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Mednarodna zveza slepih je leta 1970 razglasila 15. oktober za mednarodni dan bele 
palice in ji s tem podelila poseben status v družbi. Danes je bela palica za slepe po 
svetu priznana kot pripomoček, ki omogoča človeku z okvaro vida samostojnost in 
varnost. Je pa tudi simbol slepote. V članku prikažemo povzetek rezultatov raziskave 
o aktivnih uporabnikih bele palice (Kačič 2018). Objavljamo pa tudi tri intervjuje o 
procesu sprejemanja in izkušnjah aktivne uporabe bele palice. 
 
Zgodovina bele palice 
 
Bela palica se je med ljudmi z okvaro vida uveljavila šele v dvajsetih letih minulega 
stoletja. Prvi naj bi jo uporabil britanski fotograf in glasbenik James Biggs, ki je zaradi 
nesreče oslepel leta 1921. Prav on naj bi se domislil, da bi svojo palico pobarval v 
belo, da bi ga vozniki v domačem kraju, polnem prometa, bolje videli, kadar je 
prečkal cesto. V Združenih državah Amerike pripisujejo uvedbo bele palice Georgeu 
A. Bonhamu iz kluba Lions Club International. Leta 1930 naj bi opazoval slepega 
človeka, ki je prečkal ulico s črno palico, ki je bila motoristom zaradi temnega 
cestišča komaj vidna. V klubu Lions so se zato odločili, da mu palico zaradi boljše 
vidnosti prebarvajo v belo (Mihelič in Čufer 2005, Wikipedija 2018).  
 
Prvi posebni predpis o beli palici so sprejeli decembra 1930 v Peoriji, Illinois (ZDA), ki 
je nudil slepim pešcem z belo palico zaščito in prednost v cestnem prometu. 
Naslednji korak se je zgodil leta 1964, ko je ameriški predsednik Lyndon B. Johnson 
razglasil 15. oktober za dan varnosti z belo palico. Končno je leta 1970 Mednarodna 
zveza slepih isti datum razglasila za mednarodni dan bele palice, s čimer je 
spodbudila sprejem predpisov v posameznih državah po vsem svetu (Kačič 2006, 
The white cane 2006). 
 
Uporabnost bele palice 
 
Belo palico si lahko predstavljamo kot podaljšek prsta ali roke, s pomočjo katere 
uporabnik bele palice skenira oziroma pridobiva informacije o tehničnih ovirah iz 
okolja (nekakšna kamera za slepe), kar nadomešča zbiranje istih informacij s 
pomočjo vida. Ko pridejo informacije v možgane, lahko zapolnijo zemljevid – 
predstave o okolju, ki si jih prej zgradi, ko se uči hoditi v nekem prostoru ali poti 
(Stančić 1991). V bistvu je osnovni princip procesa enak, kot pri videčih ljudeh: oba 
pridobivata informacije iz okolja. Eden preko vidnih zaznav, drugi preko tipnih. 
Razlika je v zaznavnem načinu. Obema te informacije zapolnijo (pred)vgrajen 
zemljevid okolja in tako ustvarijo predstavo, kaj se v tem okolju nahaja in kje v tem 
okolju je on. Velika razlika pa je v tem, da je pri uporabniku bele palice zaznava 
informacij omejena na širino in dolžino palice. Medtem ko pri videčem človeku 
praktično ni omejitve, razen če ima težave z vidom. 
 
Bela palica pa nima le vloge pripomočka za zaznavo tehničnih ovir oziroma 
pridobivanje informacij iz okolja (nekakšna kamera za slepe), ima tudi vlogo 
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informiranja ljudi v okolju oziroma sporočanja, da ima oseba s to palico hudo okvaro 
vida (deluje kot prometni znak za videče). Vsak od teh dveh se mora naučiti, kako 
ravnati in tudi sprejeti pravila svoje vloge. Vloga ima imanentno predpisana pravila 
ravnanja, ki to vlogo v družbi definirajo. S tem dobi bela palica še tretjo funkcijo in to 
je simbolična vrednost, ki definira položaj uporabnika bele palice v družbi. 
Tradicionalno je bela palica definirala uporabnikov položaj precej nižje na družbeni 
lestvici glede na ostale v okolju. Iz tega izhajajo temu primerni stereotipi, občutek 
manjvrednosti ali večvrednosti, nemoči ali premoči, vsiljevanje mnenj in oblik pomoči 
ipd (Barnes et al. 1999, Goffman 2008, Kačič 2008, Zaviršek 2000). 
 
