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KDO BI UTEGNIL IMETI KORISTI OD UKINITVE DRŽAVNEGA SVETA? 
Borut Pogačnik 

 
   

  
                                           Foto: RS Državni svet 

V začetku tedna smo lahko prebrali v sredstvih javnega obveščanja, da je namera Nove Slovenije in Gibanja 
Svoboda, spremeniti Ustavo RS ter v tem kontekstu tudi ukiniti Državni svet RS, ki da je »slepo črevo« našega 
parlamenta, češ da ni izpolnil nekih pričakovanj, ki pa niso jasno opredeljena, vsaj v člankih na to temo ne.   
 
To pa seveda dopušča številne miselne akrobacije, kdaj in kako ter zakaj, je Državni svet postal trn v peti 
obema strankama? Pričakovati je bilo, da bo civilna družba nedvomno in takoj reagirala, saj se sicer na 
različnih področjih vneto bori za svoje interese. Toda nič od tega…  
 
Verjetno pa bi nas moralo skrbeti, kdo bo potem uresničeval interese socialnega invalidskega varstva ter 
predvsem kje? Na to vprašanje, namreč nismo naleteli niti na poskus morebitnega odgovora. V številnih 
radijskih oddajah, ki jih oblikujemo že od leta 1994 naprej, smo venomer tudi pokrivali področje delovanja 
Državnega sveta in redno seznanjali številne javnosti o delovanju tega – prvega doma civilne družbe v naši 
državi.  
 
Drugi dom slovenskega parlamenta, kar Državni svet po Ustavi tudi je, se torej ukinja brez jasno formuliranih 
možnosti artikulacije interesov številnih skupin prebivalstva in s tem civilne družbe, ki so do sedaj zastopani 
v Državnem svetu.  
 
Proračunska sredstva, ki se namenjajo za delovanje Državnega sveta so zelo skromna, še bolj pa bode v oči 
dejstvo, da je dodana vrednost zastopanja interesov civilne družbe ničkolikokrat večja od nekaj več kot 2,5 
milijona evrov na leto, pri čemer nekatere institucije v naši državi dobijo celo nekajkrat več. 
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SEJA FOKALNE SKUPINE VLADE RS 
Mojca Vaupotič  

 

  
                                                                                                                                                                Foto: Simona Pirnat Skeledžija   

V mesecu avgustu so se predstavniki NSIOS sestali s predsednikom vlade dr. Robertom Golobom, ki je 
predlagal ustanovitev fokalne skupine, v kateri bi predstavniki NSIOS in predstavniki različnih ministrstev 
pristopili k operativnem reševanju najbolj aktualnih izzivov invalidskega varstva. 28. oktobra 2022 se je 
sestala na svoji prvi seji fokalna skupina, ki jo je vodila državna sekretarka Nataša Sax. S strani NSIOS so se 
seje udeležili mag. Mateja Toman, predsednica NSIOS, mag. Mojca Vaupotič, glavna tajnica in Borut Sever, 
zunanji sodelavec NSIOS. Glavna tema fokalne skupine je bila sistematični pregled Konvencije za pravice 
invalidov in uresničevanje teh pravic v Sloveniji, sistemsko financiranje NSIOS, možnosti nadaljevanja 
operacije EU kartice ugodnosti za invalide, izzivi osebne asistence ter dolgotrajne oskrbe. Udeleženci 1. seje 
fokalne skupine so se dogovorili, da se bo fokalna skupina sestajala enkrat mesečno, člani skupine pa bodo 
izbrani glede na obravnavano problematiko posamezne seje fokalne skupine. 
 
 

NOVEMBER JE MOVEMBER 
Borut Pogačnik 

 

 
                                                                                    Mag. Franc Hočevar                          Foto: arhiv ZIFS   

Mesec november je poimenovan tudi movember po »muštacah«, ker je to mesec moških uroloških bolezni, 
ki so za moške najbolj tvegane, zlasti glede smrtnosti. Veliko invalidov ima hude težave z urinarnim traktom, 
zato bomo v naš studio povabili to sredo, 9. novembra, mag. Franca Hočevarja, podpredsednika Društva 
uroloških bolnikov Slovenije. V kontaktni oddaji, ki bo potekala med 10.30 in 11.15 uro, boste lahko 
postavljali vprašanja in mnenja gostu na številko 01 786 0 400. Frekvence Radia Zeleni val pa so: 93,1, 97 in 
105,30 MHz. 
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PRAZNOVANJE EVROPSKEGA DNEVA GLUHOSLEPIH 
Mirjana Kosem 

 

  
                                                                                                                                                                             Foto: Združenje DLAN   

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je ob evropskem dnevu gluhoslepih, ki ga obeležujemo 22. oktobra, 
na sedežu združenja, dne 20. oktobra 2022 pripravilo dogodek, na katerem smo se skupaj zahvalili 
prostovoljcem, donatorjem in vsem podpornikom, ki že vrsto let izražajo podporo ljudem z gluhoslepoto in 
Združenju DLAN.  
 
