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NSi SKUŠA UKINITI DRŽAVNI SVET, VENDAR INVALIDI ODLOČNO PROTI
Dane Kastelic*

Dane Kastelic

Foto: Katarina Lukešević

Prepričan sem, da je izjava predsednika N.Si Mateja Tonina, katero je izrekel na tiskovna konferenci N.Si, v
četrtek, 15. septembra 2022, in se nanaša na ukinitev Državnega sveta, zelo nepremišljena in po mojem
osebnem mnenju že meji na populizem.
Ravno skozi proceduro Državnega sveta smo slovenski invalidi v zadnjih štirih letih na podlagi različnih
posvetov, pobud Vladi in ministrstvom, kakor tudi z vloženimi Zakonodajnimi iniciativami v Državni zbor,
odpravili nemalo anomalij, ki so se skozi trideset letno delovanje slovenskega parlamentarizma prikradle v
slovensko zakonodajo.
S široko zastavljenimi posveti zainteresirane javnosti smo opozorili na težave, ki se pojavljajo v socialnem in
invalidskem varstvu. Pobude državnih svetnikov pa so tiste s katerimi konkretno opozorimo izvršno oblast
na katerih področjih je potrebna posebna pozornost pri reševanju določenega vprašanja na tem področju.
Osredotočil se bom samo na področje socialnega in invalidskega varstva, kar kot državni svetnik
predstavljam v trenutni sestavi Državnega svet. Navedel pa bom samo nekaj najbolj odmevnih dejanj, ki so
izjemnega pomena za določeno vrsto invalidnosti ali sistem delovanja:
 Sooblikovanje strokovnih posvetov skupaj s predstavniki invalidov, stroke in politike; Uresničevanje
človekovih pravic invalidov, Znakovni jezik za vse, Pravica oseb s težavami v duševnem zdravju do
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osebnega asistenta, Poklicna in zaposlitvena rehabilitacija včeraj, danes in jutri, Implementacija
ustavnega zakona o razvoju slovenskega znakovnega jezika,…
Posredovane pobude kot državnega svetnika; Pobuda za obravnavo problematike invalidskih
pokojnin in diskriminacije v sistemu pri obravnavi enakih možnosti nadomestil za telesne okvare
invalidom, Pobuda za zakonodajno iniciativo s katero bi se odpravilo obstoječo diskriminacijo med
osebami s telesnimi okvarami, ki so nastale kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in
osebami s telesnimi okvarami, ki so nastale kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela, Pobuda v
zvezi s podnaslavljanjem in predvajanjem oddaj Javnega zavoda RTV Slovenija v slovenskem
znakovnem jeziku in zagotovitev spremljanja informacij prek zvočnih podnapisov,….
Preko Državnega sveta so v proceduro Državnega zbora vložene Zakonodajne iniciative: Predlog
zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ za
področji obnovitvene rehabilitacije invalidov in zdravstvenega letovanja otrok, o ustanovitvi Sveta za
invalide Republike Slovenije, ki je v skladu s 33. členom Konvencije ZN o pravicah invalidov in
priporočilom Odbora ZN za pravice invalidov, ki deluje v Ženevi, na Zakona ZPIZ-2, ki se nanaša na
odpravo diskriminacije do dodatka za pomoč in postrežbo pri otrocih invalidih, na Zakon ZPIZ-2
odprava anomalije, katera je zaradi obračuna prispevkov za pokojninsko dobo zaposlene invalide
destimulirala, da bi ostali na trgu dela,…

Zato izjava stranke N.Si, ki je zapisana na njihovi spletni strani in se glasi; «Državni svet se je v zgodovini
samostojne Slovenije pokazal kot organ, ki nima resnega doprinosa na politične procese odločanja v državi.
Hkrati pa se za njegovo delovanje namenja nezanemarljiv obseg javnih sredstev. Že zelo dolgo se v splošni in
strokovni javnosti postavlja vprašanje, ali je njegov obstoj sploh smiseln. Država, kot je Slovenija, po našem
trdnem prepričanju ne potrebuje še drugega doma parlamenta«, za mene osebno ni sprejemljiva, saj
omejuje pluralnost v slovenskem političnem prostoru, ki je najpomembnejša značilnost
moderne demokracije. To poljudno pomeni nepriznavanje različnih interesov in prepričanj, oz. stališč
slovenskih državljanov.
*Dane Kastelic je državni svetnik.

Oddaja na to temo, bo predvidoma med 10. in 14. oktobrom, o čemer boste še podrobno
obveščeni. Pričakovati je, da bodo tudi ostali interesi zastopani v Državnem svetu
reagirali na tovrstno »pobudo« nekaterih politikov!

