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SREČANJE S PREDSEDNICO DRŽAVNEGA ZBORA RS 
Mojca Vaupotič* 

 

     
                                                             Srečanje predstavnikov NSIOS s predsednico DZ RS      Foto: arhiv NSIOS 

Predstavniki Nacionalnega sveta invalidskih organizacij (v nadaljevanju: NSIOS) smo se v 
petek, 23. septembra 2022, srečali s predsednico Državnega zbora RS (v nadaljevanju: DZ RS) 
Urško Klakočar Zupančič. Namen srečanja je bil seznaniti predsednico DZ RS z delom, cilji 
in namenom NSIOS.  
 
Predstavniki NSIOS smo bili prijetno presenečeni, saj se je predsednica DZ RS predhodno dobro informirala 
tako o delu NSIOS kot tudi o srečanju in dogovorih predstavnikov NSIOS s predsednikom vlade RS dr. 
Robertom Golobom ter Simonom Maljevcem, sekretarjem MDDSZ glede vzpostavitve operativnega organa, 
ki bo sestavljen iz predstavnikov vlade in invalidskih organizacij. 
 
Ta organ bo na operativni ravni obravnaval izzive, s katerimi se srečujejo invalidi. Predsednica DZ RS 
verjame, da gre za zelo potreben organ, ki bo lahko pripravljal kakovostne rešitve oz. spremembe zakonskih 
in podzakonskih aktov. V. d. predsednice NSIOS-a Mateja Toman pričakuje, da bo ta skupina ustanovljena v 
oktobru tega leta. 
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Predstavniki NSIOS so predsednici DZ RS predstavili tudi izzive, s katerimi se invalidi srečujejo v vsakdanjem 
življenju. Ker je izzivov veliko, so se na srečanju dogovorili, da se bodo najprej lotili hitro rešljivih. Med 
njimi je možnost brezplačnega javnega prevoza za vse invalide, saj ta trenutek delovno aktivni invalidi nimajo 
pravice do brezplačnega prevoza. 
 
V nadaljevanju so predstavniki NSIOS predstavili tudi težave z dostopnostjo, tako fizično kot digitalno. 
V NSIOS si želijo sodelovati v zakonodajnem postopku, kar je po njenih besedah prav, saj "seveda oni najbolje 
vedo, kaj potrebujejo za kakovostno življenje". Predsednica DZ RS je poudarila, da si osebno želi plodnega 
sodelovanja z invalidskimi organizacijami,  na srečanju pa smo dogovorili, da gremo "korak za korakom" in 
najprej naslovimo težave, ki so hitro rešljive. Nato pa bi se lotili sistemskih problemov, kot sta dolgotrajna 
oskrba in osebna asistenca. 
 
V NSIOS smo zadovoljni s srečanjem s predsednico DZ RS. Veseli nas, da je predsednica DZ RS poudarila 
pomembnost načela "nič o invalidih brez invalidov". Hkrati pa je bilo poudarjeno tudi nekaj zelo konkretnih 
tem in  dogovorov o nadaljnjem sodelovanju. Zadovoljni smo tudi z zagotovilom predsednice DZ, da bodo 
invalidi vključeni v postopke pri obravnavi vseh vsebin, ki se tičejo invalidov. 
 

*Mag. Mojca Vaupotič je glavna tajnica NSIOS. 
 
 

DEMENCA JE NEPREDVIDLJIVA 
 

    
                                                        Štefka Zlobec, predsednica                  Foto: arhiv ZIFS 

Tokrat bo radijska oddaja Odprta dlan v torek, 4. oktobra. Borut Pogačnik se bo pogovarjal s 
Štefko Zlobec, predsednico Združenja Spominčica – Alzheimer Slovenija, na kaj naj bomo 
pozorni pri sebi in bližnjih, če nenadoma opazimo pešanje spomina in več ne prepoznamo 
pravega odcepa z avtoceste na poti domov.  
 
Oddaja bo kontaktna, kar pomeni, da lahko v času med 10.30 in 11.15 uro pokličete na 01 786 0 400, vprašate 
in poveste svoje mnenje ali stališče o tej temi, o kateri bomo govorili v torek na Radiu Zeleni val. 
 
