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INVALIDI BODO NEPOLITIČNI PREDSTAVNIKI V NOVEM SVETU RTV SLOVENIJA 
Niko Kostjukovskij 

 

     
               Oddaja RTV Slovenija danes in jutri (TVS1, 4.10.2022)                                             Foto: MMC RTV SLO 

V torkovi oddaji RTV Slovenija danes in jutri, ki jo vodi Vida Petrovčič je bilo 4. oktobra med 20.50 in 22.10 
uro pestro, saj je bila razprava med prisotnimi zelo živahna. Sodelovali so: Uroš Urbanija, aktualni direktor 
TV Slovenija, Mirko Štular, direktor Radia Slovenija, Marica Uršič Zupan, varuhinja gledalcev in poslušalcev 
RTV Slovenija, dr. Vasko Simoniti, nekdanji minister za kulturo, Tone Peršak, nekdanji minister za kulturo in 
nekdanji predsednik Društva slovenskih pisateljev, dr. Miha Kovač, profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani 
in Borut S. Pogačnik, predstavnik civilne družbe. 
 
Beseda je tekla o novem Zakonu o RTV Slovenija, ki ga je v obravnavo vložila Vlada RS. Na to temo, je bilo 
že kar nekaj podobnih oddaj, kjer so bili gostje nasprotniki novega zakona in na drugi strani tisti, ki vidijo v 
novem zakonu edino mogočo rešitev iz trenutne zagate.  
 
Tudi ta večer je bilo tako, saj sta novi zakon predvsem zagovarjala Mirko Štular in dr. Miha Kovač. Naš 
predstavnik, Borut Pogačnik, pa je opozoril na vrsto zadev, ki bi jih bilo potrebno rešiti na RTV Slovenija že 
tudi v preteklosti. Tako je med drugim izpostavil, da je že pred 20. leti dal predlog, da bi Radio Slovenija imel 
stalne oddaje, kjer bi se tudi dotikali invalidske problematike, vendar vse do danes takšne oddaje ni in ni bilo.  
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Prav tako je opozoril na preprosto dejstvo, da želi vsakokratna vlada vzpostaviti določen vpliv nad sredstvi 
javnega obveščanja in tako tudi nad nacionalno televizijo in radiem. Čudno bi bilo, če vlade tega ne bi počele, 
saj na nek način potem ne morejo vladati oziroma nimajo vseh vzvodov moči pod svojim nadzorom. Omenil 
je tudi, da je oziraje se nad ankete med poslušalci in gledalci zelo razvidno, da je predvsem nacionalna 
televizija postala dokaj urbana in se je oddaljila od podeželja in njegovih prebivalcev. Zato je menil, da bi bilo 
priporočljivo, če bi tudi podeželju namenjali več oddaj.  
 
Kar zadeva vpliv civilne družbe, pa je menil, da bo predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij 
(NSIOS) pomembno prispeval k pluralizaciji mnenj, saj v tem primeru ne gre za politično funkcijo. 
 
Zanimivo, da je celo nekdanji minister za kulturo, dr. Vasko Simoniti, pritrdil, da ima res vsaka politika, ki je 
na oblasti, interes za to, da ima tudi kontrolo nad mediji in še posebej nad televizijo. Sicer pa se razprava ni 
končala v polemičnem duhu, čeprav je voditeljica oddaje Vida Petrovčič našega predstavnika vprašala, kaj bi 
svetoval udeležencem referenduma, ki bo letos, jeseni glede stališča do novega RTV Slovenija zakona. 
Povedal je, da o tem ni mogoče govoriti, kakor tudi ni mogoče govoriti, kdo bo koga volili na državnih ali 
občinskih volitvah. V vrstah invalidskih in humanitarnih organizacij, je ta oddaja zelo dobro odmevala, saj je 
bila popestrena prav z nastopom našega predstavnika.  
 
 

VSE VEČ STANOVANJ ZA INVALIDE 
Borut Pogačnik  

 

    
                                                        Mag. Črt Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada Foto: arhiv ZIFS 

Stanovanjski sklad RS, javni sklad je v zadnjih letih pod vodstvom mag. Črta Remca napravil gigantske korake 
pri izgradnji stanovanj na področju celotne države in še zlasti tudi za invalide. Po zakonu je sklad 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.   
 
Oddaja bo kontaktna, kar pomeni, da lahko v času med 10.30 in 11.15 uro pokličete na 01 786 0 400, vprašate 
gosta oddaje mag. Črta Remca in poveste svoje mnenje ali stališče o tej temi, o kateri bomo govorili v sredo, 
19. oktobra, na Radiu Zeleni val. Frekvence radia so: 93,1, 97 in 105,30 MHz. Vse nas veseli, da se 
stanovanjska situacija v korist invalidom in drugim gibalno oviranim osebam rešuje promptno in v 
zadovoljstvo vseh. 