VSE SE DRAŽI, PRIHODNOST JE NEGOTOVA
Povzeto iz revije Jana
V zadnji številki revija Jana si lahko preberete intervju s prof. dr. Maksom Tajnikarjem, znanim ekonomistom,
ki poučuje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Beseda je tekla o covidu, suši, vojni, o tem kaj vse nas čaka v
prihodnosti.
»Čeprav je na tem svetu 250-krat več plina, kot ga potrebujemo, znamo proizvajati elektriko in nafte ni
zmanjkalo, so se prebudila pesimistična pričakovanja. Nenadoma smo ugotovili, da sta Ukrajina in Rusija med
največjimi izvozniki plina, nafte in tudi žit ter nekaterih drugih surovin. Čeprav se niti energenti niti žita tedaj
še niso podražili v proizvodnji, so prevladale napovedi: jesen in zima 2022 bosta katastrofa. In cene so na
ramenih špekulantov in zlih pričakovanj začele rasti,« je med drugim povedal prof. dr. Tajnikar. Več pa si
lahko preberete v reviji Jana, št. 35, 30. avgust 2022.
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V UPANJU NA LEPE DNI
Borut Pogačnik

Anita Hočevar, predsednica

Foto: B.P. – ZIFS 2022

Anita Hočevar je ena od sončnih osebnosti našega časa, če lahko tako rečemo. Kljub multipli
sklerozi, živi polno življenje in uspešno vodi Dolenjsko podružnico multiple skleroze že vrsto
let.
Gostja naših oddaj je bila tokrat že tretjič, ter smo tako spregledali, da je bila naša prva oddaja z njo na radiu
v Novem mestu, ko je nastopila skupaj s takratnim organizatorjem v Združenju multiple skleroze Štefanom
Kušarjem, ki je zdaj sekretar Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Odličnega spomina, kot je sicer, je
poslušalcem Radia Zeleni val tudi tokrat podala vrsto zanimivih informacij.
Oddajo so spremljala tudi tri nagradna vprašanja in eno od teh je bilo tudi precej edukativno, kajti nagrajena
poslušalka se bo lahko udeležila predavanja o multipli sklerozi v Novem mestu s pravo in dobro malico.
Izobraževalnost oziroma ozaveščanje javnosti o različnih vrstah invalidnosti, je pa tudi sicer namen Združenja
invalidov – Foruma Slovenije že od leta 1994 naprej.
Čeprav se je že upokojila, pa je tudi vseskozi zvesto delala, nazadnje tudi v pisarni Slovenskih železnic. Že na
njihovi domačiji, kjer je bilo pet sester, so te že zgodaj v otroštvu morale prijeti za delo na domači kmetiji.
Vsaka invalidska organizacija izvaja tudi posebne socialne programe, ki so toliko posebni, kot zahteva
posebnost vsake vrste invalidnosti. Zato tudi v podružnicah in na Združenju multiple skleroze izvajajo vse
tiste programe, ki ustrezajo njihovemu članstvu. Posebnega pomena je Obnovitvena rehabilitacija in
ohranjevanje zdravja, ki se izvaja na številnih lokacijah ob morju in v zdraviliščih.
Dolenjska podružnica obsega 19 občin oziroma področje celotne Dolenjske, razen Grosuplja, ki pa je že
druga podružnica, ki pa jo vodi Herman Josef Petrus van Midden, kjer so tudi zelo dejavni. Toda več o tem
več o naši prihodnjih oddaj na to temo.
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Oddajo lahko od danes naprej že poslušate preko linka:
https://soundcloud.com/radiozelenival/odprta-dlan-anita-hocevar-predsednica-podruznice-zruzenja-zamultiplo-sklerozo-slovenije

NOVE DEMENCI PRIJAZNE TOČKE
Maja Selič

Foto: Spominčica – Alzheimer Slovenija

V petek, 16. septembra 2022, se je tudi Pošta Slovenije s svojimi 4 Poslovnimi enotami v
Mariboru, Celju, Kopru in Ljubljani, pridružila mreži Demenci prijaznih točk, ki jih
Spominčica odpira po vsej Sloveniji.
Demenci prijazne točke sta odprli Štefanija Zlobec, predsednica Spominčice in Nataša Hakl, direktorica pošte
PE Maribor. Različne organizacije skupaj ustvarjamo Demenci prijazno družbo. Dobrodošla Pošta Slovenije!