Ljudje z gluhoslepoto so svojo veliko zahvalo vsem prisotnim izrekli z umetniškim nastopom, ki so ga pripravili 
za ta poseben dan. Predstavili so tudi nove knjižne izdaje, ki so nastale v Združenju gluhoslepih Slovenije 
DLAN v tesnem sodelovanju z njimi. Pripravljen je tudi Predlog zakona o ureditvi statusa in pravic oseb z 
gluhoslepoto, ki smo ga 27. septembra 2022 predstavili na Posvetu v Državnem svetu. Želimo, da se s 
sprejemom zakona vsem ljudem z gluhoslepoto zagotovijo človekove pravice in polno, enakopravno življenje 
ter vključevanje v družbo. 
 
Ob Evropskem dnevu gluhoslepih nas je pozdravil poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez, ki 
gluhoslepe spremlja že vrsto let. Izpostavil je, da je pomembno, da se področje gluhoslepote uredi ter izrazil 
svojo podporo Združenju DLAN in ljudem z gluhoslepoto tudi v prihodnje.  
 
Prisotne je nagovorila tudi svetovalka predsednika RS, Vlasta Nussdorfer, ki je povedala, da se je že kot 
varuhinja človekovih pravic srečala z gluhimi in slepimi, še posebej pa jo je prevzelo, ko se je srečala z ljudmi 
z gluhoslepoto, saj si ni predstavljala, kako huda invalidnost je to. Izrazila je zadovoljstvo, da je imela 
priložnost videti in slišati nastope ljudi z gluhoslepoto, ki so jo zelo ganili. Izrazila je podporo ljudem z 
gluhoslepoto in Združenju DLAN. 
 
Državna sekretarka kabineta predsednika Vlade RS, Nataša Sax, je izpostavila, da je vlada na predlog NSIOS 
že sklicala fokalno skupino, ki bo skrbela za pokrivanje potreb na področju invalidov. K sodelovanju bo 
vabljeno tudi Združenje DLAN, da se zagotovi ureditev pravic ljudi z gluhoslepoto. Poudarila je, da razume 
težave, s katerimi se srečujejo ljudje z gluhoslepoto, ter izrazila podporo Združenju DLAN. 
 
Sekretarka Združenja DLAN, dr. Simona Gerenčer, se je v svojem nagovoru zahvalila vsem  prisotnim 
donatorjem in podpornikom ter tistim, ki se dogodka niso uspeli udeležiti, a  podpirajo ljudi z gluhoslepoto 
in Združenje DLAN. Izpostavila je, da so v Združenju DLAN ob ustanovitvi organizacije uspešno umestili ljudi 
z gluhoslepoto na zemljevid Slovenije, hkrati s strokovnim delom vsakodnevno izboljšujejo kakovost življenja 
gluhoslepih in skupaj z njimi iščejo smisel življenja.  
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V Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN od ustanovitve dalje razvijajo jezik gluhoslepih skupaj z ljudmi z 
gluhoslepoto. Slovenija je tako v lanskem letu postala prva država na svetu, ki je v Ustavo RS vpisala jezik 
gluhoslepih. Po zaslugi Strokovne skupine Ustavne komisije Državnega zbora za vpis znakovnega jezika v 
ustavo so vladni predlog dopolnitve ustave razširili s svobodno uporabo madžarskega in italijanskega 
znakovnega jezika na območjih občin, kjer živita narodnostni manjšini, in s svobodno uporabo in razvojem 
jezika gluhoslepih. Kljub številnim uspehom Združenja DLAN se organizacija srečuje velikimi ovirami. Ljudje 
z gluhoslepoto pa se v slovenskem prostoru vsakodnevno soočajo s številnimi izzivi in nerazumevanjem, 
njihova problematika pa ni ustrezno naslovljena. Tako ostajajo tista skupina državljanov, ki so najbolj 
zapostavljeni in odrinjeni.  
 
Izpostavila je, da tako zahtevnega področja, kot je gluhoslepota, država ne sme prepustiti na pleča srčnosti 
dobrih ljudi. To področje zahteva izjemno veliko strokovnega znanja, izkušenj, empatije, potrpežljivosti in 
zbranega uma. Zato je povabila odločevalce k temu, da ne le prisluhnejo, temveč skupaj  z Združenjem DLAN, 
ki je edina organizacija iz Slovenije, ki predstavlja gluhoslepoto v mednarodnem prostoru , tudi naredijo 
ključne korake k izboljšanju stanja in življenja ljudi z gluhoslepoto.  
 