 
3 

 

MOJA POT Z MULTIPLO SKLEROZO: OD POTRESA DO PREOBRAZBE 
Gregor Erman 

 

 
                                                                    Dajmo, Gregor                                            Foto: osebni arhiv  

Prvi »predpotresni sunki« so me zadeli leta 2000, v 24. letu starosti, ko sem začutil nadležno mravljinčenje 
v stopalih, a sem to pripisoval pretiranemu igranju košarke, tudi po 3 ure na dan. Po vitaminskih injekcijah je 
mravljinčenje izginilo, zgodba pa se mi je občasno ponavljala do prelomnega avgusta 2002. Takrat sem se 
soočil s pravim potresom oz. prvim poslabšanjem – mravljinčenje celotne desne polovice telesa, izguba 
ravnotežja. Nevrologi so kaj kmalu pomislili na prvi zagon MS, kar so vse nadaljnje preiskave tudi potrdile. 
Tako sem že po prvi 15-dnevni hospitalizaciji na Nevrološki kliniki odšel iz bolnišnice z diagnozo MS?. Vprašaj 
(?) je bil seveda ob naslednjem zagonu zbrisan iz diagnoze in tako sem imel poleg revme in luskavice zdaj 
na skrbi še eno kronično bolezen – multipla sklerozo (MS). 
 
Pri prvem zagonu seveda nisem nič vedel o tej kronični, imunsko vnetni bolezni, ki prizadene osrednji žični 
sistem. Nanjo nisem gledal preveč zaskrbljujoče, saj se mi je stanje po infuzijah kortikosteroidov bistveno 
izboljšalo. Poleg tega sem že imel v žepu diplomo univerzitetnega študija in pogodbeno zaposlitev na 
ministrstvu, zato sem pričakoval, da bo šlo življenje le še navzgor, višje in višje. 
 
A ni šlo vse po mojih pričakovanjih. Popotresni sunki (zagoni bolezni) so se nadaljevali, najmočnejši pa me 
je zadel februarja 2004, ko mi je MS začela bistveno spreminjati življenje, kajti fizične sposobnosti so mi 
precej upadle in hodil sem lahko le s pomočjo bergle, moj govor je bil nerazumljiv… Fizične sposobnosti so 
mi upadle, zaradi nesposobnosti za delo sem ostal brez zaposlitve, krhati so se mi začeli odnosi z domačimi… 
Moj svet se je začel podirati. 
 
Na srečo sem si takoj po prvem dvomu na MS leta 2002 začel pomagati s t.i. alternativnimi, 
komplementarnimi, bioenergetskimi, naravnimi ali kakor koli že imenujete te zdravilne pristope. Pred 
pojavom MS sem bil zelo skeptičen, celo negativno in posmehljivo nastrojen proti takšnim in drugačnim „čira-
čara” pristopom pri zdravljenju, toda ko enkrat izveš, da medicina (še) nima na voljo zdravil za ozdravitev te 
„zahrbtne” MS, stojiš pred steno… Zbegano, s tiho prošnjo za pomoč, sem storil prvi korak. Že na začetku 
svoje „čira-čara” poti sem se seznanil z duhovnostjo, ki mi še danes daje moč za naprej. 
 
Seveda ni šlo vse gladko, zamenjal sem kar nekaj različnih energijskih načinov zdravljenja, toda s 
komplementarnim pristopom soočenja z MS, z rednim jutranjim razgibavanjem (Tibetanske vaje), plavanjem 
in uporabo prehranskih dopolnil mi je uspelo, da sem svojo EDSS prizadetost zmanjšal iz 4.5 na 1.5. V tem 
času sem se začel tudi aktivno vključevati v družbeno življenje: včlanil sem se v Združenje MS Slovenije, začel 
honorarno opravljati delo radijskega moderatorja na Radiu Kum Trbovlje, včlanil sem se v Društvo invalidov 
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Hrastnik ter tam opravljal funkcijo podpredsednika društva in predstavnika za stike z javnostmi, se nato 
zaposlil za nedoločen čas v invalidskem podjetju SINET d.o.o., postal sekretar Košarkarskega kluba Hrastnik, 
kasneje bil izvoljen za svetnika Občinskega sveta in kar je najpomembneje: se preselil v svoje (najemniško) 
stanovanje in spoznal mojo sedanjo ženo. Sestavljenka se je lepo sestavila in zdaj jo kaže le še negovati in 
sestavljati naprej. 
 

  
                               Po uspešnem plavanju           Delo od doma                                        Foto: osebni arhiv                                         

„MS sotrpini” in „MS sotrpinke” – če ne bomo niti poskusili, prav gotovo ne bomo uspeli, če poskusimo pa 
tudi ni garancije, da bomo dosegli želeno, toda lahko nam celo uspe! Želim vam obilo notranje moči za 
nove poskuse! 
 
