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PODRAŽITVE SO OBJEKTIVNO NEUTEMELJENE 
Borut Pogačnik  

 

   
                                                                                                                     Foto: ZIFS 

Kot piše dr. Maks Tajnikar v današnjem članku te številke Sporočevalca, je povečanje cen električne energije 
popolnoma neutemeljeno. Seveda pa ugledni profesor Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, tudi ni brez 
idej, kako bi ponovno dosegli ravnovesje na področju energetike, ki je že dlje časa porušeno, zaradi 
špekulativnega kapitala, ki je na delu v državah EU, pa tudi pri nas, na kar je še posebej opozoril v eni 
informativnih oddaj na TVS. 
 
Primerjajoč cene hrane pri proizvajalcih in na poti do potrošnikov, je tudi opaziti izjemna povečanja le teh 
skozi različne obrate kapitala v trgovskih mrežah. Proizvajalci bodo tudi z napovedanimi podražitvami dobili 
bore malo in spet bo trgovina tista, ki bo največ pokasirala.  
 
Če pogledamo svoje nekdanje učbenike s fakultet, potem se sicer spomnimo, da je že Karl Marx govoril o 
potrebnosti posrednika med proizvajalcem in potrošnikom, vendar seveda to posredovanje v kapitalskem 
pogledu ne sme pomeniti, da je nek produkt kar 300-krat dražji. Tudi sodobni ekonomisti opozarjajo na 
tovrstne ekstreme kot recimo grški Janis Varufakis, francoski ekonomist Thomas Piketty in drugi.  
 
Nameravane podražitve so bolj ali manj fatamorgana v željah in namerah tistih, ki želijo še bolj izcediti 
številne ljudi na obrobju, še zlasti pa invalide, bolnike, starostnike in druge, po takšni logiki »nepotrebne« 
državljane EU. Vojna v Ukrajini je bolj ali manj izgovor, saj tudi ni opaziti nobenih namer za umiritev razmer 
in mirovna pogajanja, kar ustreza interesom kapitala prav vseh sodelujočih v tej noriji, samo najbolj ranljivim 
na obeh in na vseh straneh ne.  
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SLEPIM OMOGOČIMO OPIS TER S PROGRAMOM BLINDA POSLUŠANJE ZVOČNIH KNJIG  
Borut Pogačnik  

 

  
                   Štefan Kušar, tajnik ZDSSS                                 Foto: B.P. – ZIFS julij 2022 

V stiku s slepimi velikokrat pozabimo prav na dejstvo, da oni ne vidijo in ne vedo, kako v določeni situaciji 
sploh izgledamo. Občutljivi sodelavci, ki želijo pomagati slepim, ali pa z njimi delajo vsak dan, točno vedo, 
kako slepemu omogočiti opis prostora in tudi oseb, s katerimi se pogovarja. In prav to bo poslušalkam in 
poslušalcem Radia Štajerski val v sobotni oddaji za invalide na tem radiu, povedal tajnik Zveze društev slepih 
in slabovidnih Slovenije Štefan Kušar. Ko se namreč on sreča s slepo osebo, ji opiše prostor v katerem se 
nahajata in tudi, kako je on oblečen ta dan in celo kakšno frizuro ima. Š. Kušar priporoča to tudi drugim, ki 
prihajajo v stik s slepimi. Enako velja za ženske, ki naj povedo, kako so oblečene in tudi kar zadeva barve, 
čeprav jih slepi ne vidijo.  
 
V pogovoru se je dotaknil tudi vprašanja vsakokratne oblasti. »Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije 
je v svoji 102-letni zgodovini v  tem času bila del vseh držav na teritoriju današnje Slovenije. Na začetku, še 
pred ustanovitve zveze, so bili namreč že tudi slepi in se je verjetno za njih kaj karitativnega dogajalo ter so 
tako doživeli Avstro-ogrsko monarhijo, kasneje kraljevino SHS in po koncu 2. svetovne vojne drugo 
Jugoslavijo, da bi bili 1991 v sedanji in neodvisni samostojni Sloveniji. Menjavali so se cesarji, kralji, diktatorji 
in predsedniki, a slepi so vedno ostajali slepi in bodo tudi še naprej,« je povedal gost sobotne oddaje. 
 
Kar zadeva voditelje držav, kjer je sedaj Slovenija, je bil odnos do slepih precej različen. Tajnik Štefan Kušar 
meni, da bi bilo zelo priporočljivo, če bi se vsakdo, ki je bil na oblasti pri nas, po koncu svojega mandata 
vprašal, kaj sem lahko v tem času storil za slepe in slabovidne?  
 
Seveda pa ni  pozabil omeniti tudi mobilne aplikacije Blinda, ki je zanimiv projekt več držav in predstavlja 
mobilno avdio knjižnico za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja.  
 
