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»NIČ O INVALIDIH BREZ INVALIDOV« 
Mojca Vaupotič 

 

     
                                        Foto: arhiv NSIOS 

V ponedeljek, 7. novembra 2022, in v torek, 8. novembra 2022, je v Postojni potekal 2. posvet NSIOS, 
simbolično poimenovan »Nič o invalidih brez invalidov«, na katerem so se zbrali predstavniki invalidskih 
organizacij, povezanih v Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (v nadaljevanju NSIOS). 
 
Na začetku posveta je udeležence pozdravila sekretarka vlade RS, Nataša Sax, ki je poudarila pomen 
medresorskega sodelovanja v okviru fokalne skupine, ki se bo sestajala enkrat mesečno. Predstavila je 
vsebino 1. sestanka fokalne skupine ter izpostavila prve operativne naloge, ki bodo vsebina na naslednjem 
sestanku: 

- sistemsko financiranje NSIOS, 
- iskanje rešitev za nadaljevanje projekta EU kartica ugodnosti za invalide, 
- izzivi osebne asistence ter dolgotrajne oskrbe. 

 
Glede na temo posameznega sestanka se bodo prihodnjih sestankov fokalne skupine udeležili različni 
predstavniki posameznih invalidskih organizacij, članic NSIOS, ter različnih ministrstev glede na pristojnosti. 
 
V nadaljevanju sta se posveta udeležila tudi Simon Maljevac, sekretar na MDDSZ in mag. Andrejka Znoj, 
direktorica direktorata za invalide. Predstavila sta trenutno stanje v okviru izvajanja osebne asistence in 
sprememb s tega področja. Oba predstavnika MDDSZ sta ostala tudi na okrogli mizi o osebni asistenci. 
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V popoldanskem času posveta prvega dne se je odvijala okrogla miza na temo Osebne asistence, ki jo je bilo 
moč spremljati tudi preko YouTube kanala NSIOS. Moderatorka okrogle mize je bila Špela Šušteršič, 
strokovna vodja osebne asistence pri Zvezi paraplegikov Slovenije in vodja delovne skupine za osebno 
asistenco pri NSIOS. Goste okrogle mize so bili predstavnica uporabnikov osebne asistence Sonja Pungertnik, 
predstavnik osebnih asistentov Janez Škrinjar, predstavnik izvajalcev osebne asistence Midhet Huskič, 
predstavnica strokovnih vodij osebne asistence, Jerca Kozelj, ter vodja izvedenskega oddelka na Inštitutu za 
socialno varstvo. Spregovorili so o najbolj perečih izzivih, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Predstavnika 
MDDSZ sta z zanimanjem prisluhnila sogovornikom okrogle mize na temo osebne asistence in obljubila, da 
bodo upoštevali njihove pripombe pri pripravi spremembe, ki jih bo MDDSZ do konca novembra 2022 
predstavilo tako Svetu za invalide RS ter NSIOS. 
 
Zadnji del prvega dne posveta pa so se udeleženci seznanili z možnimi pristopi pri vodenju in povezovanju 
svojih članov, združenih v posamezne invalidske organizacije, v večernih urah pa je potekal team building. 
 
Drugi dan posveta so člani statutarne komisije NSIOS predstavili spremembe in dopolnitve Statuta NSIOS, ki 
sicer ne predstavljajo bistvenih vsebinskih sprememb, so pa pomembne v tehničnem smislu. Spremembe in 
dopolnitve statuta se po posvetu pošljejo v razpravo članicam NSIOS. Udeleženci posveta so posvet zaključili 
z ugotovitvijo, da povezanost, proaktivnost in enotnost med invalidskimi organizacijami vodi do uspeha in 
ugleda v družbi. 
 
 
Na posvet v Postojni je prišel tudi predsednik Nadzornega odbora Združenja invalidov – Foruma Slovenije 
Igor Mravlja, ki se je tudi aktivno udeleževal razprav, saj gre za pomembne zadeve, ki bodo v prihodnosti 
tudi predstavljale nov spekter sodelovanja znotraj organizacij NSIOS.  