Podrobneje pa v torkovi oddaji na frekvencah radia, katere so: 93,1, 97 in 105,30 MHz. Vabljeni k poslušanju! 
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POSVET »UREDITEV STATUSA IN PRAVIC OSEB Z GLUHOSLEPOTO« 
Mateja Toman* 

 

     
                                       Foto:  arhiv NSIOS 

Državni svet RS in Združenje gluhoslepih Slovenije Dlan sta, 27. septembra 2022, organizirala posvet, 
poimenovan »Ureditev statusa in pravic oseb z gluhoslepoto«. Posvet je bil priložnost za podkrepitev 
dosedanjih prizadevanj in umestitev nadaljnjih korakov na poti do ureditve statusa in pravic oseb z 
gluhoslepoto. Zgodovinski dogodek na tej poti je zagotovo vpis jezika gluhoslepih v Ustavo RS junija 2021, 
s čimer je gluhoslepota prepoznana kot samostojna invalidnost, ljudem z gluhoslepoto pa se priznavata 
njihov lastni jezik in kultura.  
 
Jezik, ki ga posameznik razume in uporablja je ključno orodje komunikacije, ki je najpomembnejši proces 
socialne interakcije. Komunikacija je povezana s potrebo po stikih z drugimi člani skupnosti, to pa je osnovna 
potreba, ki je prirojena vsem ljudem in izhaja iz samega evolucijskega bistva človeka kot socialnega bitja. 
Zato onemogočanje neoviranega sporazumevanja, oteževanje dostopa do informacij, ki se pretakajo med 
člani skupnosti, neposredno povzroča družbeno izključevanje in je grob poseg v temeljne človekove 
pravice. Osebam, ki nimajo ustreznih pogojev za učinkovito sporazumevanje, je namreč onemogočeno 
prevzemanje vpliva nad svojim položajem v skupnosti in s tem nad avtonomnim odločanjem o svojem 
življenju. 
 
Za izpolnitev v ustavi zapisane norme mora biti sprejet ustrezen zakon, s katerim bodo osebam z 
gluhoslepooto zagotovljene temeljne pravice do rabe jezika in izražanja, pravica do individualne podpore in 
pomoči, pravica do storitev tolmača, do ureditve statusa in podobno. Aprila bomo obeležili že 15 let od 
slovenske ratifikacije Konvencije ZN o pravicah invalidov. Ugotovimo lahko, da se je položaj invalidov v tem 
času na splošno izboljšal, a vrzel med deklariranimi in dejansko zagotovljenimi pravicami je še vedno velika. 
Slovenijo v kratkem čaka priprava novega obdobnega poročila o uresničevanju Konvencije.  Ob tej priložnosti 
bo Nacionalni svet invalidskih organizacij pripravil svoje senčno poročilo, uresničevanje obvez iz konvencije 
pa spremlja tudi Svet za invalide RS.  
 
Vloga invalidskih organizacij seveda ni le spremljanje izpolnjevanja zavez, ampak z izvajanjem svojih 
programov pomembno dopolnjujejo storitve države na področju zagotavljanja enakih možnosti in temeljnih 
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pravic invalidov. S svojimi kompetencami lahko hkrati proaktivno sodelujejo z državnimi in strokovnimi 
institucijami pri oblikovanju najprimernejših rešitev, s katerimi bomo premostili razkorak med zapisanimi in 
uresničenimi pravicami, kot to pritiče družbi v 21. stoletju.    
 
Ob pripravi zakonskega predloga se vedno srečamo tudi z vprašanjem: ali ima predlagani zakon posledice za 
proračun in v kakšnem obsegu. Tudi pri pripravi aktov, ki so namenjeni uresničevanju človekovih pravic, je 
tako. Če merimo pravice zgolj z vidika denarja, se vprašamo, ali si bomo lahko privoščili njihovo 
uresničevanje. Morda pa bi se morali vprašati drugače: Ali si lahko kot država, ki se v svoji ustavi deklarira 
kot pravna in socialna, privoščimo, da temeljnih človekovih pravic ne uresničimo?  
 

*Mag. Mateja Toman je vršilka dolžnosti predsednice NSIOS. 
 
 

6. OKTOBER – SVETOVNI DAN CEREBRALNE PARALIZE 
Irena Vovk Terčič 

 

       
               Center Sonček Celje                                                Foto: Zveza Sonček so.p. 