 

BILI SMO NA SPREHODU V OPOMIN NA ALZHEIMERJEVO BOLEZEN 
Katarina Lukešević 

 

     
                                                              Foto: M.C.. – ZIFS 2022  

21. septembra je potekal Sprehod v opomin na Alzheimerjevo bolezen v Mengšu. Tudi Združenje invalidov 
– Forum Slovenije se je v sklopu programa Veriga psihosocialne oskrbe in druženja udeležilo sprehoda z 
uporabniki prej omenjenega programa. Sprehodi so potekali po vsej Sloveniji, saj želi Združenje Spominčica 
– Alzheimer Slovenija ozaveščati javnost o Alzheimerjevi bolezni. Zato tudi ni naključje, da so sprehodi 
potekali ob Svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni. Medgeneracijsko druženje se je končalo ob kavici ali 
toplemu čaju. Veseli smo, da lahko pomagamo in skupaj ozaveščamo ter osveščamo slovensko javnost o 
demenci.   
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POSLANICA OB MEDNARODNEM DNEVU BELE PALICE IN SVETOVNEM DNEVU VIDA 
Sanja Kos* 

 
Vsako leto se slepi in slabovidni 15. oktobra in drugi četrtek v mesecu oktobra z veseljem in 
hvaležnostjo spomnimo na mednarodni dan bele palice – zveste spremljevalke pri 
neodvisnem, samostojnem in varnem  življenju ter svetovnega dneva vida. Kot številni drugi 
si tudi sama kot mlada aktivna članica družbe, ki živim s slepoto že od rojstva,  življenja brez 
nje ne znam predstavljati. Vesela sem, da je bela palica med polnočutnimi vedno bolj 
prepoznana kot simbol, da pred njimi stoji slepa oseba do katere je pristop za uspešno 
komunikacijo nekoliko prilagojen, saj težje ali pa sploh ne vzpostavi očesnega kontakta. 
 
Ker  v tem času – letos 13. oktobra obeležujemo tudi svetovni dan vida, čutim dolžnost, da ob tej priložnosti 
izpostavim dejstvo, da kljub nenehnemu trudu invalidskih organizacij, ki zastopajo interese oseb z okvaro 
vida in nas samih, imajo ljudje še vedno premalo znanja o slepoti in slabovidnosti. Na naše veliko 
razočaranje to najpogosteje občutimo pri urejanju vsakdanjih zadev v javnih službah, kjer se nam zaradi 
pomanjkanja znanja dogajajo neprijetne situacije kot na primer napačno vodenje slepe osebe, pogovor o 
slepi osebi s spremljevalcem ob njegovi navzočnosti in še bi lahko naštevali. 
 
Posledica neznanja pa je lahko slaba dostopnost. To je področje o katerem veliko govorimo, a zaradi njegove 
širine sem prepričana, da nikoli preveč. Sodobna tehnologija nam pri dostopu do informacij in storitev lahko 
veliko pomaga, zlasti moji generaciji, saj z njo »rastemo« od otroštva in se tako lažje kot naši predhodniki 
vključujemo v izobraževalni sistem in poklic. A znova prihajam do spoznanja, da je veliko neznanja tudi med 
delodajalci, ki sicer želijo zaposliti invalida zaradi olajšav, ki jih prejmejo od države in zaradi izpolnjevanja 
kvote zaposlovanja invalidov. A žal so premalokrat med osebami z različnimi invalidnostmi izbrani prav slepi 
in slabovidni. V dokazovanje svojih znanj in sposobnosti moramo zato vložiti veliko energije in včasih pokazati 
morda celo več znanja kot ostali polnočutni posamezniki. 
 
V tretjem delu poslanice pa naj izpostavim zelo aktualno temo – supervolilno leto in s tem povezano 
dostopnost volitev na način, da bi tudi mi lahko samostojno, avtonomno predvsem pa anonimno izražali 
svojo voljo kot volivci. K temu se bomo približali, ko bo omogočeno glasovanje z elektronskimi volilnimi 
sistemi ali glasovanje na daljavo s pomočjo sodobne informacijsko-komunikacijske  tehnologije. Zveza 
društev slepih in slabovidnih Slovenije sodeluje z državno volilno komisijo, ki je letos z njeno pomočjo 
naredila korak naprej, saj so bila volilna gradiva za volitve v Državni zbor prilagojena v dostopne tehnike za 
slepe in slabovidne. Prilagodili bosta tudi volilno gradivo za predsedniške volitve. Problem pa bodo lokalne 
volitve, ki dejansko vplivajo na življenje v lokalni skupnosti, ker je organizacija teh volitve v rokah občinskih 
volilnih komisij, ne pa Državne volilne komisije.   
 
Na koncu lahko s pomočjo pričevanj kolegov starejših generacij vendar le zaključim, da se je kvaliteta 
življenja oseb z okvaro vida izboljšala, za kar so poleg invalidskih organizacij zaslužni tudi številni 
posamezniki in interesne skupine, ki izstopajo s svojimi dosežki na različnih področjih.  
 

Njihovo delo je predstavljeno na razstavi z naslovom Ustvarjalci sprememb na Kongresnem trgu v 
Ljubljani, ki bo odprta do 20. oktobra 2022. Z njo dokazujemo, da smo s pomočjo ustreznih 
prilagoditev in voljo sposobni različnih in velikih dosežkov.  
 
