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3. DECEMBER – MEDNARODNI DAN INVALIDOV 
Mateja Toman 

 

     
                                  Foto: un.org 

Že tradicionalno praznovanje mednarodnega dneva invalidov, 3. decembra, je bilo prvič razglašeno leta 1992 
z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov. Obeleževanje je namenjeno osveščanju o tem, da smo 
del družbe tudi invalidi, ki se še vedno pogosto soočamo z diskriminacijo, socialno izključenostjo in različnimi 
ovirami, ki nam otežujejo enakopravno sodelovanje na številnih področjih življenja. Hkrati je ta dan 
priložnost, da se zavemo koristi, ki jih celotni družbi prinaša aktivno sodelovanje invalidov v vse vidike 
političnega, družbenega, gospodarskega in kulturnega življenja. 
 
Slovenski invalidi se povezujemo v invalidskih organizacijah, ki niso le prostor izmenjave izkušenj, ampak z 
izvajanjem številnih programov in dejavnosti pomembno prispevajo k izboljšanju položaja invalidov. Velika 
večina reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, v okviru katerih deluje tudi 220 lokalnih društev, 
sodeluje v Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije. NSIOS si prizadeva za zagotavljanje temeljnih 
človekovih pravic invalidov, spremlja uresničevanje zavez, ki jih ima naša država na podlagi Konvencije ZN o 
pravicah invalidov ter drugih mednarodnih in nacionalnih pravnih aktov, opozarja na diskriminacijo, 
družbeno-ekonomski položaj invalidov in pomen zagotavljanja enakih možnosti ter prispeva k oblikovanju 
enakopravne, pravične in vključujoče družbe. Skladno z načelom »Nič o invalidih brez invalidov.« ter ob 
strokovnem znanju in izkušnjah, ki so se v večdesetletnem delovanju akumulirala v invalidskih organizacijah, 
utemeljeno pričakujemo, da so predstavniki NSIOS tvorno vključeni v procese oblikovanja sistemskih rešitev 
in drugih ukrepov, na vseh področjih, ki so relevantna za invalide.   
 
Letošnji mednarodni dan invalidov bomo obarvali z vijolično barvo – mednarodno barvo invalidov, ki jo 
poznamo iz globalne kampanje #WeThe15, s katero opozarjamo na dejstvo, da invalidi predstavljamo 15% 
svetovne populacije, kar je približno 1,2 milijarde ljudi. Kot največja družbena manjšina ne moremo in ne 
smemo biti spregledan del družbe. K sodelovanju s prižigom vijolične svetlobe smo tokrat povabili slovenske 
občine, saj ima tudi lokalno okolje ključno vlogo pri zagotavljanju vključujočega okolja za vse prebivalce. 
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NSIOS se vsem občinam, ki bodo s prižigom vijolične luči ali z drugimi aktivnostmi obeležile mednarodni dan 
invalidov, iskreno zahvaljuje. Ob tej priložnosti pa gre iskrena zahvala prav tako vsem posameznikom in 
institucijam, ki s svojim delovanjem prispevajo spodbujajo enakopravno, aktivno in neodvisno življenje 
invalidov.   
 
V okviru praznovanja 3. decembra, bomo v Združenju invalidov – Forumu Slovenije priredili posebno 
kontaktno radijsko oddajo v sredo, 30. novembra, kjer bosta sodelovala mlada invalida: Tilen Ribnikar iz 
Društva distrofikov Slovenije, kot predstavnik gibalno oviranih in Sanja Kos, predsednica Medobčinskega 
društva slepih in slabovidnih iz Celja, kot predstavnica senzornih invalidov. Oddaja bo med 10.30 in 11.15 
uro v studiu Radia Zeleni val, ki jo boste lahko poslušali na frekvencah: 93,1, 97 in 105,30 MHz in aktivno 
sodelovali s svojimi vprašanji, mnenji in stališči na telefonski številki 01 786 0 400. 
 

