. A vsakomur to ni dano. 

Vojna …?

Ob besedi vojna se v meni zbudi spomin na vse slabo, kar prinese. Oživijo 
tudi spomini na očetova pripovedovanja, ki je vojno izkusil na soški 
fronti, in sicer med letoma 1916–1918. Spreleti me groza, srh, stisne pri 
srcu. Vojna resnično obseka družinska drevesa, preberite avtobiografsko 
pričevanje Obsekano drevo Danonovih. Usmiljenja v vojni ni.
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Jože Poldan
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Lahko in moramo živeti brez vojn 

Dobrodušen civilni invalid vojn, ki ga osrečuje, ko lahko kot predsednik  
 socialno zdravstvene komisije nudi pomoč tistim, ki so je najbolj 

potrebni. Ker tako prispeva, ostaja del zgodbe, ki jo piše Zveza. Od tistega 
nesrečnega skoka z voza je res da preteklo že kar nekaj vode, pa vseeno … 
Govori s takšno umirjenostjo, kot bi pripovedoval zgodbo nekoga drugega. 

A vendar – to je njegova prehojena pot, pot Jožeta Poldana, človeka, ki 
je prestal veliko hudega, a je pomirjen s svetom, pomirjen sam s seboj.

V tretjem letu starosti ste morali zapustiti rojstno hišo v Krški vasi.  
Kako se spominjate tega obdobja?

Celotno Posavje je bilo 1941 leta izgnano v Šlezijo. Bila je jesen, pridelki 
so bili pobrani, kašče polne, ozimnica vložena. Pa so nemški vojaki prišli v 

hišo in veleli: »Jutri greste na vlak!« Strahoma smo zavezali culo in – šli. 

Kam so vas odpeljali?

Po prevozu v tovornih vagonih so me s starši in starejšima sestrama sprva 
namestili v delovno taborišče v mestu Lodž. Par mesecev kasneje so nas 
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z družino Levičar iz Krškega preselili v manjše naselje Lvovek Šleski – 
Lowenberg. Tu smo bivali v taborišču, v katerem so bili nastanjeni otroci 
padlih nemških vojakov. Spominjalo je na dijaški dom, ki mu pripadajo 
prostrana obdelovalna polja. Oče je delal kot mesar in kmetoval, mama 
je skrbela za gospodinjstvo. Otroci pa smo se potikali naokrog. 

Torej ste vse do šole živeli v izgnanstvu?

Pol leta sem tudi v Lowenbergu hodil v šolo. Nemško, seveda. Potem 
pa je začela prodirati ruska armada in nemški oficirji so se razbežali. 
Mi pa smo želeli domov. Oče je vzel voz, ženske, ki so sedele na 
njem, smo zakrili s senom, saj smo jih hoteli zaščititi pred ruskimi 
vojaki. Pot do Jugoslavije pa ni bila enostavna. Mostovi, ceste, 
tračnice – vse je bilo uničeno, porušeno. Ravno na poti vračanja 
sem tudi doživel nesrečo, zaradi katere sem postal invalid. 

Kaj se je zgodilo?

Med prebijanjem proti Jugoslaviji so nas ruski vojaki zadržali v mestu 
trideset kilometrov južno od mesta Rawicz. Tam so imeli obrat za 
izdelavo vojaškega spodnjega perila, v katerem je moral oče delati kot 
vzdrževalec, mama pa je šivala. Vse te naše premike smo prestajali 
skupaj z družino Levičar. Na dan nesreče sva se z njihovim sinom vračala 
s polja. Konja sva imela vprežena, sedela sva na vozu, ko je v mesto 
prišla druga ruska kolona. To je bilo vse pijano, zganjali so hrup in konja 
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sta se prestrašila. Levičarjev fant je dobronamerno predlagal, naj raje 
skočim z voza. Res sem skočil, a padel na cestišče in v tistem me je 

povozil ruski tovornjak. Poškodbe sem utrpel po vsem telesu, najhuje 
je bilo z desno nogo, čez katero je zapeljal, zdrobilo mi je pogačico.

Kakšne oskrbe ste bili deležni?

Saj niso vedeli, kaj naj z mano. Malo so me povijali že na mestu 
nesreče. Tri dni sem večinoma nezavesten preležal, šele potem so me 

odpeljali v poljsko bolnišnico Rawicz. Po liniji najmanjšega odpora so 
zdravniki odločili, da mi bodo nogo odrezali, saj da nimajo časa niti 

osebja, ki bi mi rano ves čas prevezovalo, čistilo, me obračalo, da ne 
bi dobil preležanin. Oče pa ni dovolil. Uredil je, da je v bolnišnici zame 

skrbela kar moja šest let starejša sestra Mimica. Po mesecu dni sem bil 
odpuščen, kljub temu da se rane še niso zacelile. In tako smo jo mahnili 

dalje z vlakom iz Rawicza čez Subotico na Madžarskem v Beograd in 
iz Beograda do rodnih Brežic, kjer sem bil znova hospitaliziran. 

Kako ste se prilagodili na življenje v domačem okolju?

Doma so me najprej naokrog vozili v otroškem vozičku. Starši so bili pozorni. 
Razumem, da jih je skrbelo zame in sem jim hvaležen, a želel sem hoditi! 

Zato so mi izdelali opornico za pod pazduho, pa sem tudi to zavračal. 
Ko se je začelo šolsko leto, sem se naučil voziti kolo, da sem lahko sam 

zmogel pot do šole in nazaj. Desno nogo sem imel še vedno nepregibno. 
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Nekje pri dvanajstih so mi v Zagrebu izdelali črne usnjene ortopedske 
čevlje z debelim podplatom. Za trinajst centimetrov so mi povišali nogo. 

Je ortopedski čevelj zadoščal za boljšo kakovost življenja?

Pred nastopom delovnega razmerja sem opravljal vajeništvo in med 
tem so mi leta 1958 na ortopedski kliniki v Zagrebu nogo vendarle 
operirali. Pravzaprav so mi jo podaljšali. Tri mesece po operaciji 
sem že plesal na gasilski veselici – kar z mavcem! Vesel sem, da 
kljub vsem vijakom, ki spajajo kosti, nikoli ne trpim bolečin. Zdaj 
nosim le pet centimetrov povišan čevelj, kar pa me ne moti. 

Pa vaša šolska leta?

Vedno sem bil med boljšimi učenci. Lahko bi rekel, da sem bil zaradi 
invalidnosti prikrajšan le pri športni vzgoji. Tako rad bi igral nogomet, igral! 
A sem vedno stal v golu. Kakorkoli – štiri leta je trajala osnovna šola, štiri 
leta nižja gimnazija. Če bi lahko, bi študiral, a kaj, ko je bilo predrago. Zato 
sem izbral poklic tapetnika in sedlarja. Šolal sem se v Ljubljani, praktično 
delo pa sem opravljal v Brežicah pri tapetniškem mojstru Alojzu Terglavu.

Kje ste se zaposlili ob koncu šolanja?

Zaposlil sem se v IMV Novo mesto, današnjem Revozu. Leta 1959 sem začel 
s službo, dve leti kasneje sem bil že mojster v delavnici, zadolžen za dvajset 
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podrejenih sodelavcev. Vodstvo me je poslalo na plačano izobraževanje 
za delovno mesto tehnologa za notranjo opremo. Dobro mi je šlo, bil 

sem kar uspešen, tudi prve blazine za počitniško prikolico Adria sem jaz 
izdelal. Zaradi invalidnosti v delovnem okolju nisem bil nikoli izpostavljen 

ali zapostavljen. Direktor mi je celo ponudil stanovanje. Služba mi je bila v 
veselje. Svojo drugo ženo sem spoznal v službi, delala je v računovodstvu. 

Imava sina, vnukinjo, ki je študentka sociologije, in vnuka osnovnošolca. 

Ali ni prav vaša žena zaslužna za prvi stik s civilnimi invalidi?

Res je. Žena se je družila z Jožetom Zupancem (civilni invalid vojn, 
op. p.), pa smo se spoznali. Povedal sem mu zgodbo o tem, kako 
sem si poškodoval nogo. Menil je, da imam vso podlago za to, da 

pridobim status civilnega invalida vojn. A sprva nismo bili uspešni. 
Trdili so, da je šlo za prometno nesrečo. Lepo vas prosim – kakšni 
prometni predpisi pa veljajo v času vojne?! Po uspešni pritožbi, ki 

jo je zame sestavil Zupanc, sem se leta 1975 včlanil v društvo. 

Zelo aktiven član ste. Prispevate tudi kot predsednik  
socialno-zdravstvene komisije …

Sem človek, ki pristopi, ki želi pomagati sočloveku. Ponosno opravljam 
funkcijo predsednika te komisije. To delo mi je pomembno, saj imam tako 

občutek, da sem del Zveze, da sodelujem pri pomoči tistim, ki jo potrebujejo. 
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Ste aktivni tudi kot upokojenec?

Moram priznati, da mi je v penziji kar malo dolgčas. Ob upokojitvi 
sem sicer kupil zemljišče, posadil trto, sezidal zidanico, pa sem vse 
skupaj prodal. Zdaj sem že čez osemdeset, bližnji se pa s tem nočejo 
ukvarjati, saj imajo dosti svojih obveznosti. Tako pa doma malo 
urejam okolico. Dobro, tudi kakšen krompir olupim … (smeh). 

Kakšno sporočilo bi prenesli na naslednje rodove?

Sporočil bi jim, da je vojna grozota, ki uničuje. Uničuje ljudi. Da pa 
lahko in moramo živeti brez vojn, kar se doseže z dogovorom. Bodimo 
strpni drug do drugega, pa nas bo v prihodnje čakalo veliko lepega. 
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Jože Šlibar
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Včasih je molk pametnejša izbira od besed 

Jože Šlibar, najstarejši še živeči svetovni rekorder v skokih, sprejet v Hram 
slovenskih športnih junakov, prejemnik Bloudkove plakete za življenjsko 
delo, nepogrešljivi člen tekmovalnega odbora organizacijskega komiteja 

Planica, fant, ki je sledil svojim sanjam ne glede na vse – in uspel!

