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V ŽIVO O PRIPOMOČKIH  

 

 
Mateja Jaklič in Matej Žnuderl pred mikrofoni celjskega radia 

 
V včerajšnji oddaji Sončni žarek na Radiu Celje, ki pokriva področje Štajerske, smo se v živo pogovarjali 

o tehničnih in medicinskih pripomočkih za različne vrste invalidnosti in bolezni. V studiu sta bila gosta 

Mateja Jaklič, kot izvršna direktorica in organizatorka sejma MEDICAL, ki bo od 14. do 16. aprila v Gornji 

Radgoni in Matej Žnuderl, kot podpredsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih za celjsko 

regijo. V skoraj 50 minutni oddaji je Matej Žnuderl, ki je sicer po izobrazbi univ.dipl. psiholog, pojasnil 

kateri tehnični pripomočki so najbolj pomembni za izboljšanje življenja slepih in slabovidnih. Kot 

nekdanji lastnik psa vodiča, je govoril tudi o tej možnosti uporabe živali za spremljevalca slepih. Mateja 

Jaklič pa je bila v studiu na pobudo Zveze društev ILCO Slovenije, ker bodo na sejmu Medical 

predstavljeni tudi vsi medicinski pripomočki tudi za vse druge vrste invalidnosti ter seveda tudi za 

osebe s stomo.  

 

Jakličeva je posebej povabila vse predstavnike invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, da pri 

tem, za Radgono, prvem sejmu, tudi dejavno sodelujejo in se ga udeleže. Zlasti ker bodo na sejmu 

odprli številne okrogle mize, srečanja in seminarje, kjer bodo sodelovali tako predstavniki proizvajalcev 

tehničnih in medicinskih pripomočkov, kakor tudi uporabniki. Eden pomembnih nosilcev okrogle mize 

bo tudi mag. Franc Hočevar, katerega pa smo povabili že pred tem v prihodnjo oddajo, o čemer bomo 

pisali kasneje. 

 



Tako Jakličeva kot Žnuderl sta se strinjala, da je potrebno v našem prostoru čimprej združiti interese 

izumiteljev - inovatorjev, podjetnikov ter uporabnikov, da bi izboljšali kakovost življenja invalidov in 

bolnikov. 

 

Matej Žnuderl je s svojim strokovnim znanjem opisal tudi različne stopnje privajanja invalidov, zlasti 

slepih, na svojo invalidnost. Sam je oslepel pri dvanajstih letih po odstopu mrežnic v obeh očesih ter 

se preizkusil tudi na različnih stopnjah izobraževanja za slepe in slabovidne pri nas. V svojem času je bil 

eden redkih slepih strokovnjakov, ki so dosegli sedmo stopnjo izobrazbe. Do nedavna je aktivno delal 

v Centru za socialno delo v Celju ter bil udeležen v številnih strokovnih telesih na Celjskem.  

 

 

IZJEMEN VIKEND NAŠIH PLESALK NA NIZOZEMSKEM 
Pripravil: Drago Perko 

 

  (Foto: arhiv ZŠIS-POK) 

 

Na Nizozemskem je minuli vikend potekalo plesno tekmovanje, kjer so navdušile slovenske plesalke. Z 

uspehi se je začelo že v soboto. Nastija Fijolič in Martina Smodiš sta bili 2. med začetniki duo class1 

kategoriji amaterji. Deja Petrović Kuclar in Ines Golobič sta zasedli 3. mesto v combi latin amater class1, 

Nastija Fijolič in Sara Štirn 5. mesto combi latin amater class1. 

 

V kategoriji combi standard amater class1 sta Deja Petrovič Kuclar in Ines Golobič osvojili 1.mesto, Sara 

Štirn in Nastija Fijolič pa sta bili 2. Nastija Fijolič in Martina Smodiš pa sta s 3. mestom zaokrožili ekipni 

uspeh. 