Zanimivi oddaji lahko prisluhnete to soboto, 23. julija, med 14.15 in 15.00 uro na valovih Radia Štajerski val 
na frekvencah: 93,7 in 87,6 MHz oziroma preko interneta in kabelskih televizij po vsem svetu.  
 
Ponovili bomo pa tudi zanimivo oddajo s Štefanom Kušarjem na Radiu  Zeleni val, ki je že bila predvajana 
4. maja. Oddaja Odprta dlan s temo o slepih in slabovidnih, bo torej zopet na sporedu v sredo, 27. julija, 
med 10.30 in 11.15 uro na frekvencah radia, ki so: 93,1, 97,0 in 96,20 MHz. 
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EDF SE ZAVZEMA ZA VSE 
Mojca Vaupotič 

 

      
          Predstavnika NSIOS Borut Sever in mag. Mojca Vaupotič                 Občni zbor EDF 2022                              Foto: M. Vaupotič 

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (v nadaljevanju: NSIOS) je pridruženi član 
Evropskega invalidskega foruma (v nadaljevanju: EDF), ki je krovna organizacija invalidov in 
združuje reprezentativne organizacije invalidov iz vse Evrope. EDF zagovarja interese več kot 
100 milijonov invalidov v Evropi, ki so vključeni v preko 104 invalidskih organizacijah. 
 
Letni občni zbor so kot govorci počastili tudi: Helena Dalli, komisarka EU za enakost; Dimitrios Papadimoulis, 
podpredsednik Evropskega parlamenta; Eva Kaili, podpredsednica Evropskega parlamenta; Katarina 
Ivankovič-Kneževič, direktorica Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje 
Evropske komisije; Giorgos Gerapetrittis, grški državni minister; George Stamatis, grški generalni sekretar za 
socialno solidarnost in boj proti revščini; Pietro Barbieri, predsednik Evropskega socialnega odbora za pravice 
invalidov; Vladimir Čuk, izvršni direktor Svetovne zveze za invalide (IDA); Nawaf Kabbara, predsednik Arabske 
organizacije invalidov. 
 
Ena izmed pomembnih tem je bila tudi kriza v Ukrajini in pomoč ukrajinskim beguncem. O pomoči 
ukrajinskim invalidom so poročali Hrvati, Slovaki, Italijani, Romuni in Litvanjci, ki so svojo pomoč nudili v v 
obliki nastanitve in zdravstvene oskrbe, transporta blaga (sanitetni material, hrana, tehnični pripomočki) in 
prevoza invalidov na Slovaško, Hrvaško in druge države.  
 

V okviru občnega zbora EDF je bilo/a: 

 sprejeto poročilo EDF za leto 2021 in program dela EDF za 2022/2023 

 sprejeta resolucija o miru 

 sprejeta Deklaracijo o pravicah invalidnih žensk in deklet;  

 sprejeta zeleno politiko, ki bo ustvarila bolj trajnostno, okolju odgovorno gibanje 
invalidov; 

 izvedena revizija statuta EDF; da se pomladi 2023 organizira obisk Evropskega 
parlamenta predstavnikov invalidskih organizacij vključenih v EDF. Tema obiska bo 
»Gradimo vključujočo prihodnost za invalide v EU«. 

 
Letni občni zbor EDF se je zaključil s slavnostno večerjo v čast 25 let obstoja EDF in kot priložnost za 
praznovanje napredka invalidskega gibanja v Evropi. 
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STANOVANJA ČAKAJO NA INVALIDE 
Borut Pogačnik 

 

      
                       Alenka Kern, Stanovanjski sklad RS                                                              Foto: B.P. – ZIFS julij 2022 

Stanovanjski sklad RS, javni sklad je po zakonu dolžan zgraditi 10 odstotkov stanovanj za 
gibalno ovirane, kamor sodijo invalidi, pa tudi starejše gibalno ovirane osebe z različnimi 
kombiniranimi motnjami in težavami z gibanjem. Trenutno je ostalo še kar nekaj praznih 
najemnih stanovanj na ljubljanskem Brdu.   
 
V sredini oddaji Odprta dlan, 6. julija, je Alenka Kern, vodja stanovanjskega sektorja na Stanovanjskem 
skladu RS, govorila tudi o načrtih sklada, ki so izjemno smeli in v skladu s koalicijsko pogodbo sedanje vlade.  
 

Povsod tam, kjer je stanovanj malo ali premalo, sklad pričakuje ponudbo občin, da prično z 
reševanjem te problematike. Kot je znano morajo biti pobudniki občine, sklad pa koordinira 
s celotno zadevo in jo tudi uspešno izpelje.  
 
V oddaji so sodelovali tudi številni poslušalci, ki, kakor kaže iz oddaje, dobro poznajo dosedanje delo sklada 
in tudi njegove načrte.  
 