Svet vas pozna kot skakalca, malokdo pa ve, da ste civilni invalid vojn 
Slovenije. Kaj se je zgodilo?

Druga svetovna vojna je kriva. Leta 1945 so nemški vojaki zapuščali takratno 
Jugoslavijo. Avstrijci jih čez mejo niso pustili oboroženih, zato so med potjo 

odvrgli veliko orožja. Šli so tudi mimo mojega rodnega Kovorja, vasi pri Tržiču. 
Malo za vasjo smo imeli njivo in nekaj sadnega drevja. Nabiral sem jabolka, 

eno pa se mi je zdelo še posebej zanimivo. Tako sem pobral italijansko 
ročno bombo paradajzarico, značilne rdeče-oranžne barve. Razneslo mi jo 

je v roki. Lahko bi oslepel, a sem imel srečo. Utrpel sem poškodbo dlani.

Je bilo zdravljenje dolgotrajno?

V primerjavi z resnimi poškodbami drugih civilnih invalidov vojn je bilo moje 
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zdravljenje hitro končano. Roko sem večkrat skrival. Strah me je bilo, da 
bom postal znan kot vaški pohabljenec. Otroci so si me kar privoščili. Niso 
skoparili z zbadljivkami. Spoznal sem, da je bolje, če se sploh ne odzovem. 
Utihnil sem. Tako so tudi oni prenehali. Še danes pravim, da ni vedno 
pametno prilivati olja na ogenj, včasih je molk pametnejša izbira od besed.

Kako se spominjate zgodnjega otroštva?

Sem najstarejši od osmih otrok. V Kovorju smo imeli kmetijo in gostilno. 
Pasel sem piščance in odganjal kokoši, da jim niso vsega pozobale. 
Precej sem jih imel za ušesi. Gostom gostilne sem velikokrat izmaknil 
kolesa, se skrivaj popeljal naokrog, tudi v kak avto sem sedel (smeh).

Kdo vas je navdušil za smučarske skoke?

Na nižji gimnaziji v Tržiču nas je obiskal junak Planice, izvrsten skakalec 
Janez Polda. O tem športu je tako slikovito in strastno pripovedoval, da 
sem se odločil – skakalec bom! Z vaškimi fanti smo po naših »kuclih« že 
smučali, a imel sem težave z zatikanjem palice. Zaradi posledic poškodbe 
z bombo nisem imel dovolj moči v roki. Pri skokih pa palic ni (smeh).

So vas domači v tej odločitvi podprli?

Ne. Nikakor. Starši so prihodnost videli le v delu in šolanju. Mojega športnega 
veselja nista razumela, niti podpirala. Celo onemogočala sta me. Smuči sem 



69

si sam izdelal iz smrekovih desk. Sprednji del sem upognil s kuhanjem v kotlu 
za prašiče, za vezi sem uporabil pasove za konjsko vprego, a so mi jih vrgli 
v peč. Nisem odnehal, čeprav je v peči končal tudi drugi par smuči domače 
izdelave. Verjamem, da me je ravno nasprotovanje domačih gnalo naprej. 

Verjamem, da ne bi uspel, kot sem, če ne bi bil prisiljen kot samouk, brez 
finančne podpore, iskati možnosti za ukvarjanje s tem prelepim športom. 

Prve prave skakalne smuči sem si kupil šele za vaške tekme. Teh se mi niso 
upali sežgati, so jih pa skrili pri sosedi, ki pa je bila na moji strani in sem 
jih lahko vzel vsakič, ko sem jih potreboval. V Kovorju smo prijatelji kar 

sami izdelali skakalnico, za »mušter« smo izbrali 20-metrsko iz Naklega. 

Kako ste kovorsko skakalnico zamenjali za skakalnice svetovnega merila?

Nič se ni zgodilo čez noč. Po nižji gimnaziji v Tržiču sem se vpisal na višjo 
gimnazijo v Kranju. Ugotovil sem, da to mesto ne ponuja dovolj možnosti 

za treninge, za razvoj, zato sem se vpisal na gimnazijo za Bežigradom 
in se leta 1953 včlanil v smučarski klub Enotnost. Leto kasneje, pri 20. 

letih, sem imel svojo prvo uradno tekmo na prvenstvu ljubljanskih 
srednjih šol in osvojil tretje mesto. Srečo sem imel, da se je potem zame 

zavzela državna prvakinja v teku na smučeh, učiteljica iz Mojstrane, 
ga. Minca Eberle Rabič. Bila je moja smučarska mama. Finančno mi 

je velikokrat pomagala, ne samo meni, celotni ekipi. Kot športnica je 
srčno podpirala gorenjske športne fante. V žep nam je večkrat »stisnila 

bankovec«, rekoč: »Fantje, saj vem, da skakalci nimate denarja.« 
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Dosegli ste normo za olimpijske igre, a se jih niste udeležili. Kako to?

Teh iger nisem nikoli videl. Zelo sem bil razočaran, besen … 
Jugoslovanska smučarska zveza v Beogradu bi nas morala le prijaviti, 
samo to je bilo potrebno, prijava in plačilo kotizacije. A nas ni. Juga 
se je zanimala za nogomet, ne za slovenske skakalce. Žal. Športna 
zavest in zanos sta bila prizadeta. Ta nedojemljiva poteza je odmevala 
po vsem svetu, a nič ni pomagalo. Olimpijada je bila izgubljena.

Dobili pa ste Oberstdorf! Kakšni so spomini na 24. februar 1961,  
ko ste postavili svetovni rekord?

Tik pred skokom sem pomislil, da ja ne bom spet zamudil odriva. Pa je 
šlo vse do 141 metrov. S tem sem za dva metra izboljšal rekord finskega 
skakalca Tauna Luira, ki ga deset let ni nihče preskočil. Rekord skakalnice 
sem držal tri leta. Prvi dan poletov v Oberstdorfu sem postavil tudi dva 
državna rekorda, s 129 in 131 metri. Spomini pa … občutkov se ne da opisati 
z besedami. Dolgo sem čakal na razglasitev, dolgo so merili, niso mogli 
verjeti, da sem zmagal. Favoriziran je bil domačin Wolfgang Happle. Kljub 
temu da sem premagal domačega favorita, sem bil deležen prave evforije, 
tako od sedme sile kot tudi od občinstva. Nadaljevalo se je tudi ob vrnitvi 
v domovino, kjer me je na železniški postaji v Ljubljani pričakala več kot 
5.000-glava množica, prošnje za intervju, delil sem avtograme. Nepozabno. 
Veselil sem se obljubljene nagrade organizatorja, 10.000 nemških mark in 
jeklenega konjička znamke mercedes-benz, pa iz te moke ni bilo kruha. 
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Na prigovarjanje vodje odprave g. Toneta Dečmana sem se sprijaznil, 
da se bom domov vrnil praznih rok. Če bi zmagal Nemec, bi bila zgodba 

drugačna. Velik obliž na to razočaranje pa je bilo darilo, avto spaček, ki sem 
ga prejel od slovenskega izvršnega sveta in Zveze za šport Slovenije. 

Pa gleženj?

(Smeh) Po rekordu nisem čutil nobene bolečine. Priznam – na tekmo 
sem šel poškodovan, a tako silno sem si želel biti zraven. Na izbirnih 

tekmah v Planici sem grdo padel. Takoj sem vedel, da sem si zvil 
gleženj. A če bi povedal po pravici, bi se moral Oberstdorfu odreči. 

Nemški maser Bruno Moravetz je zaslužen za to, da sem fizično 
zmogel tekmovati. Zaradi močnih masaž so tekle tudi solze. 

Ste prejemnik Bloudkove plakete za življenjsko delo. Vas na 
legendarnega gospoda Staneta Bloudka vežejo lepo spomini?

Seveda. Dvakrat sva šla sama v italijanski Ponte di Legno. Bloudek 
je želel pridobiti čim več informacij o skakalnici s plastično maso. 

Smučarski klub Enotnost jo je v Ljubljani zgradil z udarniškim delom v 
50. letih, načrtovalec pa je bil Bloudek. Spomnim se, da me je vprašal: 

»No, kakšni so občutki?« Odgovoril sem: »Krasni, ampak ropota in voda 
prši.« Smeje je odmahnil z roko: »Pršilo in ropotalo ti bo pa vedno!«
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Življenje vas obkroža s samimi veljaki. Polda, Bloudek, še kdo?

Po življenjskem uspehu sem bil povabljen v Beograd k Titu. V dar sem 
prejel zlato uro Schaffhausen z avtogramom, plesal sem z Jovanko. Kot 
srednješolec sem se družil z g. Marjano Deržaj. Govorila je, da sem zaradi 
skakanja presuh in me vztrajno zalagala s sendviči (smeh). Rad se srečam 
s slovenskim maratonskim plavalcem Martinom Strelom, pa s pevcema 
Nušo Derenda in Andrejem Šifrerjem. V posebno čast mi je tudi prijateljstvo 
s pokojno telovadno starosto Leonom Štukljem. Ob naključnem srečanju 
je izrazil željo, da bi si v živo ogledal tekmo pod Poncami. Takoj sem se 
lotil organizacije. To je bilo moje darilo za njegov stoti rojstni dan. Pod 
vznožjem skakalnice je sedel v invalidskem vozičku, pokrit s toplimi 
odejami, še varovanje sem mu uredil. Ne vem, kdo od naju je bil srečnejši. 

Kdaj ste končali športno kariero?

Leta 1961 sem se poročil. Ženo sem spoznal na eni od tekem. Takoj 
mi je padla v oči. Stala je poleg skakalca, ki je ravno mazal smuči in v 
sekundi sem bil odločen, da bo moja. Takoj po poroki sem moral na 
Pokljuko na služenje obvezne vojaščine. Dopoldne sem kot voznik 
tovornjaka oskrboval vojašnico z vsem potrebnim, popoldne pa sem 
delal kot učitelj smučanja. Čez mojo »smučarsko šolo« je šel tudi 
srbski šahovski velemojster Borislav Ivkov. Kakorkoli – čas je tekel, 
nekje v začetku leta 1963 sem začutil, da nisem več dovolj dobro 
pripravljen in odločil sem se za zadnji skok na Bloudkovi velikanki. 
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Kam vas je potem neslo?