 
 

KAKO OBVLADATI DEMENCO? 
Amarila Rižnar 

 

  
                                                                                                            Foto: Spominčica Alzheimer Slovenija (Youtube)   

Delovna skupina na Ministrstvu za zdravje, katere članica je tudi Spominčica, je pripravila predlog druge 
Nacionalne strategije za obvladovanje demence v Sloveniji do leta 2030. Predlog strategije povzema 
bistvene elemente in zaveze, ki jih vsebujejo dokumenti, sprejeti na ravni Evropske unije in Svetovne 
zdravstvene organizacije, kakor tudi strategije s področja obvladovanja demence v drugih državah. Predlog 
strategije je na seji sveta za obvladovanje demence predstavil državni sekretar na ministrstvu za zdravje 
Tadej Ostrc. 
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VEČ DELOVNIH MEST ZA INVALIDE 
Borut Pogačnik 

 

 
                                                                                            Matevž Pirih                            Foto: zelva.si   

Invalidi velikokrat potarnajo, da je premalo delovnih mest, ki bi bila posebej prirejena njihovi vrsti 
invalidnosti. V invalidskem podjetju Želva iz Ljubljane, ki pa ima številne enote po Sloveniji, pa ne samo, da 
zaposlujejo invalide, ampak jih celo vabijo, saj imajo tudi povsem prilagojene programe usposabljanja za 
različne vrste invalidnosti. O vsem tem boste lahko slišali in seveda tudi sami sodelovali s svojimi vprašanji 
na številki 01 786 0 400 v sredo, 16. novembra, na valovih Radia Zeleni val, katerega frekvence so: 93,1, 97 
in 105,30 MHz. V oddaji, ki bo potekala med 10.30 in 11.15 uro bo sodeloval Matevž Pirih, namestnik 
direktorice invalidskega podjetja Želva.  
 
 

OB DNEVU SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA 
Matjaž Juhart 

 

  
                                                                                                                                                               Foto: ZDGNS   

Je 62. a člen v ustavi le črka na papirju? 
 
Ob Dnevu slovenskega znakovnega jezika, ki smo ga obeležili 14. novembra, ter v petek, 11. novembra, 
imeli v Državnem svetu RS tudi Posvet 20 let zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (SZJ). Na 
posvetu, ki ga je organiziral Državni svet RS, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) in Zavod 
združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, smo govorili o naporih gluhe skupnosti na poti do sprejema 
zakona, kakšen vpliv ima zakon na kvaliteto življenja gluhih oseb ter o usmeritvah za nadaljnje delo pri 
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uresničevanju sprejetega zakona in pri implementaciji novega 62.a člena v ustavo RS. »Ustavna sprememba 
nikoli ni bila cilj, temveč temeljni pogoj za nov začetek. Zato nam je danes dovoljeno, da skupaj rišemo svetlo 
prihodnost,« je pred letom in pol ob vpisu slovenskega znakovnega jezika dejal Mladen Veršič, predsednik 
ZDGNS. Z vpisom  v ustavo naša država priznava uporabnike znakovnega jezika in jezika gluhoslepih kot 
skupnosti z lastno kulturo, identiteto in jezikom. Povod Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije za 
spremembo ustave so bile neurejene pravice na področjih izobraževanja, nepriznavanja znakovnega jezika 
in dostopnosti do informacij in komunikacij. »Žal je ta člen  v ustavi ostal le črka na papirju. Še vedno niso 
uresničena temeljna pričakovanja in sicer ureditev sistemskega razvoja slovenskega znakovnega jezika, 
kajti  Slovenija ima še vedno samo okoli 22.000 kretenj v slovenskem znakovnem jeziku, kar je pravzaprav 
besedni zaklad osnovnošolskega otroka. Prav tako ni študijskega programa učitelj SZJ in oddelka za slovenski 
znakovni jezik na univerzitetnem študijskem programu in gluhi otroci v osnovni šoli še vedno nimajo 
predmeta slovenski znakovni jezik in se tako svojega jezika ne učijo samostojno, strokovno in sistemsko,« je 
pojasnil Matjaž Juhart, sekretar ZDGNS, ki dodaja, da se žal še vedno dogaja jezikovni genocid nad sistemsko 
skrbjo slovenskega znakovnega jezika in njegovim strokovnim razvojem in poučevanjem. Ob tem se Juhart 
sprašuje, koliko generacij gluhih otrok bo še prikrajšanih do osnovne človekove pravice – uporabe svojega 
jezika?  
 
Z gledališko predstavo »Moja draga dama« gledališke skupine Tihe stopinje ZDGNS pod taktirko režiserke 
Lade Orešnik smo 11. novembra ob 17. uri v Citi teatru BTC v Ljubljani pokazali, da lahko gluha skupnost 
dostopnost dosega v vseh sferah življenja in na takšen način proslavili Dan slovenskega znakovnega jezika. 
Predstava je bila v znakovnem jeziku in je bila prevedena v govor s pomočjo tolmačev. Tako je lahko tako 
gluho kot slišečo občinstvo uživalo v gledališki predstavi, ki so jo pripravili gluhi igralci.  
 
