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NI RAZLOGOV ZA UKINITEV 
Borut Pogačnik 

 

     
                       Alojz Kovšca in Danijel Kastelic v družbi voditelja oddaje Boruta Pogačnika               Foto: Patricija Šašek 

V oddaji Odprta dlan, 14. oktobra, sta predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in državni svetnik za socialno 
in invalidsko varstvo Danijel Kastelic utemeljila razloge, zakaj mora Državni svet obstajati še naprej, saj je 
prvi dom civilne družbe in drugi dom slovenskega parlamenta.  
 
Kot je poročal ljubljanski Dnevnik, naj bi se sestali predstavniki NSi in Gibanja Svoboda ter sklenili, da se NSi 
približa stališčem vladne stranke Svobode ter podpre ustavne spremembe, ki bi šle verjetno v smer ukinitve 
Državnega sveta.  
 
Oba gosta sta bila osupla nad to odločitvijo, še zlasti, ker je pomemben sodelujoči s strani NSi bil tudi 
nekdanji minister za delo Janez Cigler Kralj, ki bi moral, po mnenju obeh gostov, še posebej biti zavzet za 
pravice invalidov, saj jih ti lahko udejanjajo v slovenskem političnem prostoru samo še v Državnem svetu.   
 
Oba gosta sta tudi naštela številne pobude, predloge in posvetovanja, ki so bila organizirana v zadnjih petih 
letih za invalide in druge skupine prebivalstva. Državni svet pa seveda zastopa tudi interese druge 
funkcionalne interese v naši družbi, kot so svobodni poklici, kmetje, športniki in ostali.  
 



 
2 

 

Številni poslušalci so pozdravili stališča obeh gostov v pričakovanju, da bosta tudi kandidirala na posrednih 
volitvah v Državni svet preko elektorjev. Zanimivo je, kar je pripomnil tudi predsednik Alojz Kovšca, da so do 
sedaj še vse tiste politične stranke, ki so predlagale ukinitev Državnega sveta le stežka prišle nazaj v Državni 
zbor, saj jim je popularnost precej upadla.  
 
Oddajo lahko poslušate tudi v arhivu Radia Zeleni val preko linka:  
https://soundcloud.com/radiozelenival/odprta-dlan-drzavni-svet-alojz-kovsca-dane-kastelic 
 
 

JAVNI POSVET Z ZDRAVNIKI »IME MI JE FIBROMIALGIJA« 
Tamara Vrecl 

 

 
                                                                                                                                              Foto: Društvo za fibromialgijo   

V torek, 11. oktobra, smo prvič po covidnih letih v živo, ter po Zoomu izpeljali okroglo mizo z naslovom 
Fibromialgija, na kateri so bili predavatelji priznani slovenski zdravniki, ki se ukvarjajo z našo relativno 
nepoznano boleznijo. To je bil prav poseben dan, saj smo okroglo mizo izpeljali ob mednarodnem dnevu 
bolečine, ki je naša nepojasnjena vsakodnevna spremljevalka.  
 
Fibromialgija – beseda, ki jo prvič težko izgovorimo in označuje bolezen, ki je težko razumljena. Relativno 
nova v svetu diagnoz, pogostokrat nepriznana s strani posameznih zdravnikov in nerazumljena s strani 
okolice. Besede, ki jih bolniki pogosto slišijo in ki včasih kot rezilo zarežejo globoko v srce so: »No, saj pa ti 
super izgledaš. Nič ti ne manjka!«, »Vaši izvidi ne pokažejo nič konkretnega, ne vemo kaj je z vami narobe.« 
Bolnika do prve diagnoze za fibromialgijo pogosto spremljajo leta agonij nevednosti, kaj je s teboj narobe, 
nerazumevanja s strani družine, delodajalca, lahko tudi medicine, preden pridejo do tiste diagnoze s čudežno 
besedo fibromialgija, ki pojasni vse, a hkrati pusti odprta vprašanja. 
 