 

V PRIČAKOVANJU DOBREGA SODELOVANJA 
Borut Pogačnik  

 

    
                                 Mag. Mateja Toman, predsednica NSIOS in strokovni sodelavec Primož Jeralič                  Foto: B.P. – ZIFS 2022 

Ob predvajanju oddaje Odprta dlan, 26. oktobra, še ni bilo znano, kakšni bodo rezultati ustanavljanja na novo 
oblikovane komisije med Vlado RS in Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), vendar o 
tem več v posebnem članku.  
 
V oddaji pa sta sicer sodelovala predsednica NSIOS-a Mateja Toman in samostojni strokovni sodelavec 
Primož Jeralič. Osvetlila sta delo nacionalnega sveta v letu 2022, kakor tudi nekaj načrtov za leto 2023, ki 
bodo tudi podrobneje predstavljeni s strani Primoža Jeraliča v eni prihodnjih številk. Oddaja je bila pestra, 
saj je bilo veliko govora o volitvah v Državni svet RS in drugih aktualnih temah.  
 
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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MED CILJI PROJEKTA JE VKLJUČITEV VSEH DRŽAV ČLANIC EU 
Maja Stojanov 

 

     
                                         Link: https://www.youtube.com/watch?v=XoT_vw806IM         Foto: Kreativna baza 

Med zastavljenimi cilji projekta Evropska kartica ugodnosti za invalide je tudi vključitev vseh držav Evropske 
unije, ne nazadnje je projekt predlagala Evropska komisija. Doslej so k projektu poleg Slovenije pristopile 
Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija, Malta in Ciper. Evropski značaj kartice pomeni, da lahko slovenski 
imetniki koristijo ugodnosti pri ponudnikih v sodelujočih državah, prav tako pa lahko tujci uveljavljajo 
ugodnosti pri slovenskih ponudnikih.  
 
Projekt zasleduje številne cilje, med drugim bo prispeval k večji socialni vključenosti oseb z različnimi 
oblikami invalidnosti. Prav tako bodo projektne aktivnosti spodbudile aktivno in enako vključevanje 
invalidov v družbo ter omogočanje fizične in digitalne dostopnosti ponudnikov. Z namenom širjenja kroga 
tako imetnikov kot ponudnikov Beletrina pripravlja posebna izobraževanja, namenjena na eni strani 
upravičencem in na drugi strani (potencialnim) ponudnikom.  
 
Upravičenci na izobraževanjih med drugim izvedo, kako lahko pridobijo kartico, kje jo lahko uporabijo, 
kakšne ugodnosti jim prinaša in drugo. Prav tako pa lahko iz prve roke izvedo, kako kartica deluje, na kakšne 
ovire ali pomanjkljivosti utegnejo naleteti pri njeni uporabi, saj jim svoje izkušnje s kartico posredujejo 
imetniki.  
 
 

KAR PET KOLAJN ZA SLOVENIJO NA EP NA ČEŠKEM   
Drago Perko 

 
Najboljši paraplesalci celotne Evrope so se zbrali v Pragi na Češkem, kjer je po treh letih odpovedi zaradi 
koronavirusa potekalo evropsko prvenstvo v športnem paraplesu. Slovenske barve so več kot uspešno 
zastopali Ines Golobič, Nastija Fijolič, Amir Alibabić, Lara Nedeljković, Klemen Dremelj, Martina Smodiš in 
Roman Maček, ekipo je uspešno vodil trener Andrej Novotny. Reprezentanca je osvojila pet kolajn: tri 
srebrne in dve bronasti. S tremi medaljami se je kot najuspešnejši v naši vrsti ovenčal Amir Alibabić, ki 
domov prinaša tri odličja. 
 
Že prvi dan je Slovenija začela z zbiranjem kolajn. Amir Alibabić je zasedel 2. mesto v kategoriji Single man 
class 1, Lara Nedeljković in Klemen Dremelj pa sta srebro osvojila v kategoriji Combi freestyle class 2. V 
kategoriji single Women freestyle class 1 je Nastija Fijolič osvojila končno 8. mesto, Ines Golobič pa 12. 
mesto v tej isti kategoriji. V kategoriji Combi freestyle class 1 sta Roman Maček in Martina Smodiš osvojila 
6. mesto. 

https://www.youtube.com/watch?v=XoT_vw806IM
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Drugi tekmovalni dan sta Lara Nedeljković in Klemen Dremelj priplesala finale in zasedla končno 5. mesto v 
kategoriji Combi standard class 2. V tej isti kategoriji sta Roman Maček in Martina Smodiš plesala v polfinalu. 
Ines Golobič je v kategoriji Single women class 1 plesala v četrfinalu, Nastija Fijolič pa si je v tej isti kategoriji 
priplesala polfinale. Lara Nedeljković si je priplesala odlično 5. mesto v kategoriji Single women class 2. 
 