Leto je spet naokrog in bliža se 6. oktober, svetovni dan cerebralne paralize. Eden 
pomembnejših ciljev tega opomnika je spodbujanje skupnosti, da bi bila do ljudi s cerebralno 
paralizo kot eno izmed oblik invalidnosti bolj vključujoča. Pomemben način, kako si 
prizadevati za takšno družbo, je informiranje ljudi o invalidnosti in o pomenu zagotavljanja 
dejanske enakopravnosti oseb z invalidnostjo v družbi.  
 
Cerebralna paraliza (CP) prizadene več kot 17 milijonov ljudi po vsem svetu, kar je na milijone razlogov, da 
se naš glas 6. oktobra sliši. Letošnji dan bo zaznamovalo geslo Milijon razlogov. Prav vsaka oseba, ki živi s 
cerebralno paralizo, je razlog, da si prizadevamo za spremembe. Vaših in naših milijon razlogov bodo 
pripomogli k ozaveščanju, da je treba ljudem s cerebralno paralizo zagotoviti enake pravice, dostopnost in 
enake možnosti, kot jih imajo drugi ljudje. 
 
V Zvezi Sonček se zavzemamo za: 

 vključujočo družbo, v kateri bodo: 
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 vse družine z otroki s cerebralno paralizo in drugimi oviranostmi deležne ustrezne podpore in 
pomoči, 

 vsi otroci imeli možnost obiskovati isti vrtec, 

 vsi učenci hodili v skupno osnovno šolo v domačem kraju, 

 vsi odrasli lahko uresničevali svoje potenciale v poklicnem življenju ter živeli neodvisno in 
samostojno po lastni izbiri, 

 polnopravno vključenost odraslih z vsemi državljanskimi pravicami, vključno z volilno pravico, 

 dostopnost okolja in storitev za vsakogar. 
 
»Čas je torej, da se Slovenija začne preusmerjati od zastarelega medicinskega k socialnemu modelu 
invalidnosti, ki poudarja odnos družbe do oseb z invalidnostjo in posameznika postavlja v središče odločanja 
pri sprejemanju odločitev, ki ga zadevajo. Temeljno vodilo tega modela je, da oviranost, ki jo določena oseba 
ima in ki je ne gre zanikati, ne zmanjšuje vrednosti osebe kot človeka. Takšne osebe so izključene iz družbe 
zaradi nevednosti, predsodkov in strahov, ki prevladujejo v njej. Socialni model zato poudarja pravice 
posameznika in stremi k preoblikovanju družbe.  
 
Želimo si, da bi naša država izpolnila zaveze, ki jih ima po mednarodnem pravu, ter dejansko pripravila in 
začela izvajati strategijo deinstitucionalizacije v skladu z zavezami iz MKPI. Pri pripravi in izvajanju strategije 
so lahko državi v veliko pomoč bogate izkušnje Zveze Sonček z razvijanjem različnih oblik – poleg 
institucionalnega varstva v obliki stanovanjskih skupin tudi s prilagojenim bivanjem in samostojnim bivanjem 
v okviru prilagojenih stanovanj za odrasle osebe z invalidnostjo,« poudarja dr. Jasna Murgel, predsednica 
Zveze Sonček in predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru. 
 
 

PRISLUHNIMO TIŠINI: PRESLIŠANI USPEHI 
Tina Grošelj 

 

 
                                                                                                   Foto: ZDGNS 

Gluhi in naglušni športniki so od nastanka samostojne Slovenije osvojili 17 olimpijskih medalj, 9 medalj na 
svetovnih in 26 medalj na evropskih prvenstvih. Sabina Hmelina in Samo Petrač ter ekipa gluhih košarkarjev 
so tudi prvi dobitniki kolajn za samostojno Slovenijo.  
 
Čeprav je Zakon za šport izboljšal položaj športnikov invalidov, največji uspehi gluhih športnikov ostajajo 
prezrti. Več srčnih zgodb gluhih športnikov, ki so prepletene v odličnem dokumentarnem filmu Preslišani 
uspehi, predstavlja tokratna oddaja Prisluhnimo tišini.  
 
Oddaja bo na sporedu v petek, 7. oktobra ob 14.40 uri na TV SLO 1.  