Dogodek iz Državnega sveta se je snemal in ga je mogoče pogledati na povezavi: drzavnisvet.si. Posnetek bo 
tako dostopen na spletni strani Državnega sveta. 
 
 

OBDAROVALI SMO UPORABNIKE PROGRAMA VERIGA TUDI V MURETINCIH 
Katarina Lukešević 

 

     
                        Obdarovali smo v Vzhodni Štajerski                         Foto: A.P. – ZIFS 2022  

Izvajalca Anton in Slava sta presenetila najtežje invalide-uporabnike posebnega socialnega programa Veriga 
psihosocialne oskrbe in druženja v Muretincih ne samo s svojim obiskom, ampak tudi z vrečkami 
presenečenja. Med uporabnike, kateri nimajo nič ali malo, sta razdelila različne kozmetične izdelke podjetja 
Venera Kozmetika d.o.o..  
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KAR 450 JIH UMRE…  
Borut Pogačnik  

 

    
                                                       Mag. Franc Hočevar                  Foto: B.P. – ZIFS 2022 

V Sloveniji za rakom na prostati zboli vsako leto okoli 1750 moških, umre pa jih približno 450. To je izjemno 
visoka številka, ki pa je po svoje odvisna tudi od števila urologov, ki je v naši državi skromno, saj jih bi bilo 
potrebno vsaj 120. Druga težava pa so tudi čakalne vrste, ki so od nekaj mesecev pa celo do dveh let. Moški 
bi morali biti pozorni zlasti na prisotnost PSA v krvi, ko jih na laboratorijski pregled krvi napoti njihov lečeči 
zdravnik.  
 
O vsem tem je v sredini oddaji, 9. novembra, govoril mag. Franc Hočevar, predsednik Društva uroloških 
bolnikov Slovenije, ki pa je prav v tej oddaji tudi objavil, da se s te funkcije z novim letom tudi poslavlja in jo 
prepušča državnemu svetniku Igorju Antauerju, ki bo zanesljivo vodil društvo tudi prihodnja štiri leta. 
Seveda pa bo F. Hočevar še sodeloval, saj ima ogromno znanja s tega področja.  
 
Oddajo lahko poslušate v arhivu Radia Zeleni val preko linka: https://soundcloud.com/tags/odprta%20dlan 
 
 

IZBOR ZA NAJ JAVNO STRANIŠČE 2022 ZAKLJUČEN  
Danica Koren 

 
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je tudi letos izvedlo akcijo ocenjevanja urejenosti javnih 
stranišč v Sloveniji. Izbor poteka že štirinajsto leto zapored in se bo zaključil na sklepni prireditvi ob 
svetovnem dnevu stranišč, ki ga obeležujemo 19. novembra. Rezultate akcije bo društvo razglasilo 18. 
novembra 2022, ob 17. uri na sklepni prireditvi akcije v Dominikanskem samostanu Ptuj, Muzejski trg 1, 
2250 Ptuj. Razglasili bodo rezultate v kategoriji mestnih občin, ostalih občin in bencinskih servisov ter za 
nagrajene člane društva, ki so sodelovali v nagradnem natečaju Naj straniščna zgodba in risba.  
 
Akcija je namenjena odpravljanju ovir osebam s kronično vnetno črevesno boleznijo v okolju, kjer živijo in se 
gibljejo, ter osveščanju javnosti o pomenu stranišč. Informacije o stanju javnih stranišč v Sloveniji, 
pridobljene v akciji niso pomembne le za osebe s KVČB, ki zaradi svoje bolezni nujno potrebujejo hiter in 
stalen dostop do javnih stranišč, temveč tudi za ostale ljudi, zato ima akcija širši družbeni pomen.  

https://soundcloud.com/tags/odprta%20dlan
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V poletnih mesecih so člani komisije društva prevozili 4077 kilometrov in izvajali terensko ocenjevanje na 
181 lokacijah javnih stranišč po vsej Sloveniji. Preverili so kakšno je stanje javnih stranišč v 12 mestnih 
občinah, 88 ostalih občinah in 56 bencinskih servisih ob avtocestah. Ob zaključku akcije bodo v društvu izdali 
Bilten z vsemi podatki o ocenjenih javnih straniščih, ki ga bo mogoče na dan prireditve od 17. ure dalje dobiti 
na spletni strani www.najjavnostranisce.kvcb.si, na voljo pa bo tudi v fizični obliki na lokaciji prireditve. Na 
tej spletni strani bodo na zemljevidu označena vsa ocenjena javna stranišča v letu 2022.  
 