 
 

STATUS SE BO UREDIL 
 

     
                                                                                           Foto: Združenje DLAN 

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je v prostorih Mestne občine Ljubljana organiziralo okroglo mizo s 
predsednico Svetovne zveze gluhoslepih dr. Sanjo Tarczay in predstavniki Vlade RS, z namenom 
čimprejšnje ureditve statusa in pravic oseb z gluhoslepoto. Govorniki so predstavili vsakdanje stiske oseb z 
gluhoslepoto in nujnost čim prejšnje ureditve področja gluhoslepote.  
 
Prisotne so nagovorili Vinko Trinkaus (oseba z gluhoslepoto), Boštjan Dragan (oseba z gluhoslepoto), dr. 
Sanja Tarczay (predsednica Svetovne zveze gluhoslepih – WFDB), dr. Simona Gerenčer (generalna sekretarka 
DLAN), mag. Mateja Toman (predsednica NSIOS), Azra Herceg (državna sekretarka Ministrstva za zdravje), 
Tanja Dular (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), Matevž Čelik Vidmar (državni 
sekretar Ministrstva za kulturo) in Matija Urankar (iz Odvetniške pisarne Senica, ki je pripravila predlog 
zakona).  
 
Dr. Sanja Tarczay je predstavila Svetovno zvezo gluhoslepih in poudarila, da je DLAN edina članica te 
organizacije iz Slovenije. Povedala je, da od začetka ustanovitve DLAN spremlja razvoj organizacije in je zelo 
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vesela ter ponosna, da Slovenija sodi med države, ki zastopa gluhoslepoto na tako visoki mednarodni ravni. 
Dodala je, da jo veseli, da je Slovenija vpisala jezik gluhoslepih v Ustavo RS, saj je s tem zgled drugim državam, 
hkrati upa, da pravice gluhoslepih ne ostanejo le »mrtva črka na papirju«. Večkrat od politikov sliši, da je ljudi 
z gluhoslepoto malo, slednje pa nikakor ne sme biti izgovor, da se področje gluhoslepote ne uredi.  
 
Dr. Simona Gerenčer je predstavila nujnost in potrebnost ureditve področja gluhoslepote.  
 
Vladni predstavniki so izrazili podporo zakonskemu urejanju področja. Tanja Dular (Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je resorno ministrstvo) je posebej izpostavila, da se bo v 
naslednjem tednu izoblikovala delovna skupina, ki bo aktivno pristopila k urejanju statusa in pravic oseb z 
gluhoslepoto. 
 
 

MIZA ZA VSAKOGAR 
Mojca Vaupotič 

 

     
                                                                                     Foto: NSIOS 

V duhu povezovanja, še posebej v prazničnih dneh, je Mastercard z romunsko nevladno agencijo Amais 
zasnoval Mizo za vsakogar v okviru praznične vasice pred Križankami, ki je v Sloveniji prerasla v projekt, s 
katerim želijo opozoriti na družbeno izključenost in posebna doživetja deliti tudi z ljudmi s posebnimi 
potrebami ter drugimi omejitvami. Za posebno omizje bo lahko sedel prav vsak, namenjena pa bo uživanju 
v vrhunskih mojstrovinah chefov tudi tistim, ki se ob obisku restavracij in sicer v življenju srečujejo s številnimi 
ovirami ali izzivi.  
 
S posebej zasnovanimi sedišči in stojišči, ki oblikovno ponujajo vrsto tehnoloških rešitev in funkcionalnosti, 
ter prilagojenimi meniji za lažje razumevanje bodo k omizju lahko prisedli tudi slepi, nosečnice, posamezniki 
z gibalnimi oviranostmi, gluhi in naglušni, mame z otroki in vsi, ki se ob obisku restavracij in sicer v življenju 
srečujejo s številnimi ovirami ali izzivi glede vključevanja.  
 