 

Oddajo lahko že poslušate v arhivu Radia Zeleni val preko linka:  
https://soundcloud.com/radiozelenival/odprta-dlan-alenka-kern-stanovanjski-
sklad?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing 
 

https://soundcloud.com/radiozelenival/odprta-dlan-alenka-kern-stanovanjski-sklad?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/radiozelenival/odprta-dlan-alenka-kern-stanovanjski-sklad?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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V FINALU ZMAGALA EKIPA DRUŠTVA PARAPLEGIKOV JZ ŠTAJERSKE 
Silva Razlag 

 

      
Gregor Gračner prvi z leve ter vodja tekmovanja Janez Hudej skrajno desno s prejemniki pokalov za                                                         
najboljša tri društva v letu 2022                                                                                            Foto: Boris Klep 

V organizaciji Društva paraplegikov Podravja in soorganizaciji Medobčinskega društva slepih in slabovidnih 
Ptuj, je na ptujskem stadionu potekalo četrto, finalno kolo državne lige v atletiki za paraplegike in 
tetraplegike. V letošnji ligi je nastopilo nekoliko manj društev kot prejšnja leta, kar ne zmanjšuje 
pomembnosti. Kot je povedal predsednik organizatorja Boris Klep so k temu pripomogle nekatere poškodbe 
in bolezni tekmovalcev v posameznih društvih, pa tudi dvoletno obdobje korone, ki je nekoliko okrnilo 
treninge. V 27-ih sezonah državne lige so bili kar 24-krat najboljši člani DP Jugozahodne Štajerske (Celjsko), 
ki so svojo premoč dokazali tudi na zadnjem turnirju. Osvojili pa so tudi prehodni pokal za trikratni zaporedni 
naslov. Kljub izredni vročini so posamezniki dosegli dobre rezultate, tekmovanje pa je vzorno kot že vrsto let 
vodil Janez Hudej iz Celja, sodniški del pa so opravili sodniki Atletskega kluba Ptuj. Ob zaključku je prisotne 
pozdravil vodja športa pri Zvezi paraplegikov Slovenije Gregor Gračner, ki je najboljšim trem ekipam podelil 
tudi pokale.  
 
Končni vrstni red državne lige: 1. mesto DP JZ Štajerske 17.331 točk, 2. DP Koroške 14.608, 3. DP ljubljanske 
pokrajine 14.206, 4. DP Pomurja in Prlekije 8.757 točk 
 
 

HALO, ZIFS…? 
Poberki iz dežurne svetovalne službe 

Pokličite nas na 041 381 679, vse dni v tednu med 8.00 in 21.00 uro 
ali povprašajte na info@zifs.si. 

 
Dežurna svetovalna služba Združenja Invalidov – Foruma Slovenije deluje neprekinjeno vse dni že od 16. marca 
2020 naprej in je v tem času pomagala že več kot 1.000 ljudem. 
 

Poberek iz dežurne svetovalne službe: 
 Nedavno se nam je večkrat oglasil invalid z  mariborskega področja, ki je prosil za pomoč, ker da ga 

želi zet izseliti iz njegove hiše in jo v polnosti prevzeti. Ko nas je podrobno seznanil z okoliščinami, 

smo ugotovili, da morda njegov odvetnik ni uporabil vseh pravnih sredstev, ki bi jih lahko. Seveda pa 

mailto:info@zifs.si
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je tudi mogoče, da nam je klicatelj povedal samo del resnice in da je zamolčal večji del težave, katere 

opis pa mu morda ni bil ljub. 

 

Velikokrat se to dogaja, in pri dežurni službi smo bili v zadnjih dveh letih priče, kako ljudje želijo pomoč 

in ukrepanje, a zamolčijo nekatere svoje postopke ali okoliščine, o katerih ne bi radi govorili. Pri vseh 

tovrstnih zadevah, nas zanima tudi glas druge strani,  in ko to omenimo, se običajno osebe s pritožbo 

ne javijo več; 

 

 Z različnih konceh Slovenije smo prejeli vrste klicev, ki zadevajo bojazni zaradi draginje, plačevanja 

položnic in nakupa življenjskih potrebščin, ki se jih invalidi še bolj bojijo, saj ne vedo, kako bodo lahko 

vse te stroške pokrivali v prihodnje. 

 

Prav tako so nekateri zgroženi, ker ni natančnih navodil, kako ravnati v prihodnje, kar zadeva 

epidemijo? Glede zadnjega smo se obrnili prav na vršilca dolžnosti NIJZ dr. Branka Gabrovca, ki je 

naša vprašanja posredoval strokovnemu direktorju NIJZ dr. Ivanu Erženu. Do  zaključka redakcije 

nismo prejeli odgovora. 