 
6 

 

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: 
 Vedno več invalidov in drugih pripadnikov ranljivih skupin se boji, da bodo to  zimo ostali na hladnem 

in da bodo tudi živila močno podražena. 

 

V pogovorih so zadnji teden mnogi menili, da je bila sabotaža na plinovodu Severni tok 1 in 2 namerna 

in da stojijo za tem interesi tistih, ki bi želeli oslabiti tako Evropo kot tudi Rusijo, čeravno v sredstvih 

javnega obveščanja dosti o tem ne piše. 

 

Strinjamo se, da si je težko predstavljati, da bi Nemčija ali katera druga država na severu Evrope 

naredila takšno gospodarstvo samomorilno dejanje, saj to pomeni, da ruskega plina pozimi ne bo, kar 

bo pripeljalo do kolapsa industrije, zlasti v Nemčiji in posledično tudi pri nas, ker so naši izvozniki zelo 

odvisni od rezultatov nemškega gospodarstva.  

 

Res pa je, da v sredstvih javnega obveščanja pri nas ni mogoče točno zaznati, kdo naj bi bil torej 

povzročitelj eksplozij na Severnem toku? Ljubljansko Delo sicer v četrtek, 29. septembra, namiguje, 

da so v ozadju ZDA in Velika Britanija, ki želita tako oslabiti Evropo. 

 

Skrb nas vseh glede tega početja bi morala biti še veliko višja, ker če bo prišlo do takšnih posledic, bo 

evropsko gospodarstvo na tleh, dolarji in funt pa se bosta morda še bolj krepila!; 

 

 Na nas se obračajo sorodniki težkih invalidov, ki ne vedo in ne poznajo mehanizma pridobitve dodatka 

za pomoč in postrežbo. Veliko ljudi ne ve, da mora dati predlog lečeči zdravnik in da gre ta predlog 

potem naprej na komisijo, katera odloči ali je določena oseba upravičena do tega dodatka ali pa ne. 

 

Nekateri so zelo skeptični in menijo, da bi moral lečeči zdravnik že sam po sebi predlagati pacienta, v 

kolikor vidi, da je pomoči potreben, za takšen dodatek. Po drugi strani pa se postavlja vprašanje, kam 

se lahko obrnejo vsi tisti, ki nimajo (več) svojega zdravnika, saj je takih oseb v Sloveniji več kot 150.000 

oziroma okoli 8 odstotkov prebivalstva, kar je izjemno visoka številka za neko državo v 21. stoletju 

sredi Evrope.  

 
Slovenija se res ne bi smela primerjati z državami v razvoju, kar zadeva število prebivalcev na enega zdravnika. 

Po drugi strani pa je veliko zdravnikov zaposlenih tudi na nekaterih področjih, kjer se ne ukvarjajo s pacienti in 

bi morda lahko tudi oni priskočili na pomoč, če bi sledili svojim postulatom. Nekdanji direktor NIJZ, nam je 

nekoč zaupal, da je samo na NIJZ zaposlenih več sto zdravnikov, ki bi jih verjetno na terenu zelo zelo 

potrebovali.  

 

Nobenega dvoma ni, da je v naši državi javno zdravstvo v velikem krču in da je veliko zdravnikov »dvoživka«, 

ki delajo v javnem zdravstvu, potem pa še popoldan pri zasebnikih, kjer pacienti pridejo hitro na vrsto, samo 

če plačajo.  

mailto:info@zifs.si
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LIDL SLOVENIJA ODPRLA 63 DEMENCI PRIJAZNIH TOČK 
Maja Selič 

 

   
                                                                                                                                                    Foto: Spominčica – Alzheimer Slovenija 

V sredo, 21. septembra 2022, se je trgovska veriga Lidl Slovenija, s 63 trgovinami po Sloveniji, pridružila k 
mreži Demenci prijaznih točk. Slovesna otvoritev je potekala pred Lidlovo trgovino v Žalcu, demenci prijazne 
točke pa so odprli Štefanija L. Zlobec, predsednica Spominčice in Davor Irgolič, vodja prodaje pri Lidlu 
Slovenija. Otvoritvi pa je prisostvoval tudi višji svetovalec za področje sociale v občini Žalec, Aleš Kramaršek. 
 