Miza za vsakogar bo odprla številne teme za pogovore, ki se bodo zvrstili v času Mastercard praznične vasice. 
Nina Gaspari, avtorica podcasta Lovim ravnotežje, bo za to prav posebno mizo ustvarjala »okroglo mizo 
javnega dialoga« ter ob tej priložnosti gostila različne nevladne organizacije in predstavnike oseb, ki so se v 
življenju soočili z najrazličnejšimi izzivi. Ena izmed gostij bom tudi predstavnica Nacionalnega sveta 
invalidskih organizacij Slovenije, mag. Mojca Vaupotič.  
 
 
Tudi vi, bralci Sporočevalca, ste vabljeni, da se pridružite Mizi za vsakogar v prazničnih dneh. 
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JABOLKO NAVDIHA OB DNEVU SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA 
Monika Krvina 

 

    
                                                            Foto: Združenje DLAN 

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na slovesnem sprejemu v predsedniški palači 
v ponedeljek, 14. novembra 2022 izročil posebna priznanja, jabolko navdiha, štirim 
posameznikom, ki s svojimi dejanji simbolizirajo vrednote solidarnosti, inkluzivnosti in 
življenjske moči, ki jo imajo ljudje, ki delujejo za skupno dobro.  
 
Jabolko navdiha so prejeli dr. Simona Gerenčer, sekretarka Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN, Matjaž 
Juhart, Bojan Mord in Jože Tekavčič. 
 
Dr. Simona Gerenčer je zaslužna zlasti za to, da je naša ustava prva na svetu, ki vsebuje tudi določbo o jeziku 
gluhoslepih, s čimer je Republika Slovenija v svetovnem merilu ena prvih in velik zgled drugim državam na 
področju prizadevanj za izboljšanje položaja ene najranljivejših skupin. S svojim neutrudnim delom je dr. 
Simona Gerenčer velik navdih ne le gluhoslepim in njihovim družinam, pač pa celotni družbi. 
 
 

OBČINE PO MERI INVALIDOV 
 

Kot so sporočili iz Zveze delovni invalidov Slovenije, bo letos nekaj občin pridobilo listino »Občina po meri 
invalidov.«  
 
Do zaključka redakcije smo prejeli obvestili, da bo to Občina Polzela, ki bo listino prejela 1. decembra ob 16. 
uri v Domu krajanov Andraž nad Polzelo in Mestna občina Kranj, ki bo listino prejela prav na Mednarodni 
dan invalidov, 3. decembra, ob 10. uri v avli Mestne občine Kranj na Slovenskem trgu 1.   
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DANE KASTELIC OSTAJA DRŽAVNI SVETNIK 
Tanja Kovačič  

 

 
                                            Dane Kastelic                                 Foto: arhiv Zveze   

V sredo in četrtek, 23. in 24. novembra 2022, je bila na volilnih zborih izvoljena nova sestava Državnega sveta. 
Med 40 novoizvoljenimi svetniki jih je 16 to funkcijo opravljalo že v prejšnjem mandatu. Eden od teh je tudi 
Dane Kastelic, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, ki ostaja predstavnik za področje socialnega 
varstva. 
 
Kastelic se je na socialnih omrežjih iskreno zahvalil NSIOS Slovenija, Slovenskemu združenju za duševno 
zdravje ŠENT, Zavodu invalidskih podjetij Slovenije, Društvu YHD in Združenju izvajalcev zaposlitvene 
rehabilitacije Slovenije. Zahvalil se je za »podporo h kandidaturi in izkazano zaupanje na volitvah za 
predstavnika socialnega in invalidskega varstva v Državnem svetu za naslednjih pet let.  
 
»Prepričan sem, da bomo z vsemi, ki delujete na tem področju še posebej tudi Socialna zbornica Slovenije, 
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije in ostalimi deležniki, lahko veliko dobrega postorili v zaščiti 
najranljivejših skupin državljanov in skupaj iskali najbolj optimalne rešitve na področju zakonodaje na tem 
področju. Hvala tudi mojemu protikandidatu Matjažu Juhartu za zelo korektno "volilno obdobje". Skupaj 
bomo zmogli več!« Zveza paraplegikov Slovenije pa je D. Kastelicu zaželela uspešno delo.  
 