Najprej še malo v šolo, diplomiral sem na Biotehnični fakulteti 
v Ljubljani, smer gozdarstvo, potem v službo, ves čas pa sem 
ohranjal stik s skoki. Trideset let sem aktivno deloval znotraj 

organizacijskega komiteja Planica, začel sem kot delavec, končal kot 
vodja tekmovanja. Zdaj že nekaj časa uživam kot upokojenec.

Ali vsaj kot upokojenec najdete čas za aktivno vključenost v ljubljansko 
društvo civilnih invalidov vojn Slovenije?

Toliko let sem posvetil skokom in vsemu, kar je z njimi povezano, da 
se kot civilni invalid vojn nisem ravno »izkazal« ne takrat ne zdaj. Dan 
mi še prehitro mine. Zbiram slike, vezane na skoke, pa knjige, vezane 
na skoke in na zgodovino. Veliko in rad berem. Organiziral sem izdajo 

knjige »Na krilih smučarskih letalcev – Soaring on the Wings of Ski 
Flyers«, ki opisuje razvoj smučarskih poletov. Knjiga je izšla ob 80. 

obletnici prve tekme na planiški velikanki leta 1934. Bil sem tudi glavni 
pobudnik in organizator izdaje knjige »Planica 1934–1999«, ki govori 

o slovenskem ponosu pod Poncami, zibelki smučarskih poletov. 

Izjemno vitalni ste, kako skrbite za zdravje?

Bližam se sedeminosemdesetemu letu, a vzdržujem kondicijo. 
Trikrat dnevno peljem psa na sprehod po Tivoliju, greva tudi na 
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Rožnik. Hodil bi, čeprav ne bi imel štirinožnega prijatelja. Po koncu 
kariere sem rekreativno tekel na smučeh, smučal, se udeleževal 
tekaških maratonov. Človek se mora gibati, ne sme obmirovati!
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Ciril Podjed
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Otroci bi morali videti in vedeti za posledice

Ciril Podjed, predsednik Društva civilnih invalidov vojn  
  Gorenjske, zase pravi, da ima veliko srečo. Srečo, ker 

je ohranil vsaj nekaj vida. Ker lahko, vsaj moralno, če že ne drugače, 
nudi oporo članom društva, ki trpijo hude posledice vojne, in (žal) 

če upoštevamo njihovo starost, tudi druge zdravstvene težave.

Zakaj vam je bil dodeljen status civilnega invalida vojn?

Civilni invalid vojn sem postal, ker mi zaradi vojnih okoliščin ni bilo 
omogočeno zdravljenje. V drugem letu starosti sem zbolel za ošpicami 

in izgubil vid. V Ljubljani mi je že takrat na desno oko z operacijo povrnil 
del vida dr. Ješe. Čez pol leta bi moral operirati še levega, a do Ljubljane 

starši niso mogli, saj je bila pod okupacijo Italije, moja družina pa je živela 
v Oševku pri Kranju, ki je bil pod okupacijo Nemčije. Sprva o statusu nisem 

razmišljal, saj so me obkrožali resnično močno poškodovani, žrtve brez 
vida, udov. Na pobudo g. Pavleta Janežiča pa sem vendarle izpolnil vlogo 
in z odobritvijo komisije pridobil status. Seveda sem pristopil tudi k Zvezi.
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S kakšnimi izzivi se soočate kot predsednik društva?

Predsednik sem že od leta 2014, takrat sem namreč nasledil prejšnjega. 
Dvakrat na teden sem v pisarni društva. Veliko mi ves čas pomaga tajnica 
(Vida Doles, op. p.), ki zelo osebno pristopa do članov, in tako kot jaz 
osebno doživlja posameznika pa tudi društvo kot celoto. Sva usklajen duet 
in drug drugemu nudiva oporo ter strokovno pomoč. Glede na to, da je 
članstvo postarano, povprečna starost je namreč osemdeset let, je največji 
izziv vzdrževati povezanost in ohranjati občutek, da člani niso sami, da se 
lahko s svojimi težavami obrnejo na nas, da nas zanimajo njihove tegobe, 
da jih nismo pozabili. Zato je poudarek na obiskovanju na domu ali v domu 
za ostarele, da vsaj tako čutijo pripadnost društvu. S tajnico vse obiščeva 
dvakrat, celo trikrat letno. Vzdržujeva telefonske stike s člani. Bojim se, da 
bi brez tega društvo zamrlo. Podpora je torej duhovne narave, seveda pa v 
določeni meri tudi v pomoči glede medicinskih pripomočkov in drugega.

Se člani ne udeležujejo več organiziranih aktivnosti  
(šport, kultura, predavanja)?

Nekaj jih seveda še prihaja na predavanja, akcije, a manj 
kot pred leti. Težko je organizirati izlete, saj so člani odvisni 
od pomoči drugih. Pridejo pa tisti, ki lahko. 

So danes ljudje dovolj informirani o ravnanju z ubojnimi sredstvi? 

Ne, vsekakor niso. Poglejte nedavni primer, ko sta oče in 15-letni sin 
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razstavljala bombo – neumno! Razumem, da otrok nekaj najde in je to 
zanj igrača. Če gre za odraslo osebo, pa mora vedeti, da je to smrtno 

nevarno. Pred leti smo šli po šolah, predavali na terenu, a ni bilo velikega 
interesa. Ko smo prišli v razred, osnovnošolci niso kazali posebnega 

zanimanja. Morda pa je bila težava v načinu naše predstavitve, ne vem. 
Želim si, da bi že v okviru samega koncepta šole, v okviru učnega načrta 

obravnavali tematiko ubojnih sredstev. Vsaj uro, dve. Otroci bi morali 
videti in vedeti za posledice. Tu je jedro, v ozaveščanju že od mladih nog.

Pa vaše šolanje? Ste obiskovali Zavod za slepo in slabovidno mladino?

Po vojn sem štiri leta hodil v redno šolo na vasi, nato sem šel v Zavod za 
slepo in slabovidno mladino, kjer sem dokončal nižjo gimnazijo. Zavod mi je 

dal najboljšo popotnico za življenje. Dojemal sem ga kot prostor, kjer sem 
bil med sebi enakimi. Deležni smo bili strokovne obravnave pedagogov. 

Otroci v zavodu smo bil med seboj bolj povezani kot doma z brati. Domov 
smo se vračali dvakrat na leto, sicer smo bivali skupaj, kot družina. Zaradi 
svoje izkušnje danes ne podpiram integracije slepih v običajen razred, saj 

sem mnenja, da se posamezniku tam ne morejo dovolj posvetiti oz. dovolj 
dobro posvetiti. Nam pa so nudili vso strokovno in moralno oporo. Vsi, ki 
smo bili v zavodu, smo se po šolanju vključili v družbo tako kot tisti, ki jim 

življenje ni namenilo usode invalidnosti. Kaj vem, morda komu tudi ni uspelo, 
pa mi povejte – niso takšni tudi med »običajnimi šolarji«? Kakorkoli … po nižji 

gimnaziji sem leto dni bival v Zagrebu, kjer sem se izšolal za telefonista. 
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Ste imeli težave z zaposlitvijo?

Nikakor. Leta 1956 sem se že zaposlil v Ljubljani. Poleg službe telefonista 
sem v popoldanskem času delal v tiskarni za slepe. V tiskarni sem bil 
kot gojenec pravzaprav aktiven že od 1952 leta naprej, naš mentor 
je bil g. Petrič. No, kmalu po zaposlitvi sem zasnoval družino.

Poroka?

Poroka (nasmeh), leta 1960 sem se poročil. Tudi pokojna žena Marija je 
bila slabovidna. Spoznala sva se v Zavodu za slepo in slabovidno mladino. 
Imava dva sinova. Žena je žal že umrla. Neopisljivo jo pogrešam.

Kako iz svojih izkušenj ocenjujete odnos okolice do invalidov?

Vedno pravim, da imam veliko srečo, ker sem ohranil nekaj vida. Pravzaprav 
me nikjer in nikoli nihče ni obravnaval na način, da bi se ob tem počutil 
odrinjenega, drugačnega, morda celo zasmehovanega. Ali pa tega le nisem 
zaznal. Obdržal sem samostojnost, normalno deloval v življenju, tudi na vasi 
ni nihče nikoli rekel žal besede. Je pa res, da se moraš vedno dokazovati. 
Saj veste, kako je, če pijanec leži v jarku, se mu ljudje posmehujejo. 
Če bi videli ležati invalida, pa bi večina reagirala: »Poglej ga, reveža.« 
Pomilovanja ne bi prenesel. Žena je bila vedno pozorna in zelo stroga v 
tem smislu, da sem bil urejen, zlikan, da nisem hodil naokrog s kakšnim 
madežem. Zelo jo je skrbelo, da ne bi dajal vtisa nebogljenega človeka. 
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Kaj bi v eni povedi sporočili družbi kot civilni invalid vojn?

Nikdar vojne! Samo žival ubija za prehrano, človek pa …

Vojna je …?

Vojna je strah. Vojna vzame. Vzame vse. 

Kaj želite Zvezi ob 50-letnici? 

Da bi nas družba priznavala kot organizacijo, ki svojim članom 
pomaga po svoji moči, hkrati naj država prispeva materialna sredstva. 

Predvsem pa si želim, da ne bi več beležili novih članov. 

Vaš prosti čas? 