Bela palica v praksi 
 
Na tem video posnetku (Kako slepi ljudje uporabljajo belo palico 2018) si lahko 
ogledate uporabo bele palice in kaj doživlja videča oseba, ki poskuša uporabljati belo 
palico, da bi bolje razumela aktivne uporabnike bele palice. 
 
Obstaja veliko napisanega in še več pričevanj na osnovi izkušenj o tem, kaj dobrega 
in kaj slabega prinese aktivna uporaba bele palice. Da bi prišli do določenih 
spoznanj, je bila opravljena raziskava z aktivnimi uporabniki bele palice. Ključna 
spoznanja te raziskave (Kačič 2018) so: 
 
- da proces, ki vodi do ponotranjanja oziroma sprejemanja aktivne uporabe bele 

palice, poteka različno dolgo in pri tem se kažejo trije različni vzorci: takojšnje 
aktivne uporabe, aktivne uporabe s krajšim zamikom in aktivne uporabe z velikim 
zamikom ali zavračanjem. Vsak od teh ima specifična ravnanja. 

- Da obstajajo v procesu sprejemanja bele palice trije različni vzorci kot rezultat 
boja med miselnim in čustvenim delom procesa: vzorec koristnosti, vzorec nuje in 
vzorec zavračanja (vsak od teh ima specifičen potek). 

- Da obstajata dva temeljna razloga, zakaj so se odločili za aktivno uporabo bele 
palice: samostojnost (ta veča tudi neodvisnost in zaupanje vase) in informiranje 
okolja (to vodi k boljšemu razumevanju s strani okolja, pomoč in večji varnosti). 

- Da obstajata dve obliki odnosa okolja do uporabnika bele palice: distanca 
(nekateri to doživljajo pozitivno, drugi negativno) in aktivna odzivnost okolja (tudi 
to nekateri doživljajo kot pozitivno, drugi pa negativno oziroma vsiljivo). 

 
Izkušnje uporabnikov bele palice 
 
V nadaljevanju članka objavljamo še tri intervjuje v celoti. S tem upamo, da bo 
olajšano razumevanje procesov in omogočen vpogled, kako uporabniki bele palice 
doživljajo svoj proces ponotranjenja (sprejemanja) bele palice in kako doživljajo 
kasneje, ko so aktivni uporabniki bele palice. 
 
 
Intervju s Terezo Ziherl Škrbec (uporabnica bele palice)  
 
1. Kdaj ste začeli uporabljati belo palico in kako ste se učili? 
Belo palico sem začela uporabljati na rehabilitaciji v Škofji Loki, nekako pol leta po 
prometni nesreči v kateri sem oslepela. Stara sem bila 17 let, večkrat tedensko sem 
imela ure orientacije po mestu s tiflopedagogom. 

https://www.youtube.com/watch?v=HoeUyyCpStA
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2. Kako ste na začetku doživljali sebe z belo palico in kako ste premostili težke 
trenutke? 
Orientacija z belo palico mi je bila skrajno odvratna, palice najraje niti ne bi prijela v 
roke. Bilo mi je izredno mučno, ker so ljudje zijali vame, ker je palica ropotala in sem 
zbujala pozornost. Zelo sem bila vesela, kadar je padal dež in so ure orientacije 
odpadle. Palico sem uporabljala le v času orientacije s tiflopedagogom, sicer pa ne – 
vedno sem si uredila spremstvo. Bela palica mi je bila kot Davidova zvezda – oznaka 
za Žide, nekaj odvratnega, ničvrednega, ponižujočega. 
 