Prav tako bodo od te ure dalje v mobilni aplikaciji »Najbližji WC« dostopni podatki letošnje akcije. Aplikacijo 
je društvo v letošnjem letu tehnično in grafično prenovilo, na voljo je za operacijske sisteme Android in iOS, 
in jo od leta 2016 dalje vsako leto dopolnjujejo z rezultati tekočega leta. Mobilna aplikacija je brezplačna. 
Novost aplikacije: Uporabniku je sedaj na voljo tudi gumb »najbližji«, ki glede na njegovo trenutno lokacijo 
ponuja izris najbližje poti do prvega odprtega javnega stranišča. S posebnimi značkami so označene lokacije, 
ki so letos zasedle prva 3 mesta. 
 
Na sklepni prireditvi, dne 18. novembra 2022, ob 17. uri v Dominikanskem samostanu Ptuj, Muzejski trg 
1, 2250 Ptuj, bodo znani končni rezultati in razglasitev zmagovalca v kategoriji mestnih občin, ostalih občin 
in bencinskih servisov.   
 
 

USPEŠNO NA MITINGU NA REKI 
Drago Perko 

 

   
                                   Miting na Reki                   Foto: zsis.si 

V soboto, 5. novembra, so paraplavalci pričeli s prvo tekmo sezone, ki je potekala na bazenu Kantrida na 
Reki. Tekmovanje je potekalo v 25-metrskem bazenu. Kot predstavnik A reprezentance je nastopil Tim 
Žnidaršič Svenšek. Osvojil je prvo mesto v mladinski kategoriji na razdalji 50m prosto, 50m delfin in 100m 
prosto. Prav tako je v članski kategoriji dvakrat osvojil 1. mesto na razdalji 50m prosto in 100m prosto. Tako 
smo pričeli začetek priprav za SP v Manchestru. 
 
Tekmovanja so se udeležili tudi plavalci PK Velenje (Sabina Cimper, Anja Golčer, Nej Šumik, Amadej 
Kremžar in Luka Temnikar), PK Ribnica (Alessandro Ambrožič), PK Branik Maribor (Tristan Majcenovič), PK 
Radovljica (Nina Biadov in Jan Berlot), je s Hrvaške javila kondicijska trenerka Kristina Žagar, ki je tudi 
asistentka selektorice Jane Čander. 

http://www.najjavnostranisce.kvcb.si/
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GLUHOSLEPI KONČNO DO UREDITVE NJIHOVEGA STATUSA 
 

      
                                                                          Foto: Združenje DLAN  

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je v prostorih Mestne občine Ljubljana organiziralo tiskovno 
konferenco z namenom predstavitve predloga Zakona o ureditvi statusa in pravic oseb z gluhoslepoto. 
Govorniki so predstavili vsakdanje stiske oseb z gluhoslepoto in rešitve iz predloga zakona. Opozorili so na 
pomen tvornega sodelovanja med vsemi deležniki pri zakonskem urejanju področja in poudarili, da so 
vladni predstavniki v preteklih dneh potrdili, da bo Vlada RS ureditev statusa oseb z gluhoslepoto 
obravnavala prioritetno.  
 
Prisotne so nagovorili Vinko Trinkaus (oseba z gluhoslepoto), dr. Simona Gerenčer (generalna sekretarka 
Združenja DLAN), Danijel Kastelic (državni svetnik), dr. Iztok Seljak (predstavnik podpornikov Združenja 
DLAN, in sicer Lions, Rotary idr.) in odvetnik Matija Urankar (Odvetniška pisarna Senica in partnerji, ki je 
pripravila predloga zakona).  
 
Vinko Trinkaus je stisko in potrebe oseb z gluhoslepoto predstavil s pomočjo osebne asistentke. Dejal je, da 
za opravljanje vsakodnevnih opravil potrebuje pomoč podporne osebe ter tolmača za jezik gluhoslepih, kar 
mu trenutno zagotavlja Združenje DLAN. Ob ustrezni pomoči lahko samostojno biva, saj si življenja v 
institucionalni oskrbi ne želi.  
 
Dr. Simona Gerenčer je predstavila delovanje in mednarodno vpetost Združenja DLAN ter vsakodnevne 
težave, s katerimi se soočajo ljudje z gluhoslepoto. Poudarila je, da mora država prevzeti aktivno skrb za 
gluhoslepe. Dr. Iztok Seljak v imenu dobrodelnih organizacij Lions, Rotary in drugih izpostavil skupno 
družbeno odgovornost do ureditve statusa oseb z gluhoslepoto.  
 