Svoje čase sem se kar precej športno udejstvoval, kegljal sem pri društvu 
Tekstil Slovan, kasneje, ob upokojitvi, sem se včlanil v kegljaško ekipo pri 

Društvu slepih v Kranju. Zdaj za ta šport nimam več koncentracije, predvsem 
tudi fizično ne bi zmogel naporov, ki so jih prinesle tekme v tujini. V mladosti 

sem segel tudi po citrah in harmoniki. Bil sem aktiven v kulturnem društvu 
Karla Jeraja. Ljubezen do glasbe sem prenesel na sinova, igrata harmoniko 

in kontrabas. Veselilo me je prepisovanje knjig v braillovo pisavo, prepisal 
sem več kot 100 del, in pripravljal knjige za knjigoveznico. Zdajšnji prosti 

čas pa izkoristim za branje, sprehajanje, brkljam po hiši. Dolgčas mi ni!
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Boštjan Plavčak
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Kakor si boš postlal, tako boš spal 

Umirjen, preudaren, nežnega glasu, bogat s spoznanji o  
   pomembnosti volje, trme, sprejemanja realnosti. 

V Boštjanu Plavčaku kljub mladosti plameni srž, pristnost slovenskega 
deda, ki se z zemljo rodi in z zemljo umre. Preseneti, ko pravi, da se tudi 
razjezi. A le, kadar sreča zdrave, delu izmikajoče se mlade ljudi v iskanju 

socialnih transferjev. Tu zanj ni prostora za razumevanje, kaj šele sočutje.

Ste eden mlajših članov, kdaj je prišlo do poškodbe?

Leta 2010 sem se kot šestnajstletnik udeležil čistilne akcije. Čistili smo 
gozd in ob gozdni potki odlagali zbrane smeti za odvoz. Po tleh sem vlekel 
odvržen kovinski okenski okvir in med vleko iz zemlje izruval kos železa, ki 

mi je takoj vzbudil zanimanje. Videti je bil kot nekakšen poseben motorček z 
ventilatorjem. V resnici sem našel detonator mine iz druge svetovne vojne. 
Odnesel sem ga domov in ga odložil na polico v garaži. 25. aprila smo doma 
urejali stanovanje v mansardi. Potreboval sem orodje, odhitel ponj v garažo 
in pomislil, da bi najdeni motorček pokazal bratu in sestrinemu fantu, ki sta 

me čakala v mansardi. Držal sem ga v rokah, od obeh oddaljen približno 
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šest metrov, ga potresel in zavrtel ventilator. Takrat pa je »urezalo«. Tisti 
trenutek nisem nič več videl. Na levo oko sem bil takoj slep, desno oko 
je bilo tudi zelo poškodovano, a so mi ga kasneje zdravniki rešili. Vse do 
prihoda reševalcev sem bil pri zavesti. Sestra je v reševalnem vozilu sedela 
za menoj in me stiskala v zapestju, da je manj bolelo. V vozilu sem izgubil 
zavest. Po tednu dni kome sem se ovedel v bolnišnici. In se je začelo …

Začelo?

Čutil sem, da imam roki poviti, a se nisem zavedal, kako sploh je z mano. Sprva 
so mi zdravniki povedali, da sta na levi roki ostala samo dva prsta, kasneje 
še, da je tudi druga roka močno poškodovana, da ni ostalo nič od zapestja 
navzdol. V bolnišnici sem okreval dva meseca. Za kratek čas so me sicer 
poslali domov, potem pa naprej na Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča. 
Njihova vrata sem prestopil prepričan, da nikoli več ničesar ne bom zmogel 
opraviti sam. A so me naučili vsega! Njim dolgujem zavedanje, spoznanje, da 
še vedno zmorem. Njihova strokovnost ter moja volja in odločenost, da se ne 
predam – to je bila prava kombinacija. Pot do opolnomočenja je bila dolga. 
Ob strani mi je stala družina, še posebej pomembno vlogo pripisujem sestri. 
Na določene trenutke še zdaj pride stiska, tesnoba, težke misli. A s tem se 
nič ne reši, to je treba preseči. Saj veste – kakor si boš postlal, tako boš spal. 

Nam zaupate anekdoto s protezo?

Zelo sem se razveselil možnosti proteze za desno roko, dolgo je trajalo, da 
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so mi jo izdelali. Med čakanjem nanjo sem poskušal opravljati dela, skrbeti 
zase, saj mi ni ostalo drugega. Ko sem jo poln pričakovanj vendar le dobil, 
pa je sledilo razočaranje. Enostavno ni bila toliko oz. tako zelo uporabna, 

kot sem mislil, da bo. Ta »plastika« ni bila primerna za fizične napore, celo 
polomil sem jo. Opustil sem idejo, da bi jo sploh uporabljal. Navadil sem se 

delati s tem, kar mi je ostalo. Zanimivo … ne znam si razložiti, a imam še 
danes, predvsem takoj, ko se zbudim, občutek, da imam še vedno obe roki. 

Začrtali ste si poklic varilca, a pristali v kmetijstvu. 
Se čutite opeharjenega za sanjski poklic?

Po nesreči nisem končal gradbene šole, želel sem sicer postati varilec in 
se zaposliti v tujini, saj je bilo to delo dobro plačano. Ker sem že kot otrok 

ves čas pomagal očetu na domači kmetiji, sem se usmeril v kmetovanje, 
tako da sprememba poklicne poti, čeprav na račun nesreče, ni bila 

travmatična. Morda bom v prihodnosti nadaljeval s šolanjem v smeri 
informatike. Sicer pa ni opravila, ki ga ne bi zmogel. Vozim traktor, vlačim 

drva, skrbim za ovce. Da sem prišel tako daleč, je bilo potrebnih veliko 
prilagoditev, na začetku res ni bilo lahko. Zdaj pa – delam vse. Z družino 
posedujemo šest hektarjev travnikov, nekaj je ravnine, tisto je za zimo, 

spravimo za krmo, sicer pa imamo zagrajene travnike za živino, za petdeset 
ovac, posadimo krompir, na vrtu pridelamo zelenjavo … Med šolanjem 
sem sicer nekaj časa živel v mestu pri mami, starši so namreč ločeni, ker 

je bilo tako logistično in finančno lažje. A v mestu se nikakor ne vidim. 
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Sem človek narave. Ko skrbimo za te naše hribe, res ne gre za dobiček. 
Hribovske kmetije bi morale dobiti večje subvencije. Si predstavljate košnjo 
na naših koncih v primerjavi z ravnico? Mi kosimo za lepoto Slovenije. 

Kako vas je kot invalida sprejela okolica?

Sovrstniki in prijatelji odnosa do mene niso spremenili. A po nesreči mi 
je bilo nerodno. Moral sem se sprijazniti, najti moč, da sem šel med ljudi. 
Predvsem otroci, kdo bi jim zameril, so name radovedno kazali s prstom 
in se čudili. V takšnih situacijah mi je bilo težko. Sprva sem se umikal, 
kasneje pa zbral pogum in jim kar razložil, kaj se mi je zgodilo. Tako sem 
postopoma spet postajal pravi Boštjan. In moja punca … spoznala me je 
kot invalida, sprejela me je takšnega, kakršen sem. Dobro se razumeva.

Ali vam ob kmetovanju ostane kaj prostega časa?

Ostane, če si ga vzamem. Zavezal sem se športnemu ribolovu, ki temelji na 
principu »ujemi in izpusti«. Navdušil me je sestrin fant. Največkrat z družbo 
po tri dni šotorimo na Šmartinskem jezeru. Prav tam sem ulovil trofejnega 
krapa, težkega štirinajst kilogramov. Ni me zamikalo, da bi ga dal preparirati. 
V ribolov vložim kar nekaj finančnih sredstev, a za ta užitek je vredno.

Kako ste prišli v stik z Medobčinskim društvom civilnih invalidov vojn Celje?

Društvo je »našlo« mene. Zdajšnji predsednik Zveze Adolf Videnšek je 
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bil v času moje hospitalizacije predsednik društva v Celju. Obiskal me 
je že v bolnišnici, a se vsebine pogovora ne spomnim, saj sem bil še v 

šoku. G. Videnšek je bil trdno odločen, da mi bo pomagal pri pridobivanju 
pravice do nadomestila. Nobena druga ustanova ali zavod se ne bi zavzel 

zame. Ravno prek in zaradi društva sem pridobil pravico do invalidnine, 
društvo me je informiralo, poskrbelo za birokracijo. Se pa dobro spomnim 

kasnejšega obiska g. Videnška in g. Ožirja (predsednik Društva civilnih 
invalidov vojn Celje, op. p.) na domu. Njuna skrb mi je veliko pomenila.

Se pogosto družite s člani društva?

Društva organizirajo srečanja, predavanja, izlete. Udeležujem 
se predvsem športnih srečanj, streljam, igram pikado. 

Želje in strahovi?

Zase nimam posebnih želja. Sem realen. V širšem družbenem pogledu 
pa si želim, da bi odstranili ves odvržen vojni material. Živim v bližini 

Boča, kdo ve, koliko je še raztresenega. Pred petimi leti je gobar našel 
bombo in jo odnesel na policijo. Joj, kako so ljudje lahko tako nespametni! 

Strah pa – večkrat se mi je sanjalo o nesreči. Prav do potankosti sem 
jo podoživljal. Videl sem detonator … Teh sanj ne sanjam več.
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Leon Pilinger
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Odnehali ne bomo 

Srčni gasilec, ki se niti po hudi delovni nesreči ni odrekel zasledovanju 
tega, kar enostavno nosi v sebi. Kar on sam je. Človek, ki pomaga. 

Rešuje. Teren mu je bil odvzet. Gotovo je bolelo. Morda celo bolj 
kot telesne rane. A kdor hoče, ta najde pot. Leon Pilinger jo je 

našel. Prispeval je kot prodoren sindikalist, danes pa skrbno deluje 
kot predsednik društva in član Upravnega odbora Zveze.

Poškodovali ste se na delovnem mestu. Kakšno službo ste opravljali?

Bil sem poklicni gasilec, dodatno specializiran kot pirotehnik. Deset 
let sem opravljal to delo, vse do usodnega dne, ko sem na letališču 

Cerklje ob Krki na minskem polju kot pripadnik državne enote za 
razminiranje Slovenije stopil na mino. Devetinštirideset smo jih mi 

našli, ena pa je našla mene. V ekipi smo bili trije, tudi odstranjevalec 
in iskalec min sta bila poškodovana, a ne toliko kot jaz. Tako sem pri 

petintridesetih letih – imel sem že družino, sina in hči – postal invalid.
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Kakšne poškodbe ste utrpeli?