   
                                  Lara Nedeljković in Klemen Dremelj                Nastija Fijolič in Amir Alibabić    Foto: zsis.si 

Zadnji dan prvenstva stare celine pa je prinesel nove tri kolajne za slovensko reprezentanco. Amir Alibabić 
je postal evropski podprvak v kategoriji Single men class 1. Amir je s soplesalko Nastijo Fijolič osvojil tudi 
bron v kategoriji Duo latin class 1. Roman Maček in Martina Smodiš sta v kategoriji Combi latin class 1 zasedla 
peto mesto, Lara Nedeljković in Klemen Dremelj pa sta zasedla odlično tretje mesto v kategoriji Combi latin 
class 2. 
 
 

OBDAROVALI SMO UPORABNIKE PROGRAMA VERIGA 
Katarina Lukešević 

 

      
                  Obdarovali smo v Ljubljani                                               Foto: M.C. – ZIFS 2022  

Presenetili in razveselili smo najtežje invalide-uporabnike posebnega socialnega programa Veriga 
psihosocialne oskrbe in druženja v Ljubljani. Skozi leto večkrat pripravimo za njih  male, a vseeno polne 
vrečke presenečenja. Tokrat smo jih obdarovali z različnimi kozmetičnimi izdelki, katere nam je darovalo 
podjetje Venera Kozmetika d.o.o.. V mesecu novembru bomo razveselili tudi uporabnike na področju 
Osrednjeslovenske, Gorenjske in Vzhodne Štajerske.  
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DENAR NE BO ODPRAVIL TEŽAV 
Niko Kostjukovskij  

 

    
                                                              Dr. Tomaž Makovec          Foto: B.P. – ZIFS 2022 

Dr. Tomaž Makovec je znano ime v krogih, ki so kritični do zdravstva in tudi do uporabe določenih zdravil ter 
naddiagnosticiranja. Poznamo ga po številnih člankih v slovenskih časopisih in tudi po radijskih oddajah na 
Radiu Študent, Val 202, itn.. Bil je tudi gost naše oddaje Odprta dlan že 20. novembra 2020, ko je izšla njegova 
knjiga Medicina je padla na glavo (Založba Buča, Ljubljana 2019). Tudi v sredini oddaji Odprta dlan, 2. 
novembra, je povedal, da se na tem področju pravzaprav ni zgodilo nič novega, ampak še vedno rastejo 
dobički farmacevtskih industrij širom sveta, ter da tako tudi pri nas ni nič novega v tem pogledu. 
 
Zanimiv pogovor, ki ga je vodil Borut Pogačnik, je navdušil tudi predsednika Društva za zdravje naroda Jožeta 
Ocvirka, ki je poklical in opozoril na dejstvo, da tudi s 4 milijardi evrov, kolikor je predvideno za prihodnje 
leto, ne bomo ničesar spremenili. Število oseb brez zdravnika, ki je že zdaj naraslo na 130.000, se ne bo 
zmanjšalo, ampak kvečjemu naraslo.  
 
Povedal je da v različnih komisijah, ki odločajo za topliško zdravljenje oziroma rehabilitacijo sedijo velikokrat 
zobozdravniki, ki nato odločajo o pravicah oseb z kardio-vaskularnimi boleznimi in da jim ne dovolijo 
takšnega zdravljenja oziroma rehabilitacije. Jože Ocvirk je že zadnjič opozoril, da je njegov bližji sorodnik 
klical več zdravnikov v Ljubljani in da so ga ti odklanjali češ da imajo že dovolj svojih pacientov, kar pa se je 
kasneje, ko je klical za Zavod za zdravstveno zavarovanje izkazalo, da je od sedmih zdravnikov samo eden 
imel več pacientov, kolikor mu nalaga norma. Vsi ostali pa niso govorili resnice.  
 
Dr. Tomaž Makovec je opozoril na številne strokovne in znanstvene članke tega časa, ki so izjemno kritični 
do antipsihiatričnih zdravil, pa tudi do antidepresivov. Ob tem je omenil tudi tako imenovano novo zdravilo 
Aducanumab zoper Alzheimerjevo boleznijo, katerega zdravljenje samo za eno osebo stane 130.000 
ameriških dolarjev na leto. Zdravilo po njegovih informacijah na Svetovni zdravstveni organizaciji ni bilo 
odobreno, saj je bilo deset strokovnjakov  v komisiji proti, eden pa se je vzdržal. Vendar, kot je dejal, bo baje 
to zdravilo kmalu  na ameriškem trgu, čeprav ima med stranskimi učinki tudi možganske edeme.  
 