*Sanja Kos je predsednica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje in članica upravnega odbora 
Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. 
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POSVET »ZA BOLJŠO PRIHODNOST OTROK« 
Mojca Vaupotič 

 

     
                        Foto: Državni zbor Republike Slovenije 

V Državnem zboru je 3. oktobra 2022 potekal posvet Za boljšo prihodnost otrok, ki ga je Državni zbor 
organiziral na pobudo predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič. Na posvetu so sodelovali 
predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami in otroki, ki živijo v revščini 
in v nasilju, ter najvišji predstavniki državnih organov, ki so zadolženi (tudi) za to področje. Zbrane je 
uvodoma nagovorila predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič, ki je med drugim dejala: 
»Kaj pa si želijo naši otroci? Želijo si živeti v svetu, v katerem imajo vsi otroci enake možnosti za razvoj svojih 
potencialov. Želijo si živeti v svetu, kjer je zdravje otrok in mladih pomembno vodilo vseh ljudi in kjer življenja 
ne zaznamujeta revščina, nasilje in diskriminacija. Želijo si živeti v svetu, v katerem bi odrasli prešli od besed 
k dejanjem ter jim ne le prisluhnili, temveč jih tudi upoštevali.  
 
Otroke moramo postaviti v središče naših sprememb. Ker moramo razmišljati o prihodnosti, saj so otroci 
naša prihodnost. In zanje moramo graditi boljši svet. Svet, ki bo bolj prijazen in pravičen in ki bo bolj 
razumevajoč in vključujoč. Boljšo prihodnost zanje pa lahko dosežemo le z vključujočim kreiranjem in 
povezovanjem tako državnih organov, civilne družbe, strokovne javnosti in drugih deležnikov.  
 
Ob pričetku mandata kot predsednica Državnega zbora sem se zavezala, da bo ena od mojih prioritet tudi 
izboljšanje položaja najranljivejših skupin, še zlasti otrok. Tudi zato sem se v preteklih nekaj mesecih v 
Državnem zboru srečala s kar nekaj nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami 
in otroki, ki živijo v revščini in v nasilju. Menim, da je njihova vloga neprecenljiva, saj dobro poznajo razmere 
na terenu in imajo zato dragoceno znanje, ki ga lahko posredujejo najvišjim predstavnikom državnih 
organov«. Udeležence posveta je nagovoril tudi predsednik vlade dr. Robert Golob. 
 
V prvem delu posveta se je predstavilo 28 sodelujočih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju 
zdravstva, vzgoje in izobraževanja ter dobrodelnosti. Najprej so se predstavile nevladne organizacije, ki 
delujejo na področju otrok s posebnimi potrebami, v drugem sklopu pa so svoje poglede in razmišljanja 
podale nevladne organizacije, ki se osredotočajo na otroke, ki živijo v revščini ter v nasilju. Predstavljene so 
bile številne izkušnje iz prakse in soočanja z različnimi situacijami, ki so sistemsko sicer urejene, a 
pomanjkljive. Sledila je razprava o možnostih izboljšanja otrokovih pravic, ki jo je moderirala predsednica 
Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič. V razpravo so se poleg predstavnikov nevladnih organizacij 
vključili tudi najvišji predstavniki pristojnih državnih organov in podali nekaj pojasnil glede konkretno 
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izpostavljenega, nato pa tudi poslanke in poslanci ter ostali udeleženci posveta. V sklepnem delu posveta so 
predstavniki ministrstev na kratko opredelili naloge svojih organov, pristojnih za proučitev problematike. 
 
Na posvetu je aktivno sodeloval tudi NSIOS. Predstavnica NSIOS, mag. Mojca Vaupotič, je v svojem prispevku 
opozorila na dejstvo, da se je v prvi vrsti potrebno zavedati, da naziv Otrok s posebnimi potrebami še dodatno 
stigmatizira otroke, ki nikakor nimajo posebnih potreb. Naziv je zelo slab prevod iz angleščine, zato bi bilo 
nujno najti bolj ustrezen izraz, če je ta sploh potreben, saj je vsak od nas drugačen, različen, individualen. V 
nadaljevanju je spregovorila o pomenu podpre družine. Rojstvo otroka, ki se ne rodi po pričakovanjih, prinese 
družini veliko lepih trenutkov, pa tudi stresnih. Zato je izjemna pomembna podpora družini že v prvih 
trenutkih soočanja s težavami njihovega otroka. V Sloveniji že imamo Zakon o zgodnji obravnavi otrok s 
posebnimi potrebami, Pravilnik o predstavniku družine in imenovane predstavnike družine. Žal pa praksa 
kaže, da zaradi nesodelovanja med ustreznimi ministrstvi in stroko ter pomanjkljivega informiranja, še vedno 
vsi starši ne vedo, da so predstavniki družine imenovani s strani ministrstva in na razpolago prav njim za 
podporo celotne družine, s čimer bi lahko razbremenili družine v najtežjih trenutkih. 
 