Stopalo mi je dobesedno odtrgalo. Sreča v nesreči je, da sem čepel. Če 
bi imel nogo v iztegnjenem položaju, bi bilo huje. Mesec dni pred mojo 
nesrečo se je na podoben način poškodoval kolega iz ekipe. Ker ga ni 
nihče takoj sezul, mu je noga tako zatekla, da je od bolečin izpuščal 
nečloveške glasove. V trenutku nesreče sem zato kriče ponavljal: »Škornje 
mi dajte dol, škornje mi dajte dol!« Nisem se zavedal, da stopala nimam 
več. Šele v bolnišnici sem zgroženo pogledoval navzdol in se spraševal, 
če takšni ljudje sploh lahko preživijo! Zdravstveno osebje pa me je brž 
začelo tolažiti, da ni tako hudo, da bom dobil protezo in hodil. 

So službeni kolegi imeli znanje prve pomoči,  
ste je bili deležni na kraju samem?

Na kraju samem je, kadar gre za delo s področja pirotehnike, vedno 
prisotna ekipa zdravstvenega osebja. Takrat so bili zbrani zdravnik, 
medicinska sestra in voznik reševalnega vozila – vojaški policist. No, 
šlo je za tako imenovano sanitetno, resnici na ljubo, že odsluženo 
vozilo vojaške policije. Da sem »samo« ob stopalo in ne kaj več, se 
moram zahvaliti zdravniku ortopedu dr. Rozmanu, ki je bil tistega 
dne zadolžen za našo ekipo. Bil je poleg ves čas, seveda tudi ob 
prevozu do bolnišnice v Brežicah. Tam so mi hoteli nogo odrezati 
nad kolenom, dr. Rozman pa je glasno nasprotoval, zato je prišlo do 
vsesplošnega prepira. Tako so nas vse skupaj zabrisali čez prag. 
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Resno? Vrgli so vas iz bolnišnice?

Niti drugega reševalnega vozila nam niso hoteli dati. Tisti naš stari dotrajani 
»rešilec« s terena je bil bolj za zadostitev napisanim pogojem, sicer pa ni 

imel delujoče sirene niti utripajočih luči. Precej filmsko je bilo videti, ko 
je voznik – vojaški policist v vnemi, da me čim hitreje prepelje v drugo 

bolnišnico, izvlekel pištolo, jo odložil na armaturno ploščo in pohodil plin, 
odločen, da nas nihče ne bo zaustavljal, sicer bo pa kar streljal. Ob njem 

je medicinska sestra zaskrbljeno ponavljala, da bom izgubil zavest, nanjo 
pa je kot pes renčal dr. Rozman, da bo ostala brez službe, če me izgubi. 

Potem so me še selili iz Novega mesta v Maribor, pa s travmatologije 
na plastiko. Več kot leto dni sem bil v bolniškem staležu. Na URI Soča 

so mi po več poizkusih izdelali udobno protezo, danes imam kar tri.

Verjetno se niste mogli vrniti na isto delovno mesto?

Na teren nisem šel več, saj nisem mogel. Prerazporejen sem bil na 
delovno mesto gasilca dispečerja in tam ostal do upokojitve. Vmes 

sem se aktivno vključil kot sindikalist in se zavzemal za boljše plačne 
pogoje javnega sektorja. Na tem področju sem bil kar precej aktiven.

Kako ste sprejeli dejstvo, da ne morete več na teren?

Težko je ubesediti. Služba mi je bila v veselje in izziv. Družbeno sem 
pripomogel. Nesreča pa mi je to odvzela. Kolegi gasijo, pomagajo 
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udeležencem prometnih nesreč, sodelujejo v pirotehničnih zadevah, sam pa 
ostaneš v okolju, ki ti je domače, a iz drugega mesta opazuješ dogajanje. 

Ste imeli strokovno psihološko pomoč,  
vam jo je morda omogočil delodajalec?

V naših časih nismo imeli psihologov na razpolago, a službe domov 
nisem nosil. Domači so mi večkrat očitali, zakaj nič ne povem, še posebej, 
kadar so ujeli jutranja radijska poročila o opravljenih nočnih gasilskih 
intervencijah. Veste, če hočeš to delo dobro opraviti, se ne smeš 
čustveno vživljati. Na mestu si kot robot. Videli smo marsikaj. Moraš 
»imeti želodec« pri utopljencih, obešencih. Kadar smo intervenirali pri 
prometnih nesrečah, sem si pa vso pot ponavljal: »Samo da ni otrok!« 

Ste morali biti za delo na terenu v dobri kondiciji? 

Seveda, saj so nas tudi testirali. Tekli smo Cooperjev test, plavali. Pogosto 
smo gasili kmetijske objekte, ogromno sena se je premetalo. Stopnja 
fizičnega napora je bila visoka. Sam način dela se je v zadnjih dvajsetih letih 
sicer zelo spremenil, a gre za izboljšave. Napredek je tudi v opremi. Mi smo 
nosili uniforme, dežne plašče, danes pa so gasilci podobni astronavtom 
(smeh). Seveda je s tem za varnost ogromno narejeno, a za telo je takšna 
oprema velika obremenitev, brez dobre fizične kondicije ne gre. 
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Po nezgodi ste postali delovni invalid.  
Kako pa ste se seznanili s civilnimi invalidi vojn?

Delovni invalidi so imeli pisarno v isti stavbi kot civilni. Mislim, da sem v 
časopisu zasledil objavo o športnih igrah civilnih invalidov vojn. Zanimalo 

me je, za kaj gre, pa sem potrkal na vrata društva. Sprejela sta me tajnica, 
pokojna ga. Ivanka Stegnar, in predsednik društva g. Franc Donko. Dobro sta 

me opremila z informacijami – kako in kje naj uredim zadeve. Včlanil sem se 
takoj, ko mi je bil dodeljen status. Počasi sem pobližje spoznaval delo društva 

pa tudi Zveze, saj sem na sestanke večkrat spremljal predsednika g. Donka. 

G. Donka pa ste tudi nasledili. Kako ste zadovoljni s predsedovanjem?

Sprva sem nasledil podpredsednika društva. Ko sem se upokojil, sem 
sprejel ponujeno predsedništvo. Z menjavo predsednikov na društvih 
so se zadeve bistveno spremenile. Mislim, da na taki ravni kot zdaj, še 

nismo sodelovali. Imamo skupna srečanja, se vabimo na izlete, v športu 
je udeležba celo večja kot svoje čase. Ni rivalstva, gre za druženja, za 
prijateljstvo. Velike zasluge za tako pozitivno vzdušje nosi ljubljanska 
predsednica, ga. Angela A. Zadnikar. Sicer pa me skrbi obstoj našega 

društva. Menim, da smo na trhlih tleh. Članstvo se naglo zmanjšuje. Zaradi 
lokacijske raztresenosti članov – večina živi daleč stran od društva – in 

zaradi njihovih zdravstvenih omejitev, postaja velik izziv karkoli organizirati. 
A vendar se trudimo po najboljših možnih močeh. Skušamo seči tudi na 

zakonodajno področje, a za zdaj naša prizadevanja še niso obrodila sadov.
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O čem točno je govora?

Naše društvo je dalo pobudo, da smo prek Zveze vložili predlog za 
spremembo Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 
1991. Želeli smo doseči, da bi tudi civilni invalidi te vojne, enajst nas 
je, uživali enake pravice, kot pripadniki teritorialne obrambe RS 
ali organov za notranje zadeve, ki so v času osamosvojitve postali 
vojni invalidi. Predlog je bil sicer zavrnjen, a odnehali ne bomo. 

Kako ocenjujete odnos družbe do invalidov?

Kot prvo je treba vedeti, da sama invalidnost, pa kakršna koli že je, 
posamezniku življenje spremeni. Potrebe invalida so zagotovo vedno 
drugačne od potreb zdrave osebe. Če se omejim samo na civilne invalide vojn, 
pa vztrajam pri mišljenju, da bi država morala nositi večjo mero odgovornosti 
in bolje poskrbeti za nas. Ko vlada nameni 780 milijonov za nakup orožja, se 
vprašam po zdravi pameti. Ob tem težko zaupam v slogan »Nikoli več vojn«.

Pa občine? Imate boljše izkušnje vsaj z njimi?

Niti občine niso »ekstremno navdušene nad nami«. To se vidi, ko 
zaprosimo za sredstva. Že te prostore, v katerih delujemo, smo z 
drugimi uporabniki sami obnovili, vse smo sami financirali. Prihranke 
smo vložili v obnovo strehe, novo fasado. Največ posluha za nas je 
imel prejšnji župan g. Franc Kangler. Imela sva zanimivo srečanje.
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Povejte kaj več o tem!

Odzval se je povabilu na kegljanje, ki smo ga organizirali na stezi pred 
društvom. Pot do steze je vodila čez korenine, travnato površino, skratka 

– čez neurejeno dvorišče. Prijel sem ga pod roko in ga prosil, naj zamiži, saj 
bo tako lahko dobil občutek, kako naši slepi člani težko dostopajo. Rezultat 

te poteze je bil, da smo kmalu potem dobili tlakovano pot (smeh). 

Kako pa si »tlakujete« svoj običajni dan?

V Slovenskih Goricah imam vikend, malo obdelujem trto na brajdah. Trave 
sem letos že toliko pokosil, da je imam vrh glave. Rad sem z vnuki, imam jih 

kar šest. Sin živi v Avstriji, pa jih velikokrat obiščem in popazim nanje. Naporno 
je zaradi vseh ukrepov, vezanih na covid-19, saj nikoli ne veš, kdaj boš spet 

lahko videl domače. K sreči je vsaj hči ostala v Sloveniji. Sicer pa dan ni dnevu 
enak. No, razen jutranje rutine! S še tremi prijatelji vsako jutro pijemo kavo, 
krožimo po stanovanjih. Temu se pa ne odrečemo, ne glede na vse (smeh). 
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Mirjan Bubnič
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Nikoli ni tako dobro,  
da ne bi moglo biti še boljše 

Mirjan Bubnič, predsednik, ki krmari transparentno in pošteno. 
  Človek pokončne drže in morale, ki vedno pove svoje 

mnenje, ne obremenjujoč se s tem, ali bo pozitivno sprejeto ali ne – ker ni 
pomembno! Saj vedno izhaja iz tega, kar se mu zdi prav, kar je pravično, 

primerno, sprejemljivo, korektno. Prav zaradi teh lastnosti je v svetu 
mask prava osvežitev in prijetna družba. Kadar ni »na funkcijah«, se okrog 

njega kotalijo krogle, ki jih zna metati tudi s kančkom samoironije. 