Glede antidepresivov pa je imel tudi sam žalostno izkušnjo, saj jih je leta 2003 po padcu z zmajem na 
avstrijskem Koroškem, začel uživati in je opazil številne negativne stranske učinke.  
 
Oddajo lahko poslušate v arhivu Radia Zeleni val preko linka: https://soundcloud.com/tags/odprta%20dlan 

https://soundcloud.com/tags/odprta%20dlan


 
8 

 

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: 
 Vsak dan nas kliče veliko invalidov, ki so ostali brez svojega zdravnika, ker so zdravniki odšli v pokoj 

ali so dobili koncesijo in odšli celo v drug kraj, kjer so prej opravljali svoje delo v okviru javnega 

zdravstva. Zato so zelo razočarani nad predvolilnimi obljubami sedanje vlade, ki je zagotavljala, da se 

bo število tistih, ki sploh nimajo več svojega zdravnika občutno zmanjšalo, pa se je to še povečalo in 

se bliža številki 140.000.   

 

Zelo jih je razburila tudi novica da minister za zdravje spet podeljuje nove koncesije in tako bodo odšli 

zopet zdravniki iz javnega zdravstva v zasebne vode in se bo število tistih, ki so brez zdravnika in tistih, 

ki so v čakalnih vrstah, še povečala. Marsikdo tega enostavno ne more razumeti;  
 

 Invalid Franci iz okolice Ljubljane pa opozarja, da bo povečanje pokojnin za 4,5 odstotka ob 10. 

odstotni inflaciji pljunek v morje, saj to pomeni, da se je standard znižal že najmanj za 5,5 odstotka 

brez upoštevanja dosedanje inflacije, ki je pričela naraščati že v letu 2020. Seveda pa je, kot pravi on, 

inflacija izračunana na povprečju, saj mora on po natančnem pregledu položnic za plin, elektriko in 

druge komunalne storitve plačati letos v povprečju 35 odstotkov več, kot pa je še leta 2020. Zelo se 

jezi, ker javni mediji ne predstavljajo realnih številk, ampak se ukvarjajo z zadevami na vzhodnih 

bojiščih, zaradi katerih imamo tudi dražje energente in celotno povečanje vseh stroškov. 

 

Kar zadeva ostale medije, bi težko rekli, koliko res poročajo o realnem znižanju standarda, kar pa 

zadeva naše poročanje v Sporočevalcu, pa smo že od začetka te krize – od februarja letos obveščali, 

kako in kam bodo vodile poti na temelju sankcij Evropske unije, ki so povsem po diktatu ameriške 

politike.  

 

Nenazadnje je ameriško strategijo razkril tudi Jože P. Damijan v svoji kolumni v Dnevniku, 28. oktobra, 

ko je objavil natančen načrt tako imenovanega »ameriškega miselnega tanka RAND«, ki je leta 2019 

pripravil dokument »Overextending and Unbalancing Russia«. Nadalje piše, da je bil načrt Rusijo 

izpostaviti na način, da bi lahko nato proti njej uvedli politične in gospodarske sankcije… točno to se 

je zgodilo v letu 2022, pri čemer je Ukrajina le kolateralna škoda.  

 

Kdor ne verjame, si to lahko prebere v njegovi kolumni pod naslovom »Kako se znebite strateškega 

tekmeca«. 

 

To je tudi naš prispevek k objektivnosti poročanja, ki je osrednje in neposredno pripeljalo tudi do 

hudega padca standarda ne samo slovenskih invalidov, ampak celotnega prebivalstva pri nas in 

seveda tudi v drugih državah Evrope in sveta!   

 

 Klical nas je moški iz okolice Novega mesta, oče treh malih otrok in iskal pomoč, ker ga je skupaj z 

otroki žena zapustila in odšla živet na povsem drug konec Slovenije. Na njegovi strani, kot je 

mailto:info@zifs.si
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pripovedoval, ni nobenega razloga za kakršnokoli razvezo, ona pa je očitno z drugim moškim, vendar 

mu tega ni hotela posebej omenjati oziroma je to celo tajila. Pričakoval je, da bo center za socialno 

delo naredil kaj več, saj sploh niso poskusili, da bi v okviru zakonske svetovalnice lahko prestavil svojo 

težavo in da bi jo ti s pomočjo družinske terapije ali vsaj svetovanja, ki bi ga socialni delavci morali 

poznati in obvladati, kaj storili. Zelo je razočaran nad tovrstnim ravnanjem, ki ni v skladu s 

pričakovanju nobenega državljana – davkoplačevalca. 