In ravno na podobne teme, kot so: razumevanja fibromialgije s strani medicine, napredka medicine v 
razumevanju dejavnikov, ki vplivajo na nastanek bolezni in razumevanju bolečine, ki bolnike s fibromialgijo 
spremlja ves čas, ter zanimive podrobnosti med »fibrofog« in post covidnim »brainfogom«, ter kako si 
pomagati kot bolnik s fibromialgijo, saj nam klasični fitofarmacevtski prijemi ne pomagajo, smo se pogovarjali 
z zdravniki, ki sodelujejo v našem strokovnem svetu in ki spremljajo našo bolezen, ter aktivno pomagajo pri 
razumevanju naše bolezni v slovenski medicini. Hkrati smo se zahvalili prim. dr. Mojci Kos Golja, dr. med., 
spec. Interne medicine in revmatologije za njeno več kot 16-letno požrtvovalno delo v našem društvu, saj je 
bila pravzaprav pionirka v svojih prizadevanjih za prepoznavnost naše tihe spremljevalke, kot ji sami pravimo, 
in je postavila trdne temelje, na katerih lahko nov rod zdravnikov gradi svoja spoznanja. 

https://soundcloud.com/radiozelenival/odprta-dlan-drzavni-svet-alojz-kovsca-dane-kastelic
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PODROBNO O DELU NACIONALNEGA SVETA 
Katarina Lukešević 

 

 
                                                                                                               Foto: nsios.si   

V sredo, 26. oktobra, bosta v oddaji Odprta dlan na Radiu Zeleni val sodelovala: predsednica Nacionalnega 
sveta invalidskih organizacij Slovenije mag. Mateja Toman in strokovni sodelavec Primož Jeralič. V oddaji bo 
tekla beseda o delovanju sveta in o aktualnih problemih slovenskih invalidov ter organizaciji, kakor tudi o 
potrebnosti obstoja Državnega sveta RS. Oddajo bo vodil Borut Pogačnik. 
 
V času med 10.30 in 11.15 uro, boste lahko postavljali tudi svoja vprašanja na telefonski številki studia 01 
786 0 400. Sicer pa lahko oddajo poslušate na frekvencah radia, ki so: 93,1, 97 in 105,30 MHz. 
 
 

HRVAŠKI KONGRES O ALZHEIMERJEVI BOLEZNI  
Maja Selič 

 

     
                                                   Foto: Spominčica-Alzheimer Slovenija  

Od 5. pa do 8. oktobra 2022 je potekal Mednarodni kongres Croatian Congress on Alzheimer’S disease 2022. 
Med povabljenimi strokovnjaki/predavatelji je aktivnosti na področju demence, ki jih izvaja Spominčica, 
predstavila Štefanija Zlobec, predsednica Spominčice. V sklopu programa je pripravila in izvedla predavanje 
Demenci prijazno okolje in Demenci prijazne točke v Sloveniji ter sodelovala kot moderatorka določenih 
sklopov predavanj.   
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DO LETA 2025 10.000 STANOVANJ 
Borut Pogačnik  

 

    
                                           Mag. Črt Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada                Foto: B.P. – ZIFS 2022 

Stanovanjski sklad RS, javni sklad si je zadal nalogo, da bo do leta 2025 zgradil 10.000 
stanovanj, kar bo velik prispevek k rešitvi stanovanjskih vprašanj številnih mladih družin v 
naši državi.  
 
V sredini oddaji Odprta dlan, je direktor mag. Črtomir Remec tudi povedal, da se sklad drži vseh zakonskih 
predpisov in da je vedno v stanovanjih, ki jih ponudijo v najem, tudi 10 odstotkov enot za invalide, vendar 
je interesa zelo malo. Če se po treh mesecih od razpisa nihče ne javi, potem jih ponudijo tudi mladim 
družinam ali pa na razpisu javnih najemnih stanovanj, za katerega pa je veliko zanimanja po vsej Sloveniji. V 
letošnjem letu so v Ljubljani ponudili v skupnem številu 500 stanovanj in v Mariboru 400. Interes pa je še 
vedno velik. 
 
Seveda pa je po Sloveniji ogromno praznih stanovanj, ker so jih mnogi kupovali na »zalogo« z ozirom, da se 
cena teh letno povečuje za 10 odstotkov. Razlog je verjetno v ukinitvi obresti na vezana sredstva.  
 
Optimistične napovedi Črtomirja Remca temeljijo na dosedanjih izkušnjah, ko so na skladu z marljivim delom 
in odlično povezanostjo uspeli uresničiti praktično vse načrte. Tudi v večini slovenskih statističnih regij raste 
interes za stanovanja, vendar pa imajo pri tem ključno vlogo zlasti mestne in druge občine, ki morajo 
poskrbeti za primerna zemljišča in vse potrebne komunalne priključke. Na nekaterih področjih to ni težava, 
so pa tudi občine, ki niso pokazale večjega zanimanja, čeprav tudi tam ni stanovanj za mlade. 
 