V ponedeljek, 19. septembra 2022, je Zdravstveni Dom Ljubljana s svojimi 8 enotami:








Enota Bežigrad, Kržičeva ulica 10
Enota Center, Metelkova ulica 9
Enota Moste-Polje (3 točke)
Enota Moste-Polje, Prvomajska ulica 5
PE Fužine, Preglov trg 14
PE Polje, Cesta 30. avgusta 2
Enota Šentvid, Ob zdravstvenem domu 1
Enota Šiška, Derčeva ulica 5
Enota Vič-Rudnik, Šestova ulica 10

postal Demenci prijazna točka. Demenci prijazne točke so odprli Štefanija L. Zlobec, predsednica
Spominčice, prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med. spec. in dr. Božidar Voljč, član Strokovnega odbora
Spominčice.
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MNOGI INVALIDI IZLOČENI ZARADI PRAVNE PRAZNINE
Boris Horvat Tihi

Boris Horvat Tihi, predsednik AURIS Kranj

Foto: arhiv MDGN AURIS Kranj

Pravna praznina nastane pri izvedbi zakonodaje ko se v praksi pokaže, da vsi državljani niso
enakopravno obravnavani in s tem diskriminirani. Klasičen primer diskriminacije je tudi
priznavanje nadomestila za invalidnost kljub povsem enakemu statusu invalidnosti.
ZPIZ-2 priznava nadomestilo samo tistim invalidom, ki so postali invalidi v delovnem razmerju, medtem ko
so ostali invalidi izločeni in tak način izločevanja se potem prenaša tudi na druge zakone in uredbe kot so
recimo najnovejši energetski boni, kjer je velika večina invalidov izločena kljub dejstvu, da imajo uradno
status invalida.
In kljub dejstvu, da so najbolj socialno ogroženi ravno tisti invalidi, ki ne prejemajo nadomestila za
invalidnost. Gre predvsem za načelo in vse prevečkrat boleč in sramoten občutek krivice in manjvrednosti
kar se v normalni socialni državi ne bi smelo dogajati. Tudi zato, ker imajo uradno priznan status z
verodostojno odločbo ZPIZ-a s katero lahko povsem enakovredno uveljavljajo svoje pravice v številnih drugih
zakonih.
In tako bi moralo biti tudi v zakonu, ki ureja pravico do nadomestila kar nenazadnje zelo jasno navajata tudi
varuh človekovih pravic in zagovornik načela enakosti, ki sta glede tega povsem enotnega mnenja, da je tak
način različne obravnave dejansko diskriminatoren, nesprejemljiv in nedopusten za socialno državo zato
pričakujeta od ustreznih organov in odločevalcev, da se to sistemsko uredi.
Vlade se menjajo problemi pa ostajajo, številni zapisniki in obravnave potrjujejo, da se je to problematiko
obravnavalo že v prejšnji vladi in še prejšnji, sprejeti so bili uradni sklepi v državnem zboru, ki naj bi
zavezovali pristojna ministrstva in odločevalce.....
Naj citiram le zadnji sklep Komisije za socialno varnost, delo, zdravstvo in invalide v državnem svetu RS:
»Komisija pričakuje, da bodo ključni deležniki čim prej pristopili k spremembi veljavne ureditve nadomestil za
telesne okvare na način, da se bo zagotovilo enakopravno obravnavo vseh oseb s telesnimi okvarami ne glede
na vzrok za njihov nastanek.«
5

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:
 Klical je tetraplegik iz Sežane, ki ga je zanimalo, če lahko nabavi električni voziček namesto klasičnega,
ki ga ne more več poganjati. Podrobno je obrazložil svoje stanje ter prosil za pomoč. Zanimalo ga je
tudi, kako do dvigala, ker zaradi vozička ne more do 1. nadstropja v hiši.
Napotili smo ga na Zvezo paraplegikov Slovenije, ki mu bo gotovo pomagala tudi glede tega, koliko je
upravičen s strani zdravstvene zavarovalnice in koliko bo moral prispevati še sam, ker verjetno tega
v celoti zavarovalnica ne pokrije;


Več poslušalcev je toplo pozdravilo oddajo o pravicah otrok in nastop Aleša Primca. Tudi invalidi –
starši otrok so zelo zaskrbljeni nad najnovejšo odločitvijo Ustavnega sodišča RS.
Več o tem pa lahko preberete tudi v samostojnem članku Aleša Primca, ki ga objavljamo v tej številki,
saj je tudi on oče otroka s posebnimi potrebami. Radijska oddaja Odprta dlan z gostom Alešem
Primcem je bila na sporedu 7. septembra in jo lahko tudi preko linka poslušate v arhivu radia:
https://soundcloud.com/radiozelenival/odprta-dlan-ales-primc