 

PRISLUHNIMO TIŠINI: KAKO ŽIVETI S STALNIM PISKANJEM V UŠESIH? 
Tina Grošelj 

 

 
                                                                                                          Foto: ZDGNS 

Današnji življenjski slog, obdan s hrupom in stresom, marsikoga pripelje do tinitusa. Ta po podatkih vsaj 
enkrat v življenju doleti kar 15 odstotkov ljudi.  Več o izkušnji z nadležnim zvokom, ki nikoli ne utihne, bosta 
povedala prof. dr. Zoran Bosnič in glasbeni producent Petar Bajan, strokovno plat pa bo razkrila specialistka 
ORL Tina Mlinarec.  
 
Oddaja bo na sporedu v soboto, 8. oktobra ob 14.50 uri na TV SLO 1 in v petek, 14. oktobra ob 14.30 uri 
na TV SLO. 
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SEDANJI POGLED NA VOJAŠKE INVALIDE PRI NAS 
Katarina Lukešević 

 

    
                           Mag. Vladimir Pegan                                                                    Foto: Vladimir Pegan 

V času vojn, ki so se dogajale in se še dogajajo na evropskih tleh, ostajajo številni vojaški 
invalidi. Tako je bilo v zgodovini bojevanja od nekdaj pa do danes in tako bo, žal, tudi v 
prihodnje. O vsem tem smo se pogovarjali z mag. Vladimirjem Peganom, generalnim 
sekretarjem Zveze društev vojnih invalidov Slovenije v oddaji Sončni žarek na Radiu Celje, ki 
bo na sporedu v nedeljo, 9. oktobra, med 18.15 in 18.45 uro.  
 
Pogovor je vodil Borut Pogačnik, ki že več kot dve desetletji vodi oddajo z invalidsko tematiko ter je pred 
mikrofon celjskega radia pripeljal že več kot 300 različnih invalidov, oseb, ki skrbijo za izvajanje posebnih 
socialnih programov iz invalidskih organizacij in drugih gostov, ki so kakorkoli vpeti v reševanje invalidske 
tematike. 
 
Voditelj oddaje je V. Pegana tudi povprašal o njegovi karierni poti, saj že od leta 1997 sodeluje z vojaškimi 
invalidi in je vpet tudi v druga dogajanja, zlasti kar zadeva delovanje Socialne zbornice Slovenije ter drugih 
teles in organov. Gost je poslušalce seznanil tudi z vpetostjo zveze v mednarodne organizacije in še zlasti v 
povezavi s podobnimi društvi v zamejstvu in sosednjih državah. Na ta način zveza tudi skrbi za izmenjavo 
praks pri zagotavljanju pravic vojaških invalidov ter še zlasti na področju nekdanje Jugoslavije in sedanjih 
držav, kjer varstvo le teh ni tako dobro oziroma še ni doseglo takšne ravni skrbi, kot je to pri nas.  
 
V zanimivi oddaji je V. Pegan spregovoril tudi o zgodovini skrbi za tovrstne invalide, kakor tudi o posebnih 
socialnih programih, ki jih zveza in njenih štirinajst društev izvajajo po vsej Sloveniji za več kot 1500 svojih 
članov.  
 
Govoril je tudi o načinu in možnostih sodelovanja v času epidemije covida-19 v zadnjih dveh letih, kakor tudi 
o načrtih za sodelovanje s svojim članstvom, v primeru, da bo epidemija zopet izbruhnila. 
 
Zanimivi oddaji lahko prisluhnete na frekvencah Radia Celje, ki so: 95,1, 95,9, 100,3 in 90,6 MHz. 