Stanovanjski sklad odlično sodeluje tudi z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
kjer je aktualni minister Luka Mesec, po izjavah direktorja sklada, pokazal veliko interesa za uresničitev 
obljub, ki jih je stranka Levica predstavila v predvolilni kampanji.  
 
Oddajo lahko že poslušate v arhivu Radia Zeleni val preko linka:  
https://soundcloud.com/radiozelenival/odprta-dlan-crtomir-remec-stanovanjski-sklad 

https://soundcloud.com/radiozelenival/odprta-dlan-crtomir-remec-stanovanjski-sklad
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BILI SMO NA DVEH OTVORITVAH V ORMOŽU 
Katarina Lukešević 

 

     
                                                                         Foto: Anton Podgoršek  

V četrtek, 13. oktobra, sta potekali dve slavnostni otvoritvi v Ormožu, kjer sta bila prisotna tudi naša izvajalca 
posebnega socialnega programa Veriga psihosocialne oskrbe in druženja Anton Podgoršek in Slava Zorc. 
Na novo so uredili zelene površine parka in zasadili urbane različne drevesne vrste pri avtobusni postaji 
Ormož. V sklopu projekta so še obnovili vodno fontano, zgradili igrišče za otroke, župan občine Danijel 
Vrbnjak pa je ta dan tudi nagovoril občanke in občane ob otvoritvi prenove Doma kulture Ormož.  
 
 

VSI DOGODKI KINA ŠIŠKA SO ZA IMETNIKE EU KARTICE UGODNOSTI  
ZA INVALIDE BREZPLAČNI 

Tanja Kovačič  
 

 
                                                                                                        Foto: Kino Šiška   

Vas zanima ustvarjanje iz odpadnih materialov? V soboto dopoldan, 15. oktobra, ste lahko obiskali 
brezplačno ustvarjalno delavnico, ki je bila v Kinu Šiška. Ste za film? Ogledali ste si lahko tudi film britanskega 
umetnika Jeremyja Dellerja Everybody in the Place: nepopolna zgodovina Britanije 1984–1992, v katerem 
raziskuje družbenopolitično zgodovino in sodobno zapuščino »drugega poletja ljubezni.« 
 
Ali pa bi raje prisluhnili koncertom raznolikih glasbenih zasedb, kot sta slovenski Ana Pupedan in NOAIR? 
Prisluhnete lahko tudi raznolikim kantavtorjem, švedskemu trubadurju Joséju Gonzálezu in italijanski pevki 
in kantavtorici Elisi. Vse to, in še veliko več vas vabi k obisku Kina Šiška. 
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Obenem je treba poudariti, da je Kino Šiška s svojimi arhitekturnimi rešitvami eno najprijaznejših prizorišč v 
Sloveniji tudi za gibalno in senzorno ovirane osebe. Dostop v prvo nadstropje je na voljo z dvigalom, vstop v 
obe dvorani pa lajšajo klančine in prehodi brez stopnic. Toaletni prostori, prilagojeni gibalno oviranim, se 
nahajajo v pritličju. 
 
S središčem in preostalimi okraji mesta Ljubljana je Kino Šiška povezan z avtobusi Ljubljanskega potniškega 
prometa. Dostop z osebnim avtomobilom je mogoč neposredno do stavbe. Možnost parkiranja je v 
neposredni bližini. Parkirna mesta rezervirana za invalide so posebej označena. 
 
Kino Šiška je eden od ponudnikov EU kartice ugodnosti za invalide, v okviru katere ponuja brezplačen vstop 
na vse plačljive dogodke v organizaciji Kina Šiška za vse senzorno in gibalno ovirane osebe. Vstop je 
brezplačen tudi za osebo, ki spremlja invalida. Vse kar morate storiti, če se na dogodek odpravljate sami ali 
s spremljevalcem je, da s seboj vzamete vašo EU kartico ugodnosti za invalide, ki jo boste varnostniku 
pokazali na vhodu. Če pa se na dogodek odpravljate v večji skupini invalidnih oseb, morate vaš obisk nekaj 
dni pred dogodkom zaposlenim v Kinu Šiška napovedi prek telefona ali e-maila. Kontaktni podatki so 
objavljeni na spletni strani Kina Šiška.  
 
