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SREČANJE PREDSEDNIKA VLADE S PREDSTAVNIKI NSIOS 
mag. Mojca Vaupotič 

 

 
                            Foto: Mojca Vaupotič 

Predsednik vlade dr. Robert Golob se je v torek, 2. avgusta 2022, srečal s predstavniki 
Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, s katerimi je spregovoril o izboljšavah 
položaja invalidov v družbi. Predstavniki NSIOS so predsedniku vlade predstavili trenutne 
razmere v okviru invalidskega varstva in trenutni status NSIOS. Na srečanju sta obe strani 
izpostavili, da si želita konkretnih rešitev, ki bi predstavljale premike v smeri izboljšanja 
položaja invalidov v Sloveniji. 
 
Predstavniki NSIOS so predsedniku vlade predstavili trenutno stanje invalidov na področju šolstva, zdravstva, 
socialnega varstva. Tekom pogovora pa so se dotaknili tudi stanovanjskega problema invalidov in invalidskih 
pokojnin. 
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Sprejeti so bili naslednji kratkoročni dogovori: 
1. vlada bo oblikovala skupino, na katero se bo lahko NSIOS obračal s pobudami, vprašanji in predlogi.; 
2. ureditev statusa NSIOS kot kompetentnega partnerja vlade/države pri oblikovanju rešitev v okviru 
invalidskega varstva v smislu načela »Nič o invalidih brez invalidov«; 
3. NSIOS pripravi konkretne predloge/pobudo za dopolnitev Zakona o dohodnini, ki bi prinesle nove rešitve 
za invalide z namenom zagotavljanja ustreznega socialnega statusa. 
 
V smislu dolgoročnih nalog pa bo organ, sestavljen iz predstavnikov vlade in predstavnikov NSSIOS, ki bo 
zadeve medresorsko usklajeval, deloval na operativni ravni v smislu iskanja celovite rešitve invalidske 
problematike. 
 
Srečanje predstavlja nadgradnjo predvolilnih srečanj, na katerem je tudi stranka Gibanje Svoboda podpisala 
protokol o sodelovanju. Srečanje se je zaključilo z optimističnim pogledom v prihodnost in obljubo o dobrem 
obojestranskem sodelovanju. 
 
 

PRELEPO DRUŽENJE NA KOPAH 
Dragica Mirnik 

 

     
                                                                                                                     Foto: Dragica Mirnik   

V soboto, 6. avgusta, smo se tudi delovni invalidi iz Celja udeležili srečanja na Kopah. Z dvema avtobusoma 
smo se zgodaj zjutraj odpravili na pot. Med nami sta bila tudi muzikanta: Drago Sivka in Janko Mogu. Že na 
začetku poti, smo lahko popestrili vožnjo s petjem in glasbo. Na Kopah nas je najprej pozdravila predsednica 
Društva invalidov Slovenj Gradec - Stanka Tomše. Pozdravili pa so nas tudi župani in podžupani občin, v 
katerih to koroško društvo deluje. Vsi smo soglašali s sloganom: Nič o invalidih brez invalidov ter še o enakih 
možnosti za vse, vendar iz prakse vemo, da marsikje še zdaleč ni tako.  
 
Velika večina se je udeležila tudi maše, kasneje pa je sledilo druženje in ob zvokih ansambla tudi ples ter, 
seveda, športne igre. Ponosni smo bili, da je naša članica Marija Poljanšek prejela pokal za 1. mesto v igranju 
»alke«.  
 
Čas ob tako prijetnem druženju, je kar prehitro minil in morali smo se napotiti, polni lepih vtisov in hvaležni 
organizatorjem, nazaj proti Celju.  
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ŽIVLJENJE GLUHOSLEPIH PRI NAS 
 

    
                                                              Dr. Simona Gerenčer                         Foto: B.P. – ZIFS 2022 

V sredo, 10. avgusta, boste lahko v oddaji Odprta dlan poslušali pogovor Boruta Pogačnika z dr. Simono 
Gerenčer, generalno sekretarko Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN o zanimivi temi: življenju gluhoslepih 
pri nas. To najtežjo vrsto invalidnosti, si komaj lahko predstavljamo, še manj pa možnosti komuniciranja 
takšnih oseb z okoljem. Več o tem pa boste lahko slišali v sredo med 10.30 in 11.15 uro na frekvencah Radia 
Zeleni val: 93,1, 97,0 in 96,20 MHz. 
 