 

PRISLUHNIMO TIŠINI: OB DNEVU SZJ: DO KDAJ VPIS V USTAVO LE ČRKA NA PAPIRJU? 
Vlasta Tifengraber 

 
V tokratni oddaji Prisluhnimo tišini, ki bo na sporedu 2. decembra, boste lahko videli, komu je predsednik 

države Borut Pahor prav na dan slovenskega znakovnega jezika, ki ga praznujemo 14. novembra, podelil 

priznanja jabolko navdiha in seveda, zakaj. Preverili smo tudi, kako se izvaja zakon o uporabi slovenskega 

znakovnega jezika pri izobraževanju gluhih in zakaj 20 let po sprejetju omenjenega zakona še vedno ni 

urejeno sistemsko financiranje razvoja slovenskega znakovnega jezika. Vabljeni k ogledu. 

Oddaja bo na sporedu v petek, 2. decembra ob 14.30 uri na TV SLO. 
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KATERO JE NAJ? 
Danica Koren 

 

    
                                     Prejemniki nagrad                                                                   Foto: KVČB 

V petek, 18. novembra, je v Dominikanskem samostanu Ptuj potekala sklepna prireditev izbora Naj javno 
stranišče 2022. Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB) je podelilo nagrade in priznanja za 
najbolj urejena javna stranišča v Sloveniji za leto 2022. Komisija društva je ugotovila, da imajo v MO Murska 
Sobota najlepše urejena javna stranišča v kategoriji mestnih občin. V kategoriji ostalih občin pa si je prvo 
mesto prislužila Občina Ormož. V poletnih mesecih so člani komisije 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 v Sloveniji. Priznanje Naj javno stranišče za leto 2022:  
- v kategoriji mestnih občin je prejela MO Murska Sobota z doseženimi 4,523 točkami (od 5,00),  
- v kategoriji ostalih občin je prejela Občina Ormož z doseženimi 4,901 točkami,  
- v kategoriji bencinskih servisov Bencinski servis Petrol Grabonoš, smer Maribor z 4,986 točkami (od 5,00)  
 
Tudi letos je straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča leta 2022 med mestnimi občinami dobila 
Mestna občina Nova Gorica, saj je zbrala najmanj točk, in sicer samo 3,040, kljub temu da so na novo 
postavili 8 javnih stranišč. V kategoriji ostalih občin je straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča 
2022 dobila Občina Lenart, z zbranimi 2,603 točkami. Med bencinskimi servisi pa Bencinski servis OMV Sap, 
smer Hrvaška z doseženimi 3,612 točkami. Ostali rezultati so razvidni na spletni strani društva 
www.najjavnostranisce.kvcb.si. Komisija Društva za KVČB je v poletnih mesecih ocenjevala dostopnost, 
označenost dostopa, urejenost, število sanitarij, sanitarije za invalide, opremo in higienski material.  
 
Danica Koren, vodja in koordinatorica akcije Naj javno stranišče je na sklepni prireditvi povedala, da je 
ocenjevalna komisija tudi letos upoštevaje usmeritve NIJZ dala velik poudarek zagotovitvi razkužil in uporabi 
papirnatih brisač, namesto električnih sušilcev za roke. Posebna pozornost je bila namenjena straniščem za 
osebe na invalidskih vozičkih. Tako kot v lanskem letu smo javna stranišča v občinah ocenili v dveh ločenih 
kategorijah, v kategoriji mestnih občin in v kategoriji ostalih občin. S tem smo dali možnost tudi manjšim 
občinam, da zasedajo višja mesta.  

http://www.najjavnostranisce.kvcb.si/
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Z veseljem ugotavljamo, da je večina javnih stranišč lepo vzdrževanih, čistih in urejenih. A ker je to področje, 
kjer je nujno redno vzdrževanje in spremljanje potreb po higienskem materialu, se stanje javnih stranišč v 
nekaterih občinah spreminja bolj ali manj izrazito. Kot vsako leto, se je tudi letos vrstni red občin spremenil.  
 