Seznam dogodkov Kina Šiška je dostopen na: https://www.kinosiska.si/ 

Evropska kartica ugodnosti za invalide: https://www.invalidska-kartica.si/ 

 
 

PRIREDITEV NA BRDU 
Drago Perko 

 

     
                                    Prejem Častne listine OKS      Foto: Nastija Fijolič 

Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite je krovna slovenska organizacija za šport 
invalidov. Letos praznuje 60 let delovanja, na slavnostnem dogodku na Brdu pri Kranju so v torek, 18. 
oktobra, obudili nekatere pomembne zgodovinske trenutke in se zahvalili številnim, ki že dolga desetletja 
skrbijo za razvoj športa invalidov. Prireditev na Brdu je bila preplet pregleda zgodovine in delovanja zveze ter 
obujanja spominov. S predstavitvenimi filmi so prireditelji spomnili na bogato zgodovino športa invalidov v 
Sloveniji. 
 
Predsednik zveze Damijan Lazar je poudaril pomen delovanja takšne organizacije. Ne gre le za vrhunski 
šport, čeprav so v šestih desetletjih slovenski športniki domov prinesli kopico medalj s paralimpijskih iger, 

https://www.kinosiska.si/
https://www.invalidska-kartica.si/
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olimpijskih iger gluhih, iger specialne olimpijade, pa številnih svetovnih, evropskih prvenstev in svetovnih 
pokalov. Gre tudi za splošni vpliv na družbo, na vse boljšo vključenost in sprejetost oseb z invalidnostjo v 
družbi. 
 
“Že 60 let obstajamo zaradi takšnih, zaradi katerih je zveza nastala. Skrbimo za podporo športu mladih. V 
zadnjih šestih desetletjih smo zrasli v resno organizacijo z velikim ugledom. V vsakem novem desetletju nas 
čakajo novi izzivi, ki pa jih bomo lahko uresničevali le skupaj kot družba. Mi zmoremo veliko, a skupaj 
zmoremo vse,” je nagovor končal Lazar. 
 
 

O KARTICI Z MATEJO TOMAN 
Maja Stojanov* 

 

     
                                                           mag. Mateja Toman                          Foto: nsios.si 

Za kaj si kot predsednica NSIOS prizadevate v tem mandatu oziroma katere kratkoročne in dolgoročne cilje 
zasledujete?  
Temeljna izhodišča delovanja, namen, cilje in naloge NSIOS določata statut in pogodba o ustanovitvi 
Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Poleg teh temeljne usmeritve programa izhajajo tudi iz 
Konvencije ZN o pravicah invalidov, ki predstavlja osrednji strateški mednarodni pravni akt, iz Akcijskega 
plana za invalide ter drugih pravnih virov s področja zagotavljanja temeljnih pravic invalidov. Zbor članic je 
temeljne smernice delovanja v dveletnem obdobju obravnaval v začetku leta 2022, na podlagi teh je 
predsedstvo NSIOS potrdilo Program dela za obdobje 2022–2023. Moja naloga je, da skupaj s sodelavci 
skušamo zastavljene naloge in cilje v čim večji meri uresničiti. Med kratkoročnimi cilji je zagotovo pridobiti 
dodaten, po možnosti sistemski vir financiranja, ki bi omogočil, da NSIOS strokovno in ažurno izvaja svoje 
poslanstvo in naloge, ki mu jih namenjajo prej našteti pravni akti. Z dodatnim, stabilnim financiranjem bi 
namreč lahko NSIOS okrepili z ustreznim strokovnim kadrom, pri čemer pa ne bi dodatno obremenili članic 
NSIOS – invalidskih organizacij, katerih članarine so trenutno najpomembnejši vir financiranja, saj se številne 
med njimi soočajo s pomanjkanjem sredstev za lastne programe in delovanje. Med nalogami, ki se jim bomo 
posvetili v prihodnjih mesecih, so še: priprava novega periodičnega senčnega poročila o uresničevanju 
Konvencije ZN o pravicah invalidov, uspešno izvajanje sedanjih in sooblikovanje novih projektnih partnerstev 
ter vzpostavitev aktivnejšega sodelovanja z državo. 
 