 

Oseba, ki nas je klicala sploh ni posamičen primer, ampak je teh primerov veliko, saj smo jim bili priča 

vse od začetka uvedbe naše dežurne službe od 16. marca 2020 naprej. Pred leti, so imeli centri za 

socialno delo tudi zakonske svetovalnice, kjer so zakoncem, ki so imeli težave ali bili pred razvezo, 

svetovali, kaj je še mogoče storiti predvsem zaradi koristi otrok, ko so se velikokrat na vrat na nos 

odločali za velike spremembe v svojem življenju, malokdaj pa pomislili, kako bo to vplivalo na njihove 

otroke.  

 

Svetovancu iz okolice Novega mesta, smo predlagali, da lahko oba najdeta oporo tudi pri nas, saj se 

s tem očitno nihče ne ukvarja, ali pa se ukvarja na mazaški način, kot je bilo to v primeru, ki smo ga 

opisali nekaj številk nazaj.  

 

 

PRISLUHNIMO TIŠINI: OTROCI CODA – MOST MED GLUHIM IN SLIŠEČIM SVETOM 
Vlasta Tifengraber 

 

 
                                                                                                                     Foto: Prisluhnimo tišini 

Otroci gluhih staršev se pri nas in po svetu povezujejo pod kratico CODA – child of deaf adults. Danes so po 
večini tolmači znakovnega jezika, saj jim je bil znakovni jezik položen v zibelko. Preden so gluhe osebe postale 
upravičene do tolmačev, so bili njihovi slišeči otroci nemalokrat prikrajšani za brezskrbno otroštvo, saj so bili 
glavna komunikacijska vez med slišečim in gluhim svetom, tudi v okoliščinah, ki jim niso bili kos. Veliko jih 
svoje otroštvo opisuje s precej grenkobe, a zgodbe Vanesse in Cirile so polne lepih spominov. Več izveste v 
oddaji Prisluhnimo tišini, na sporedu 5. novembra ob 14.45 uri. 
 
Oddaja bo na sporedu v soboto, 5. novembra ob 14.45 uri na TV SLO 1 in v petek, 11. novembra ob 14.40 
uri na TV SLO. 
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NAMENITE DEL DOHODNINE ZA DONACIJO ZIFS 
 
Zakon o dohodnini omogoča vsakemu zavezancu, ki plačuje dohodnino v Sloveniji, da se sam odloči, kateri 
nevladni organizaciji (društvu, zavodu, ustanovi) bo namenil za delovanje svojo 1% odmerjeno dohodnino.  
Če jo izrecno ne boste namenili nekomu, bo vaš procent ostal v državnem proračunu. Združenje invalidov – 
Forum Slovenije bo namenjena sredstva uporabil za delovanje posebnih socialnih programov v letu 2022.  
 
Kako lahko donirate? 
Tisti, kateri imate kvalificirano digitalno potrdilo, lahko obrazec oddate preko sistema eDavki - 
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx (izberete obrazec Doh-Don 
Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije) ali pa izpolnite posebni obrazec na naslednji strani 
»Zahteva  za namenitev dela dohodnine za donacijo«, ki ga pošljete na svoj pristojni finančni urad. Pod ime 
oziroma naziv upravičenca prosim napišite Združenje invalidov – Forum Slovenije, naša davčna številka 
upravičenca je 85295892.  
 

Vse informacije in obrazec za izpolnjevanje boste našli na sledeči povezavi: 
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_doh
odnine_fo 

 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx
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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.  
 
 

ODKRITO O MULTIPLI SKLEROZI 
Borut Pogačnik  

 

    
                                                                  Gregor Erman                                       Foto: osebni arhiv 

Invalidi z multiplo sklerozo nam v vsaki oddaji, ko govorimo o tem, povedo, kako se je pri njih razvijala 
bolezen in s katerimi zdravili so jo uspeli upočasniti. Gregor Erman iz Hrastnika, se je srečal s prvimi simptomi 
pred več kot dvajsetimi leti. Pričelo se je z mravljinčenjem stopal in se čez dve leti ponovilo, ko so mu lahko 
tudi na temelju preiskav izrekli diagnozo o multipli sklerozi. Bil je zagnan košarkaš in živel zdravo z veliko 
dozo optimizma ter imel stalno službo na Ministrstvu za obrambo.  
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Potem pa se ga je polotila potrtost, vendar samo za kratek čas. Iskal je rešitve v alternativni medicini ter 
zopet v klasični ter se s kombinacijo obeh rešil zagonov, tako da zdaj zopet hodi v službo, se redno rekreira 
in živi povsem normalno življenje.  
 
O njegovi poti boste lahko slišali v oddaji Sončni žarek v nedeljo, 13. novembra, med 18.15 in 18.45 uro na 
Radiu Celje. Frekvence radia so: 95,1, 95,9, 100,3 in 90,6 MHz. 

 
 

V DRUŽBI DVEH LEGEND 
Katarina Lukešević 

 

     
                                                                          Štefka v družbi Gorana Dragiča in Luke Dončiča  Foto: Š.V.  