 

NOVA HIŠA NA BUČKI: STANOVALCI ŽE NESTRPNO ČAKAJO NA VSELITEV 
Irena Vovk Terčič 

 

     
                                                                            Foto: Zveza Sonček o.p. 

Zveza Sonček in Društvo Sonček Dolenjske in Bele krajine sta 15. novembra 2022 v uporabo dobila nov 
stanovanjski objekt na Bučki v občini Škocjan, ki bo šestim odraslim osebam z motnjo v duševnem in 
telesnem razvoju omogočal bivanje zunaj primarne družine. Zveza Sonček take objekte upravlja že več kot 
dvajset let v različnih krajih Slovenije, Dolenjska pa je bila na tem zemljevidu bolj siva lisa. 
 
Občina Škocjan je namreč uspešno zaključila gradnjo varstveno-bivalnega objekta na Bučki. V sklopu objekta 
bo tudi manjše samostojno stanovanje. Jože Kapler, župan občine Škocjan, je dejal, da so »primerno lokacijo 
iskali na območjih kar 21 občin, na koncu je padla odločitev, da bo objekt stal na Bučki v občini Škocjan. 
Septembra lani je bila podpisana pogodba za gradnjo, danes pa je hiša pripravljena na vselitev novih 
stanovalcev.«   
 
»Vsi sodelujoči, ki ste pripomogli, da hišo na Bučki predajamo v uporabo, si zaslužite res iskrene čestitke,« je 
dejal dr. Luka Omladič, sekretar na MDDSZ.  
 
»Hiša na Bučki pravzaprav predstavlja vse, kar si v Zvezi Sonček želimo in k čemur stremimo. Vsi si želimo biti 
aktivno vključeni in odločati o svojem življenju in bivanju, ne glede na to, s kakšnimi oviranostmi se srečujemo 
v življenju,« je dejal podpredsednik Zveze Sonček Emir Okanović. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, posredniški organ je Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti.  
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UČINKOVITA NA DVEH PODROČJIH 
Borut Pogačnik 

 

 
                                               Duša Hlade Zore                                                                                              Foto: B.P. – ZIFS 2022   

Malokdo ve, da je dr. Duša Hlade Zore zastopnica pacientov pravic v Ljubljani in hkrati tudi 
predsednica Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije. Tako je v sredini oddaji Odprta 
dlan govorila o obeh temah. Kar zadeva pravice pacientov, je podrobno pojasnila postopek 
ugotavljanja morebitnega kršenja pravic in nadaljnje postopke razreševanja teh težav.  
 
Kar pa zadeva osteoporozo, je pojasnila, kateri so glavni vzroki te bolezni, ki je zvečine prisotna pri ženskem 
spolu po 50. letu in je odvisna od vloge estrogena – ženskega hormona, ki se z leti zmanjšuje. Je pa bolezen 
prisotna tudi pri moških. Zanjo ne vemo, dokler ne pride do zloma kosti po padcu ali drugi poškodbi ter 
kasnejših komplikacij zaradi te bolezni, ki se morda pri posameznih osebah vlečejo že več let.  
 
V oddaji smo prejeli tudi več klicev. Med drugim je predsednik Društva za zdravje naroda, Jože Ocvirk 
poudaril pomen službe zastopnika pacientovih pravic tudi za njihovo društvo ter njihove člane, vendar so 
njegove besede veljale praktično za vse tiste državljane Slovenije, ki jih je zdaj že več kot 130.000 in so ostali 
brez svojega zdravnika.  
 
Jože Ocvirk je svetoval, da se pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije uvede strog nadzor nad tistimi 
zdravniki, ki ne izpolnjujejo normativov in nočejo sprejemati novih pacientov, kakor tudi o mogočih rešitvah 
teh težav.  
 