 

PRISLUHNIMO TIŠINI: OSTI JAREJ 
Tina Grošelj 

 

 
                Foto: MMC RTVSLO  

V duhu slogana »Osti jarej«, ki naj bi po prepričanju nekaterih pomenil[P1] »Ostani mlad«, je Zveza društev 
gluhih in naglušnih Slovenije pripravila kulturni dogodek, s katerim so pokazali, da je lahko tudi kultura 
dostopna. Ogledali smo si glasbeni videospot Verjemi vase,  dokumentarni film z naslovom 62.a avtorjev 
Tine Grošelj in Marka Kumra - Murča, ki oriše pot slovenskega znakovnega jezika vse od prepovedi leta 1880 
do njegovega vpisa v ustavo, in predstavo Decibel-ga, v kateri so se slišeči naučili na pamet znakovnega jezika 
in ga uporabljali vseh 70 minut predstave. Dosežen je bil še en mejnik, sak smo si prvič gledali predstavo, ki 
je združila slišeče in gluhe igralce.  
 
Oddaja bo na sporedu to soboto, 13. avgusta ob 14.40 uri na TV SLO 1 in v petek, 19. avgusta ob 14.30 uri 
na TV SLO 1.  
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TRENIRA TUDI V CELJU 
Borut Pogačnik 

 

    
                                      Manca Smrekar                                   Foto: B.P. – ZIFS julij 2022 

Letošnja športnica – invalidka leta je postala Manca Smrekar, zdaj že zelo znana slovenska predstavnica v 
plezanju, ki je dokaj hitro prišla do pomembnih in dobrih uvrstitev v svetovnem merilu. Čeprav jo je ob 
rojstvu zaznamovala invalidnost, kar zadeva levo roko, pa je že pred športnim plezanjem trenirala karate, 
jazz balet, odbojko in se končno odločila za plezanje, kjer je zdaj med najboljšimi plezalkami na svetu.  
 
Svoje načrte in dosedanjo kariero, bo opisala v nedeljski oddaji Sončni žarek na Radiu Celje, 14. avgusta, 
med 18.15. in 18.45 uro.  
 
Sicer pa med tekmovanji pridno trenira in nabira kondicijo. To pa zlasti v Ljubljani in v Celju. Nedavno je bila 
tudi v ZDA ter bo svoje izkušnje z ameriških plezališč predstavila v nedeljski oddaji. Na koncu pa nam je odkrila 
tudi malo skrivnost, da se bo morda celo vrnila k odbojki na mivki, ki se ji zdi šport, kateri ji je pisan na kožo. 
Prisluhnite zanimivi oddaji na frekvencah Radia Celje, ki so: 95,1, 95,9, 100,3 in 90,6 MHz. 
 
 

IMETNIKI SO PRIDOBILI NOVE POPUSTE 
Maja Stojanov 

 
Imetniki Evropske kartice ugodnosti za invalide lahko ugodnosti uveljavljajo pri skoraj 400 domačih 
ponudnikih, kolikor jih je doslej pristopilo k projektu. 
 
Predstavljamo nove ponudnike, ki so se projektu priključili v zadnjem mesecu in pri katerih lahko že 
uveljavljate določene ugodnosti: Hotel Slon d.d., Lekarna Zupančičeva jama, DUEM Studio proizvodnja in 
prodaja ortopedskih pripomočkov d.o.o., Posavski muzej Brežice, Flucher Turizem d.o.o., RIMSKE TERME 
Wellness Spa Resort, Javni zavod Kozjanski park, Pokrajinski muzej Kočevje in Rezidenca Ortus. O posameznih 
popustih pa lahko izveste več, če vtipkate njihove elektronske naslove. 
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USPEŠNO SKLENJEN PRAZNIK PARAODBOJKE V LJUBLJANI 
Drago Perko 

 

  
                                                 Foto: ParaVolley Europe 

V Ljubljani se je v ponedeljek, 1. avgusta, sklenilo mednarodno tekmovanje Lidl Slovenija 
Odprto prvenstvo v paraodbojki na mivki sede in stoje 2022.  
 