 

Hoteli smo namreč dr. Ivana Eržena povabiti tudi od enih naših prihodnjih kontaktnih radijskih oddaj, 

da bi neposredno spregovoril poslušalcem in jih opozoril na določene vrste tveganja in dal informacije 

glede preventive, kakor tudi cepljenja proti covidu-19 oziroma njegovim različicam. Upamo, da se bo 

to kmalu zgodilo, ker NIJZ s številnimi zaposlenimi, verjetno mora pričeti z informiranjem vseh 

javnosti, kar je bilo doseženo celo v preteklosti, zdaj pa je nekakšno mirovanje, ki nikomur ne koristi!; 

 

 Klical je invalid prve kategorije iz Prebolda, ki je povedal, da nikjer ne more dobiti informacij o včlanitvi 

v Zvezo delovnih invalidov, ker da se baje nihče ne javi na telefon. Takoj smo mu dali potrebne 

številke, da bo lahko stopil v stik z društvom, ki mu je najbližje. In kot nam je sporočil kasneje, je že 

navezal stik z MDDI iz Celja. 

 
 

Z EU KARTICO UGODNOSTI ZA INVALIDE V RAZLIČNA EVROPSKA MESTA 
Maja Stojanov 

 

      
                                                                                                                                         Foto: Kreativna baza 

Evropska kartica ugodnosti za invalide omogoča imetnikom finančne ugodnosti v vseh državah Evropske 
unije in s tem večjo dostopnost do storitev in blaga. Kartica je vzajemno uveljavljena med državami EU, ki 
sodelujejo v sistemu. Za zdaj so v projekt vključene države: Slovenija, Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, 
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Estonija in Malta, vendar pa je namen Evropske kartice ugodnosti, da bi se ta uveljavila v vseh državah 
Evropske unije. 
 
Malta 
Malta je majhna in gosto naseljena otoška država v južni Evropi v osrednjem Sredozemskem morju. Sestavlja 
jo dvajset otokov in čeri, ki ležijo 93 km južno od Sicilije in 288 km severno od Libije v severni Afriki. Stalno 
naseljena sta samo otoka Malta in Gozo (Għawdex). Otok Comino (Kemmuna) je naseljen samo občasno. 
Malta ima okrog 400.000 prebivalcev in dva uradna jezika: malteščino in angleščino. Glavno mesto republike 
je Valletta na otoku Malta. Malta je bila zaradi svojega ključnega strateškega položaja sredi Sredozemskega 
morja v vsej svoji zgodovini križišče zelo različnih kultur. Malta je postala neodvisna, prej pod Združenim 
kraljestvom, leta 1964. Od leta 2004 je članica Evropske unije, poleg tega pa je članica Skupnosti narodov in 
Organizacije združenih narodov. 
 
Različne organizacije na Malti in v drugih sedmih državah članicah ponujajo različne ugodnosti invalidom. 
Povezava do ugodnosti, ki jih z EU kartico ugodnosti lahko koristite na Malti:  
 https://www.eudisabilitycard.org.mt/search/ 
 
 

DOSTOPNI IZLETI: OZNAČENE IN UREJENE POTI OB RADULJI V ŠKOCJANU 
Irena Vovk Terčič 

 

      
          Sončki Novo mesto Radulja lutke                                       Iztok Suhadolnik in župan Jože Kapler            Foto: Zveza Sonček so.p. 

Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine je bilo v zadnjih nekaj letih vključeno v 
projekt  »Ureditev območja ob Radulji« v občini Škocjan, ki vključuje celostno in trajnostno ureditev 
območja ob Radulji pod Metelkovim domom. Konec junija pa je občina območje ob Radulju tudi uradno 
predala namenu.  
 
Obiskovalci se bodo lahko sprehodili po urejenih in dostopnih poteh, se podali na razgledno ploščad, na 
travniku ob Radulji je urejena krožna peščena pot, tiha opazovalnica, učilnica na prostem, most čez Raduljo, 
ki omogoča prehod tudi gibalno oviranim in vozičkom. Projekt pa je občina Škocjan sofinacirala s pomočjo 
evropskih sredstev.  
 
V učilnici v naravi so uporabniki Centra Sonček Novo mesto in člani društva skupaj z mentorji pripravili in 
izvedli lutkovno predstavo Koča Bobka Zobka. Zgodba, ki so jo dolenjski Sončki napisali sami,  govori o bobru 
Bobku Zobku, ki je nekoliko drugačen od drugih živali. Na koncu živali spoznajo, da je Bobko Zobko kljub svoji 
drugačnosti lahko zelo dober prijatelj. Z lutkovno predstavo so navdušili zbrane, saj so dokazali, da so zmožni 
premagati vse ovire in suvereno nastopiti pred občinstvom. 

https://www.eudisabilitycard.org.mt/search/
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Sicer pa v občini Škocjah že več let izvajajo projekte za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Obiskovalci 
se tako lahko podamo še do Zeliščarskega centra JV Slovenije, kjer je urejen večnamenski objekt in območje 
parka z muzejem na prostem, zeliščarskimi nasadi, energijskimi točkami, gozdno knjižnico, učilnico v naravi 
in gledališčem v gozdu. Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine pa sodeluje tudi v 
tem projektu.  
 
