
Zadeva: POMAGAJMO BLAŽU 

 

Spoštovani, 

Smo prijatelji Blaža Kuharja, 25 letnega študenta geodezije iz občine Markovci, ki je po hudi 

poškodbi hrbtenice, ki se mu je pripetila avgusta leta 2019, ostal na invalidskem vozičku z 

diagnosticirano spastično tetraplegijo. V praksi to pomeni, da Blaž lahko premika glavo, 

uporablja zgornji del rok ter delno premika roke od komolcev navzdol. Prstov zaenkrat še ne 

more gibati oz. je pri tem močno omejen. Noge sicer čuti, kar je velik znak optimizma, ne more 

pa jih premikati. Blaž se je poškodoval ob skoku v reko, ko je nesrečno zadel dno sicer mehke 

struge  reke. Za Blažem je že zahtevna pot, katere opis prilagamo v prilogi 1.  

V upanju na njegovo svetlejšo prihodnost smo pred dnevi začeli z zbiranjem sredstev za kritje 

terapij, ki bi jih naš prijatelj Blaž potreboval, a jih zavarovalnica ne pokriva. Preko družbenih 

omrežij ter prispelih nakazil nam je uspelo zbrati že preko 5.000 €. 

Kljub izredni radodarnosti, ki smo jo bili vsi skupaj deležni v zadnjih dneh, pa se bojimo, da 

denar zbran na tak način ne bo povsem zadoščal za kritje dragih terapij ter drugih z njimi 

povezanimi stroški. Na vaše podjetje se obračamo s prošnjo za pomoč v obliki denarnega 

prispevka, ki bi pripomogel k kritju stroškov terapij. Zavedamo se, da časi v gospodarstvu niso 

rožnati, kljub temu pa nas zgodba kot je Blaževa spominja, kaj je zares pomembno in kako 

hitro se lahko prepeti nesreča, ki nam lahko življenje postavi na glavo. Blažu je bilo v življenju 

že veliko odvzeto. S terapijami bi mu vsi radi ponudili možnost, da nekaj tega dobi nazaj.  

Če se boste odločili darovati prispevek, smo kot prilogo 2 priložili navodila. Za vsa vprašanja 

smo na voljo na telefonski številki 031-250-573 (Sašo Arnuga). 

Za vsak vaš dar bomo neskončno hvaležni! 

Blaževi prijatelji



Priloga 1: Blaževa zgodba s prošnjo za pomoč, kakor smo jo delili na družbenih omrežjih 

Bil je sončen avgustovski dan leta 2019. Blaž in njegovi sodelavci so šli na teren, da bi opravili 
geodetske meritve. Naj omenimo, da je Blaž 24 letni študent na Fakulteti za gradbeništvo in 
geodezijo v Ljubljani. V prostem času je opravljal študentsko delo v geodetskem podjetju v 
Ljubljani. Nikoli si ni predstavljal, da se bo zanj tistega dne vse spremenilo. Med odmorom za 
kosilo so Blaž in sodelavci šli k bližnji reki, da bi se osvežili. Tam se je zgodila nesreča. Vsi 
sodelavci, ki so bili z njim, so skočili v reko iz istega mesta, Blaž pa je pri tem nesrečno zadel 
ob dno, sicer mehke struge reke, ter si zlomil peto vratno vretence. Medtem ko je bil pod vodo, 
je odprl oči, to pa je bil tudi edini del telesa, ki ga je lahko premikal. Upal je, da so njegovi 
sodelavci opazili nesrečo in ga bodo potegnili iz vode. Na srečo so mu takoj priskočili na 
pomoč in mu pomagali do plitvine. Ob njem so bili, v ledeno mrzli vodi, več kot uro, do prihoda 
reševalnega helikopterja. To je tudi vse, česar se Blaž z dneva nesreče spominja. 

Blaž se je iz kome zbudil deset dni po nesreči. Ni se mogel premikati ali govoriti, ker je bil 
intubiran, hkrati pa je njegov živčni sistem utrpel hude poškodbe. Premikal je lahko samo 
ustnice ter oči, vsem pa je dajalo upanje dejstvo, da je čutil roke. Na začetku je bilo 
komuniciranje z njim zelo zahtevno, saj je bil dalj časa intubiran. Počasi je začel napredovati. 
Najprej je lahko znova premikal glavo, nato še roke. Ves ta čas sta bila njegova pozitivna 
energija ter miselnost zares navdihujoča. To se ni spremenilo vse do danes. Velikokrat je bil 
on tisti, ki nas je opogumljal, da bo vse znova v redu. Njegove prve besede po nesreči so bile: 
»Srečen sem, da sem še vedno živ«. Blaž je ostal na intenzivnem oddelku bolnišnice tri mesece, 
nato pa še dodatnih šest v rehabilitacijskem centru. 

Diagnosticirali so mu spastično paraplegijo. Že več kot leto je minilo od njegove nesreče, 
njegovo stanje pa se iz dneva v dan izboljšuje. Kljub temu Blaž potrebuje invalidski voziček, 
da ostaja mobilen, ter tri osebe, ki mu nudijo osebno asistenco pri vsakdanjih opravilih. Vsako 
najmanjše izboljšanje njegovega zdravstvenega stanja je za nas in zanj velik uspeh. Vsi molimo 
in upamo, da bo kmalu bolje in da bo okreval, za kar pa Blaž potrebuje zelo drage terapije. 

Blaž ima veliko prijateljev, ki si želimo, da si on in njegova družina opomorejo. Kljub temu, 
da mu od nesreče naprej vedno stojimo ob strani, na žalost le naša pomoč ni dovolj. Ker mu 
zdravstveno zavarovanje ne krije stroškov terapij, vas vljudno prosimo za pomoč. Zbran denar 
bo namenjen Blaževi dodatni rehabilitaciji in stroškom, povezanih z njo. V kolikor bomo zbrali 
več denarja, bomo denar namenili za prilagoditev Blaževega stanovanja, kar bi mu omogočilo 
čim bolj samostojno življenje. Vsaka majhna donacija šteje – Blaž in vsi, ki ga imamo radi, 
vam bomo večno hvaležni. 

Pomagajmo mu povrniti običajno življenje. 

  



Priloga 2: Predlagan način nakazila 

Donacije zbiramo v sodelovanju z Zvezo Leo klubov, Leo distrikt 129, Slovenija. Zbrani 
znesek bo v celoti nakazan na Blažev transakcijski račun. 

PODATKI O RAČUNU: 

Zveza Leo klubov, Leo distrikt 129, Slovenija 
Pot za Brdom 55 
1000 Ljubljana 

IBAN: SI56 0310 0100 0043 328 (SKB banka) 
BIC/SWIFT:SKBASI2X 
Koda namena: CHAR 
Namen: Donacija za Blaža 
Sklic: 00 in datum (npr. 00 19102020) 