Oglasila se je tudi mati invalida z motnjo v duševnem razvoju, ki je letos dopolnil 18 let in ne more dobiti več 
bolniške za nego tega otroka, ki v bistvu še ni in ne more biti odrasel, vendar po zakonu nima pravice do 
nadomestila za odsotnost z dela. Zakonske rešitve v tem pogledu še ni, zato smo jo napotili na Center za 
socialno delo pa tudi na Društvo Sožitje in Društvo Sonček v Novem mestu, da bi morda v sodelovanju z njimi 
lahko našla kakšno rešitev za svojega sina – invalida.  
 
Oddaji lahko prisluhnete tudi v arhivu Radia Zeleni val radia preko linka:  
https://soundcloud.com/tags/odprta%20dlan 

https://soundcloud.com/tags/odprta%20dlan
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KRALJEVSKA IGRA SE JE ODVIJALA V PREDDVORU 
Katarina Lukešević 

 

     
                              Marko in Simona – enakovredna nasprotnika                                  Foto: S.B. – ZIFS 2022  

Dopoldanske aktivnosti, katere sta se lotila invalid Marko in izvajalka Simona, v okviru posebnega socialnega 
programa Veriga psihosocialne oskrbe in druženja pri Združenju invalidov – Forumu Slovenije, je bila 
kraljevska igra oziroma nam vse poznana pod imenom šah. Kot opazovalci, smo videli, da sta bila 
enakovredna nasprotnika. Med igro nista izzivala samo nasprotnika, ampak tudi svoje možgane. Vnaprej sta 
načrtovala, kako bi zlomila nasprotnikovo obrambo in dokončno matirala nasprotnikovega kralja.  
 
 

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: 
 

 M.L. iz Posavja je iskala pomoč, ker je brat posegel po grobu pokojne matere in pravi, da mu ga je 

mati zapustila, kar pa ni res, saj je imela ona pogodbo o dosmrtnem preživljanju matere in ji je ta celo 

osebno naročila, da naj skrbi za grob, da bo tudi ona plačala vse pogrebne stroške.  

 

Invalidko iz Posavja smo potolažili, da lahko še vedno da prijavo na policijsko postajo, če meni, da je 

njen brat res ponaredil določene listine in si tako skuša prisvojiti takšno lastnino, ki pa v biti ni 

lastnina, saj vemo da se lahko samo odkupi najemno pravico, ne pa zemljo na pokopališču;  

mailto:info@zifs.si
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 Breda V. iz Maribora je, podobno kot nedavno neka mati iz Trbovelj, opisala primer sina, ki se prav 

tako ne more odtrgati od tabličnega računalnika, in ne uspe, že drugič, izdelati 2. letnik gimnazije. 

Meni, da ima mejno motnjo ter da je tudi to morda vzrok?  

 

Kar zadeva bordeline ali mejno osebnost, kot jo tudi imenujemo, je ta lahko vzrok ali posledica nečesa 

globljega, vendar diagnosticiranje raje prepustite psihiatriji. Poleg materialne in psihične realnosti, 

pa že več kot dve desetletji poznamo tudi virtualno (navidezno) resničnost, ki je zlasti za mlajše, 

postala celo edina realnost. Vanjo se zatekajo, ker se jim zdi, da jim edino ta daje občutek potrditve 

njihove identitete. 

 

Kaj se je zgodilo? Normalno je, da moramo otrokom v stalnem stremenju po vseh vrstah ugodja, to 

omejiti. V času virtualne resničnosti, pa ti  takšne frustracije sami izničijo, ker se zatečejo v izmišljeni 

svet, kjer jih vrstniki celo nagrajujejo z všečki. Dejanska resničnost je z virtualno izbrisana.   