Kot šestletnik ste našli zažigalno vrvico z detonatorjem.  
Kako se spominjate tistega dne?

Vedno sem bil v družbi starejšega prijatelja, štel je že dvanajst let. Cele 
dneve sva se igrala, pohajala po gozdu, kakšno nedolžno ušpičila, 

spremljal sem ga, ko je gnal živino na pašo. Seveda sem ga dojemal 
kot avtoriteto, vse sem ga ubogal. Pa sva oni dan na skednju odkrila 

omaro, napolnjeno s šaro njegovega starega očeta. Iz kupa sva izvlekla 
približno meter dolgo vrvico z detonatorjem na koncu. Prijatelju ni 
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dalo miru. Me je zvabil k njemu domov, da bova prižgala. Rekel je: «Ti 
drži, jaz bom pa z vžigalico prižgal.« S palcem in kazalcem sem stiskal 
detonator. Saj me je bilo strah, ko je začelo prasketati, a izpustil nisem. 

In ko je prišlo do detonatorja?

Eksplozija! Razmesarilo mi je roko, odneslo prst, poškodovalo oko do te 
mere, da razločim samo svetlobo. Peklo me je, prestrašen sem bil. Tekel sem 
k njim v hišo, mahal z roko, kri je brizgala, vse stene sem jim popackal. Starka 
soseda me je prijela za roko, mi jo zavila v brisačo. Oče je pritekel takoj po 
nesreči, mama je bila zdoma. Sploh ni vedela, da se je kaj zgodilo. Samo šest 
dni sem preležal v otroški bolnišnici v Kopru, ki je zdaj ni več, in že so me 
poslali domov, kjer sem vsak dan roko namakal v slani vodi. Pa ogromno jajc s 
sladkorjem sem pojedel. So rekli, da to pomaga za kri, za hitrejše okrevanje. 

Kakšen otrok ste bili?

Bil sem živahen, tudi kakšen ukor sem dobil. Pa ne za »žlehtnobo«, 
šlo je za takšne bolj nedolžne reči. Med poukom sem bil težko tiho 
in pri miru. V šoli sem igral rokomet, a mi je žoga večkrat ušla ravno 
zato, ker nimam prsta. Glede roke – dolgo sem jo skrival, čutil sem, 
da nisem stoodstoten, čeprav nikoli nisem bil deležen negativnih 
opazk. Šele nekje pri tridesetih sem se le nehal obremenjevati. 
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Ste se z invalidnostjo obremenjevali tudi, ko ste spoznali ženo?

Ne. Takrat niti ne. Bila je tako lepa, da sem na vse ostalo pozabil 
(smeh). Poročila sva se mlada, pri dvajsetih, imava sina. Prvič sem 

jo videl v gostilni, kjer je stregla. S sosedom sva šla v Ilirsko Bistrico 
po »maskerine«. To je bilo gumeno pokrivalo za fička, da se pozimi 

motor ni tako shladil. Kupiva, pa pravi sosed: »Pridi, greva v gostilno, 
je ena lepa mlada kelnarca.« Za točilnim pultom sem se ojunačil in jo 

povabil na ples v dvorano. Privolila je in tako se je s plesom začelo. 

Pravite, da vas je poškodba ovirala pri rokometu.  
Vas ovira tudi pri balinanju?

Ne, k sreči ne. Balinanje je moja strast, moj hobi. Nekaj let smo živeli v bližini 
balinišča. Kot mulec sem opazoval starejše pri igri. Prevzelo me je. Kadar 

smo le mogli, smo zavzeli stezo s tistimi starimi, barvnimi kroglami. Bolj 
zares sem pristopil k stvari ob začetku samostojne službene poti. Takrat so 

se mi sprostili vikendi in tako sem se včlanil v klub Jadran Hrpelje–Kozina. 
Uspelo se nam je uvrstiti v super ligo, a smo morali zaradi financ prestopiti 
nižje. Udejstvovanje v tem klubu je bilo že na takšni ravni, da mi časovno ni 

več zneslo. Zato sem po tridesetih letih prestopil v balinarski klub Gradna 
Gik Obrov. Dvakrat na teden imamo trening, vsako soboto igramo tekme, 

tudi kakšno nedeljo. Rekreacija, šport, to je nujno za dušo in telo. Spremljam 
vse športe. Prednjači balinanje, a rad sem na tekočem tudi s košarko, 

nogometom, smučarijo. Slovenija res premore vrhunske športnike.
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Kakšen se vam zdi družbeni odziv na invalide?

Na določene trenutke se družba odzove. Večinoma pa je za invalide premalo 
posluha. Ko se prijavljamo na občinske razpise za sofinanciranje, so občine 
večinoma gluhe. So svetle izjeme, ki pomagajo, se zavedajo pomembnosti, da 
se nas ne spregleda, a vendar … Osebno na račun invalidnosti nisem bil nikoli 
družbeno zaznamovan. Ko balinamo, se kvečjemu pošalimo na moj račun v 
smislu: »Kako pa mečeš, še tale invalid tukaj te premaga.« A gre za prijateljsko 
družbo, kjer smo si domači, kjer se čuti, na kakšen način je izrečeno.

Poklicno ste od mesarja prodajalca prestopili v podjetniške vode.  
Je bilo za ta korak treba zbrati veliko poguma?

Ni šlo toliko za pogum, kot bolj za splet okoliščin in sprejemanje odločitev, 
ki so se v danem trenutku zdele najboljše. Po osnovni šoli sam nisem 
kaj dosti razmišljal, kam naprej. Sem kar sledil odločitvi staršev, ki sta 
življenje dojemala tako kot večina ljudi našega kraja. V modi je bilo, da 
greš za mesarja. To se je zdela dobra izbira. Delo bo zagotovljeno in vedno 
bo meso za domov. Tako so pač razumeli. In sem res šel v Maribor, v 
dijaški dom. Šolo sem zlahka končal. V podjetju Kras Sežana sem začel 
vajeništvo in ostal tam dobrih dvanajst let. Medtem sem med delom v 
Kopru končal še poslovodsko in komercialno tehnično šolo. Potem pa so 
se v podjetju zgodile spremembe, zaradi katerih sem postal podjetnik.
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Kakšne spremembe?

Na Krasu so leta 1991 začeli ambulantno prodajati mesne izdelke. To 
pomeni, da sem imel mesnine naložene na kombiju, obiskoval sem 

trgovine, na kraju samem povprašal, kaj potrebujejo, izstavil dobavnico 
in jim izročil naročeno. Po enem letu takšnega načina dela sem zagnal 

svojo družbo z omejeno odgovornostjo in skoraj do upokojitve opravljal 
isto delo kot podjetnik. Dobro je šlo, vse dokler niso začeli glavnim 

odjemalcem, torej vsem večjim trgovinam, dostavljati iz skladišč. Takrat 
je promet padel. Dve leti pred upokojitvijo sem se spet zaposlil kot 

mesar prodajalec, saj se je situacija na trgu tako spremenila, da bi bilo 
nesmiselno vztrajati. Za boren zaslužek bi delal od jutra do večera.

Glede na to, da ste se poškodovali v zgodnjem otroštvu, ste se zelo 
pozno angažirali za pridobitev statusa delovnega invalida in kasneje še 

civilnega invalida vojn. Kako to?

Dolgo se nisem angažiral, ker v stvareh, ki sem jih počel, nisem bil omejen. 
Čutil sem se enakovrednega drugim, lahko sem delal. Da pa bi si vendar lahko 

pridobil status, ali bolje, da bi si ga moral pridobiti, sem začel razmišljati na 
pobudo sorodnika g. Jožeta Bana, ki je tudi civilni invalid vojn. Saj nas je 

ves čas obiskoval, a do določenega dne o tej temi nismo nikoli razglabljali. 
Po kar nekaj preprekah sem status delovnega invalida le uspel pridobiti. 
Kasneje, leta 2013, to pa je šlo gladko, tudi status civilnega invalida vojn.
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O kakšnih preprekah govorite?

Na Občini Sežana so mi povedali, da potrebujem dve priči, ki bosta 
pričali, da se je nesreča res zgodila, ter vse dokumente iz časa zdravljenja 
v bolnišnici in izvide okulista. Uredil sem potrebno in zdravniška 
komisija mi je izdala odločbo, s katero mi je priznala šestdesetodstotno 
invalidnost. Toda Upravna enota je to odločbo zavrnila! 

Zavrnila?!

Da. In sicer zato, ker sva detonator s prijateljem prenesla iz skednja 
do hiše. Ker se nesreča ni zgodila na natančno tistem mestu, kjer 
je bil detonator odložen. Obrnil sem se na odvetnika, ki je vložil 
pritožbo in sedem mesecev čakal na razplet. A zato sem zamudil 
možnost, da bi se zaradi invalidnosti predčasno upokojil. 

Status civilnega invalida vojn ste torej uveljavili šele leta 2013.  
Ste se takoj aktivno vključili v društvo?

Moj prvi stik s primorskimi civilnimi invalidi vojn je bil takratni 
predsednik društva g. Vinko Lipec. Obiskal me je kar med 
mojim službenim odmorom. Dobila sva se na pijači in z 
njegovo pomočjo sem vložil vso potrebno dokumentacijo. 
V društvo sem se takoj včlanil, dve leti kasneje mi je že bila 
zaupana funkcija člana upravnega odbora društva. 
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Danes pa ste predsednik društva. 