Zmagovalno se je končalo tudi za Slovenijo, saj je ženska ekipa Slovenija 1 v kategoriji sede zasedla 1. mesto, 
srebrna je bila Slovenija 2, tretja pa zagrebška ekipa Hrabri. Tija Vrhovnik je bila izbrana za najkoristnejšo 
igralko. V fantovski konkurenci so v moški stoje prvaki postali Poljska, Italijan Manuele di Ielsi pa najboljši 
igralec v tej kategoriji, kjer je srebro osvojila Italija, bron pa kazahstanski Aktau. V skupini moški sede je šel 
naslov ekipi Oki Doboj Beograd, 2. mesto je zasedel Zagreb, tretje pa Latvija. Aleksandar Ljubičić je bil 
najboljši igralec. Letošnjega tekmovanja se je udeležilo 70 odbojkaric in odbojkarjev iz 12 držav, igralo se je 
v ženski in moški kategoriji: odigranih je bilo več kot 60 kvalitetnih tekem. 
 
„Vesela sem, da smo na dogodku Lidl Slovenija Open predstavili tudi paraodbojko na mivki za ženske. Kot 
igralka si želim več priložnosti za dokazovanje tudi na mivki, kot članica ožje organizacijske ekipe pa si 
prihodnje leto želim več ženskih ekip, tudi v paraodbojki na mivki stoje. Hvala vsem, ki ste dogodek podprli, 
predvsem pa hvala številčni publiki, ki nas je bučno podpirala na Kongresnem trgu,“ je povedala Tija 
Vrhovnik. 
 
Na turnirju so igrale štiri slovenske ekipe: Matic Keržan, Matjaž Majdič, Sebastijan Osrečki in Marko 
Pokleka (v kategoriji moški sede so zasedli 5. mesto), Mitja Miklavc, Tomi Jakša, Jordan Jakin in Jaša Bartelj (v 
kategoriji moški stoje so bili na koncu sedmi), v kategoriji sede so dekleta nastopila z dvema ekipama – v prvi 
bodo Tjaša Vidič, Tija Vrhovnik, Mira Jakin in Jana Ferjan, v drugi pa Klara Vrabič, Lena Gabršček, Klara 
Križnič in Senta Jeler, ki so na koncu pristale na 2. mestu. 
 
Ponedeljkov večer je zaznamovala še promocijska tekma, kjer so se v odbojki sede pomerili tudi znani 
Slovenci: stand up komik in voditelj Malih sivih celic Rok Škrlep, (voditelj oddaje Male sive celice), Rok 
Terkaj (slovenski pevec in avtor himne parašporta Ta tempo), Tanja Ribič (filmska igralka) 
in Boštjan Romih (televizijski in radijski voditelj). 
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„Celoten turnir z organizacijskega vidika ocenjujem kot zelo uspešen. Zahvala gre predvsem Tiji Vrhovnik in 
Špeli Lampe, ki sta s svojo energijo in zagnanostjo skrbeli, da je vse otekalo nemoteno. Seveda zahvala tudi 
partnerjem, sponzorjem, drugim podpornikom in izjemnim prostovoljcem, ki ste vsi skupaj omogočili 
izjemno drugo izvedbo dogodka Lidl Slovenija Odprto prvenstvo. Prihodnje leto si želimo več ekip tudi v 
ženski konkurenci in tudi še kakšno ekipo izven Evrope,“ pa je piko na i turnirju postal Darko Đurić, vodja 
tekmovanja. 
 