 
9 

 

TRETJE MESTO NA PRVEM SVETOVNEM PRVENSTVU V ROKOMETU NA VOZIČKIH 
Jože Globokar 

 

   
                                                                                                                                                               Foto: arhiv IHF 

Pod okriljem Mednarodne rokometne zveze (IHF) je od 22. do 25. septembra 2022 v egiptovski prestolnici 
Kairo potekalo prvo uradno svetovno prvenstvo v rokometu na vozičkih. Na prvenstvu je pod vodstvom 
trenerja Toneta Bariča nastopila tudi slovenska reprezentanca in osvojila odlično tretje mesto. Po prvem 
delu tekmovanja je Slovenija zasedla četrto mesto. Z 2:1 je ugnala Nizozemsko in Indijo, z 0:2 pa klonila proti 
Braziliji, Egiptu in po ogorčenemu boju tudi Čilu. Za končne uvrstitve so se ekipe udarile zadnji dan prvenstva. 
V tekmi za tretje mesto je naša ekipa nadigrala Čile in že na prvem svetovnem prvenstvu osvojila medaljo. V 
finalni tekmi je bila Brazilija boljša od Egipta in je osvojila prvi naslov svetovnega prvaka. Peta je bila 
Nizozemska, šesta pa Indija. 
 
Prvo svetovno prvenstvo je bilo sicer predvideno v letu 2020 na Švedskem, vendar ga je takrat preprečila 
epidemija novega koronavirusa. Enako je bilo leto dni za tem, ko bi tekmovanje moralo potekati v Španiji. 
No, tokrat se je svetovna zdravstvena situacija le umirila in v tretjem poizkusu je bilo tekmovanje vendarle 
uspešno izpeljano. Barve Slovenije so zastopali: Matej Arh, Aljoša Škaper, Milan Slapničar, Klemen 
Lokar, Jovita Jeglič, David Škorjanc, Tanja Cerkvenik, Anton Zakrajšek in kapetan Nenad Stojaković. Ekipo 
je odlično vodil selektor Tone Barič, za nemoteno delovanje ekipe pa so skrbeli še tehnični vodja Jožef Jeraj, 
fizioterapevtka Azra Imamović ter vodja ekipe Maja Užmah. 
 
 

ODPRTJE RAZSTAVE USTVARJALCI SPREMEMB 
Matej Žnuderl 

 
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, skupaj z drugimi sorodnimi organizacijami po svetu, vsako leto 
jeseni obeležuje dva pomembna dneva: 15. oktober je mednarodni dan bele palice, vsak drugi četrtek v 
oktobru pa je svetovni dan vida. Letošnje praznovanje smo začeli v četrtek, 29. septembra 2022, ob 11. uri, 
na Kongresnem trgu.  
 
V sodelovanju s podjetjem Roche Slovenija in Turizmom Ljubljana smo odprli razstavo Ustvarjalci sprememb. 
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije na razstavi skupaj s sponzorji predstavlja pomembne dosežke 
in delo petnajstih posameznikov in dveh športnih ekip, ki so kljub izzivom, ki jih prinaša okvara vida, aktivni 
in uspešni na različnih področjih (kulture, umetnosti, športa, družbenega življenja). Prav zaradi tega so 
iskreni pričevalci o življenju in delu s slepoto in slabovidnostjo. Resnični ustvarjalci sprememb.   
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V svojem okolju in širše v družbi s svojimi dosežki odpravljajo mite, tabuje in predsodke o sposobnostih slepih 
in slabovidnih in so kažipot prihodnjim generacijam. Posameznike, ki živijo polno in bogato življenje ter 
dokazujejo, da ovire v družbi niso prepreka za vrhunske dosežke slepih in slabovidnih.   

 

   
                                                                                                                                                                   Foto: ZDSSS 

Razstava Ustvarjalci sprememb je del svetovne kampanje »Change makers« družbe Roche (Roche | Change 
Makers), katere cilj je povečati ozaveščenost o tem, kako izguba vida vpliva na vsakdanje življenje 
posameznika, oblikovati prostor za solidarnost, deljenje izkušenj in diskusijo o zdravju oči ter predstaviti 
posameznike, ki so gonilna sila napredka in sprožajo pozitivne spremembe. Razstava bo na ogled od 26. 
septembra do 20. oktobra 2022.      
 
 

TRGATEV BO V SEMIČU 
Metod Zakotnik 

 

   
                                                                                                                                                                          Foto: arhiv Zveza 

V Učnem vrtu dr. Viktorja Derganca pri Domu paraplegikov v Semiču, kjer imamo sadovnjak z jagodičevjem 
in zeliščnim vrtom ter manjšim vinogradom, so se, 21. septembra 2022, popoldne zbrali belokranjski 

https://www.roche.com/stories/change-makers-in-ophthalmology
https://www.roche.com/stories/change-makers-in-ophthalmology
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vinogradniki in sadjarji. Za njih, ki skozi leto skrbijo za učni vrt, je bilo to zaključno srečanje s trgatvijo in 
obiranjem sadja. Kot zanimivost naj povemo, da imamo med različnimi trtami v našem vinogradu tudi 
potomko najstarejše vinske trte na svetu – žametovko, oz. modro kavčino iz mariborskega Lenta.  
 