3. Koliko uporabljate belo palico in kaj vam danes pomeni? 
Danes belo palico uporabljam vsak dan. Po nekaj letih sem namreč končno 
ugotovila, da mi palica nudi več prednosti kot slabosti. Spočetka sem se mučila s 
hojo na pamet in tipala z nogami, počasi pa sem vendarle ugotovila, da mi gre s 
palico bolje, hitreje in varneje. Ljudje, ki zijajo, tudi pomagajo, če imaš belo palico, se 
natanko ve, za kaj gre. Mogoče so prej ljudje menili, da sem motena ali pijana. Danes 
ne dojemam bele palice kot nekaj nezaželenega, ampak kot pripomoček, ki mi koristi.  
  
4. Kakšen je odziv okolja do vas, kadar v družbi uporabljate belo palico? 
Odziv je zelo različen. V domačem okolju me poznajo, nič več vsi ne utihnejo, ko me 
zagledajo, ljudje ne zijajo, veliko staršev opozori otroke, da naj se mi umaknejo s 
poti. Spomnim se, da sem prav na začetku rehabilitacije doživela, da je ženska, ki je 
hodila za menoj, začela jokati, ker sem tako mlada in slepa. Lani se mi je v 
nudističnem kampu na Hrvaškem primerilo, da so otroci (Slovenci) šli gledat za 
menoj, češ ta je slep. Sem mislila, da se v nudističnem kampu da videti kaj bolj 
fascinantnega. Palico uporabljam vsak dan, ker je meni boljše, pa naj ljudje rečejo 
karkoli, po več kot 20 letih slepote tudi nisem tako občutljiva na razne opazke, kot 
sem bila na začetku. 
 
 
Intervju z Metko Pavšič (uporabnica bele palice)  
 
1. Kdaj ste začeli uporabljati belo palico in kako ste se učili? 
Začela sem pri petindvajsetih letih, ko se mi je nenadoma močno poslabšal vid. 
Sprva sem upala, da se bo stanje vida povrnilo, pa se ni. Počasi, a vztrajno in brez 
dvoma se je vame vraščala želja oz. odločitev, da ne želim postati odvisna od drugih. 
Ker sem bila ravno sredi študija, na kako rehabilitacijo še pomislila nisem. Izkušeno 
kolegico Sonjo sem prosila, naj mi pokaže, kako se z belo palico sploh hodi, vedela 
sem namreč, da neka pravila, tehnike obstajajo. Zlahka mi je pokazala osnovne 
stvari, se z mano veliko pogovarjala in skupaj sva jo mahnili na kratek potep po 
Ljubljani. Aha, da ne pozabim, palico sem zaradi nočne slepote že davno prej kupila 
na našem društvu slepih, a je seveda ždela v omari.  
 
2. Kako ste na začetku doživljali sebe z belo palico in kako ste premostili težke 
trenutke? 
Zame je bilo to zelo težko obdobje. Na eni strani želja ostati čim bolj samostojna, na 
drugi strani se je rojevalo kup vprašanj in dvomov. Odločila sem se, da jeseni ne 
zaprosim več za služben prevoz do doma upokojencev, kjer sem tedaj delovala kot 
prostovoljka. V meni pa so se bohotili strahovi, se rojevala številna vprašanja; kako 
bodo name gledali sokrajani, še posebej moški, ki so me bili doslej vajeni kot 
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slabovidne, kako bodo vsi zijali vame, kako težko bo to sprejela moja družina, kakšne 
stiske bodo ob tem doživljali, in nazadnje, zdaj se bom »označila« za slepo osebo, 
kar sem vsem zanikanjem navkljub dejansko tudi postala.  
 
Po neprespani noči sem odšla proti službi. Palico sem držala v roki, šele v zadnji 
četrtini poti sem jo raztegnila. Šla sem takorekoč na pamet. Občutek, da vsi gledajo 
le vame, je bil strašanski. Notranja napetost je bila tako velika, da sem se ob prihodu 
v dom, v pisarni samo sesedla in se razjokala. Kolegice so mislile, da se podira svet, 
ker tudi njim prej svoje odločitve nisem zaupala. Za nekaj časa sem s paličnimi 
podvigi prenehala. Odlašala sem z nadaljnjim korakom, vse dokler ni prišlo do 
odločilnega pogovora s psihoterapevtom Marinom. Zaupal mi je svojo izkušnjo, izrazil 
svoja pričakovanja in povedal, da ti zoprni občutki počasi zbledijo. To je bila točka 
preobrata. Pogovarjala sem se še z nekaterimi drugimi prijatelji, ki so uspešno šli 
preko ovir v glavah in se počasi, ne brez zoprnih občutkov, ki pa so vse bolj bledeli, 
spustila na pot.  
 