Res je. G. Lipec je želel predati štafeto in ocenil, da bi bil primeren 
naslednik. Sprva sem bil kar zadržan. Že osebnostno nisem človek, ki 

bi ob novih izzivih odmahnil z roko: »Saj bo že!« Dela nisem poznal, 
sem pa čutil veliko odgovornost. Ob zavedanju, da bom imel podporo 

tako pri tajnici kot pri članih upravnega odbora ter tudi od članov, 
sem se s kandidaturo le strinjal. Bil sem izglasovan s kar lepo večino. 

Je predsedovanje velik izziv?

Vzdušje v društvu je zelo pozitivno. Ne mečemo si polen pod noge. 
Stremim k poštenemu, transparentnemu delu, k skrbni porabi 

finančnih sredstev, vse v dobro društva. To je zame sveto! Glede 
izziva kot takega pa ni prostora za kakšna posebna modrovanja. 

Dokler bodo člani, bo teklo kot do zdaj. Ob velikem osipu pa je 
rešitev v poenotenju. Za zdaj je bistveno, da se člani dobro počutijo, 
da jih društvo tako finančno kot tudi psihološko in socialno podpira. 

Morda sem tudi s predsedovanjem spoznal, da so civilni invalidi 
vojn skromni in precej odprti ljudje. Vsak ima neko pomanjkljivost, 

vsak je prizadet na svoj način, vsem pa je skupna širokosrčnost. 
In da – res smo živi opomniki družbi, ki na naši podobi lahko 

vidi, kakšno gorje je vojna in kako hude so njene posledice.
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Vaši člani v povprečju dosegajo starost osemdeset let.  
Se še udeležujejo vseh akcij, ki jih organizirate?

Primorci nimamo težav z udeležbo, člani pridejo povsod. Vprašanje pa, koliko 
časa še, zdravstveni razlogi delajo svoje. Nekateri, a redki, so se malo ustrašili 
korone. Se je pa pokazalo, kako močno smo res ljudje družabna bitja, kako 
smo že potrebovali stik. Ko smo po prvem valu organizirali srečanje, je bilo 
veselje ob ponovnem snidenju res veliko. Prav hrepeneli smo po družbi. Vsak 
potrebuje družbo, starejši ko si – še bolj jo pogrešaš. Tudi sam se vključujem v 
vse aktivnosti društva, razen streljanja in šaha. Me bogati, osrečuje, s tem pa 
sem tudi vzor. 

Je sodelovanje med Zvezo in društvi zadovoljivo?

Sodelovanje Zveze z društvi je dobro. Vsi predsedniki društev smo 
tudi člani Upravnega odbora Zveze in s tem aktivni tvorci. Društva so 
povezana, z vsemi se razumemo,  družimo se pri športnih igrah. Nikoli 
pa ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše. Vedno so v ospredju 
finance. A kot pravimo pri nas: »Ne moreš dati v usta več, kot imaš.«
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Matej Peljhan
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Naše meje so vedno dlje, kot mislimo, da so 

Matej Peljhan, kleni Primorec širokega nasmeha, filantrop,  
  klinični psiholog, mojster fotografije, tekač, za katerega 

se zdi, da zanj ni meja, a vendar pravi, da meje so. Njihova čarobnost 
pa da je v tem, ker so vedno dlje, kot si jih določamo sami.

Kdaj in kje se je zgodila nesreča?

Nesreča se je zgodila v mojem domačem kraju. Prihajam s Cola nad Vipavo. 
Star sem bil deset let. Med zimskimi počitnicami sva se s prijateljem igrala 

v gozdu in našla rdeč predmet. Nisva vedela, da gre za ofenzivno ročno 
bombo italijanske izdelave iz druge svetovne vojne, paradajzarico. Igral 

sem se z njo, jo poskušal razstaviti … eksplodirala mi je v roki. Izgubil sem 
roko, oko, težke poškodbe sem imel po vsem telesu, moje življenje je viselo 
na nitki. Prijatelj, ki ni bil tako poškodovan, je v strahu stekel domov. Mene 

pa so našli sosednje, ki so slišali eksplozijo. Dolgo časa sem se zdravil, 
prestal več zaporednih operacij. Več kot pol leta sem okreval v bolnišnici 

Šempeter pri Novi Gorici. Več let so mi še večkrat operativno zdravili roko. 
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Kako ste se kot desetletnik soočili z invalidnostjo?

Težko je bilo sprejeti, da nimam roke in očesa. Na URI Soča so me sicer 
opremili s protezo za roko, a me je pri mojih aktivnostih le ovirala. Bolje 
sem se znašel brez nje, zato je nisem nikoli uporabljal. Bolnišnično 
zdravljenje me je travmatično zaznamovalo. Ne v smislu fizičnih bolečin, 
temveč zaradi socialnega odmika od družine in prijateljev. Strah me 
je bilo zavrnitve. Šel sem skozi celoten proces čustev. Žalost, jeza – 
zakaj se je moralo to ravno meni zgoditi. Občutil sem velik sram, ki je 
v obdobju adolescence že tako prisoten. Ostal pa sem aktiven. Stalno 
sem »rinil« in okolici kazal pozitiven obraz. Strokovno svetovanje bi mi 
zagotovo pomagalo, a navzven nisem dajal vtisa, da mi je težko. 

Kakšen pa je bil odziv okolice na »drugačnega« Mateja?

Starši so sčasoma spoznali, kaj lahko od mene pričakujejo, kaj morajo 
pričakovati. Predvsem pa so dali pomen šolanju. Imel sem štiri leta starejšega 
brata, žal je že pokojni. Morda je bil v času, ko me je mama pogosto 
obiskovala v bolnišnici, na nek način malo odrinjen. Sošolci so me sprejeli z 
dobrodošlico, s pozornostjo. Tudi oni so bili negotovi – kakšen bom. A se je 
kmalu vzpostavil nov odnos, neko sprejemanje, spoznanje, da se pravzaprav 
sploh ni veliko spremenilo. Nihče mi ni nosil torbe, pisal sem sam. Lahko sem 
počel vse, kar zanima mladostnike. Tudi s športom sem nadaljeval. Moje 
stalno vodilo je bilo, da se ne vključujem v aktivnosti, ki bi zahtevale pomoč 
drugih. Hotel sem biti enakovreden, enakopraven. Rad sem bil konkurenčen. 
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Za koliko časa ste morali prekiniti šolanje?

Nisem ga prekinil. Čeprav sem bil dolgo v bolnišnici, sem vse nadoknadil. 
Imel sem prizadevno učiteljico, ki me je obiskovala že med zdravljenjem. 

Bil sem bister, zlahka sem dohajal. Zakon o otrocih s posebnimi potrebami 
takrat še ni obstajal, niti bolnišnična šola. Po osnovni šoli na Colu sem se 

odločil za naravoslovno matematično gimnazijo v Idriji. S sošolcem s Cola sva 
se nastanila v dijaškem domu. Za vsakega petnajstletnika je to pomemben 

korak v smislu osamosvajanja, skrbi zase, sprejemanja odgovornosti za 
šolo. Štiri leta dijaškega življenja so bila dobra popotnica za študij. 

Kako to, da ste izbrali naravoslovno gimnazijo,  
ko pa ste po izobrazbi klinični psiholog?

Šele kasneje sem se začel zanimati za psihologijo, se vpisal na Filozofsko 
fakulteto in v petih letih študij tudi končal. Na URI Soča sem opravil 

pripravništvo, se za stalno zaposlil kot psiholog v zdravstvu, za kar sem 
moral pridobiti strokovni izpit iz zdravstva. Sledila je specializacija iz klinične 
psihologije, v treh letih sem jo končal. Lepo število delovnih let, kar dvajset, 

sem si nabral na Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje 
Kamnik. Ni dolgo, kar sem odprl zasebno klinično psihološko ordinacijo, kjer 

izvajam vse vrste psihoterapije, med drugim tudi za športnike in coaching. 

Ali je lastna izkušnja invalidnosti prednost pri vživljanju v sočloveka, pacienta?

Izkušnje, ki jih človek ima, lahko pomagajo najti pot do sočloveka. Lahko si v 
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besedah bolj prepričljiv, a ni nujno. Poznam veliko primerov, ko so ljudje po 
prestani težki izkušnji nanjo tako močno priklenjeni, da se v drugega vživljajo 
samo prek tega, kar so sami izkusili. Pričakujejo, da drugi čutijo natanko 
tako, kot so čutili sami. A vsako doživljanje je svojsko. Človeku svojo zgodbo 
lahko samo ponudiš, pri tem pa ne smeš biti agresiven, češ – jaz že vem!

Ste mojster fotografije. Koliko časa se že profesionalno ukvarjate s 
fotografiranjem?

Kakšnih petnajst let sem že predan fotografiji. To je polje, kjer sem 
lahko ustvarjalen, kjer lahko domišljiji dam prosto pot. Ko sem se vpisal 
v fotografsko društvo, sem hitro dobil potrditev, da sem na pravi poti, 
da so fotografije polne zgodb, da so izrazne. In prav to sem želel doseči, 
ekspresivnost. Začel sem prejemati nagrade, razstavljati, bil izvoljen za 
predsednika Umetniškega sveta Fotografske zveze in postal mojster 
fotografije, kar je največji naziv za fotografa. Na začetku sem ravno 
zaradi invalidnosti dvomil, da mi bo uspelo. Vsi fotoaparati imajo sprožilec 
na desni strani, jaz pa desnice nimam. Ampak! Če ga obrnem na glavo 
– je gumb na levi strani! Fotografijo se pa že obrne. Tudi simbolično je 
bil to nek preboj v mojem življenju, se pravi – obrniti stvari na glavo, 
spremeniti perspektivo pogleda. To je postalo moje vodilo. Če se nam ob 
težavah uspe umiriti, pogledati nanje iz drugega zornega kota, se nam 
ne zdijo več takšne, kot na začetku, tudi nove rešitve se pojavljajo. 
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Fotografska serija z naslovom Mali princ je odmevala po vsem svetu. 
Povejte kaj več o tem. 