Z izvajanjem takih projektov v občini Škocjan gradijo pozitiven odnos do narave, skrbijo za ohranjanje biotske 
raznolikosti, varujejo naravno in kulturno dediščino ter oblikujejo socialne mreže za opolnomočenje oseb z 
različnimi oviranostmi, starejših in otrok.  
 
 

MEDIJI ŽELIJO SPOROČEVALCA 
Borut Pogačnik 

 

      
                               Foto: ZIFS 

Že v preteklosti se je na nas obrnilo več medijev, ki so želeli prejemati Sporočevalca. V juniju pa smo tej 
prošnji ustregli, tako da zdaj vsi nacionalni slovenski mediji in tudi na ravni lokalnih sredstev javnega 
obveščanja, zdaj prejemajo Sporočevalca. To pomeni, da smo na ta način pokrili celoten slovenski medijski 
prostor in je tako o dogajanjih seznanjena tudi najširša javnost. Menimo, da na ta način prebira naš tednik 
več kot 40.000 bralcev. 
 
Obenem pa nam je Uredništvo Radia Zeleni val sporočilo, da imajo podatke o naši oddaji Odprta dlan, ki 
da jo neposredno, preko omrežja in kabelskih operaterjev posluša okoli 70.000 poslušalcev. 
 
 

PRISLUHNIMO TIŠINI: BABY SIGNS 
Tina Grošelj 

 
Če bi radi komunicirali s svojim dojenčkom že pred njegovim prvim rojstnim dnevom, lahko poskusite z 
učenjem znakovnega jezika za malčke, t. i. baby signs. Dojenčki si kretnje veliko hitreje zapomnijo in naučijo 
kot pa izgovorjene besede. Zato je znakovno sporazumevanje preprost in naraven način komunikacije z 
otrokom, še preden spregovori. Več o tej metodi, ki jo že dvajset let poznajo skoraj  povsod po svetu, boste 
izvedeli v tokratni oddaji Prisluhnimo tišini.  
 
Oddaja bo na sporedu v petek, 22. julija ob 14.35 uri na TV SLO 1.  
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ELEKTRIKA SE NE BI SMELA PODRAŽITI 
dr. Maks Tajnikar 

 

   
                                                                                          Foto: B.P. – ZIFS 2022 

Podatki za december v letu 2021 kažejo, da smo v Sloveniji  skoraj 42 odstotkov električne 
energije proizvedli v nuklearni elektrarni, skoraj 34 odstotkov smo je proizvedli v 
termoelektrarni, 24 odstotkov v hidroelektrarnah in manj kot odstotek s sončnimi in vetrnimi 
elektrarnami. Potem ko smo del električne energije izvozili (okoli 61 odstotkov razpoložljive 
električne energije) in del uvozili (okoli 53 odstotkov razpoložljive električne energije), nam 
je zmanjkalo še manj kot 8 odstotkov celotne porabe, kar smo morali uvoziti iz tujine. 
 
Če ravnamo s številkami malce na okroglo, nam že kmečka pamet pove, da se domača proizvodnja električne 
energije ni mogla v zadnjih letih kaj bistveno podražiti. Kaj pa naj bi se zgodilo v NEK, TEŠ in hidro elektrarnah, 
da bi se jim stroški bistveno povečali? Če domnevamo, da so del stroškovnih pritiskov lahko ti proizvajalci 
tudi sami kompenzirali znotraj svojih bilanc, bi morala cena doma proizvedene elektrike ostati praktično 
nespremenjena. Pogosto se omenja izguba v TEŠ; a ta izguba ni iz poslovanja, pač pa nastaja zaradi tako 
imenovanih emisijskih kuponov, ki jih mora TEŠ kupovati, ker onesnažuje okolje. A ti kuponi so neumnost, 
saj jih plačujemo kupci elektrike z namenom, da prodajalce elektrike prisilimo k ukinjanju proizvodenj, ki 
onesnažujejo okolje.  
 
Seveda pa se je dražila cena električne energije na evropskih borzah. Tu se pa špekulira, grozi s temno jesenjo 
in dviguje cene elektrike. Toda, četudi se tu cene povečajo za 200 odstotkov, to zahteva pri nas le okoli 8 
odstotno podražitev elektrike. Cena same elektrike namreč pomeni le okoli 40 odstotkov končne 
maloprodajne cene, drugo so trošarine in DDV (20 odstotkov), omrežnina (okoli 30 odstotkov) in razni 
prispevki (okoli 11 odstotkov). Ker iz omrežnine, trošarin in DDV financiramo javni sektor in nujno potrebno 
elektro energetsko infrastrukturo, se moramo zavedati, da vsako nižanje teh postavk pomeni tudi manj nekih 
storitev (na primer za šolstvo), ki jih bi sicer morali plačati iz zadolževanja države ali iz lastnega žepa. Zato jih 
nima smisla nižati. Velikih skokov cene električne energije torej ni mogoče opravičevati.  
 