S seje odbora

Foto: MMC RTV SLO

V Državnem zboru je, 14. septembra, na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide, tekla
beseda prav o tej temi. Razpravljavci so otrokove pravice odlično predstavili. Bistvo razprave je bilo v
naslednjem. Zavezujoče pravice otrok so v Deklaraciji o človekovih pravicah OZN in Konvenciji o
pravicah otrok OZN. Konvencije so nad vsemi sodišči in tudi nad slovenskim ustavnim sodiščem, so
opozorili predstavniki otrokovih pravic
Tudi Ustava RS namreč v 8. členu zahteva upoštevanje mednarodnih konvencij. Družino pa ščiti tudi
53. člen naše ustave. Žal so prevladali interesi levih strank v odboru in tako je zakon predviden za
obravnavo v Državnem zboru. Podporniki otrokovih pravic napovedujejo referendum.
Sejo lahko poslušate in gledate v arhivu RTV SLO: https://365.rtvslo.si/arhiv/seje-odbora-za-delodruzino-socialne-zadeve-in-invalide/174899259
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SPREHOD ZA SPOMIN
Maja Selič

Foto: Spominčica – Alzheimer Slovenija

V sredo, 21. septembra, smo organizirali Sprehod za spomin. Ob 10.00 uri smo se zbrali pred
Narodno galerijo. Začeli smo s kulturnim programov, sledil je govor predsednice Spominčice
Štefanije L. Zlobec, nato pa smo se odpravili proti Mestni hiši, kjer nas je pozdravil župan
Mestne občine Ljubljana Zoran Jankovič.
PRIDOBITEV KARTICE IN NOVI PONUDNIKI
Maja Stojanov

Foto: Kreativna baza

Invalidi z EU kartico ugodnosti lahko pri ponudnikih, ki sodelujejo v projektu, uveljavljajo številne in
raznovrstne ugodnosti, predvsem na področju prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa. Kartica je
namenjena vsem skupinam invalidov: slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, gluhoslepim, gibalno
oviranim osebam, osebam z motnjami v duševnem razvoju in dolgotrajno bolnim osebam.
Imetniki Evropske kartice ugodnosti za invalide lahko ugodnosti uveljavljajo pri skoraj 450 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. To so:
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Slovenia vacation deluje preko spleta in nimajo fizične poslovalnice (popust na vse storitve na uradni
spletni strani – 5%);
Inštitut Rajart (popust ob nakupu umetniških slik – 12%);
KIMON d.o.o. KARATE – PARA KARATE, TAI CHI (dve uvodni uri brezplačne vadbe; 5% popusta na
letno članarino; brezplačno osnovno svetovanje glede vadbe – 100%; pomoč in svetovanje pri
usposabljanju za delo z invalidi in urejanje statusa v okviru športnih aktivnosti);
Ehinaceja za vse, predelava in prodaja ameriškega slamnika in medu (ob nakupu preko spleta
popust na vse izdelke ameriškega slamnika - od 3 do 5%);
Eko domačija ROS (popust na vse izdelke – 10%) in
Tosama d.o.o. (v oddaljenosti do 35 kilometrov iz Vira pri Domžalah je ob predložitvi naročilnice, ki
jo izda zdravnik, dostava brezplačna – 100%; ob dostavi na naročilnico možna tudi brezplačna dostava
ostalih izdelkov iz prodajnega programa).

Ugodnosti vseh ponudnikov preverite na linku: https://www.invalidska-kartica.si/

SLADKI OBISK JESENIC
Katarina Lukešević

Sladkanje na Jesenicah

Foto: S.B.. – ZIFS 2022

Kot vidite, sta majhna malenkost – kavica in čokoladni indijanček, pričarala pristen nasmeh na obrazu
naše uporabnice programa Veriga psihosocialne oskrbe in druženja na fotografiji levo. Z rednimi
obiski izvajalka programa Simona preprečuje socialno izključenost uporabnikov in jim zvišuje kolikor
se le da kvalitetno vsakdanje življenje.
Letošnjo zimo, 7. marca, pa smo na Jesenicah oblikovali tudi skupino, ki se imenuje Prijatelji. Skupina se
sestaja vsak ponedeljek v prostorih Doma dr. Franceta Bergelja na Jesenicah. Vodja skupine Simona vsak
teden pripravi zanimive sproščujoče aktivnosti za razgibavanje in krepitev možganov, kot so na primer:
barvanje in pisanje, igranje miselnih iger, reševanje lažjega Sudoka in križanke. Ker je gibanje zelo pomembna
aktivnost, se tudi odpravijo na 30-minutni sprehod, kjer se naužijejo svežega zraka.
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PRISLUHNIMO TIŠINI: KORISTI IN VLOGA ŠPORTA PRI REHABILITACIJI INVALIDOV
Tina Grošelj

3x3 košarka

Foto: Matjaž Juhart

Tokrat se v oddaji Prisluhnimo tišini osredotočamo na koristi in vlogo športa pri rehabilitaciji invalidov.
Predstavili bomo program Postani športnik, ki spodbuja mlade invalide, da izboljšajo kakovost svojega
življenja, poskrbijo za zdravje in se vključijo v družbo. V drugem delu oddaje pa o vrhunskem športu gluhih.
Slovenska moška košarkarska reprezentanca gluhih tekmuje na prvem svetovnem prvenstvu gluhih v košarki
3 x 3. Podrobnosti v oddaji, ki bo na sporedu na dan, ko praznujemo mednarodni dan gluhih.
Oddaja bo na sporedu v petek, 23. septembra ob 14.40 uri na TV SLO 1.