Izpostavila je tudi, da imajo vsi otroci pravico do šolanja. Žal pa to za otroke s posebnimi potrebami vedno 
pogosteje pomeni, da se ne morejo vključiti v šolo v svojem šolskem okolišu. Nujno je potrebno zagotoviti 
vsem otrokom vključitev v šolo v njihovem šolskem okolišu. S šolanjem povezano je pereča težava tudi status 
spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami. Trenutno so spremljevalci tretirani kot tehnični delavci, 
njihovo usposabljanje in izobraževanje je mnogokrat nezadostno, pomanjkljivo, še posebej s področja 
specifičnih težav posameznega otroka. Njihovo delo je izključno vezano na njihov delovni prostor šolo, 
predvsem v času epidemije pa se je izkazalo, da bi spremljevalci morali imeti možnost prenosa delovnega 
mesta tudi na dom otroka oziroma v času njegove odsotnosti zaradi zdravstvenih težav tudi v prostore 
zdravstvene ustanove. Prav v času epidemije so se starši otrok, ki so v rednem delovnem razmerju in so 
opravljali delo od doma, soočali s stisko, kako opraviti svoje službene obveznosti in podpreti otroka pri 
šolanju na domu. Spremljevalci otrok niso zgolj in samo njihovi spremljevalci, temveč veliko več, zato bi bil 
bolj primeren izraz: asistenti, kar bi rešilo tudi zagate glede vsebine in ovrednotenje njihovega dela. Vsi 
predlogi so že zakonsko urejeni in ne predstavljajo dodatnih finančnih posledic, vendar se v praksi ne izvajajo. 
Velik izziv za otroke s PP predstavlja tudi prehod v srednje šolsko izobraževanje.  
 
Maks, fant z mišično distrofijo, izjemno nadarjen, odličen učenec v osnovni šoli, prejemnik mednarodnih 
nagrad za likovna dela, se je želel vpisati na gimnazijo Bežigrad, kjer so ga zavrnili, ker arhitektonsko šola ni 
dostopna, čeprav je v preteklosti že bila. Nadalje je možnost iskal  na gimnaziji Vič, kjer je ravnateljica mami 
pojasnila, da bi bila vključitev Maksa na njihovo gimnazijo prevelik čustven stres za učitelje. A Maks in njegova 
družina niso obupali in Maks je danes izredno uspešen dijak Škofijske gimnazije, kamor so ga sprejeli odprtih 
rok kljub temu, da Maks ni veren in nima opravljenih zakramentov. 
 
Z velikimi izzivi se soočajo tudi gluhoslepi otroci. Jakob, ki je končal redno osnovno šolo v svojem šolskem 
okolišu, dosegal izjemne rezultate tudi kot paraplavalec, ni našel primerne srednje šole v Sloveniji, zato se je 
vpisal na srednjo poklicno šolo v Avstriji. Zaradi osebnih razlogov se je po 3. letniku moral vrniti v Slovenijo, 
a edina možnost, da dokonča šolanje, je bil vpis na Center IRIS (šola za slepe in slabovidne). Jakob je končal 
višjo šolo za turizem na Bledu, a delodajalca, ki bi mu dal možnost zaposlitve, ni. A Jakob ni obupal, vpisal se 
je na tečaj maserja. 
 
Nik, fant s cerebralno paralizo in epilepsijo, je ob velikih osebnih naporih in ob pomoči družine, uspešno 
končal redno osnovno šolo in dosegal izjemne mednarodne uspehe v parakarateju. Ob vpisu v srednjo šolo 
se je ravnatelj odločil, da se Nik zaradi epilepsije ne more udeleževati ekskurzij, kar je za Nika pomenilo 
izključenost ob najbolj pomembnih trenutkih navezovanja stikov s sovrstniki. Pomagala ni niti prijava varuhu 
enakih pravic, obisk šolskega inšpektorja, posredovanje MZIŠ. Prepričani smo, da bi se z dobro voljo, 
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srčnostjo in empatijo vsi izzivi in težave z lahkoto uredili. Nič nas ne stane, če smo v odnosih spoštljivi in 
predvsem prijazni do vseh otrok. Primer: Otrok, ki sam ne zmore hoditi, udeležil pa se je vseh predpisanih 
pohodov in izletov, pa kljub temu ni prejel priznanja Zlatega sončka. Ta Sonček ni nikakršna finančna 
obremenitev, otroku pa pomeni cel svet. 
 