Partner dogodka je bil Lidl Slovenija, tudi zlati sponzor Zveze za šport invalidov Slovenije-Slovenskega 
paralimpijskega komiteja. Dogodek so podprli še še Intersport, Petrol, Mestna občina Ljubljana in 
Odbojkarska zveza Slovenije ter Hiša Jamnik. 
 
 

VEČNA VPRAŠANJA O USODI 
Borut Pogačnik 

 

  
              Po nesreči…                                                                                            Foto: Željko Hajdinjak / CROPIX   

Strahotna prometna nesreča na hrvaški avtocesti v bližini Varaždina, je v soboto zgodaj zjutraj 
terjala kar dvanajst mrtvih in več kot dvajset ranjenih med poljskimi romarji, ki so se 
odpravljali v  Međugorje. Ob tem se ljudje sprašujejo, kako je mogoče, da se kaj takega lahko 
zgodi na poti polni optimizma in zaupanja? 
 
Verjetno ga ni vprašanja, ki bi se več ali tako pogosto pojavljalo, kot to: ali je vse v življenju že prej določeno 
ali ne? Martin Luter (1483-1546), kot utemeljitelj reformacije, je trdil, da predestinacija obstaja. Ob tem 
povejmo, da obča zgodovina nerada govori, da ni bil kakšen velik prijatelj Judov. Zdi se, da se "židovsko 
vprašanje" v Nemčiji ni začelo  ravno s pojavom nacional socializma, ampak je tlelo v podzavesti Germanov 
že veliko prej.  
 
Toda,  če se vrnemo k naši temi, potem lahko skozi preučevanje Stare in Nove zaveze, ugotovimo, da gre v 
obeh primerih za Božji načrt, ki človekovemu umu ni doumljiv. Preprosto zato ne, ker obstaja izven časa, 
prostora in materije, na katere je obsojena človeška rasa.  
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Seveda nas to ob neštetih vojnah, pokolih in tavanju celih rodov z enega konca Zemlje na drugi, ne navdaja 
ravno z optimizmom, ali pač. Kot rečeno: naši načrti niso božji načrti. Koliko, in če sploh, pa k temu sami 
prispevamo, pa je že druga tema?  
 
Tudi arabski svet postavlja enaka vprašanja. Zelo zanimiva je kratka poetična pripoved v Tisoč in eni noči v 
slovenski izdaji iz leta 1925, stran 321, kjer piše: "Kar ni določeno, da bo, z zvijačo ni mogoče izvršiti, a kar 
veli usoda, da naj bo, to bo, to mora se zgoditi. In kmalu bo bodočnost, ki še bo, že tu. Kdor to ume, jo čaka 
brez strahu." Več in bolje, kar zadeva usodo, res ni mogoče izreči. Na vsakomur od nas pa je ali se lahko bolj 
poistoveti s trdilnim ali zanikovalnim stališčem. Kaj pa meni sodobna nevrološka znanost o odločitvah v naših 
možganih, pa v eni prihodnjih številk.   
 
 

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: 
 V času epidemije korone, nas je klicalo več ljudi z različnih koncev Slovenije, ki so želeli tudi na ta 

način spremeniti svoje življenje, rešiti kakšen družinski primer, ali najti pot iz zasvojenosti. 

 

Velika večina klicateljev, pa tudi v tem času, ni spremenila niti za ped svojih navad in običajev, zato 

so jim ostali številni problemi, kar zadeva alkoholizem in različne vrste odvisnosti. Kot pravi pregovor, 

je pot v pekel tlakovana z dobrimi nameni. Brez trdne volje in jasnega cilja na koncu predora, v 

katerem se mnogi nahajajo, ni mogoče spremeniti ničesar.  

 

Trdna volja pa pomeni tudi to, da se vsak dan na novo že zjutraj odločimo, kako bomo izpolnili ta dan. 

Če tega redno ne počnemo, smo pustili priprta vrata za različne vplive in manipulacije, ki so velikokrat 

tudi v izgovoru, da je življenje težko in da se itak ne da nič spremeniti. Pot do omame, pa je potem 

hitra »rešitev«; 

 

 Ob tragedijah, in tako tudi ob zadnji na hrvaški avtocesti, ljudje sprašujejo, kako se lahko dogajajo 

takšne strahote in zakaj  tega ni mogoče preprečiti? 