Takšno razumevanje cen električne energije napeljuje tudi na določene poteze gospodarske politike. Le malo 
ljudi se še spomni, da smo nekoč imeli v elektrogospodarstvu le tri različne subjekte: elektrarne, ki so 
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proizvajale elektriko, distribucijska podjetja, ki so to elektriko kupovala in prodajala v glavnem 
gospodinjstvom, in ELES, ki je uvažal elektriko in skrbel za velike kupce ter prenos. Pa smo potem uvedli z 
evropeizacijo našega gospodarstva po gospodarski krizi 2009 ločitev distribucije in trgovanja z električno 
energijo. Pojavili so se trgovci, ki pa so razvili genialni poslovni model: kupiš poceni domačo elektriko, jo 
drago prodaš v tujini, da nastane prvi profit, potem pa uvoziš drago elektriko, da ob njej zaračunaš še drugi 
profit. S tem postanejo maloprodajne cene zelo neodvisne od stroškov domače proizvodnje in zelo odvisne 
od špekulativnih cen na zelo neurejenem trgu električne energije v Evropi.  
 
Rešitev je povratek v preteklost, kar je zelo nekonvencionalno za današnji čas, a mogoče edina prava pot 
za sedanje razmere. Ker so vsa podjetja proizvodnje državna, je treba eno trgovinsko podjetje narediti 
državno in mu dodeliti pravico, da edino kupuje domačo elektriko. To potem prodaja elektriko po stroških 
domače proizvodnje elektrike. Vsi naj delujejo neprofitno, saj so državna podjetja. Profitna podjetja so za 
privatnike. ELES pa naj bo edini, ki bo kupoval elektriko v tujini, če jo potrebujemo, ker to lahko dela, je že 
delal in ima edini ustrezne prenosne zmogljivosti. Vsi drugi v trgovini z električno energijo pa se bodo 
potem morali prilagodi taki stroškovni ceni, če bodo hoteli preživeti. Kupci pa bomo srečni. Ampak ves ta 
predlog je daleč od sedanje prakse. 
 
 

PRIJAZEN OBISK CELJA 
Dragica Mirnik  

 

      
  (od leve proti desni): Dragica Mirnik, Ivan Krajnc in Franci Pesjak                               Foto: Dragica Mirnik 

Verjetno se še spomnite naših zapisov, ko sem pred časom opisovala izjemnega človeka – 
donatorja za slovenske invalide Francija Pesjaka, ki je daroval številne električne in druge 
vozičke, prilagojene postelje in drugo opremo za invalide. Kasneje pa je Francija Pesjaka 
napadla bolezen in tako je njegovo društvo, ki ga je vodil v avstrijskem Salzburgu, zaprlo vrata, 
saj je v zadnjih mesecih Franci gost številnih bolnišnic. Bil pa je tudi v zdravilišču blizu Celja, 
kjer smo iz Medobčinskega društva delovnih invalidov iz Celja takoj navezali stike.  
 
Te dni pa je obiskal tudi rodni kraj, saj je že lepo okreval, pri čemur mu je zelo pomagala njegova trdna volja, 
vztrajnost in močna želja, da bi bil zopet zdrav ter da bi lahko spet pomagal tudi drugim pomoči potrebnim, 
kot so naši invalidi, ki jim je tolikokrat priskočil na pomoč. Ob njegovem zadnjem obisku v Medobčinskem 
društvu delovnih invalidov v Celju, smo mu zaželeli tudi čimprejšnjega okrevanja in da bi zopet lahko pričeli 
s plemenitim sodelovanjem, kajti njegovo humano poslanstvo ne bo nikoli zamrlo.  
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NA JESENICAH SMO MED DRUGIM PRIPRAVLJALI TUDI BEZGOV SIRUP 
Katarina Lukešević 

 

  
                Pripravljali smo bezgov sirup                                                                    Foto: S.B. junij  2022 

Odlična izbira za osvežilno pijačo v teh vročih poletnih dneh, je bezgov sirup, katerega lahko sami enostavno 
in hitro pripravite doma ali pa v družbi. Priprave sirupa so se lotili tudi naši uporabniki na Jesenicah skupaj 
z izvajalko Simono B.    
 