3. Koliko uporabljate belo palico in kaj vam danes pomeni? 
Postala je moja sopotnica, moja pomočnica. Vedno jo imam, četudi je morda trenutno 
ne uporabljam, med drugimi stvarmi v torbici. Če jo slučajno kdaj kje pozabim, se 
počutim nekam ranljivo, negotovo. Znana sem po tem, da sem skorajda vedno brez 
dežnika v torbici, a ne brez bele palice. Postala je moj stalni »nakit«. Mimogrede, 
skrbim tudi za to, da je čista in ne preveč oguljena. Z njo vsak dan odidem v službo, 
trgovino, na avtobus, po različnih uradih... Z leti sem ugotovila, da sem postala z 
uporabo bele palice bistveno bolj sproščena in neobremenjena, drugače kot sem bila 
v letih slabovidnosti. Z njeno uporabo so odpadle večne igre, sprenevedanja in 
napetosti, povezane s tem, da vidiš bolje kot v resnici, da okolica ne ve, kaj je s teboj 
in zaradi tega marsikdaj nehote boleče reagira.  
 
4. Kakšen je odziv okolja do vas, kadar v družbi uporabljate belo palico? 
Najpomembneje mi je, da se z odzivi v veliki meri sploh ne ukvarjam več, le bolj 
bežno. Ljudje so prijazni, po najboljših močeh pomagajo. Mimogrede jih tudi kaj 
malega poučim. Šoferji se prej zaustavijo na prehodu za pešce, nekdo mi pomaga 
najti pravi avtobus, tretji mi na daleč pove, da je prehod prost in naj kar grem preko 
ceste, trgovke mi ponudijo potrebno pomoč. V mojem kraju je to postalo nekaj 
samoumevnega za vse. Včasih v službi med stanovalci še slišim med kak bežen 
komentar, češ, kako korajžna sem, da ne verjamejo, da ne vidim, tako 'fajn' da sem, 
a tako uboga. V pogovorih s kolegicami pa mnogokrat povedo, da sem jim za 
nekakšen zgled, vir moči, kajti tudi oni se soočajo s sprejemanjem palice za starejše, 
hojcami, prehodi na invalidski voziček. O svojih težkih začetkih in kaj me je v tej 
situaciji dvigovalo ter me opogumljalo, po potrebi tudi večkrat spregovorim. 
 
Včasih me še stisne, ko slišim, da kak otrok sprašuje mamo, zakaj imam to palico, pa 
mu mama le nekaj pridušeno šepeta in ga skuša utišati. Vse več pa je tudi jasnih in 
spontanih odgovorov. Naj zaključim s humornim dogodkom, ko sem šla pred časom 
po ulici. Za mano hodita mama in majhen otrok. Nenadoma otrok vpraša: »Mami, a ta 
pa vodo išče?« Zanj sem očitno postala junakinja iz neke risanke. Tako so me 
kasneje poučili sodelavci.  
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Intervju z Ivano Jug (uporabnica bele palice) 
 
1. Kdaj ste začeli uporabljati belo palico in kako ste se učili? 
Že na očesnem pregledu po prebolelem očesnem herpesu in stalno prisotnem 
glavkomu leta 1996 mi je zdravnik jasno povedal, da bom počasi popolnoma izgubila 
vid. Takrat sem še imela malce ostanka nekako 3 %. 
 