 

Nekaj o tej temi, pišemo tudi v članku o usojenosti ali neusojenosti. Ta vprašanja so resnično izjemno 

prepletena in velikokrat popolnoma filozofska. Ob tem je mogoče reči, kot zanimivost, kar pa seveda 

ni odgovor, da je znani britanski filozof dr. Bertrand Russell, ko je bil star 18 let takšna in podobna 

vprašanja napisal na list papirja, dal v kuverto in to odprl pri svojih 80. Medtem je napisal in preučil 

celotno filozofijo Zahoda, vendar tudi takrat ni uspel odgovoriti na nobeno od zapisanih vprašanj. Če 

se poglobimo v filozofska vprašanja starih Grkov, lahko ugotovimo, da so tudi ta skozi vso zgodovino 

človeštva ostala v bistvu neodgovorjena in da vsaka doba človeške zgodovine, prispeva vedno nove 

in nove modroslovce, a na končna vprašanja, odgovorov praktično ni. Na to je opozorila tudi znana 

filozofinja preteklega stoletja Simone Weil. 

 

mailto:info@zifs.si
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Z ROČNIM E-MTB NA KRVAVEC 
Edo Ješe 

 

     
                                                                                                                                                                     Foto: Edo Ješe   

Že lansko leto sem bil z gorskim kolesom (z ročnim pogonom spredaj in dvema manjšima 
motorjema na zadnjih kolesih) na Krvavcu, a sem se zaradi nevihte moral hitro obrniti 
domov. Zato sem imel ta izlet v načrtu za letos. 
 
Zgodaj zjutraj, 3. avgusta, sem se odpravil. Napovedano je bilo kar vroče vreme, a vse do vrha temperatura 
ni dosegla kaj dosti čez 20°C. Ker je pot dolga ter strma in sem hotel prihraniti, kar največ baterije za krvavške 
strmine, mi je bilo vseeno kar toplo. Eno uro sem potreboval do Grada, kjer pa se začne pravi vzpon preko 
Ambroža. Do Jezerc, do koder je asfalt, sem za 11,7 km potreboval še 1 h 45 minut. Nato se cesta položi in 
spremeni v lep makadam do zgornje postaje gondole (1.477 mnv).  
 
Do Hotela Krvavec in Plaže (na višini 1.600 m) pa so v lanskem letu celo položili asfalt. Na Plaži sem se seveda 
moral obvezno ustaviti (naj bo na smučanju ali kolesarjenju;), spiti pivo in pojesti nekaj sladkega. Plan je bil 
izpolnjen, a ob počitku in ogledu poti proti vrhu (grob, kamniti makadam), sem vprašal natakarico, do kam 
lahko pridem. Odgovorila je, da verjetno do vrha Krvavca, da gre pa pot tudi na Zvoh, kamor pa še »navadni« 
kolesarji ne pridejo. Če sem prišel že do tu, imel pa sem še skoraj pol energije v bateriji, sem se po okrepčilu 
odločil odpraviti pogledat, do kam res lahko prilezem. 
 
Pot do Doma na Krvavcu (1.684 mnv) je bila kar lepa in ne prestrma, nato pa do vrha Krvavca (1.853 mnv) 
postane težja (večji kamni) in strmejša. Nekaj deset metrov so jo celo zabetonirali, da do oddajnika lahko 
pridejo z avtom.  
 
Po vrhu Krvavca sem se spustil in si ogledal še pot na Zvoh, stanje baterije in pa seveda moje stanje duha. 
Pot je na najstrmejšem delu tlakovana, baterija je imela še nekaj energije, jaz pa volje. Torej sem se odločil, 
da poskusim. V teh dobrih 500 metrih sem se dvakrat ustavil (Garmin je kazal 32 odstotni naklon), se nadihal 
in potipal, koliko se motorji grejejo (uporabljal sem cca. 350 W moči), a vseeno prišel do vrha vlečnice Zvoh 
na višini 1.950 m.  
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Tod je akumulacijsko jezero, ki pa je ob tej suši tudi precej prazno. Že od Doma na Krvavcu, na vrhu Krvavca, 
predvsem pa na Zvohu, se odpirajo krasni razgledi na Ljubljansko kotlino skupaj s Šmarno goro ter na drugo 
stran proti Veliki planini. Ob teh razgledih z vrha se zaveš, kako visoko si in si rečeš - splačalo se je.  
 