Lahko poveste kaj več o tem? 
Na sestanku pri predsedniku vlade dr. Robertu Golobu smo se dogovorili za sodelovanje s fokusno skupino 
vlade, ki bo naš sogovornik pri naslavljanju konkretnih težav oziroma pobud, zato že nestrpno pričakujemo 
sporočilo o imenovanju predmetne skupine. Dolgoročni cilj je doseči uresničitev temeljnih pravic invalidov, 
jim zagotoviti enakopraven položaj in enake možnosti v družbi ter s stabilnim zadostnim financiranjem 
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omogočiti kontinuirano in kakovostno strokovno delo invalidskih organizacij, ki imajo ključno vlogo na tem 
področju. 
 
Implementacija zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet lani, se zapleta, saj naj bi bil po oceni aktualnih 
ministrov za zdravje ter za delo, družino in socialne zadeve pomanjkljiv in težko izvedljiv. Kako zakon 
ocenjujete pri NSIOS? 
Ob sprejemanju zakona smo tudi v invalidskih organizacijah opozarjali na nejasnosti in pomanjkljive rešitve, 
saj je veliko prepuščeno urejanju na podzakonski ravni, zato ni dovolj jasno, v kakšnem obsegu naj bi se 
določena pravica dejansko izvajala. Prav tako nismo dobili jasnega odgovora, kaj pomeni predviden 
avtomatični prenos pravic, pridobljenih po drugih zakonih (npr. pravica do dodatka za pomoč in postrežbo 
po ZPIZ), v okvir dolgotrajne oskrbe, kakšne utegnejo biti posledice tovrstnega avtomatizma. Skrbi nas tudi 
obseg in način izvajanja storitev za osebe z najtežjimi oblikami invalidnosti. Če način implementacije zakona 
ni dovolj dorečen, ga je težko udejanjiti v praksi, dokler rešitve niso dovolj izoblikovane. Kljub temu pa se 
zavedamo, da na storitve dolgotrajne oskrbe čakamo že desetletja in to za številne posameznike in družine 
pomeni hudo stisko, zato si želimo, da odlog začetka izvajanja ne bi bil dolg in da bi pristojna ministrstva tudi 
v času odloga storila vse, da bi bile storitve, ki jih ljudje nujno potrebujejo, na voljo v najkrajšem možnem 
času.  
 
Eden izmed projektov, ki ga je NSIOS začel izvajati v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, je t. i. Evropska kartica ugodnosti za invalide. Kartica je uporabnikom na voljo 
že od leta 2017. Kakšne ugodnosti konkretno prinaša? 
Kartica ugodnosti za invalide prinaša popuste na pester nabor storitev in izdelkov s področij, kot so umetnost 
in kultura, izobraževanje, šport, transport in turizem. Pregled vseh popustov je mogoče najti na spletni 
strani www.invalidska-kartica.si. Seznam poleg informacije o popustih vsebuje tudi informacije o 
dostopnosti vsakega od ponudnikov, kot na primer ali je objekt dostopen za uporabnike invalidskega vozička, 
ali je omogočena komunikacija v znakovnem jeziku, ali so zagotovljene informacije in pomoč osebam z 
motnjo v duševnem razvoju oziroma kognitivno oviranostjo. Tako se vsi zbrani ponudniki lahko predstavijo 
tudi kot dostopni in družbeno odgovorni, kar je s stališča sodobnega in ozaveščenega potrošnika prav tako 
lahko pomembna informacija pri odločitvi za nakup. 
 
Projekt ni usmerjen le v zagotavljanje ugodnosti invalidom, marveč je eden od njegovih učinkov tudi 
ozaveščanje. Lahko pojasnite, na kakšen način projekt ozavešča? 
Ob nagovarjanju ponudnikov različnih storitev k sodelovanju je osrednji del tudi vprašanje, kako je z 
dostopnostjo njihove ponudbe. Ne gre le za ugodno ceno, ampak tudi za to, ali so zagotovljeni vidiki 
dostopnosti, kot so arhitekturna dostopnost za gibalno ovirane, dostop do storitev ali proizvodov in 
informacij o njih za senzorno ovirane, za osebe z motnjo v duševnem razvoju ... S tem se ponudnike opozori 
na vprašanja zagotavljanja dostopnosti za vse potrošnike, se jih ozavešča o njenem pomenu, možnostih 
odpravljanja ovir ipd. Projekt hkrati invalide spodbuja, da izkoriščajo dobrine, ki jih zagotavljajo ponudniki v 
njihovem okolju, in so s tem bolj aktivni, bolj opazni potrošniki storitev. Tudi to bo dolgoročno vplivalo na 
ponudnike, da razmislijo o dostopnosti svojih dobrin za vse potencialne kupce. 
 