 
                                  Foto: S.B. junij 2022 

S programom Veriga psihosocialne oskrbe in druženja omogočamo uporabnikom vsakodnevno druženje, 
sprehode, obisk sorodnikov, učenje in med drugim tudi obnavljanje spomina. Večkrat letno pa se družimo 
tudi v kuhinji, ko s skupnimi močmi pripravimo slastne piškote ali pijačo. Uporabniki pravijo, da jim v družbi 
Simone nikoli ni dolgčas in da so vedno veseli njenega obiska.  
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O SLOVENSKIH PROTIKOMUNISTIH MED DRUGO SVETOVNO VOJNO 
Zoran Radonjić »Žonki« 

 
BELA IN PLAVA GARDA 
Bela garda je oznaka za protiboljševike oz. protikomuniste. Nastala je v času oktobrske revolucije v Rusiji. 
Belogardijci ali »beli« so dobili ime po beli barvi uniform ruske carske garde. 
 
Boljševike (kasneje komuniste) so imenovali »rdeči« (boljševiška oz. komunistična zastava je rdeče barve, 
boljševiška vojska se je imenovala Rdeča armada). Slovenski komunisti so se zgledovali po ruskih boljševikih 
in so poimenovali svoje nasprotnike v drugi svetovni vojni belogardisti. Slednji so bili pripadniki vaških straž 
in nekaterih legij Slovenske zaveze. 
 
Plava garda (ali plavogardisti) je po komunističnem pojmovanju oznaka za Mihailovićeve četnike v Sloveniji. 
Ime so dobili po plavi uniformi jugoslovanskih kraljevih gardistov. 
 
LEON RUPNIK 

 
                           Nikolaj Pirnat (1903-1948): Zvesti služabnik (karikatura je prvič objavljena 1.2.1945 v Beogradu).                  

Besedilo pod karikaturo: 
»Bio sam pod carem lajtnant Leo, 
Kao Lav za kralja umreti sam hteo. 

Ko Leone pod Dučeom puzao sam smerno, 
Fireru ko Leo opet služim verno.« 

 
»Bil sem Leo(n) – lajtnant pod cesarjem, 

Kot Lav sem prisegel kralju pred oltarjem. 
Kot Leone plazil sem se pred dučejem često, 

Firerju kot Leo(n) zopet služim zvesto.« 
(v slovenščino prevedel Zoran  Radonjić “Žonki”) 

 
*Na karikaturi je upodobljen Leon Rupnik (1880–1946), vodja slovenskih domobrancev med drugo svetovno 
vojno. 
 
Rupnikovi “gospodarji” na karikaturi (od leve proti desni): avstroogrski cesar Franc Jožef, jugoslovanski kralj 
Aleksander I. Karađorđević, italijanski duče Benito Mussolini in nemški firer Adolf Hitler.  
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NA STRANEH SPOROČEVALCA SE PREDSTAVLJA PRIMOŽ JERALIČ, 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC NSIOS 

Primož Jeralič 
 

    
                                Primož Jeralič                                            Foto: Osebni arhiv Primoža Jeraliča  

Sem univerzitetni diplomirani organizator (informacijskih sistemov), udeleženec paralimpijskih iger v Riu 
2016, osebnost leta 2016 po izboru gledalcev TV Vaš kanal, prejemnik priznanja občine Ivančna Gorica za 
posebne dosežke, ambasador športa in motivacije v občini Ivančna Gorica, parakolesar leta 2015 in 2016 
po izboru Kolesarske zveze Slovenije, motivacijski govorec… 
 
»BREZ IZGOVOROV« je moje življenjsko vodilo, šport pa moja droga. Usoda je imela drugačno začrtano pot, 
leta 2008 ko sem doživel smučarsko nesrečo na smučišču Krvavec. Od takrat je moj spremljevalec invalidski 
voziček. Vendar Športu se nisem odrekel in je danes še vedno spremljevalec mojega vsakdana. H gibanju 
spodbujam tudi novo mlajšo generacijo in jim pomagam, do primernih športnih rekvizitov. 
 
Sem človek, ki stremi za zastavljenimi cilji in podiram meje nemogočega. O moji prodornosti govorijo tudi 
dejstva, da ima danes zaradi moje inciative ročno kolesarstvo v Sloveniji večjo prepoznavnost, saj sem bil 
glavni pobudnik, da se ročno kolesarstvo prične organizirano prijavljati na različnih maratonih, ki potekajo v 
Sloveniji.  
 
Med letoma 2010 in 2011 sem bil zaposlen v podjetju, kjer smo digitalizirali slovenske ceste, oblikovali 
občinske odloke in testiral napredne računalniške programe za vodenje gradenj in popisov materiala. Od 
leta 2011 do 2019 sem bil zaposlen na Zvezi za šport invalidov Slovenije – Paralimpijskem komiteju 
Slovenije, v okviru katerega sem bil vodja državnih prvenstev, vodja mednarodnih projektov, vodja 
marketinga, soustvarjal revijo Športnik in jo postavljal na nove temelje. Med drugim skrbel za celostno 
podobo slovenskih športnikov invalidov in še mnogo drugega.  
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Med leti 2020 in 2022 sem organiziral in vodil različne investicijske in EU projekte pri Občini Ivančna Gorica. 
Med drugim smo skozi projekt EMOUNDERGROUNDS uspešno digitaliziral grad Podsmreka, ki si ga danes 
lahko ogledate s pomočjo virtualnega okolja.  Grad Podsmreka je prvi virtualni grad, ki omogoča sprehod po 
okolici, dvorišču in opremljenih sobah v gradu. 
 