MLADI INVALIDI V DRUŽBI USPEŠNIH PARAŠPORTNIKOV SPOZNALI
PRILJUBLJENE PARAŠPORTE
Drago Perko

Mladi so se preizkusili v namiznem tenisu

Brina Božič, trenerka lokostrelstva

Foto: Marko Pigac

Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite (Zveza ŠIS - SPK),
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča (URI Soča) ter Lidl Slovenija so za paciente na URI
Soča, mlade invalide in ostale obiskovalce pripravili PARAFEST »Postani športnik«.
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Na dogodku so uspešni slovenski parašportniki in paralimpijci predstavili najbolj priljubljene parašporte, ki
so jih lahko obiskovalci tudi preizkusili. Anej Doplihar in Luka Trtnik sta zbrane navdušila s svojo življenjsko
zgodbo, ki ju je pripeljala v šport.
Osrednji namen dogodka je bil invalidnim otrokom in mladostnikom predstaviti različne možnosti gibanja in
ukvarjanja s športom, ki je za njih pomemben dejavnik za boljšo fizično pripravljenost, vključevanje v družbo,
večjo samozavest in nenazadnje tudi za rehabilitacijo.
Na dogodku, ki ga je med drugim obiskala tudi direktorica direktorata za šport, dr. Mojca Doupona, so tako
predstavili pet najbolj priljubljenih parašportov – parakolesarstvo, paralokostrelstvo, košarko na vozičkih,
boccio in para namizni tenis. Na URI Soča športne aktivnosti redno vključujejo v rehabilitacijske procese, tako
pri odraslih kot otrocih, je poudaril dr. Zvone Čadež, generalni direktor URI Soča. Zbrane sta nagovorila tudi
Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja v Lidlu Slovenija, ter Gregor Gračner, podpredsednik Zveze
ŠIS-SPK.

ŽIVAHNO V MURETINCIH
Katarina Lukešević

Prijetno druženje v Muretincih

Foto: A.P. – ZIFS 2022

Tokrat sta se naša izvajalca programa Veriga psihosocialne oskrbe in druženja Anton in Slava odpravila na
podeželje, natančneje v Muretince, kjer sta v prijetni družbi z uporabniki programa poklepetala ob kavici.
Tako kot uporabnike v Muretincih, obiskujeta še številne druge invalide s področja Vzhodne Štajerske, ki v
teh dneh želijo čim več stikov in obiskov v svojih domovih. Veseli so, če jih lahko Anton in Slava popeljeta na
sprehod do bližnjega parka, cerkve ali namesto njih odideta po zdravila v lekarno ali v trgovino po nujna
živila.
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PRISLUHNIMO TIŠINI: DOPOLNJEN JE SEZNAM TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV
ZA GLUHE IN NAGLUŠNE
Tina Grošelj

Foto: ZDGNS

35-letni Andraž Andrejc si je dolga leta zanikal, da slabo sliši, dokler ni ugotovil, da ne sliši hčerinih prvih
besed. Končno je pridobil slušni aparat, brez katerega si danes ne predstavlja več življenja. Uporablja tudi
številne tehnične pripomočke, ki mu lajšajo vsakdan. V tokratni oddaji smo preverili, kakšne novosti prinaša
dopolnjeni Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila.
Oddaja bo na sporedu v soboto, 24. septembra ob 14.40 uri na TV SLO 1 in v petek, 30. septembra ob 14.30
uri na TV SLO.

KOLIKO JE V NAS MORALE IN ETIKE?
Borut Pogačnik

Foto: Katarina Lukešević

Velikokrat se srečujemo s pojmoma morale in etike. Morala je nekaj, kar je v neki družbi in okolju edini
sprejemljivi način razmišljanja in delovanja, medtem ko je etika tisto, kar je sprejemljivo in dano po vsem
svetu.
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Znani angleški umetniški kritik John Ruskin je podal zelo zanimivi test o naši morali in etičnosti. Vzel je za
primer človeka – pacienta, ki pride k zdravnika in mu ta pove, da je pred njim samo še 7 dni življenja. Od
tam naprej pa je zelo pomembno, kaj bo ta človek počel; ali bo upal na nagrado za svojo preteklost ali pa se
bo maščeval svoji okolici za vse, kaj mu ta ni dala ali mogla dati.
Moralna pravila vladajo v določeni družbi v določenem času (mores-običaji). Etična pravila pa so univerzalna
in veljajo ves čas in v vsaki družbi. Glavni cilj je ohranjanje človeških življenj in vseh ljudi, in to celo ne glede
na moralna pravila.
Vsakdo lahko že danes razmišlja, kaj bi on počel v teh 7 dneh, če bi mu bil dan samo še teden dni življenja!