Kljub imenu projekt trenutno izvaja le osem evropskih držav, ob Sloveniji še Malta, Ciper, Finska, Belgija, 
Romunija, Italija in Estonija. Je na vidiku širitev projekta? Od česa je ta pravzaprav odvisna? Od politične 
volje? 
Že od vsega začetka je želja, da bi projekt zaživel na območju celotne Evrope. Kakšni so razlogi za pasivnost 
v drugih državah, težko komentiram. Deloma k temu najverjetneje prispeva tudi pomanjkanje politične volje 
za podporo izvedbi projekta v državah, kjer še ni zaživel. 
 

*Maja Stojanov sporoča iz Kreativne baze 

http://www.invalidska-kartica.si/
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JANEZ VAJKARD VALVASOR (1641-1693) IN SOSEDNJE DEŽELE KRANJSKE 
Dr. Boris Golec 

 
Janez Vajkard Valvasor (1641-1693) in sosednje dežele Kranjske (1) 
 
Štajerska 
 
Ime kranjskega polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja je neločljivo povezano s Kranjsko. V veliki meri se 
zavoljo njegove Slave vojvodine Kranjske (1689) sploh še ohranja živo ime te danes skoraj pozabljene, nekoč 
pa osrednje in najpomembnejše slovenske zgodovinske dežele, katere prestolnica je bila Ljubljana. Valvasor 
se zdi tako zelo kranjski, da ostaja v senci njegove domače dežele domoznanski in zgodovinopisni prispevek, 
ki ga je dal sosednjim prostorom, posebej Koroški in delom današnje Republike Hrvaške. 

 

 
                                    Zemljevid slovenskega prostora v 17. stoletju                                           Foto: arhiv dr. B. Golec                                        

 
 

Kateri prostori so bili v Valvasorjevem času kranjska soseščina? Ko govorimo o vojvodini Kranjski, jo pogosto 
podzavestno vidimo v mejah, kakršne je ta najbolj slovenska dežela imela v stoletju pred razpadom 
habsburške monarhije (1918), dejansko pa je od poznega srednjega veka vse do začetka 19. stoletja segala 
na jugozahodu precej dlje. Tako je imela Kranjska Valvasorjevega 17. stoletja večjo eksklavo na Krasu s prav 
kratkim dostopom do Tržaškega zaliva pri Devinu, danes v Italiji, ter severovzhodni del današnje hrvaške Istre 
s središčem v Pazinu in obalo ob Kvarnerskem zalivu vse do vrat Reke. Z Valvasorjevega zornega kota in v 
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očeh sodobnikov ti kraji niso bili nič manj kranjski. Ob povedanem jih enako kot takratnega kranjskega Krasa 
ne bomo šteli za kranjsko soseščino in se ne bomo ustavljali ob Valvasorjevih stikih s temi območji, tedaj deli 
njegove domače dežele. Zanimale nas bodo politične enote – dežele, glavarstva in druga ozemlja, na katera 
je Kranjska v 17. stoletju mejila.  
 
Pregled Valvasorjevih stikov in odnosov s sosednjimi deželami bomo začeli pri Štajerski. Štajerska je brez 
dvoma prva od sosednjih dežel, na katere tla je stopil, in sicer že v otroških letih, saj je bilo od domačega 
gradu Medija pri Zagorju do štajerske deželne meje na Trojanah le nekaj ovinkov, Valvasorjeva rodbina pa je 
imela tesne stike z baroni Schrattenbachi, graščaki na bližnji Ojstrici. Na tem gradu se je s pl. Dornbergovo 
prvič ženil polihistorjev oče Jernej, v Valvasorjevih otroških letih je tu z mladenko iz širše Schrattenbachove 
rodbine prvič stopil pred oltar starejši polbrat Karel Valvasor, malo zatem pa je na Ojstrici kot zakupnik 
ojstrškega gospostva našel svojo neplemiško nevesto brat Janez Ditrih. Ker je bila ta navadna grajska 
ključarica, si ne ona ne njuni otroci niso zaslužili biti navedeni na rodovnem deblu Valvasorjev v IX. knjigi 
Slave vojvodine Kranjske, za brata pa je polihistor premišljeno zapisal, da se je iz dežele izselil, čeprav se je z 
družino ustalil na posesti blizu Ojstrice. Poleg tega je imel polihistor na slovenskem Štajerskem še dva 
sorojenca, v Žalcu mlajšega brata Volfganga Jerneja, ki je umrl kot tamkajšnji župnik, in v Gornjem Gradu 
sestro Marijo Izabelo Klančnik, prav tako omoženo neprimerno svojemu plemiškemu stanu. Ne nazadnje je 
bil Valvasor sam pol Štajerca, saj sta iz slovenskega dela dežele izvirali obe njegovi babici, Neža pl. Scheyer 
iz Širja nad Zidanim Mostom in Doroteja pl. Leyserjeva z Valdeka v Mislinjski dolini. 
 