NSIOS 
Invalidi smo v slovenskem prostoru dobro sprejeti, pa vendar so še vedno prisotne pomanjkljivosti, ki jih 
je potrebno preučiti, uskladiti in podati nove rešitve. Zato stremim k temu, da se težave na terenu in 
zakonodaji odpravijo, da se sanirajo anomalije, ki razdvajajo seveda v sodelovanju z invalidskimi 
organizacijami, veliko bero posluha in obojestranskega dialoga.  
 
Živimo v dobi digitalizacije, kjer informacije potujejo hitreje, kot jih lahko predelamo. Hkrati pa nam omogoča 
digitalizacija neskončno možnosti dobrih rešitev, ki lahko olajšajo naš vsakdan. Invalidi se moramo zavedati 
enotnosti. Res je, da ima vsaka invalidnost svoje specifike, vendar nas splošna javnost prepozna kot invalide, 
zato moramo biti eno in biti moramo enotni. 
 
V naši družbi imamo posameznike, ki so prodorni in so lahko naši odlični ambasadorji. Z Izkušnjami, 
samozavestjo in pravilnim pristopom lahko dosežemo tektonske premike. Vendar veliki cilji vedno pridejo s 
trdim ter doslednim delom. Korak po korak, lahko skupaj osvajamo vrhove in z roko v roki prečkamo ciljno 
črto. 
 
Stremim k še bolj aktivnemu črpanju EU sredstev z različnimi projekti, ki ne bodo sami sebi namen, temveč 
bomo z rezultati pripomogli k boljšemu življenju nas invalidov. NSIOS-u je potrebo dati veljavo, kot jo je nekoč 
že imel. Ko smo skupaj nastopili v spremstvu bivšega vodstva pred parlamentom, ko smo pokazali in dokazali, 
da nas ni strah birokracije in se zavedali, da naša invalidnost ni samo invalidnost, temveč tudi naša prednost. 
Nič o invalidih brez invalidov, je moj moto naj bo tudi vaš. 
 
 

DRUGI DEL ZADNJE ODDAJE KLASIČNEGA FILOLOGA 
Katarina Lukešević 

 

    
                                                                   Foto: Radio Zeleni val  

To sredo boste lahko v oddaji Odprta dlan na Radiu Zeleni val, prisluhnili drugemu delu pogovora Boruta 
Pogačnika z nedavno preminulim akademikom dr. Kajetanom Gantarjem. To je bila zadnja oddaja, v kateri 
je sodeloval dr. Gantar za slovenske medije nasploh. Oddaja bo na sporedu v sredo, 20. julija, med 10.30 in 
11.20 uro. Frekvence radia so: 93,1, 97,0 in 96,20 MHz. Oddaja je dosegljiva tudi na vseh kanalih kabelskih 
televizij in interneta.  
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DAN RDEČEGA KRIŽA 1917 
Borut Pogačnik 

 

     
                                                                             Foto: ZIFS  

Položnice niso izum današnjega časa, ampak so stare že več kot sto let. Na zgornji sliki lahko vidite 
položnico, ki je bila izdana ob Dnevu Rdečega križa davnega 2. junija 1917. Takrat je namreč divjala vojna 
že dve leti in pol s strahotnimi žrtvami na vseh straneh. 
 
Tudi po nekaj več kot stoletju, človeštvu še ni dovolj morij in prelivanja krvi. Prav nikjer ni čutiti nobene volje 
do sklenitve miru, ampak samo v pošiljanju in kopičenju orožja na obeh straneh, ki bo morda pripeljalo do 3. 
svetovne vojne. 
 
Na prvi pogled to morda ustreza neoliberalističnemu pogledu na svet, vendar pa tudi želja po vseh večjih 
dobičkih v primeru jedrske vojne, ne bo ponovljiva, ker nas enostavno več ne bo na tem planetu, ob dejstvu, 
da bo v prvih treh letih ob milijardnih izgubah življenj, nastopila popolna polarna zima, ker bo ozračje 
zatemnjeno zaradi nakopičenih posledic eksplozij.  
 
Če se spomnimo samo erupcije islandskega vulkana, k je za pol leta preprečil potovanje z letali na tem 
področju, potem nam je lahko vsem jasno, kako totalno uničujoč bo črni dežnik nad Zemljo.  
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