Ta serija je bila uvrščena med najbolj ganljive slike, posnete kadarkoli v 
zgodovini. Glavni akter deček Luka se je šolal v zavodu, kjer sem delal kot 

psiholog. Luka je zbolel za spinalno mišično atrofijo. Povsem je bil odvisen od 
drugih. Tako mimogrede je med najinim pogovorom izrazil, da bi rad videl, 

kako bi bilo videti, če bi lahko hodil. In sva premlevala, kako to uresničiti. In 
spet – perspektiva, obrniti na glavo. Če je Luka lahko samo na tleh, grem pa 
jaz na strop! Nastalo je osem fotografij, na katerih se vzpenja po stopnicah, 
plava, hodi, pleše, rolka, igra košarko. Objavil sem jih na svoji spletni strani, 
bile so opažene na nekem angleškem portalu in vsebina je postala viralna. 
V trenutku je šlo po vsem svetu. Spletna stran se je sesula. Beležil sem po 

10.000 obiskov, prejel na stotine elektronskih sporočil, prošenj za intervju, 
za objavo zgodbe. Ljudi se je dotaknilo. Kot govornik sem bil povabljen 
v Anglijo na TEDx dogodek. To je posebna čast. Tam so samo tisti, ki res 

imajo kaj povedati. Govoril sem o svoji zgodbi in o zgodbi Malega princa. 

Ste zaslužni tudi za filmsko upodobitev Malega princa?

Kasneje sem se lotil še pisanja scenarija za kratki film. Sicer kar v 
strahu, da je to le prevelik zalogaj zame, a me je filmski režiser Jan 

Cvitkovič, nekdanji sošolec, spodbudil z besedami: »Saj jaz tudi nisem 
znal, pa sem vseeno naredil.« (Smeh) V koprodukciji produkcijske 

hiše Staragara in RTV Slovenija smo tako posneli kratek film, kjer smo 
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osem fotografij razširili na 1.500 fotografij in skozi animacijo ustvarili 
posebno iluzijo – kot da je Luka res v nekem gibanju. Prejeli smo vesno, 
nagrado za posebne dosežke na področju filmske umetnosti.

Imate še kakšno polje ustvarjalnosti?

Šport! Na rekreativni ravni sem smučal, igral tenis, košarko, nogomet, surfal. 
Z rojstvom otrok za vse te discipline nisem imel več časa, čutil pa sem potrebo 
po gibanju. Ne gre samo za ohranjanje telesnega zdravja, temveč tudi za 
iskanje duševnega ravnovesja, miru, možnosti, da se ti utrnejo ideje, da je 
človek sam s sabo. Našel sem se v teku. Obuješ si športne copate in greš. 

Že res, da greš, toda vi ste šli zelo daleč, celo dvakrat na triatlon Ironman!

Tak cilj sem si zadal. Je zalogaj, štiri kilometre plavanja, dvainštirideset 
kilometrov teka in 180 kilometrov kolesarjenja v enem dnevu. Ne, da tega ne 
zmore vsak. Ne zmore pa ga nihče brez priprav. To je dolgoletno delo. In prav ta 
postopnost mi je bila všeč, da sem lahko počasi gradil, dodajal vedno dlje in več. 
Ne drži, da je vse v glavi, da telo ne pozna omejitev. Vsi smo omejeni s svojim 
telesom, tudi invalidnost nas omejuje in te meje moramo ves čas spoznavati. 
Čarobnost pa je v tem, da so naše meje vedno dlje, kot mislimo, da so.  

Omenili ste rojstvo otrok. Nam zaupate še kakšno 
podrobnost o svojem družinskem življenju?

Živimo v hiši v Ljubljani. Pred vselitvijo je bila potrebna obnove. Veliko sem 
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postoril sam, še več ob pomoči prijateljev. Veste, človek mora biti ponosen 
tudi na to, da si je uspel ustvariti neke materialne pogoje. Ženo sem spoznal 

v študentskem domu. Imava tri otroke na pragu samostojnosti. Sinova 
dvojčka sta se v šestem mesecu rodila z razmeroma redko genetsko boleznijo 

ahondroplazijo. Gre za prirojeno bolezen, ki prizadene rast kosti. Ostala 
bosta nižje rasti. V njunem prvem letu smo že pričakovali novega družinskega 

člana, hči. Vzel sem dopust za nego in varstvo, oba sva skrbela za otroke. To 
je bilo naporno. No, zdaj so vsi trije že srednješolci, »furamo« (smeh). Moram 

omeniti, da je v tem obdobju žena zbolela za rakom. Šest let je stabilna, 
zdrava, zato ostajamo pozitivni, a kontrole so Damoklejev meč. 

Ste med mlajšimi civilnimi invalidi vojn.  
Se aktivno vključujete v razne akcije društva?

Občasno sem se udeleževal, starostni razkorak pa je res velik. Spomnim se 
potovanja na srečanje društev Jugoslavije. Z vlakom smo šli na Kosovo. Igral 

sem šah, namizni tenis. K društvu in članom pristopam bolj z druge strani, 
in sicer kot predavatelj, fotograf. Na takšna vabila se vedno z veseljem 

odzovem. Seveda se identificiram, se počutim odgovornega, da vplivam, 
osveščam družbo o potrebah te skupine, ki so zaradi staranja specifične.  

Kakšen se vam zdi odnos družbe do invalidov?

Mislim, da se spreminja na bolje, ljudje so vendarle vse bolj osveščeni. 
Po drugi strani pa smo invalidi še vedno marginalna skupina. Pač smo 
na robu. Živimo v času, kjer prevladuje potrošništvo, kjer se tekmuje, 
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kdo bo hitrejši, lepši, močnejši. Tukaj invalidi odpademo. Nismo tako 
konkurenčni. Zato je nujno, da družba skrbi za regulacijo zakonov, 
pravil, za humanistične vrednote, ki v tem divjem neoliberalnem 
kapitalizmu niso prisotne. Kapitalizem nas uči, naj prehitimo, odrinemo 
slabše. Zato je dandanes še posebej pomembno, da se ne zadovoljimo 
z Bismarckovim modelom, kjer je dovolj, če se invalidom priskrbi 
invalidnino, potem pa naj bodo »tam nekje, samo, da imamo mir pred 
njimi«. Dodal bi, da smo mirnodobni invalidi poseben opomnik družbe. 
Vojne so vedno, ko družba pade na izpitu, žrtve pa so vedno nedolžni 
ljudje. Vse vojne se končajo z mirom, ampak posledice … so!
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Neeksplodirana ubojna sredstva  
še vedno grozijo

Prebrali ste življenjske zgodbe nekaterih naših civilnih invalidov vojn. 
Zgodbe o tem, kako so se ponesrečili, so si podobne. Večina se je 

poškodovala v obdobju med ali kmalu po končani drugi svetovni vojni. V 
tistih časih ni bilo medijske pokritosti, s katero bi lahko opozarjali otroke 

in mladostnike pa tudi starejše o nevarnostih, ki so jih prinašali razni 
vžigalniki, različne vrste ročnih bomb, granat, mine, topovski izstrelki, 

letalske bombe ..., ki so ležali vsepovsod. Še 100 let po končani prvi svetovni 
vojni in 75 let po končani drugi svetovni vojni je teh neeksplodiranih 

sredstev nepojmljivo veliko. O njih najdemo ogromno informacij, ki so 
praktično na dosegu »klika«. Sredstva javnega obveščanja skoraj vsak dan 

poročajo o teh nevarnih najdbah (https://spin3.sos112.si/javno/pregled). 

In DA, nesreče se še dogajajo, žal tudi s smrtnimi žrtvami.

Zato je med pomembnejšimi vidiki našega delovanja tudi 
osveščanje in opozarjanje, da je kljub časovni oddaljenosti 

vojn na slovenskem ozemlju še vedno veliko neeksplodiranih 
ubojnih sredstev in da ta nevarnost še vedno preži na nas. 



116

Civilni invalidi vojn smo namreč živi spomeniki in opomniki.

V Sloveniji v okviru Uprave RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za 
obrambo deluje Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi 
sredstvi. Pripadniki te enote posredujejo pri odstranitvi neeksplodiranih 
ubojih sredstev skoraj vsak dan in pri tem tvegajo možnost poškodb (zgodbo 
enega izmed njih smo zapisali tudi mi), tvegajo svoja življenja. S svojim 
nesebičnim delom so preprečili marsikatero invalidnost in marsikatero smrt.

Statistika, ki jo vodi Uprava RS za zaščito in reševanje, je pravzaprav 
šokantna in bo morda prepričala nejeverne Tomaže, da to ni stvar preteklosti. 
Evidenco o najdenih in strokovno uničenih neeksplodiranih ubojnih 
sredstev vodijo od leta 1975. Intervencije so praktično na dnevnem redu.

Če povzamemo statistiko zadnjih 45 let (1975–oktober 2020), je Enota 
za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi našla in strokovno 
uničila 323.213 kosov oziroma več kot 557.080,00 kilogramov 
neeksplodiranih ubojnih sredstev (teža za nekaj let žal ni evidentirana). 
To je več kot 557 ton, v povprečju na leto dobrih 12 ton!

Vojna se ne konča s premirjem in podpisom mirovne pogodbe med 
vojskujočimi se stranmi. Vojna traja, ko ljudem, ki želijo po vojnih dogodkih 
živeti in delati v miru, najdena neeksplodirana ubojna sredstva grozijo, da jih 
bodo poškodovala ali ubila njih, njihove otroke, sorodnike, prijatelje, znance.

NIKOLI VEČ VOJN!
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Obdobje od leta 1975 do oktobra 2020 – SKUPAJ

OBDOBJE
KOSI TEŽA

število pov/dan teža (kg) pov/dan
1975–2004 227.655 20,79 418.758,40 38,24278
2005–okt. 

2020
95.558 16,55 138.321,70 23,96841

SKUPAJ 323.213 557.080,10
POV/LETO 7.182,51 19,68 12.379,558 33,91386

Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, oktober 2020.
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Priprava neeksplodiranih ubojnih sredstev za uničenje – 
Državna enota za varstvo pred NUS,  
Uprava RS za zaščito in reševanje pri MORS. 
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