Samo za spust sem porabil eno uro. No, od Cerkelj do doma pa je bilo res že vroče, kot so napovedali. Še 
nekaj podatkov, ki so za kolesarje nujni: skupaj sem v 8 urah vozil 6 ur (štiri do vrha in dve nazaj do doma) 
ter naredil čez 77 kilometrov in 1.750 višinskih metrov. 
 
 

NAPOLEON IN JOSEPHINE 
Zoran Radonjić »Žonki«* 

 

            
Josephine                                                                                                                                                                                                                                      

(Ilustrirana zgodovina sveta, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, 1996, stran 260) 

Napoleon Bonaparte (1769–1821), eden največjih svetovnih osvajalcev, je osvajal svojčas evropske države 
kakor za stavo, njegovo srce pa je uspela najbolj osvojiti dama, katere čare lahko vidite na sliki. Lepa in 
zaradi ljubezenskih pustolovščin razvpita vdova Josephine de Beauharnais je imela dobre stike s člani 
direktorija, najvišje izvršne oblasti v Franciji v letih 1794–99, in pomembno vlogo v pariških salonih. Očarala 
je Napoleona, ki je zaradi nje razdrl zaroko z Desirée Clary, hčerko svilnega trgovca v Marseillu. Njena zveza 
z Napoleonom je trajala od 1796 do 1810, ko se je le–ta poročil z Marijo Luizo, hčerko avstrijskega cesarja 
Franca, zaradi političnih in dinastičnih razlogov (Napoleon je hotel imeti svojega naslednika, Josephine pa 
mu ni mogla roditi otroka). 
 
Napoleonova pisma, iz katerih so spodnji odlomki, so iz časov, ko je Josephine popolnoma prevzela slavnega 
vojskovodjo. 
 
»Pričakujem te, vsega si me izpolnila, tvoja podoba in opojni večer ne dasta miru mojim čutom. Sladka, 
edinstvena Josephine, kaj delate z mojim srcem! Ali ste hudi name? Ste žalostni? Nemirni? ... Toda ali sam 
najdem kdaj mir, če se vdajam strasti, ki me žene, da z vaših ustnic, iz vašega srca srebam plamen, ki me 
sežiga? Ah, to noč sem spoznal, da mi vas vaša podoba nikoli in nikdar ne more nadomestiti. Opoldan 
odpotuješ, čez tri ure te bom videl, dotlej, mio dolce amor, tisoč poljubov! Ti pa mi ne daj nobenega, izžigajo 
mi kri!« 
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 »Ne ljubim te več, sovražim te! Grda si, neumna, nespretna, ne pišeš mi, ne ljubiš svojega moža. Kaj pa 
počnete ves dan, madame? Kakšen važen opravek vam jemlje čas, da ne morete pisati svojemu najdražjemu? 
... Kdo je ta bajni ljubimec, ki vam da toliko opraviti in vam ne da, da bi pisali svojemu možu? Pazite se, 
Josephine: neko lepo noč vlomim vaša vrata in bom stal pred vami! Resno sem v skrbeh, draga prijateljica, 
piši mi hitro štiri strani samih ljubeznivih stvari, ki bodo polnile moje srce s srečo. Upam, da te bom kmalu 
objel in te posul z milijoni poljubov, ki bodo vroči kakor na ekvatorju!« 
 