Sprva je že kazalo, da jim bo ponagajalo vreme, kajti na nebu se je pojavil črn oblak iz katerega se bo zdaj, 
zdaj ulilo kot iz škafa. Tako hitro kot je prišel, je tudi odšel. In trgatev se je začela. Napolnjene zaboje z belim 
in rdečim grozdjem se bo dostavilo v stiskalnice, naprej v sode, kjer bo čez čas iz mošta postala rujna žlahtna 
kapljica. Po končanem delu je sledil še »likof«.  
 
Domačini so povedali, da je letošnja letina dozorela nekoliko prej in da poletna vročina ni pretirano 
osiromašila pridelka. Trgatve sta se je udeležila tudi županja občine Semič Polona Kambič in vodja kulturnih 
dejavnosti pri Zvezi paraplegikov Slovenije Metod Zakotnik, ki se je zahvalil za povabilo na trgatev. 
 
 

V DRŽAVNEM SVETU PRESENEČENI NAD POBUDO NSi  
Borut Pogačnik  

 

     
       Alojz Kovšca, predsednik DS                              Danijel Kastelic, državni svetnik                                        Foto: arhiv ZIFS 

Poročali smo že o začudenju slovenskih invalidov, pa tudi drugih predstavnikov interesnih 
skupin v Državnem svetu, nad pobudo stranke NSi, da bi kazalo ukiniti Državni svet. Že v 
prejšnji številki, je državni svetnik Danijel Kastelic v naslovnem članku nazorno prikazal 
pomen Državnega sveta za zastopanje invalidov ter drugih ranljivih skupin, kakor tudi 
interesov socialnih politik.  
 
Tokrat pa se bomo s predsednikom Državnega sveta Alojzom Kovšcom in svetnikom Danijelom Kastelicem 
pogovarjali v živo in to v oddaji Odprta dlan v petek, 14. oktobra, s pričetkom ob 10.30 uri. 
 
Telefoni pa bodo odprti tudi za vse vas, ki želite sodelovati na številki studia, ki je 01 786 0 400. Oddaja bo 
trajala predvidoma do 11.15 ure.  
 
Kontaktnih oddaj je v Sloveniji vse manj, vendar omogočajo dvosmerno informacijo, zato izkoristite 
priložnost in povejte svoje mnenje, stališče ter vprašajte oba gosta o aktualni problematiki.  
 
Frekvence radia so: 93,1, 97 in 105,30 MHz. 
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ČASTNO PRIZNANJE SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE V LETU 2022 
Mojca Vaupotič 

 

     
                              Prejem častnega priznanja Danijelu Kastelicu                                                                     Foto: arhiv NSIOS 

Z velikim ponosom vas obveščamo, da je na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, 
častno priznanje Socialne zbornice Slovenije v letu 2022, prejel DANIJEL KASTELIC. 
 
Rojen je 25. septembra 1965 v Ljubljani, po poklicu je inženir metalurgije, vendar so ga življenjske izkušnje 
usmerile v dejavno udejstvovanje na področju invalidskega in širšega socialnega varstva. Danijel Kastelic je 
državni svetnik in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, dva mandata je bil podpredsednik Nacionalnega 
sveta invalidskih organizacij Slovenije ter predsednik Sveta za invalide republike Slovenije.  
 
Ob svojem delu v okviru invalidskih organizacij se je vse skozi izobraževal in aktivno sodeloval na področju 
invalidskega in socialnega varstva. Kot član različnih delovnih skupin že vrsto let sodeluje pri pripravi 
področne zakonodaje (ZIMI, Zakon o FIHO, FŠO, Zakon o Svetu za invalide RS, ZOA,…). Kot ekspert z 
izkušnjami je bil predavatelj in vodja različnih delavnic s področja invalidnosti in socialnega vključevanja. Pri 
njegovem delu pa mu je vsa leta vodilo spoštovanje Kodeksa etičnih načel na področju socialnega varstva. 
Sodeluje tudi v organih upravljanja ZZZS. Svoje znanje vseskozi nadgrajuje na različnih področjih, med drugim 
je tudi sodnik porotnik na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, verificiran notranji presojevalec 
procesov SIQ za nevladne organizacije in certificiran nadzornik Združenja nadzornikov v Sloveniji. 
 