Iz Valvasorjeve mladosti je znano njegovo zadrževanje na slovenskem Štajerskem med turško vojno 
1663/64, česar sam sicer ne omenja. Govori le o svoji udeležbi v tej vojni v skupini dvanajstih kranjskih 
prostovoljcev, o pogumu in srčnosti dveh svojih poveljnikov in kako se je tedaj nekoliko seznanil s Slavonsko 
vojno krajino. Po dokumentih kranjskega deželnostanovskega arhiva se je Testa-Piccolominijev polk, v 
katerem je Valvasor po lastnih besedah služil, v času, ko ni bilo večjih vojaških operacij, zadrževal predvsem 
ob štajersko-ogrski meji. Tedaj 23-letni mladenič se je morda prav tedaj na poti domov na Kranjsko ustavil 
pri Janezu Erazmu grofu Tattenbachu v Konjicah, o čemer govori v opisu hoje po vodi, ki naj bi se je tam 
naučil od nekega Holandca. Polihistor torej v Slavi ni svojega zamolčal znanstva s Tattenbachom, čeprav je 
bil mož eden od štirih glavnih zarotnikov iz zrinsko-frankopanske protihabsburške zarote. Zaroto je Valvasor 
natančno opisal v XII. Knjigi Slave, kjer je usmrtitev zarotnikov leta 1671 označil kot »upravičeno obsodbo« 
in med drugim objavil celotno besedilo Tattenbachove prisege vodji zarote grofu Petru Zrinskemu, bratu že 
pokojnega grofa Nikole, pod katerim je služil v vojni. 
 
Poleg obiska pri Tattenbachu Valvasor v Slavi samo še na enem mestu pove, da se je kdaj mudil na 
Štajerskem, gre pa za izčrpen opis vojnega dogajanja. Leta 1683, med turškim obleganjem Dunaja, so ga 
kranjski deželni stanovi kot stotnika pešcev Spodnje ali Dolenjske četrti poslali na trimesečni vojni pohod v 
obrambo Štajerske, kamor je vodil 400 kranjskih pešcev. Med potjo se je sporekel z vojnim podkomisarjem 
štajerskih deželnih stanov in na žalitve menda odgovoril z besedo in dejanjem. V XV. knjigi Slave natanko 
popisuje, kako je s sto možmi obranil izpraznjeni Fürstenfeld, ki so ga oblegali ogrski uporniki, šel nato s 
hrvaškimi enotami večkrat nad sovražnika, konec sovražnosti pa dočakal v Hartbergu. Zdi se, da je bil pri 
opisu svoje vloge vendarle nekoliko neskromen. V Fürstenfeldu naj bi denimo ukazal streljati na upornike s 
topom, čeprav vemo, da je bil samo poveljnik kranjskih pešcev.   
 