Danijel Kastelic je izpostavil tvorno sodelovanje predstavnikov civilne in strokovne javnosti na javnem 
posvetu o gluhoslepoti, ki je potekal v Državnem svetu. Ta je 16. novembra 2022 odločal o predlogu Vladi, 
da ustrezno uredi status in pravice oseb z gluhoslepoto. Matija Urankar je predstavil zakonske rešitve in 
poudaril, da predlog zakona predstavlja implementacijo pravice do svobodne uporabe in razvoja jezika 
gluhoslepih. Poudaril je tudi, da ima država pozitivno dolžnost, da uredi status oseb z gluhoslepoto. 
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ODPRTJE NA BUČKI 
Iztok Suhadolnik  

 
Zveza Sonček so.p. in Društvo Sonček Dolenjske in Bele krajine, ki sta partnerja v projektu Vzpostavitev 
ustreznih pogojev za aktivno udeležbo in nastanitve ranljivih skupin v procesih deinstitucionalizacije bosta 
dobila v uporabo nov stanovanjski objekt za stanovanjsko skupino na Bučki v Občini Škocjan, katerega 
 

otvoritev bo v torek 15. novembra 2022 ob 13. uri. 
(ob glavni cesta na naslovu Bučka 32, 8276 Bučka) 

 
Poleg župana Občine Škocjan Jožeta Kaplerja bodo slavnostni govorniki na otvoritvi tudi predstavnik 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Luka Omladič in podpredsednik Zveze 
Sonček Emir Okanović. 
 
Občina Škocjan je v okviru operacije Vzpostavitev ustreznih pogojev za aktivno udeležbo in nastanitve ranljivih 

skupin uspešno zaključila gradnjo Varstveno–bivalnega objekta (VBO) na Bučki, ki bo omogočal šestim 
odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju bivanje v skupnosti izven primarne družine s 
potrebnimi podpornimi storitvami glede na potrebe posameznika, integracijo v okolje, socialno vključenost 
v skupnost in procese deinstitucionalizacije za odrasle, ki so vključeni v institucionalne oblike bivanja. S tem 
se bo bistveno izboljšala kakovost njihovega življenja.  
 
Partnerja projekta sta Zveza Sonček in Sonček – društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, 
naložbo pa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, posredniški 
organ je Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
 
 

IZ ZAGREBA Z ZMAGO IN PORAZOM 
Drago Perko 

 

   
                                                                                           Foto: zsis.si 

S turnirjem v Zagrebu začela 15. jubilejna sezona regionalne košarkarske lige NLB Wheel. 
Odigrane so bile štiri tekme, prvih zmag se veselijo KKI Vrbas, KIK Zmaj Gradačac (oba Bosna 
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in Hercegovina), KKK Singidunum Crvena zvezda (Srbija) in Parasport Slovenia 
(Slovenija).  Slovenija je v Zagrebu nastopila v postavi: Haris Kuduzović, Klemen Lokar, Enis 
Musić, Matej Arh, Danilo Kamenik, Robert Radić, Robi Bojanec, Simon Gračnar, David 
Škorjanc. 
 
Uvodoma so se varovanci trenerja Žige Kobaševiča pomerili z ekipo KKI Vrbas, večkratnimi prvaki lige in tudi 
letošnjim udeležencem EuroCupa. Naša ekipa se je izkazala v obrambi, rezultat pa bi bil ugodnejši ob nekaj 
večji zbranosti v napadu. Kar niso naši zadeli na 1. tekmi, pa jim je uspelo na 2. tekmi proti aktualnemu prvaku 
lige KKI Zagreb. S 24 točkami se je izkazal David Škorjanc. 
 
“Kljub zmagi in porazu smo s prvim kolom lige NLB lahko zadovoljni. Proti favorizirani ekipi KKI Vrbas nismo 
igrali slabo, predvsem kombinatorika v napadu je bila dobra, spet pa je šepala realizacija. Drugo tekmo proti 
KKI Zagreb pa smo odigrali odlično, agresivna obramba, dobro kroženje žoge v napadu in hitra tranzicijska 
igra so bili dejavniki, ki so prinesli visoko zmago. Še posebej me veseli zelo dobra igra in sodelovanje naših 
dveh mlajših krilnih igralcev, Davida Škorjanca in Mateja Arha.” je po prvem turnirju povedal selektor Žiga 
Kobaševič. 
 
Tekmovanje se bo nadaljevalo s turnirjem 4. decembra v Beogradu, redni del pa vsebuje štiri turnirje, o 
prvaku in kolajnah pa se bo odločalo na polfinalnem in finalnem turnirju, ki bosta spomladi prihodnje leto. 
Naslov prvaka brani KIK Zagreb, ki pa nastopa oslabljen v primerjavi z lansko sezono. 
 