ODPRTA SCENA
ZAŠČITIMO PRAVICE OTROK – TUDI INVALIDNIH
Aleš Primc

Foto: Aleš Primc

Stran od medijske pozornosti v Državnem zboru konec poteka sprejem sprememb Družinskega zakonika,
katerih namen je uzakoniti posvojitve otrok v razmerja dveh moških, dveh žensk, dveh transseskualcev
(ljudje, ki spreminjajo spol), dveh kvirseskualcev (ves čas menjajo spole v svojem doživljanju), interseksualcev
(čutijo, da so nekje vmes med različnimi spoli) itn. Skratka, če bo sprememba zakona sprejeta, bo otrok
lahko posvojen v kakršnokoli razmerje, edino, kar bo prepovedano, bo, da otroka ne smeta posvojiti stara
mama in stari oče, čeprav so prav stare mame in stari očetje vnukom najbližje, takoj za starši. Do sedaj sta
lahko otroka posvojila samo mož in žena, poročena ali neporočena, ker je veljalo zelo utemeljeno stališče,
da je za otroka najboljše, če ima mamo in očeta, ki mu edina lahko nudita tako moško, kot žensko vzgojo in
razvoj. Nekateri razumejo, da spremembe Družinskega zakonika prinašajo tudi novo obveznost države, da
mlade v vrtcih, šolah, zdravstvenih in socialnih institucijah usposablja za vsa mogoča partnerstva, se pravi ne
le za odnos fanta in dekleta, ampak tudi homoseksualnega partnerstva, lezbičnega partnerstva,
transseksualnega partnerstva, aseksualnega partnerstva itn. Pobudniki te ureditve so namreč prepričani, da
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obstaja več kot 100 spolov. Problem tovrstne vzgoje v vrtcih in šolah je, kot kažejo tuje izkušnje, da vrtci in
šole spodbujajo otroke k spreminjanju spola in spolne usmerjenosti, prav to pa je tudi vsebina slovenskega
učbenika s tega področja z naslovom Ljubezen je ljubezen, ki si ga lahko pogledate na povezavi:
http://24kul.si/media/datoteke/Ljubezenjeljubezen.pdf (24kul.si)
Treba je tudi vedeti, da po veljavni družinski zakonodaji istospolni partnerji v Sloveniji niso v ničemer drugače
obravnavani, razen kar zadeva dostop do otrok, medtem ko so otroci, ki živijo v istospolnih razmerjih v celoti
enako obravnavani kot vsi ostali otroci, kar je seveda edino prav.
Sam imam otroka s posebnimi potrebami. Večina ljudi ga lepo sprejema, žal so nekateri do njega tudi osorni
in nesramni. To me kot očeta posebej prizadene, čeprav nikogar ne obsojam, ker se res včasih obnaša
drugače kot večina. Prav gotovo si je potrebno prizadevati in delati za večje sprejemanje ljudi, ki so na
kakršenkoli način drugačni od večine. Gotovo pa ni prava pot, da vse otroke silimo, da začnejo dvomiti o
svojem spolu in spolni usmerjenosti ter spreminjati spol. To bi bilo tako, kot bi jaz pričakoval, da se bodo vsi
otroci v šoli učili, kako postati avtisti, zato ker je moj otrok avtist. Prepričan sem, da če se bodo vsi otroci
učili, kako spreminjati spol, to ne bo povečalo sprejemanja homoseksualcev, lezbijk, transseksualcev itn.,
ampak se bo predvsem povečalo število otrok, ki bodo trpeli zaradi negativnih posledic spreminjanja spola
preko psihiatričnih obravnav, hormonskih terapij in kirurških posegov. Prav to se namreč dogaja v državah,
ki so prve uvedle te prakse (Švedska, Danska, Velika Britanija…).
Mnoge starše otrok s posebnimi potrebami skrbi, kaj bo z njihovimi otroki, ko bodo oni obnemogli. Tudi jaz
sem med njimi.
Vlada bi morala pred sprejemanjem takih bistvenih sprememb bolje preudariti vse vidike, predvsem z vidika
koristi otrok, kakšno škodo lahko to prinese otrokom in ne na prvo mesto postavljati uveljavljanja interesov
zelo vplivne skupine LGBT (lezbijke, homoseksualci, biseksualci, transseksualci). Starši, ki se ne strinjajo s
temi spremembami Družinskega zakonika, lahko pridejo izraziti svoj nestrinjanje na shod z zaščito otrok in
družin pred Državni zbor v torek, 29. septembra, ob 17.00. Več kot nas bo, bolj resno bodo poslanci razmislili
in upajmo, da ne bodo sprejeli teh za otroke in družine škodljivih sprememb Družinskega zakonika.