Na društvu sem si tako za vsak slučaj izposodila palico in si jo pospravila v torbico za 
hujše čase. Nisem je znala niti pravilno uporabljati. Takratne palice še niso imele 
rolke in je bila tehnika mahanja z njo veščina, ki se je ne naučiš čez noč, temveč le z 
dolgoletno prakso. Sram me jo je bilo uporabljati. Raje sem hodila cikcak kot kaka 
pijandura, kot da bi si palico raztegnila in varno hodila po poteh. Redno sem še 
hodila v službo in to na mejni prehod v Vrtojbi. Najprej je bilo treba priti do najbližje 
postaje mestnega prometa, vstopiti na avtobus, se odpeljati do želene postaje in še 5 
minut pešačiti do same stavbe, kjer sem delala. Čeprav so vsi moji sodelavci imeli 
drseč delovni čas, so mojega prilagodili tako, da sem imela prevoz na delo in nazaj. 
Zgodilo se je nek petek, ko so vsi moji sodelavci odšli domov uro prej in sem ostala 
čisto sama. Pripeljal naj bi avtobus, tako kot običajno, a ga ni bilo. Kaj pa zdaj? 
Vedela sem le, da moram pripešačiti do Šempetra. Od tam sem imela prevoz vsako 
uro do Nove Gorice. Vzela sem iz torbice palico in šla na pot. Le približno sem 
vedela, kako priti do tja. Vso pot so mi lile solze. Jaz sem pa kar šla in niti dobro ne 
vem, kje sem blodila. Vem le, ko sem prečkala glavno cesto, polno kamionov, so mi 
uvidevno ustavljali in niti ne vem, če sem šla preko na prehodu za pešce. To je bila 
zame avantura in lekcija, ki je zagotovo ne bom pozabila.  
 
2. Kako ste na začetku doživljali sebe z belo palico in kako ste premostili težke 
trenutke? 
Ko ti nekdo pove, da bo bela palica od tega trenutka naprej tvoja stalna 
spremljevalka, niti ne dojameš dobro, kaj ti je sploh želel povedati. Vsega skupaj ne 
jemlješ resno in se zanašaš na tisto malo vida, ki ti je še ostal. Ko pa steče voda v 
grlo, se sproži v tebi neka nadnaravna moč, da splavaš. Šele po premaganem strahu 
stečejo solze. 
 
V nadaljnjem osvajanju same tehnike so mi bili v veliko pomoč tisti, ki so že 
uporabljali belo palico, in gospa Mirjana, čudovita tiflopedagoginja, ki me je naučila 
same tehnike, mi je položila v srce ogromno spodbudnih besed, ki jih jaz morda 
takrat nisem tako dojela, a so se kasneje izkazale za najboljše.  
 
3. Koliko uporabljate belo palico in kaj vam danes pomeni? 
Pred petimi leti sem popolnoma izgubila vid. Tako je bela palica danes moja stalna 
spremljevalka. S pomočjo le te osvajam nove in nove poti. Vsak dan grem novim 
izzivom in dogodivščinam naproti, le redko kdaj se pojavijo nevšečnosti, ki pa jih 
rešim sproti, seveda s pomočjo ljudi.  
 
4. Kakšen je odziv okolja do vas, kadar v družbi uporabljate belo palico? 
Bela palica mi je pomagala, da sem samozavestnejša in da ne potrebujem za vsako 
figo spremljevalca. Rada sem samostojna. Tako vsako jutro odidem na telovadbo 
Šole zdravja. Kar mi ljudje povedo: me občudujejo in jim dam neko nevidno moč, da 
tudi oni zmorejo, ko jim ne gre vse gladko. Kar toplo mi je pri srcu, ko kakšen malček 
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vpraša, zakaj pa ima ta teta palico in z njo maha. Starši na lep način obrazložijo 
nadobudnežu, da jaz ne vidim in moram s palico potipati pot, po kateri hodim, da 
lahko pridem, kamor sem namenjena. Veliko ljudi me kar na cesti ustavlja in želijo 
govoriti: če se je težko naučiti hoje z belo palico, če me je kaj strah, kako vem, kje 
sem, in še tisoč drugih vprašanj mi zastavljajo. Vesela sem, da me ljudje opazijo, da 
vedo, da smo tudi mi nevideči lahko prijetni in predvsem, da smo tu v resnici in da 
nismo nek tabu, pred katerim bi se morali ljudje skrivati in si zatiskati oči.  
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