Sicer pa se je Valvasor v svojih delih zelo malo posvečal Štajerski. V Slavi je še največ prostora namenil Celju, 
Celjskim grofom in Spodnji Savinjski dolini, kar je razumljivo glede na vlogo Celjskih in bližino teh krajev s 
Kranjsko. Nasprotno ni nobenega namiga, da bi kdaj razmišljal o kakšnem topografskem albumu za Štajersko 
ali o čem podobnem. Za razliko od Kranjske in Koroške bi bila veliko večja Štajerska preprosto prevelik 
zalogaj, ki bi mu bil zelo težko kos. Poleg tega se je izdelave topografije Štajerske – bakroreznih upodobitev 
gradov, mest in samostanov – lotil Valvasorjev sodobnik duhovnik Georg Matthäus Vischer. Za življenja mu 
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je sicer uspelo izdati samo zemljevid Štajerske z letnico 1678, ki ga je v baker vrezal Bavarec Andreas Trost 
(1652–1708), od omenjenega leta Valvasorjev najpomembnejši bakrorezec v grafični delavnici na 
Bogenšperku. Valvasor je bil prek Trosta zelo dobro seznanjen s Vischerjevim nedokončanim delom in z 
njegovimi razhajanji s Trostom, ki sta jih moža razčiščevala po sodni poti. Samo ugibamo lahko, ali je bil 
kranjski polihistor kakor koli vpleten v Trostov odhod od Vischerja in ali ni mladega Trosta temu morda celo 
prevzel mimo pogodbenih obveznosti. Nesporno je Trost pozneje, ko ni bil več v Valvasorjevi službi, izdelal 
dodatne bakroreze za Vischerjevo Topografijo Štajerske, njenih dveh izdaj v začetku 18. stoletja  pa nista 
doživela ne Vischer ne Valvasor. Bakrorezec Andreas (Andrej) Trost je torej dajal ton in prepoznavno obliko 
trem deželnim topografijam – Vischerjevi topografiji Štajerske in Valvasorjevima topografijama Kranjske in 
Koroške. Trost, čigar življenjska pot se je iztekla v Gradcu, je obenem tista osebnost, ki polihistorja tesneje 
kot kdor koli drug povezuje s štajerskim prostorom.  
 
 

KNJIŽNA NOVOST 
RADOST JE POT 
Borut Pogačnik  

 

     
                    Založba Primus, strani 201, 24 eur                                            Foto: Katarina Lukešević  

"Namesto da iščemo stvari, ki nas ločujejo, namesto da proizvajamo še več orožij, moramo začeti iskati 
načine, kako se lahko razumemo bolje."  
 
Te preroške besede je dr. Wayne W. Dyer (1940-2015) izrekel pred več kot 10. leti. Zbirka njegovih najbolj 
znanih tekstov, je izšla pri založbi Primus pod naslovom Radost je pot. Na preprost način nas vpelje v novo 
paradigmo, kjer so že ves čas samo tri vrste ljudi. V prvi so tisti, ki se jim zdi, da je življenje polno bolečine, 
stresa in napetosti. Druga vrsta so tisti, ki se, po moje, le odzivajo na akcije okolja. V tretji pa so, kot pravi W. 
W. Dyer, "brezmejni", ki ne priznavajo ne tarnanja ne sklicevanja na usodo, ampak se, kot pravi A. Maslow, 
samouresničujejo. Priložnosti za to ponuja življenje na vsakem koraku. Morda bi moral biti vaš naslednji 
korak, da nabavite prav to knjigo...? 
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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: 
 V zvezi s parapleginjo z Ukrajine iz pretekle številke, se zgodba pozitivno nadaljuje, saj je Zveza 

paraplegikov Slovenije prejela vso dokumentacijo, ki smo jim jo posredovali, zato je pričakovati, da ji 

bodo poskušali najti primerno  zaposlitev in nastanitev; 
 

 Vse več je klicev k ustavitvi vojne v Ukrajini, saj z orožjem ne bo mogoče doseči niti začasnega, kaj 

šele trajnega miru.  

 

S temi stališči klicateljev se popolnoma strinjamo, saj skoraj 100.000 civilnih invalidov vojne v tem 

območju kaže, da najbolj nastrada civilno prebivalstvo, ki nima prav nobene povezave niti z Moskvo 

niti Kijevom. 

 
 

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.  
 

Sporočevalca izdaja Združenje invalidov – Forum Slovenije, Linhartova 3, p.p. 2539, 1109 Ljubljana 
Glavni in odgovorni urednik: Borut S. Pogačnik 

Tajnica uredništva: Katarina Lukešević 
Telefon: 041/381-679 
e-naslov: info@zifs.si 

Mednarodna standardna serijska številka: ISSN 2630 – 3639 
Z odločbo Ministrstva za kulturo z dne 16.12.2020 je elektronski medij »Sporočevalec« v razvidu medijev pod zaporedno številko 2378. 

Uredniški odbor sestavljajo: Borut Sever (FIHO), Luka Pavlin (ZDSSS), Anton Petrič (ZDGNS), Jože Globokar (ZPS), Anja Pišlar (Zveza Sožitje), Pavel Kranjc (ZMS), 
Drago Perko (Zveza ŠIS – SPK), Jože Ocvirk (Društvo za zdravje naroda), Irena Vovk Terčič (Zveza Sonček so.p.), Niko Kostjukovskij (predstavnik bralcev) 
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