Redna udeleženka maratonov po Sloveniji Štefka Vegan, se je v Laškem družila s slovenskimi košarkarskimi 
reprezentanti. Seveda je tudi vozičkala, a vseeno pravi, da ji je bilo najlepše v družbi naših košarkarjev.  
 
 

ZANIMIVOSTI IZ NAŠE ZGODOVINE 
JANEZ VAJKARD VALVASOR (1641-1693) IN SOSEDNJE DEŽELE KRANJSKE 

Dr. Boris Golec 
 

Janez Vajkard Valvasor (1641-1693) in sosednje dežele Kranjske (2) 
 
Koroška 
Od vseh s Slovenci poseljenih dežel je imel kranjski polihistor Janez Vajkard Valvasor poleg rodne Kranjske 
najintenzivnejše stike s Koroško in če sodimo po njegovem opusu, je bil od vseh sosednjih prostorov najbolj 
navezan prav na deželo onstran Karavank. Od skupno devetih knjižnih del, ki jih je podpisal kot avtor ali 
izdajatelj, se namreč nanjo nanašajo tri, tj. prav toliko kot na Kranjsko, vendar jo je obravnaval neprimerno 
manj temeljito in manj obsežno. Medtem ko njegovo monumentalno Slavo vojvodine Kranjske (1689) 
sestavljajo štirje deli, ki štejejo skupaj kar 3532 strani s 24 prilogami, je Valvasorjevo temeljno delo o Koroški, 
leto dni prej izdana Popolna topografija stare in sodobne nadvojvodine Koroške (1688), že po obsegu znatno 
skromnejša, saj obsega le 264 oštevilčenih listov, na katerih je za povrh precej praznega prostora. 
 
Eden od razlogov za skromno védenje o okoliščinah nastajanja Valvasorjevih del je ta, da je ohranjenih zelo 
malo njegovih rokopisnih zapisov in osebne korespondence. Še največ podatkov najdemo v predgovorih 
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njegovih del in v razmeroma številnih opisih lastnih doživetij, raztresenih po Slavi vojvodine Kranjske, 
medtem ko je v Popolni topografiji Koroške en sam tovrstni zapis. Pri opisu benediktinskega samostana na 
Osojah Janez Vajkard pravi, da je leta 1680 na lastne oči videl tam shranjeno čudodelno kroglo. 
 
Da se je v letih 1680 in 1681 mudil v deželi, vemo iz drugih skromnih zapisov, iz kratkih notic na neki risbi in 
iz pisma Ljubljančana Janeza Ludvika Schönlebna Albertu Reichartu (1640–1727), opatu benediktinskega 
samostana v Št. Pavlu. Vse, kar je znanega o Valvasorjevih stikih s tem možem, ki je bil skoraj enake starosti 
kot on, kaže na njuno tesnejše znanstvo. Celovčan Reichart je vzbudil Valvasorjevo pozornost najpozneje 
tedaj, ko je v polihistorjeve roke prišla njegova kratka zgodovina Koroške iz leta 1675. Izobraženi opat, ki se 
je zapovrh ukvarjal z zgodovino, je postal nedvomno najboljši Valvasorjev „zaupnik“ na Koroškem. Ko je 
Valvasor leta 1681 izdal svojo prvo topografijo Koroške, so mu koroški deželni stanovi prav na Reichartov 
predlog izplačali tisoč goldinarjev za trud, Valvasor pa je naslednje leto šentpavelskemu opatu posvetil 
svojevrstno latinsko-nemško umetnostno delo Prizorišče človeške smrti v treh delih.  
 
Zanimivo je, da so koroški deželni stanovi od Valvasorja prejeli v dar le štiri izvode omenjene topografije, 
medtem ko je bila njena nadaljnja prodaja v deželi in zunaj nje povsem prepuščena avtorjevi pobudi. A očitno 
se mu je prodajanje splačalo, saj v nasprotnem čez sedem let ne bi pripravil razširjene izdaje.  
 
Valvasorjeva prva Topografija Koroške iz leta 1681 razen kratkega uvoda nima besedila, ampak vsebuje 
slikovne upodobitve gradov in krajev, skupaj 223 bakrorezov. Predloga zanje je skicna knjiga z 233 skicami, v 
veliki večini obrisnimi perorisbami in s številnimi obrobnimi  pripombami za izvrševalca risane predloge in 
bakrorezca. 
 