»Sreča ali nesreča moža, ki ga ne ljubiš, naj ti ne delata skrbi: moja usoda pa je, tebe ljubiti ... Le ne brigaj se 
za nesrečo svojega moža, ki živi samo zate. Če bi zahteval od tebe ljubezni, kakršna je moja, bi bil krivičen. 
Zakaj hoteti, da bi nežne čipke tehtale toliko kot zlato! ... Moja napaka je, da me narava ni obdarila s čari, ki 
bi te pritezali. Edino, kar zaslužim, je nekoliko obzirnosti od Josephine, nekoliko spoštovanja, kajti ljubim vas 
do blaznosti in sicer samo vas ter edino vas. Pozdravljeni, oboževanja vredna gospa ... Če je gotovo, da me 
ne morete več ljubiti, bom zaprl svojo bolečino in se bom zadovoljil s tem, da vam bom skušal koristiti, kjer 
bom mogel ... Odprl sem pismo še enkrat, da bi te poljubil. Ah, Josephine! Josephine!« 
 
*Opomba 
Kombinacija tikanja in vikanja v Napoleonovih pismih Jesephine ni napaka! Odlomki so iz knjige: Emil Ludwig, 
Napoleon – Veliki Korzičan, prevedel Josip Vidmar, založba Obzorja Maribor, 1983,  str. 38, 58, 59. 
 

*Zoran Radonjić je redni član ZIFS ter profesor sociologije in zgodovine. 
 
 

ŠTEHVANJE V SAVLJAH 
Borut Pogačnik 

 

     
                                                                                                                                   Foto: B.P. – ZIFS avgust 2022   

Franci K. iz Savelj pri Ljubljani je že večkrat omenjal zanimivo etnološko tekmovanje - »štehvanje«, ki ga 
prirejajo v njegovem domačem okolju.  
 
Štehvanska nedelja je vsako leto na pragu poletja. Gre za zanimivo etnološko posebnost, saj jezdeci razbijajo 
leseni čeber. Baje je to tekmovanje zakoreninjeno še iz časov turških vpadov v naše kraje in gre za podobno 
igro in tekmovanje, kot je to v primeru Sinjske alke, ki je bila prav zadnjo v nedeljo. 
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NA LADJI PONORELIH 
Borut Pogačnik  

 

 
                                                  Foto: Niko Kostjukovskij 

Slovenski pisatelj Alojz Rebula je nekoč dejal, da Zemlja ni naša domovina, pač pa ladja s katero plujemo 
večnosti naproti. Takšna kot je zdaj, spominja na ladjo norcev.  
 
Vojna, ki smo ji priče, je vojna za  nevidno bogastvo, ki je v zemlji in pod njo. Vodijo jo, skrivaje se za politiko, 
oligarhi vseh vpletenih. Kako pomembneje je BITI od IMETI, je Erich Fromm preiskoval in dokazal že v 
prejšnjem stoletju. A, kdo to sploh hoče vedeti? Zob za zob, oko za oko, glava za glavo, je znan starozavezni 
imperativ, ki se na ukrajinskih tleh udejanja že od 2014. Kot, da nikoli ni bilo novozaveznega popravka.  
 
Ekonomisti svare, da je Evropska unija s sankcijami dejansko storila gospodarski samomor, saj sta se rusko 
gospodarstvo in rubelj samo še okrepila. Norostim pa še ni videti konca, saj se spet vračamo k umazanim 
gorivom, kot je premog. Na nemških tleh ugašajo jedrske elektrarne in prižigajo termoelektrarne, kar je 
popolnoma v nasprotju z vsemi priporočili pariškega protokola.  
 
Da bi svet še bolj približali tretji svetovni vojni, pa je tokrat poskrbela predsednica predstavniškega doma 
ameriškega kongresa Nancy Pelosi in odšla v žarišče konflikta, to je na Tajvan, ali po starem na Formozo, ki 
ga Kitajska šteje za svoje integralno ozemlje. Izvoz demokracije se je spridil že v Iraku in Afganistanu, vendar 
očitno spomin na to ni več tako svež.  
 
Simone Weil je točno pred 80. leti napisala: "Resnično je v biti srečanje dobrega z razumom!" Tega pa ni na  
Zemljinem obzorju že dolgo dolgo časa... 
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