In za konec je poudarila:  »Dovolimo in dajmo otrokom možnost, da sami povedo svoje mnenje, ker veliko 
otrok s posebnimi potrebami to zmore in želi!« 
 
 

MARCOS TAVARES HUMANITAREC 
Ignac Habjanič 

 

     
  Marcos Tavares in zbiratelj                                    Foto: Peter Mesarič 

Sestavek je nekako namenjen kot obvestilo oziroma informacija, da se še vedno zbirajo plastični zamaški za 
humanitarne namene in potrebe in to predvsem za otroke s posebnimi potrebami. 30. septembra je bil tak 
dogodek na Ptuju, kjer so iz ptujske tovorne železniške postaje, kjer zamaške skladišči domačin najstarejšega 
mesta v državi Ignac Habjanič. Vojaki SV odpeljali na reciklažo v Grosuplje 3130 kg, izkupiček je namenjen 
deklici Ani Mariji iz okolice Ptuja. Naj bo kot dodatna informacija, da je bilo do sedaj iz tega naslova odpeljano 
na reciklažo velikih 71.386 kg zamaškov. Po prošnji o svoji prisotnosti se vljudno in veseljem odzval 
»nogometno upokojeni« igralec NK Maribor Marcos Magno Morales Tavares in družbo mu je delal še en 
nogometni upokojenec in sicer  Janko Veselič, ki je svoj čas stal med vratnicama omenjenega kluba. Pa da 
ne bi imeli ob odvozu samo upokojence, so bili prisotni in pomagali nakladati tudi učenci OŠ Ljudski vrt 
oziroma njihova šolska nogometna ekipa.  
 
Mamica Ane Marije je povedala: »Iz družinskega proračuna si lahko privoščimo vedno manj terapij, ki jih Ana 
Marija nujno potrebuje, zdravstvo pa tudi omejuje plačilo terapij na minimum in zato iščemo vse mogoče 
vire, da jih je lahko čim več in ta donacija je hvale vreden projekt«. 
 
In še Marcos Tavares: »Sem najprej človek in šele nato nogometaš in ko vidiš tako majhnega otroka s tako 
hudo boleznijo te kar nekaj spomni in opomni, da mu je treba pomagati in z Jankom bova staknila glavi, da 
kot javni in prepoznavni osebi v tem primeru še kaj narediva. 

Ob tem je potrebno povedati, da tudi Združenje invalidov – Forum Slovenije zbira zamaške za 

najtežje invalide in jih dostavlja Ignacu Habjaniču na Ptuj. 
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ZDRAVILO SE ŽE TESTIRA 
Borut Pogačnik 

 

     
            Štefka Zlobec, predsednica                                                       Foto:  B.P. – ZIFS 2022 

V oddaji Odprta dlan, je predsednica Združenja Spominčica – Alzheimer Slovenija prinesla 
veselo novico, da se je končno, po nekaj desetletjih zatišja, pričelo izvajati testiranje zdravila 
zoper Alzheimerjevo boleznijo, ki je plod sodelovanja strokovnjakov različnih držav. Do sedaj 
ni bilo nobenega napredka v tej smeri, saj je neko ameriško zdravilo pred petimi leti veliko 
obetalo, vendar so od njega potem odstopili, ker je imelo veliko neželenih stranskih učinkov.  
 
Oddaja, ki je bila na sporedu v torek, 4. oktobra, je odgovarjala tudi na številna vprašanja poslušalcev v zvezi 
z vsemi vrstami demenc, ki jih poznamo že več kot 200. Izkušnja Štefke Zlobec s to boleznijo, je tudi osebna, 
saj je pri njenem možu – nekdanjemu poslancu Državnega  zbora in slovenskemu veleposlaniku v Bruslju, že 
pri 58. letih povzročila popoln umik iz javnega življenja in tudi prezgodnjo smrt. Alzheimerjeva bolezen 
namreč v možganih uničuje nevrone in njihove medsebojne povezave, tako da lahko zelo hitro prično ugašati 
vse življenjske funkcije. Nekatere znake pa so pri njem ugotavljali družinski člani že pri 50. letih. V Združenju 
Spominčica pa so imeli in še imajo člane in članice, ki se jim je bolezen pojavila že po 40. letu. 
 
Zdravilo bo nedvomno ogromno prispevalo k zmanjšanju obsega težav, saj vemo, da en tak član v družini 
vpliva na življenje najmanj petih članov ožje ali širše družine. Nega in nadzor namreč zahtevata 24. urno 
kontrolo, ker takšne osebe ne vedo niti kje so niti kaj morajo ali kaj ne smejo storiti.  
 
O dostopnosti tega zdravila tudi v Evropi, bomo še podrobneje poročali, ko bo Evropska unija to zdravila 
registrirala. 
 
Oddajo lahko poslušate v arhivu Radia Zeleni val preko linka: https://soundcloud.com/tags/odprta%20dlan 

https://soundcloud.com/tags/odprta%20dlan
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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: 
 Klicala nas je pravna svetovalka za pomoč ukrajinskim beguncem zaradi primera ukrajinske invalidke, 

ki je stara okoli 40 let in je v Ukrajini imela hudo prometno nesrečo, zaradi katere je danes na 

invalidskem vozičku. Begunka živi v Nastanitvenem centru v Logatcu in nujno potrebuje oporo neke 

invalidske organizacije, ki bi ji lahko pomagala, da bi živela v za invalide prirejenem stanovanju.  