 

SPOROČEVALEC TUDI NA NAŠI SPLETNI STRANI 

 
Nekateri naši zvesti bralci so spraševali, zakaj ni Sporočevalca tudi na spletni strani Združenja invalidov 

– Foruma Slovenije. Vprašanje je bilo zelo umestno, vendar je bilo združeno tudi z določenimi stroški, 

ki jih že lani nismo mogli pokriti, vendar pa smo zdaj že več kot tri tedne tudi na spletni strani dosegljivi 

za naše bralce.  

 

 



NE BO JIH V RIO 
Pripravil: Drago Perko 

 

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede ostaja brez nastopa na paroalimpijskih igrah v Riu. 

Varovanke selektorja Simona Božiča niso bile kos konkurenci na svetovnem pokalu na Kitajskem v 

mestu Anji. 

Na igre potujejo Rusinje, ki so v odločilni tekmi s 3:0 ugnale Nizozemke. Poleg Rusije bo Evropo v Riu 

zastopala še Ukrajina. Za paraolimpijske medalje se bodo udarile še vrste ZDA, Kanade, Brazilije, Irana, 

Kitajske in Ruande. 

Slovenija na svetovnem pokalu: 

Slovenija – Italija 3:0 

Slovenija – Nizozemska 0:3 

Slovenija – Rusija 0:3 

Slovenija – Japonska 1:3 

Slovenija – Egipt 3:0 

 

„Po porazu proti Rusiji in Nizozemski smo izgubili vse možnosti za uvrstitev na paraolimpijske igre. 

Poraza sta vplivala na nas proti Japonski, ki nas je premagala prvič po devetih letih. Proti Egiptu smo 

pokazali boljšo igro in suvereno zmagali,“ je povedal selektor Božič. 

„Pa saj smo bili tretji na zadnjih dveh evropskih prvenstvih - zadnje je bilo novembra lani. Vse punce si 

zaslužijo vse pohvale za ves trud in vsa odrekanja, ki jih le redko kdo opazi. Res se nismo uvrstili na 

paraolimpijske igre, smo pa v zadnjem štiriletnem ciklu prinesli domov dve medalji z evropskih 

prvenstev. In tako tudi končali to obdobje, ki ga lahko ocenimo kot zelo uspešnega.... Naslednje igre za 

nas bodo v Tokiu leta 2020,“ še dodajo v našem taboru. 

 

 

O GLUHOSLEPOTI ŠE TO SOBOTO 

 
Pretekli teden smo posneli oddajo o gluhoslepoti na Radiu Štajerski val, ki bo predvajana to soboto 

med 14. in 15. uro na frekvencah: 93.7 MHZ, 87.6 MHz ali preko spleta.  

 

O gluhoslepoti smo tako na Radiu Štajerski val prvič spregovorili in pričakujemo, da bodo poslušalci 

tako dobili uvid tudi v to obliko težke invalidnosti, ki je gotovo premalo poznana v širšem družbenem 

prostoru. Sodelovala je sekretarka Društva gluhoslepih Slovenije DLAN, ki je nedavno tudi dosegla 

znanstveni naziv asistentke – dr. Simona Gerenčer Pegan. Več o gluhoslepoti pa seveda na radijskih 

valovih omenjenega radia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČAS SKUPŠČIN IN POTRJEVANJA NAČRTOV 
 

 
 

Danes je zadnji dan, ko moramo tudi po društvih oziroma invalidskih organizacijah oddati svoje bilance. 

To pa je tudi čas skupščin oziroma zborov članov, kjer se tudi pogovarjamo o načrtih za tekoče leto. 

Načrti pa so seveda odvisni od finančnih sredstev, ki so ali pa bodo na voljo. Včasih je zelo težko 

uskladiti želje in interese uporabnikov s finančnimi sredstvi. Tudi na skupščini Združenja invalidov – 

Forum Slovenije so člani tehtali, kaj je tisto, kar je najbolj potrebno in kar bi moralo biti uresničeno. Žal 

je bilo mogoče ugotoviti, da tudi ob 20. letnici obstoja te pomembne nacionalne invalidske 

organizacije, še vedno ni razumevanja za rešitev prostorskih težav, da bi se posebni socialni programi 

lažje in bolj učinkovito izvajali tudi na sedežu organizacije. 