HOSPICKAFE – ŽIVETI DO KONCA
Andreja Martinčič

Foto: Slovensko društvo Hospic

Na Hospickafeju z naslovom Živeti do konca se bomo posvetili temi dostojanstva, spoštovanja lastnih želja
in duhovni živosti vse do konca posameznikovega življenja. Z nami bodo: pater, dr. Karel Gržan, dr. Manca
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Košir, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in vodja Sektorja za dolgotrajno oskrbo na Ministrstvu za
zdravje Tanja Petkovič. Z njimi se bo pogovarjala Carmen L. Oven.

IZBRANI POGOVORI ZA DUŠO IN SRCE – NE ME SILIT, DA TI LAŽEM
Založba Primus in Mladinska knjiga

Foto: Založba Primus

Prisrčno vabljeni na globok pogovor s Suzano Zagorc, s katero se bo Katarina Modic pogovarjala o razvojnih
fazah v življenju ženske, o resnici in laži, pa tudi o sodbah, ki spremljajo prevare. Suzana je avtorica
slovenske uspešnice Ne me silit, da ti lažem, nasmejana ljubiteljica narave, gibanja, sončnih in deževnih dni,
dobre družbe in dni brez vsake družbe – z izjemo dobre knjige.
Njen roman je postavljen v kontekst sodobnega življenja dveh v številnih pogledih uspešnih prijateljic, obeh
na pragu let, ob katerih se zaveš, da čas in energija nista neomejeni, da stvari, ki jih želiš uresničiti, ne boš
mogel vedno znova prelagati nekam v prihodnost, pogosto pa se srečaš tudi s spoznanjem, da je tvoj temeljni
projekt – partnerstvo – na preizkušnji.
Suzana pravi, da je navdih za knjigo dobila med razmišljanjem o tem, kako se naša življenja odvijajo glede na
odločitve, ki jih sprejemamo ali jih sprejemajo naši partnerji in zadevajo tudi nas, ter po drugi strani iz
vprašanja, kako bi se življenje odvilo, če bi sprejeli drugačne odločitve, takšne, ki bi jih vodilo zgolj srce, a jih
nismo, ker smo z nogami preveč na tleh. Ali obratno – ker smo brezglavo sledili srcu in nato doživeli
streznitev.
Dogodek in knjiga sta namenjena raziskovalcem vseh odtenkov življenja, razmišljujočim bitjem in tistim, ki
so prepričani, da že vse vedo. Tistim, ki se radi sprašujejo, kako bi bilo, če ... ravno toliko pa tudi tistim, ki
menijo, da imajo življenje trdno v svojih rokah.

Kdaj: 29. september 2022 ob 18. uri
Kje: Konzorcij, Slovenska cesta 29, Ljubljana
Vstopnine ni!
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GOLOOTOČAN MARJAN
Zoran Radonjić »Žonki«

Goli otok

Foto: arhiv ZIFS

Nekoč sem imel čast pogovoriti se z Marjanom Maškovićem. Ta Črnogorec je bil partizan
med drugo svetovno vojno, leta 1948 pa je postal t. i. golootočan oziroma taboriščnik na
Golem otoku.
V tem zloglasnem taborišču so bili zaprti resnični in imaginarni pristaši Stalina in Sovjetske zveze v času spora
med titoisti in t. i. Informbirojem. Informbiro so sestavljale skoraj vse komunistične partije, dejansko glavno
vlogo v njem je imel Stalin.
Na Golem otoku je bilo največ Črnogorcev, kar pa ne preseneča, saj so Črnogorci in Rusi bili zavezniki že od
časa ruskega carja Petra Velikega (od začetka 18. stoletja). Taboriščniki so lomili kamne (Goli otok je kamnit,
odtod njegovo ime) in jih prenašali s kupa na kup. Poleti je bila neznosna vročina. Pazniki jim namenoma niso
dajali dovolj pitne vode (absurd – okrog in okrog Golega otoka je voda, toda nepitna).
Neki udbovec – pripadnik UDBE (UDBA – srbohrvaško Uprava Državne Bezbednosti oziroma slovensko
Uprava Državne Varnosti – jugoslovanska tajna policija) je vprašal omenjenega Marjana, kako je. Ta mu je
odgovoril: »Skrivam Ahilovo peto, trpim Tantalove muke in opravljam Sizifovo delo!« Udbovec ni imel
pojma, o čem govori Marjan.