 

Svetovalka je še povedala, da bo v prihodnjem tednu pridobila več informacij, zlasti še kar zadeva 

vrsto invalidnosti in morebitno odločbo s strani socialnih ali zdravstvenih organizacij iz Ukrajine; 

 

 Spet nas je poklical težak invalid iz predmestja Ljubljane, ki mu delodajalec ni plačeval nobenih 

prispevkov, kasneje pa se mu je pojavil rak na stegnenici, ki so mu jo morali odstraniti. Tako je  zdaj 

popolnoma brez sredstev po krivdi delodajalca, sam pa nima denarja za odvetnike.  

 

V njegovem imenu bomo poskušali zanj pridobiti socialno denarno pomoč na najbližjem centru za 

socialno delo v ljubljanski Šiški, saj tako ne more živeti;  
 

 Klical je invalid s področja Primorske, ki se je znašel v hudi situaciji, saj ga je zapustila žena z otrokom, 

po njegovem pričevanju zaradi vpliva tašče, ki pa je sicer tudi zelo znana oseba. Še več: tašča je uredila 

tudi prepoved približevanja, čeprav ni storil, po njegovih izjavah, nobenega kaznivega dejanja, niti ni 

grozil nikomur. 

 

Oba z ženo sta bila tudi pri nekakšni »svetovalki« v bližini Ljubljane, ki ju je naročila kar oba skupaj, 

kar je povsem v nasprotju s strokovnimi izhodišči svetovanja, saj bi morala naprej obravnavati osebo 

s pritožbo in šele nato osebo nad katero se svetovanec pritožuje in šele potem oba skupaj. Tako pa 

je »svetovanje« končala v 45. minutah in jima za to zaračunala neverjetnih 170 eur. 

 

Klicatelju smo obrazložili, da je resnično v težki situaciji, vendar ne popolnoma brezupni, saj razmišlja 

že tudi o samomoru, ker sploh ne more videti svojega otroka, ki je sicer še v vrtcu. Prav tako smo mu 

ponudili svetovalne usluge na Združenju invalidov – Forumu Slovenije, ki že od 16. marca 2020 izvaja 

psihosocialno pomoč za vse ranljive skupine in bomo tako najprej obravnavali njega in njegovo 

težavo, potem pa separatno – ločeno tudi njegovo ženo in šele nato, po presoji, svetovali, da prideta 

na svetovanje oba, pri čemer pa bomo absolutno zastopali tudi koristi otroka, kot to izvajamo že ves 

ta čas. Vsa ta svetovanja bomo popolnoma brezplačna.  

 

Skrbi nas zlasti to, kar je omenil svetovanec, da se nekdo proglasi za svetovalca in celo nastopa v 

nekaterih tv in radijskih oddajah, nima pa pojma o najbolj temeljnih izhodiščih svetovalnega dela. 

Vsak dan pišejo mediji, kako primanjkuje tovrstnih načinov pomoči in kako so dolge čakalne vrste pri 

svetovalnicah. To pa vsekakor izkoriščajo takšne vrste strokovnjaki, kot je »strokovnjakinja« v okolici 

Ljubljane.  

mailto:info@zifs.si
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MATICOVA ETNO HIŠA 
Ivan Šega* 

 

     
                   Foto: Maticova etno hiša 

Zelo neprijetno je pisati o sebi in o svojem delu. Zlonamernež bo lahko okarakteriziral pisanje z znanim 
rekom: Lastna hvala, cena mala!  Naj takemu bralcu odgovorim, da je to o čemer bom v nadaljevanju 
telegrafsko pripovedoval, plod moje pameti in mojega fizičnega ter umskega dela, in sem  ponosen na to, 
kar sem ustvaril!  
 
Svoj ustvarjalni čas štejem od upokojitve naprej. Prej sem delal za kariero in za eksistenco. Po odhodu v 
pokoj, pa sem dal svojemu umu in konjičku prosto pot, in nastalo je to kar predvsem poleti, vidijo moji 
obiskovalci. Na nekdanji družinski posesti sem kmečki senik preuredil v muzej in  družabni prostor, ki je v 
širšem krajevnem prostoru edinstven. V njem je prikazana znana ribniška dejavnost in vse, kar je bilo nekoč  
tem ljudem  potrebno za preživetje na skromnih domačijah. To sem ustvarjal 8 let in pol in dopolnjeval še 
dolgo po tem.  Informacije, da nekaj ustvarjam so šle od ust do ust. Kar naenkrat so začeli od vsepovsod, brez 
reklamiranja, prihajati avtobusi z obiskovalci. V prvem letu se  je zvrstilo že 1700 obiskovalcev. V družabnem 
prostoru, ki sprejme najmanj 50 ljudi sem 5 let organiziral slikarske kolonije. Pozneje sem prešel na literarna 
srečanja. 
 
Ker je muzej v neposredni bližini baročne  romarske cerkve pri Novi Štifti na Dolenjskem, sem od Maticove 
etno hiše pa do cerkve postavil Križev pot iz 14. granitnih kvadrov dim. 50 x 50 x 100 cm, vsakega  v teži med 
780 in 800 kg. Vanj sem 'vsadil' litoželezne križe, ki so jih vlili v modele najdene v Auspergovi livarni na Dvoru. 
Hvaležen sem tistim, ki so našli te modele in jih uporabili v te namene, da vgrajeni v kitajski granit, še 
dandanašnji spominjajo na  preteklost njihovih lastnikov.   
 