Sistem tekmovanja 
Tekmovanje bo potekalo po turnirskem sistemu – prvi turnir je v Zagrebu, potem pa si sledijo turnirji v 
Beogradu (4. 12.), Podgorici (25. 2. 2023) in Gradačcu (19. 3. 2023), temu pa sledita še polfinalni turnir (23. 
4. 2023) in finalni turnir (21. 5. 2023). 
 
 

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: 

 Oglasil se je M.M., ki je invalid prve stopnje ter bolnik progresivne multiple skleroze, 

ki je, po njegovi navedbi že pošteno napredovala, kar pomeni, da je doživel že nekaj 

zagonov. Potreboval bi Evropsko kartico ugodnosti za invalide. Vprašal je, kje jo lahko 

dobi in kam naj se obrne? 
 

Z vsemi potrebnimi informacijami smo ga napotili na njegovo najbližjo upravno enoto, kamor se je, 

kot nam je odpisal, takoj dogovoril za termin obiska; 
 

 Veliko klicev zadeva pojem izgorelosti, ko takšne osebe ne znajo nehati pomagati vsem okoli sebe, 

samo sebi ne. Tako se jih loteva popolna izčrpanost, a brž, ko si opomorejo, so spet na preži, kako bi 

pomagali drugim in tako ni konec začaranega kroga.  

mailto:info@zifs.si
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Kako jim res pomagati? To na veliko izkoriščajo tudi delodajalci in se potem takšne osebe resnično 

lahko čutijo izkoriščane, vendar so k temu tudi same pripomogle prav s svojo pripravljenostjo drugim 

olajšati življenje, ko prevzemajo odločitve namesto njih in si seveda kopičijo delo na svoja ramena. 

Danes večina ljudi, ne da bi se tega zavedala, poskusa ustvariti pot najmanjšega odpora za nekoga 

drugega, tretjega... zlasti za otroke. Pri tem se zgodi to, da ga oglušite pred njegovim lastnim 

notranjim vodstvom, kar ima 100 odstotni protiučinek.  

 

Ljudem moramo dovoliti, da sami spoznajo stvari in se ne truditi, da bi bili oseba, ki stvari olajša zanje. 

Šele, ko se  odločimo, da tega ne bomo več počeli, stvari stečejo. Do nekaterih smo tako "dobri", da 

jih popolnoma onemogočimo in da začnejo od nas še več zahtevati. To je trend, da jih privadite, da 

vse dobijo od vas. In če si to potem drznete končati, pobesnijo, ker se počutijo, kot bi jih odrezali od 

vsega dobrega, ki si ga "zaslužijo" in zahtevajo od vas.  

 

To je čas, da jim dovolite odkriti, da imajo, kot vi in vsi drugi, v sebi tok ljubezni, pozornosti in sredstev, 

ki teče k njim iz Izvora. Pustiti jim moramo, da to sami odkrijejo. To tudi sicer nikoli ni bila naša stvar!; 

 

 Invalidka iz Trbovelj želi vedeti, kako naj svoji najstnici pomaga, ker je zasvojena s spletom.  

 

Temeljna težava vseh, ki so postali odvisni od spleta je, da so tako zatopljeni v življenja vseh drugih, 

da so popolnoma neosredotočeni na svoje! Kot sence so, čeprav imajo v sebi svoje izvorno lastno 

poslanstvo in Vir, a so nanj pozabili. To je kratka definicija zasvojenosti z internetom. To poskušajte 

razložiti svojemu otroku. Menimo, da bo razumel.   

 
 

VOZIČKALA JE TUDI PO LJUBLJANSKIH ULICAH  
Katarina Lukešević 

 

     
                                                                                     Foto: Štefka Vegan  

Letošnjega nedeljskega Ljubljanskega maratona se je udeležila tudi Štefka Vegan. Svoj oktobrski nastop 
lahko oceni kot uspešen, saj ji je uspelo, kljub slabemu vremenu, dokončati 21. kilometrov.  
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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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IZBRANI POGOVORI ZA DUŠO IN SRCE – PSIHODRAMA IN PODEDOVANE  
DRUŽINSKE TRAVME 

Založba Primus in Mladinska knjiga 
 

    
                                                                                       Foto: Založba Primus 

Pridružite se nam na pogovoru dr. Vladimirja Miloševića in Ane Rokvić Pinterič, ki nam bosta razkrila, kaj je 
psihodrama, komu je namenjena in kako poteka. Prav tako pa bosta pojasnila, kaj je transgeneracijska 
psihodramska terapija, ki odpira teme iz preteklosti, osvetli nezavedne identifikacije z našimi predniki, 
nevidno zvestobo in prekinja začaran krog transgeneracijske bolečine. Pri tem se bosta naslonila na znanja 
iz knjižnih uspešnic Psihodrama in Podedovane družinske travme. 

