
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JZ ŠTAJERSKE ZA VE»JO 
PROMETNO VARNOST IN NJIHOVO MOBILNOST.

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JZ ŠTAJERSKE ZA VE»JO 
PROMETNO VARNOST IN NJIHOVO MOBILNOST.

POŠLJITE SMS S KLJU»NO BESEDO VOZIM
NA ŠTEVILKO 1919
in prispevajte 1 eur za novo kombinirano vozilo.

Lahko pa donacijo nakažete na transakcijski raËun Društva paraplegikov 
jugozahodne Štajerske: 06000 - 0042940647, sklic: Donacija kombi, 
odprt pri Banki Celje, d.d.

www.vozim.si
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SMS sporoËilo se vam bo zaraËunalo po veljavnem ceniku družbe Mobitel d.d. S poslanim sporoËilom SMS boste uporabniki prispevali 1 eur.
Družbi Mobitel d.d. in Simobil d.d. se odrekata vsem prihodkom iz naslova storitve SMS Donacija za RdeËi križ Slovenije.

Tudi vaš svet se lahko v trenutku neprevidnosti usodno zavrti. 
A življenje je pot, ki jo je treba nadaljevati tako ali drugaËe! Vsako 
leto se na slovenskih cestah hudo telesno poškoduje veË kot 1300 
oseb. S pazljivostjo in previdnostjo bomo do želenih ciljev prispeli 
varneje, s skupnimi moËmi pa bomo lahko svojo pot nadaljevali 
lažje in bolj zadovoljno!



Odrasel sem in star 35 let. Še vedno sem radoživ, kot v 
zgodnji mladosti. A z razliko. Sem na invalidskem voz-

iËku. Ko sem bil star 4 leta, sem bil zelo živahen deËek, ki 
sem rad plezal po drevesih in tekal po naravi. A nekega dne 
sem stekel na cesto, v istem trenutku pa je pridrvel avtomo-
bil in mi za vedno zaprl pot, da bi še sploh kdaj hodil. Kljub 
temu, sem vzniknil kot Feniks v novo življenje, v katerem 
svojo kondicijo vzdržujem z rekreacijo. Kombi vozilo pa mi 
navsezadnje to omogoËa.

S.M.

Rohnenje motorja,visoka hitrost in cviljenje gum me niso 
prej pripeljali do doma.     

Nasprotno, pot se ni nikoli konËala, ker je bila prekinjena 
v gozdu pod cesto, kjer sem nezavesten obležal pod raz-
beljenim motorjem. Potem, ko sem se po mnogih dneh pre-
budil je bila prva novica, ki se je spomnim: “FANT, NIKOLI 
VE» NE BOŠ HODIL”

J.H.

Ne dovolite, da bo moja zgodba postala tudi vaša 

Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske smo invalidsko 
društvo, ki združuje ljudi s poškodbami hrbtenjaËe, nastali-
mi veËinoma kot posledica prometnih nesreË, posledica teh 
poškodb pa je trajna paraliziranost, zato smo paraplegiki in tet-
raplegiki prikovani na invalidski voziËek. 

S projektom  ‘’Še vedno vozim - vendar ne hodim’’ želimo Ëlani:
dvigniti zavest posameznikov, še posebej mladih, o veËji var-• 
nosti v cestnem prometu
širšo slovensko javnost ozavestiti o hudih posledicah promet-• 
nih nesreË
predstaviti aktivno udejstvovanje invalida po rehabilitaciji v vsa-• 
kodnevnih situacijah
pridobiti sredstva za nakup • novega kombiniranega vozila, ki 
je za nas kljuËnega pomena, saj olajšuje mobilnost in proces 
rehabilitacije. Sedanje vozilo je dotrajano in nujno potrebujemo 
zamenjavo.

StatiËni podatki o številu udeležencev prometnih nesreË s hudo 
telesno poškodbo na obmoËju Republike Slovenije v obdobju 
2003-2007 (vir: Ministrstvo za promet)

2003

1.411

2004

1.396

2005

1.295

2006

1.261

2007

1.303