Kratka razlaga omenjenih pojmov, ki izvirajo iz antike
Sizifovo delo
Sizif je v mitu ukanil smrt, zato je moral za kazen težak kamen valiti iz ravnine navkreber. Ko je že mislil, da
ga je privalil do vrha, se je breme obrnilo in zahrbtni kamen se je skotalil v globino ter tako znova in znova.
Njegovo delo je danes prispodoba za delo, ki nima uspeha in konca.
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Tantalove muke
Tantal je bil v mitu zaradi izdaje božjih skrivnosti obsojen na večno lakoto in žejo, da je stal pod polnim
drevesom sadja in v vodi do pasu, pa se mu je eno in drugo odmaknilo, če je hotel seči po njem. Njegove
muke so danes prispodoba za muke, ki jih trpi tisti, ki kak užitek vidi, pa ga ne more doseči.
Ahilova peta je prispodoba za edino ranljivo mesto na človeku, občutljivo mesto, slabo stran, kočljivo točko
(po bajeslovnem starogrškem junaku Ahilu, ki ga ni bilo mogoče drugje raniti ko na peti).
*Razlaga zgoraj navedenih pojmov je povzeta iz Slovarja tujk (avtor Stanko Bunc, Založba Obzorja Maribor,
1984).

MOČNO NARASLE REKE
Borut Pogačnik

Foto: B.P. – ZIFS 2022

Z vseh koncev Slovenije so pretekli teden poročali o visokem vodostaju rek, kjer so marsikje prestopile
bregove in ogrožale tudi domovanja številnih invalidov, zlasti na področju Kolpe, Ljubljanice s pritoki, obeh
Sor in drugih rek. Prizori so bili marsikje dramatični, saj so kleti napolnila voda in blato. Škode so izjemno
visoke.
Nekaj pa bržčas gre zelo narobe v naši državi, saj imamo v Ministrstvu za okolje in prostor in tudi na
kmetijskem ministrstvu zaposlenih skoraj toliko ljudi, kot smo jih imeli nekoč za celotno skupno državo, ki je
štela 22 milijonov prebivalcev. Že dolga desetletja premišljujemo in ugotavljamo, kako potrebna bi bila
zaščita pred naraslimi vodami in po drugi strani, kako potrebno bi bilo ustvariti veliko takšnih zajetij in
rezervoarjev vode v primeru sušnih poletij. Lani je bilo 30 let samostojne in neodvisne države Slovenije, ki pa
v teh treh desetletjih, ni praktično naredila nič, niti za eno niti za drugo pomembno svrho rešitve tako
prebivalstva pred vodnimi ujmami in sušo... Mi pa kar premišljujemo in premišljujemo, da se spet zgodi, kot
se je letos!
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NESEBIČNA PREDANOST INVALIDOM BREZ FINANČNE PODPORE
Sodelavci ZIFS

Foto: ZIFS 2022

Sodelavci Združenja invalidov – Foruma Slovenije, smo letos izredno razočarani, kar zadeva odobrena
sredstva s strani FIHO, saj smo letos prejeli polovico manj kot pa še leta 2011 oziroma 6.785 eur mesečno za
osem ljudi. Tako smo za program Veriga psihosocialne oskrbe in druženja, ki je naš osnovni program in za
katerega smo prejeli samo 30 odstotkov od naprošenih sredstev, meseca maja potrošili že praktično vse,
vendar kljub temu program nesebično izvajamo še naprej v vseh okoljih po državi.
Posebni socialni program Dežurna služba, pa zanj nismo dobili NIČ sredstev in ga izvajamo že od 16. marca
2020 naprej. Takrat so nam na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na
Ministrstvu za zdravje in na NIJZ-u obetali vso pomoč. Program smo izvajali, vendar do danes ni bila pokrita
niti ena ura dežurstva.
Zato se zdaj obračamo na vse ljudi dobre volje v naši državi, kakor tudi seveda na vas bralce Sporočevalca,
da nam pri našem humanem delu in poslanstvu pomagate. Naša najmlajša članica ima komaj 7 let in ni edina
med mlajšimi invalidi, največji obseg uporabnikov pa predstavljajo invalidi, ki so izpadli iz vseh socialnih mrež
in smo jim tako samo še mi edina opora in velikokrat tudi spodbuda za preživetje.
Ne morete si misliti, koliko ubogih starejših invalidnih in bolnih je med nami, ki so jih zapustili celo njihovi
najbližji sorodniki. Pomagajmo jim skupaj tudi v tej jeseni in zimi!
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