 

 

UČENCI SE ZANIMAJO ZA PARAOLIMPIJSKI ŠPORT 
Pripravil: Drago Perko 

 

 
(Foto: arhiv ZŠIS-POK) 

 

Osnovna šola Vuzenica je gostila paroalimpijski šolski dan, kjer so učenke in učenci spoznavali 

paraolimpijske igre, šport invalidov, prisluhnili so zgodbi odbojkarja sede Matjaža Majdiča, za konec pa 

so med 11. in 12. uro igrali tudi curling, ki je med invalidi sila priljubljena športna panoga. 

„Pred tako veliko publiko otrok še nismo predstavljali naše športne panoge. Verjamem, da so otroci 

uživali, bili so zelo aktivni,“ sta bila navdušena curling reprezentant Robert Žerovnik in selektor Gregor 

Verbinc. 



„Med vadbo sem opazovala otroke in videla, da so zelo uživali, z veseljem so prisluhnili življenjski zgodbi 

odbojkarja, prav tako pa pravljici o zmaju z enim krilom, ki je šel na svetovno nogometno prvenstvo. 

Veseli smo, ker smo gostili ta dan,“ je po koncu dogodka povedala Ines Planinšič, učiteljica razrednega 

pouka na OŠ Vuzenica ter koordinatorka projekta Korak k sončku. 

Na šoli so se na paraolimpijski šolski dan tudi temeljito pripravili, pripravili so obsežno likovno razstavo, 

na temu športa invalidov pa je nastalo precej pesmi in razmišljanj. Paraolimpijski šolski dan je izvedla 

ekipa Zveze za šport Slovenije Paraolimpijski komite, ki želi s takimi dogodki pripomoči k ozaveščanju 

o drugačnosti, hkrati pa sporočiti, da so ovire v glavi. Prihodnji mesec bo ekipa ZSIS-POK obiskala OŠ 

Toneta Pavčka v Mirni Peči. 

Naš projekt podpira Zavarovalnica Triglav, pridružil pa se nam je tudi Zdravko, maskota podjetja Lidl 

Slovenija, ki je pred tedni postal partner slovenskih paraolimpijcev. 

  

O UROLOŠKIH TEŽAVAH V ŽIVO 

(Foto: spletna stran SD) 

Po dolgih usklajevanjih, bomo v sredo, 6. aprila ob 11. uri, na Radiu Zeleni val gostili predsednika 

Društva uroloških bolnikov Slovenija mag. Franca Hočevarja, ki ga velika večina Slovencev pozna kot 

svetovalca za invalidske zadeve pri predsedniku države v preteklih obdobjih. Bil je dolgoletni direktor 

URI-SOČA in celo generalni direktor UKC Ljubljana. Tokrat pa se bomo z njim pogovarjali o urološki 

problematiki, ki najbolj prizadene moški spol ter še posebej invalide na vozičkih, ki imajo s tem znatne 

težave. Nedvomno gre za kombinirane težave, ki pa so še obremenjene z dolgimi čakalnimi vrstami za 

operativne posege in kasnejšo medicinsko rehabilitacijo.  

Zanimivi oddaji prisluhnite na frekvencah: 93.1, 97 in 105.3 MHz naslednjo sredo med 11. in 11.50 uro. 

Sodelovali boste lahko tudi s svojimi vprašanji na to temo in skupaj s F. Hočevarjem skušali najti rešitve 

iz hudih zagat.  

 

Sporočevalec izdaja:  
Združenje invalidov – Forum Slovenije, Linhartova 3a, p.p. 2539, 1109 Ljubljana 
Telefona: 041/381-679, 041/816-921 
e-naslov: info@zifs.si 
Izhaja: brezplačno 
Naročila za vnos v adremo sporočajte na elektronski naslov od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro 
Glavni in odgovorni urednik: Borut S. Pogačnik 
Tajnica uredništva: Tanja Kac 
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