 

 

SPOMINČICA JE ODPRLA NOVO DEMENCI PRIJAZNO TOČKO V ZD TRBOVLJE 
Maja Selič 

 

  
                             Štefanija Zlobec in dr. Roman Kralj                                             Foto: Spominčica Alzheimer Slovenija (Youtube)   

Štefanija L. Zlobec, predsednica Spominčice in dr. Roman Kralj iz Zdravstvenega doma Trbovlje sta odprla 
novo Demenci prijazno točko (DPT). Vedno več zdravstvenih domov se pridružuje mreži DPT. 
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ZANIMIVOSTI IZ NAŠE ZGODOVINE 
JANEZ VAJKARD VALVASOR (1641-1693) IN SOSEDNJE DEŽELE KRANJSKE 

Boris Golec 
 

Janez Vajkard Valvasor (1641-1693) in sosednje dežele Kranjske (3) 
 
Primorski prostor 
Veliko manj kot o Valvasorjevih stikih s Koroško in tudi Štajersko ter o njegovem odnosu do teh dveh 
sosednjih dežel vemo o povezavah kranjskega polihistorja z zahodno soseščino Kranjske, ki jo bomo 
poimenovali s skupnim imenom primorski prostor.  
 
V ta okvir spada v celoti poknežena grofija Goriška, najmanjša med slovenskimi zgodovinskimi deželami in 
tista, ki ji je namenil najmanj pozornosti. Tu in tam je v Slavi vojvodine Kranjske (1689) sicer neizogibno 
omenil Gorico, Goriške grofe in vojaško delovanje na zahodnem robu slovenskega prostora, Še najdlje se je 
pri zahodni sosedi Kranjske pomudil v opisu nenavadnega drevesa v vasi Lokev na Krasu, nedaleč od kranjsko-
goriške deželne meje, o katerem se je leta 1684 sam prepričal, da na kresni večer nenadoma ozeleni. V XI. 
knjigi Slave je poseben razdelek na polovici strani namenil tudi obmejni Ajdovščini, ki naj bi bila po njegovem 
zmotnem prepričanju (zaradi obzidja) mesto, a v resnici ni veljala niti za trg. Ker je kraj razen nekaj hiš ležal 
že na goriški strani Hublja, ga ni prikazal na posebnem bakrorezu. Nasploh se v Valvasorjevem 
domoznanskem opusu ne nanaša na goriški prostor niti ena bakrorezna upodobitev. 
 
Glavarstva Bovec, tedaj še zunaj meja Goriške, se je polihistor nekajkrat dotaknil pri omembi zahtevnega 
gorskega prehoda iz Kranjske Gore, enkrat samkrat pa mu je pri tem namenil še prav kratek opis političnega 
in geografskega položaja: posebna majhna deželica v lasti avstrijske vladarske hiše in z glavarjem na čelu, leži 
v dolini med visokimi zasneženimi gorami in je pomemben prehod med Furlanijo in Koroško.  
 
Tudi o Idriji, ki je obravnavana v kar treh zaporednih poglavjih III. knjigi Slave, kjer je govor o kranjskih 
rudnikih, je Valvasor sicer povedal, da leži tik ob kranjski meji, da je neposredno podrejena dvorni komori v 
Gradcu in ima lastnega upravitelja, vendar jo je zaradi njenega pomena tu in na drugih mestih v Slavi dejansko 
obravnaval tako, kot da bi bila sestavni del Kranjske. Njeno bakrorezno upodobitev je objavil že v Topografiji 
Kranjske (1679). 
 

 
                                               Idrija z rudnikom živega srebra po Valvasorjevi Topografiji Kranjske (1679)  Foto: arhiv dr. B. G. 