Dolgo so vse skice s pridržki veljale za polihistorjevo lastnoročno delo, tako kot tiste v skicni knjigi za 
Topografijo Kranjske. Takšno prepričanje je temeljilo na Valvasorjevih besedah, da je vse narisal sam in dal 
potem izdelati bakroreze. Toda v obeh skicnih knjigah padeta v oči dva po kakovosti zelo različna risarska 
rokopisa. Kot je ugotovil umetnostni zgodovinar Uroš Lubej, objektov na terenu dejansko ni risal samo 
Valvasor, ampak je že k risanju skic za Topografijo Kranjske  pritegnil izkušenega nizozemskega grafika Justusa 
van der Nypoorta. Valvasorjevo precej manj spretno roko je v skicni knjigi Kranjske mogoče prepoznati pri 
približno 20 od skupno 358 topografskih risb, to je pri dobrih petih odstotkih, medtem ko je treba vse ostale 
pripisati Nypoortovi roki. V skicni knjigi za Topografijo Koroške je razmerje skoraj diametralno nasprotno: 
več kot 200 risb je Valvasorjevih in le 28 ali vsaka osma Nypoortova. Upodobitve krajev izpod Valvasorjeve 
roke so izjemno preproste in nerodne, veliko skic je naravnost otroških, razlike med predlogo in bakrorezom 
v Topografiji Koroške pa preočitne na škodo realistične slike. Risarji in bakrorezci so se morali preprosto 
prepuščati domišljiji.  
 
V času med nastankom obeh topografij Koroške, je Valvasor razmišljal tudi o zemljevidu Koroške, a so mu 
koroški stanovi leta 1683 dali jasno vedeti, da o financiranju česa takega ni mogoče misliti. Tako se je moral 
zadovoljiti le s karto manjšega formata, objavljeno leta 1688 v Popolni topografiji Koroške.  
 
Zamisel o takšni celosti topografiji se je verjetno porodila šele po letu 1685. Odgovor na vprašanje, zakaj jo 
je dal natisniti pri Moritzu Endterju v oddaljenem Nürnbergu in ne, denimo, pri Mayrju v Ljubljani ali 
Salzburgu, gre najprej iskati v njegovem težkem finančnem položaju. Upal je, da bo s prihodki od te knjižne 
izdaje poplačal del svojih naraščajočih obveznosti do Endterja in korektorja Erasmusa Franciscija. Distribucija 
knjige je bila očitno izključno Endterjeva domena, da je z izkupičkom od prodanih izvodov pokril del 
Valvasorjevih stroškov za tisk Slave vojvodine Kranjske.  
 
Popolna topografija Koroške (1688) je v primerjavi z leto pozneje izdano Slavo vojvodine Kranjske bistveno 
skromnejše delo, ki spominja na „mlajšo kranjsko sestro“ pravzaprav samo po velikem knjižnem formatu. 
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Poglavitna razloga za to sta dva. Prvič, Valvasor je imel s topografijo Koroške že v izhodišču drugačne namene, 
in drugič, njegovi napori pri tem projektu so iz objektivnih razlogov morali ostati omejeni. Ob intenzivnem 
delu na Slavi mu je za Koroško ostalo resnično malo časa, Popolna topografija Koroške pa je bila tako 
predvsem marketinški prijem. Njena vsebina je v veliki meri primerljiva z XI. knjigo leto dni mlajše Slave 
vojvodine Kranjske. Uvodnemu opisu dežele sledijo podobe in opisi gradov in krajev, razvrščenih po 
abecednem redu. Za razliko od opisov gradov v Slavi se je Valvasor na splošno zadovoljil z navedbo imena 
tedanjega lastnika. Prav tako je v koroških arhivih delal neprimerno manj kakor v kranjskih. 
 

 
                   Stari ljubeljski predor s koroške strani Valvasorjevi Popolni topografiji Koroške (1688)                           Foto: arhiv dr. B. Golec                                        

Končno naj v zvezi s Koroško spomnimo na Valvasorjev smeli in nerealistični načrt o zgraditvi predora pod 
Ljubeljem na deželni meji s Kranjsko. Za tisti čas utopična zamisel je bila sicer stara vsaj toliko kot on. Poleg 
tega je tik pod vrhom Ljubelja že od 16. stoletja obstajal komaj 100 metrov dolg predor, ki so ga pozneje, v 
prvi polovici 18. stoletja spremenili v cestni usek. Edini znani vir o Valvasorjevem načrtu za gradnjo daljšega 
predora je njegova lastna izjava, da je ostal neuresničen zaradi izbruha epidemije na Dunaju. Dokler v 
dunajskih arhivih ne bomo odkrili dokumenta o tej nameri, moramo zaupati Valvasorjevim besedam. Dokaze 
zaman iščemo v zapisnikih kranjskih in koroških deželnih stanov, kar niti najmanj ne preseneča, saj je bila 
gradnja predora mišljena kot zasebni podvig s podporo cesarskega dvora. Praktično razmišljajoči Valvasor je 
upal, da bo tako dobil od cesarja trajno pravico do pobiranja mitnine, a so vsi načrti padli v vodo. 
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