Zavzema se za ohranjanje in nadaljnji razvoj oziroma smiselno modifikacijo socialne države, ki ji je Republika 
Slovenija zavezana po določilu 2. člena Ustave RS. Zaradi finančne krize v preteklih obdobjih, ko so se krčile 
številne socialne pravice raznovrstnih družbenih skupin, je dodatne napore vlagal tudi v to, da se pravice ne 
samo ohranijo, ampak tudi povrnejo, saj mnogim predstavljajo tisto socialno varnost, ki jim omogoča 
zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb in s tem osnovno kakovost življenja. 
 
Zavzema se za ureditev specifičnih potreb različnih socialno ogroženih in diskriminiranih skupin prebivalstva, 
ki so iz teh ali onih razlogov potisnjeni na družbeno obrobje, ne le invalidov.  
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V zadnji številki Sporočevalca, pa ste lahko prebrali, katere so bile vse tiste potrebne aktivnosti, ki jih je 
vzpodbudil in na njih dejavno sodeloval nagrajenec Socialne zbornice Danijel Kastelic.  
 
V obdobju od leta 1995 do 2002 je bil tudi reprezentant slovenske reprezentance v sedeči košarki in vodja 
košarke pri Zvezi paraplegikov Slovenije. Je sooblikovalec priročnika za mlade košarkarje na vozičkih in 
soorganizator 1. evropske konference v košarki na vozičkih leta 2003 v Atenah, Grčija. Bil je vodja odprave 
slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu na vozičkih na Sardiniji, Italija. V tem času je bila po njegovi 
zamisli leta 2002 ustanovljena tudi mednarodna košarkarska liga, ki še vedno povezuje ekipe držav na 
območju jugozahodne Evrope. Leta 2006 je bil soustanovitelj Evropske zveze paraplegikov – ESCIF in vodja 
slovenske delegacije na ustanovnem kongresu v Švici. 
 
Živi na Velikem Kalu, Šentvid pri Stični, občina Ivančna Gorica. Je poročen, očeh dveh otrok, oba živita v 
svojem gospodinjstvu družinsko življenje. 
 
 

OSVETLITEV SLOVENSKIH MEDIJEV 
 

   
                                                                                                                                                                                            Foto: MMC RTV SLO 

V petek, 30. septembra med 21.10 in 21.25 uro, smo sodelovali tudi v oddaji Tema dneva na NOVA24TV, 
kjer je tekla beseda o vlogi medijev in različnimi politikami v zvezi z njimi.  
 
To je bila priložnost, da smo lahko v nekaj stavkih predstavili tudi Sporočevalca, ki izhaja že dvanajst let in je 
po svoji vsebini in po vrsti člankov najbolj pluralen, saj vemo, da je mogoče samo na ta način obdržati 
objektivnost in se približati temu, kar je nekoč rekel Jack London v zvezi z novinarstvom, da mora biti novinar 
absolutno zavezan resnici ter nič manj in nič več kot to.  
 
Priznati je potrebno, da v Sporočevalcu gojimo takšno politiko in jo bomo tudi vnaprej. V oddaji so bila še 
druga vprašanja, ki zadevajo različne vsebine drugih medijev. 
 
Sodelovali pa smo tudi v oddaji Dobro jutro na TV SLO 1 v sredo, 28. septembra med 7.40 in 8.00  uro, kjer 
pa je bil to prispevek lahkotnega žanra in mogoče zanimiv za poslušalce oziroma gledalce jutranjih oddaj.  
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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 porabili že praktično vse, 
vendar kljub temu program nesebično izvajamo še naprej v vseh okoljih po državi. 
 
Izjemnega pomena pa je tudi 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!  
 
 

Naš TRR je SI56 0201 1005 0722 866 odprt pri NLB d.d.. Pri plačilu navedite sklic 00 2022.  
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