Kot čebelar sem v Ribnici vrnil življenje usihajočemu čebelarskemu društvu. Nekaj kilometrov pred Ribnico 
sem organiziral postavitev Čebelarskega doma. Ker sem v društvu našel dosti pisnega materiala o čebelarski 
dejavnosti v tem kraju, sem na dokumentarni podlagi napisal knjigo Zgodovina čebelarstva v ribniški dolini. 
Ker sem ugotovil, da mi pero 'teče', sem s pisanjem nadaljeval in sem do zdaj napisal 14 knjig romanov in 
povesti – od tega dve strokovni knjigi.  Naj mimogrede omenim še to, da sem v Sodražici pred 15. leti zasnoval 
in 7 let organiziral Tržne dneve. Ker je prostor za to objavo popisa moje dejavnosti omejen, ne morem širše 
opisovati rezultatov  aktivnosti. Lahko pa dosti izveste o Maticovi etno hiši na internetni strani, če vtipkate: 
http://maticova-etno-hisa.si. Če pa želite izvedeti kaj več o meni, pa odprite  Google: Wikipedija – Ivan Šega. 

http://maticova-etno-hisa.si/
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Tam boste  našli vrste opisov mojih dejavnosti in  Cobisov seznam mojih knjig. Naj povem, da so bile v 10. 
letih na JSKD RS nominirane 4 moje knjige kot najboljše knjige izdane v samozaložbi. Leta 2018 pa je bila prav 
tam med 32. prijavljenimi knjigami, najboljša knjiga v tem letu prav  moja knjiga z naslovom: Mož z napako.  
 
Žal moram napisanemu  pristaviti tudi to, da zgoraj opisano Maticovo etno hišo, zaradi družinskih razmer, 
prodajam. Hiša je primerna za institucije in posameznike, ki  jim je ostalina preteklosti blizu in imajo čut za 
vse bolj razvijajoči turizem. Objekt je legaliziran in ima dovoljenje za gostinsko in muzejsko dejavnost. Več ni 
primerno navajati na tem mestu, ker bi se lahko razumelo, da je to prodajni oglas. 
 
Lahko pa bralce povabim na obisk, ker kljub omembi prodaje, hiša deluje normalno. Je pa v tem času, zaradi 
nižjih temperatur, manj primeren čas za obisk. Lahko pa ga načrtujete za spomladi. 
 

*Ivan Šega je član ZIFS iz Sodražice. 
 
 

NAŠA DRUŽINA »HRAST« 
Suzana Ramšak* 

 

       
                                                                                     Foto: A.P. – ZIFS 2022 

Kako ponosni smo, da smo po dolgem času dobili možnost, da v našem domu ustanovimo svoje društvo za 
samopomoč. Tako sta prišla dva sodelavca Združenja invalidov – Foruma Slovenije, gospa Slavica in gospod 
Tonček. Zelo smo ju bili veseli in ustanovili smo svoje društvo, oziroma družino, ki smo jo poimenovali 
DRUŽINA HRAST. Zakaj HRAST? Zato, ker izhajamo iz gesla UPANJE, VOLJA, MOČ. Skupina nam daje smisel 
za nadaljnje življenje. Ob kavici si pripovedujemo življenjske zgodbe iz mladosti in sedanjosti, ki smo jih 
doživeli in preživeli. Med nami je tudi naš Slavko, ki rad poje in popestri naše urice. Tudi umetnika za risanje 
imamo v svoji sredini. Ta nam je narisal simbol naše družine. Deblo HRASTA predstavlja našo celotno družino, 
veje, ki so nanj nanizane, pa predstavljajo nas osebno z imeni. Vse to se lepo združi v veliko krošnjo našega 
HRASTA. 
 

*Suzana Ramšak je stanovalka Doma Juršinci. 
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HUMANOST  
Jože Kovačič Jojo 

 

  
                                                        Jože Kovačič Jojo je znani poet                                                     Foto: B.P. – ZIFS 2022 
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NESEBIČNA PREDANOST INVALIDOM BREZ FINANČNE PODPORE 
 

    
                                                                                                                        Foto: ZIFS 2022   

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.  
 
 

O DRŽAVNEM SVETU PRIHODNJIČ 
Borut Pogačnik  

 

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

O zanimivi oddaji Odprta dlan na Radiu Zeleni val, kjer bosta sodelovala predsednik Državnega sveta Alojz 
Kovšca in državni svetnik za invalidsko in socialno varstvo Danijel Kastelic, ki bo v petek, 14. oktobra med 
10.30 in 11.15 uro, pa boste lahko prebrali v naslednji številki Sporočevalca. Kot smo že poročali bo oddaja 
kontaktna, tako da boste lahko s svojimi vprašanji, stališči in mnenji sodelovali, če boste poklicali v studio na 
številko 01 786 0 400. Podrobno pa smo že poročali tudi v zadnji številki Sporočevalca, 3. oktobra.   
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