Podobno je ravnal s Trstom, ki ga v Topografiji Kranjske sicer še ni. Kot enakovrednega drugim kranjskim 
mestom ga je uvrstil v XI. knjigo Slave, za povrh z večjo veduto od običajne, pregled njegovih škofov pa v VIII. 
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knjigi v razdelek z naslovom O škofih na Kranjskem. Pri obravnavi mesta je več kot polovico prostora namenil 
dokazovanju, da je Trst nekoč spadal pod Kranjsko, o čemer naj Tržačani njegovega časa ne bi hoteli vedeti 
ničesar. V izvlečkih je objavil dvanajst dokaznih dokumentov iz prve polovice 16. stoletja in sklenil, kako sta 
bili mesti Trst in Reka vedno znova odklanjali plačevanje davkov, zaradi česar so se ju Kranjci nazadnje prav 
radi otresli in jima kljub poznejšim prošnjam niso več pustili uživati deželnih svoboščin. Valvasorjeva 
interpretacija razveze obeh mest od Kranjske ne more zakriti zamere do »nehvaležnih« nekdanjih 
sodeželanov. Ker Trst ni bil več pod kranjsko oblastjo, je imel po lastnih besedah za nepotrebno opisati 
njegovo politično ureditev in privilegije ter stavbe, ni pa izpustil drugih običajnih krajepisnih podatkov.   
 
Valvasorjeva vendarle precej natančna obravnava Trsta in v XII. knjigi Slave tudi Reke je razumljiva, če jo 
pogledamo z zgodovinskega vidika. Kranjski polihistor ni hotel izpustiti nobenega ozemlja, nad katerega se 
je kdaj razširila suverenost njegove rodne dežele, še zlasti ne, če je bilo pomembno. Idrijo pa je spričo njene 
teže v imenu Kranjske preprosto uzurpiral, in to slabih sto let prej, preden je resnično postala njen sestavni 
del.  
 
Iz specifičnih razlogov je v Slavi vojvodine Kranjske zelo pogosto, najsi bo neposredno ali posredno, omenjeno 
območje tedaj samostojne dežele Gradiške, ki je mejila na Kranjsko oziroma njeno kraško eksklavo ob spodnji 
Soči. Prvi razlog je ta, da je Gradiška vključevala Oglej, ki se pogosto pojavlja v opisih dogajanj v antiki in je 
bil v zgodovini in v Valvasorjevem času (tedaj le še nominalno) cerkveno središče največjega dela Kranjske. 
V VIII. knjigi Slave, posvečeni Cerkvi, je zgodovini Oglejskega patriarhata v obliki kronoškega pregleda vseh 
oglejskih patriarhov odmerjenih kar 59 strani, skoraj dvakrat toliko kot emonskim in ljubljanskim škofom, kar 
je glede na antično kontinuiteto patriarhata navsezadnje razumljivo.  
 
Pri Valvasorju je od vseh sosednih prostorov Kranjske najbolj odrinjeno na rob mejno ozemlje Beneške 
republike, če izvzamemo precej obsežne opise vojnih dogajanj. Republika sv. Marka ali Serenissima se je 
Kranjske dotikala pri Tržiču (Monfalcone), na istrskem polotoku pa je imela z njo precej dolgo in nemirno 
mejo. Benečani so v Slavi v glavnem prikazani kot nasprotniki in sovražniki, ne sicer v tako slabi luči kot Turki, 
a vendar. O beneški soseščini v Istri in Furlaniji ne izvemo tako rekoč ničesar zunaj tega konteksta. O Kopru, 
sicer najpomembnejšem mestu beneške Istre, najdemo zgolj nekaj vrstic, denimo omembo antičnega 
Justinopolisa pri Pliniju. 
 
Valvasor nikjer ne poroča, da bi se kdaj mudil v beneški soseščini, denimo med obiski kranjskega dela Istre 
(severovzhodnega dela polotoka s središčem v Pazinu). Ne bi bilo nemogoče, da kranjsko-beneške meje sploh 
nikoli ni prestopil. Ko pri opisu kraja Kringa omenja strašenje pokopanih mrličev, se sicer dotakne dogodka v 
neimenovani vasi, ki spada pod Benetke, a se sklicuje na pisanje nekega svojega informatorja.  
 
Ko govorimo o Valvasorju in Beneški republiki, ne moremo mimo vprašanja, kakšen je bil njegov odnos do 
italijanskega obnebja in njene kulture nasploh. Kot je ugotavljal Branko Reisp, se zdi, da Italija Valvasorja ni 
privlačila, morda z izjemo Benetk, ki jih je obiskal okoli leta 1679. Ko opisuje zanimivosti, ki jih je videl in 
doživel na svojih potovanjih, namreč izrazito pogrešamo italijanski prostor, kamor so mladi kranjski plemiški 
sinovi veliko potovali že zaradi bližine. A tudi o Benetkah kot takih Janez Vajkard ne pove ničesar, ampak 
samo opiše svojo izkušnjo z magičnim zrcalom, ki ga je videl pri nekem Judu. 
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