 
Mlada generacija je toliko in tako narcistično ranljiva, da sploh ne prenaša omejitev, ki jih sicer pred 

slehernega polaga materialna resničnost. Izgleda, da jih noče in, žal, tudi več ne zna razrešiti. Priznati 

si moramo, da smo formiranje mladih, prepustili "gospodarjem" virtualnih medijev. Zato je pritisk 

družbenih medijev zanje izjemno dramatičen, saj so odvisni od pozitivnih komentarjev. Že izostanek 

všečkov ali negativna mnenja zanje predstavljajo izničenje, že tako šibkega Jaza.  

 

To so otroci, kaj pa reči obtem za odrasle? Za ameriške, britanske,... politike, ki kot otroci presedijo 

po cele dneve pred ekrani in "čivkajo". Lahko bi rekli, da gre za regres. Za vrnitev v obdobje otroštva, 

za kompenzacijo frustracij z virtualnim srečnim koncem, kot to počno njihovi otroci, a ti šele iščejo 

pot zase, četudi na nepravi način. 

 
 

PRVA MUZEJSKA USTANOVA V SLOVENIJI JE PRIDOBILA NAZIV  
DEMENCI PRIJAZNA TOČKA 

Maja Selič 
 

  
                            Foto: arhiv Spominčica   

Spominčica z veseljem sporoča, da je njena demenci prijazna točka Narodna galerija prejela nagrado ICOM 
(Mednarodni muzejski svet, Slovenija). Nagrado so prejeli za projekt z naslovom Narodna galerija – demenci 
prijazna točka. 

https://www.facebook.com/ngslo/?__cft__%5b0%5d=AZWoo5ityV5ch5wkErZ0evj2cWuFETaXvG337wVJohn5davL2rIMpyNLJCdIgekjYKfbMh9A7eQuk1gyFdCjKCE4jZLe9fdOHfCShIzr-qUaz6qBjjb8Hq7uTsBKVRDHZR7lZTEzK97mu-afltc4bVRO&__tn__=kK-R
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PRISLUHNIMO TIŠINI: MEDNARODNI DAN INVALIDOV: »INVALIDI NISMO  
LE PREJEMNIKI SOCIALNIH TRANSFERJEV 

Vlasta Tifengraber 
 

Tretjega decembra zaznamujemo mednarodni dan invalidov. Zato smo se v oddaji Prisluhnimo tišini, ki bo 
na sporedu prav na njihov praznik ob 14.45 na prvem sporedu Televizije Slovenija, pogovarjali s predstavniki 
večjih invalidskih organizacij v Sloveniji in z njihovimi uporabniki. Vabljeni k ogledu oddaje Prisluhnimo 
tišini, v kateri boste lahko izvedeli veliko zanimivega o življenju invalidov, njihovih potrebah in željah.  
 
Oddaja bo na sporedu v soboto, 3. decembra ob 14.45 uri na TV SLO 1 in v petek, 9. decembra ob 14.40 uri 
na TV SLO 1.  
 
 

POPLAČANA ČUJEČNOST 
Drago Perko 

 

  
                                                                                       Foto: zsis.si   

Lena Gabršček je po izobrazbi psihologinja, sicer pa velika ljubiteljica športa, in kapetanka ženske 
reprezentance odbojke sede. Z izbrano vrsto je leta 2012 nastopila na paralimpijskih igrah, leta 2015 pa doma 
z izbrano vrsto osvojila bron na evropskem prvenstvu. Lani je reprezentanca na evropskem prvenstvu v Turčiji 
zasedla 4. mesto, letos pa so naše odbojkarice spet navdušile in na svetovnem prvenstvu v Sarajevu zasedle 
4. mesto, višje ni bila nobena evropska reprezentanca. 
 
L. Gabršček je tudi ambasadorka programa Postani športnik, ki ga z namenom vzpostavitve dolgoročnega 
sistema in pogojev za vključevanje mladih invalidov v športne aktivnost, skupaj z Lidlom Slovenija razvija 
Zveza za šport invalidov Slovenije-Slovenski paralimpijski komite. Je tudi trenerka in sodnica odbojke, 
ambasadorka za antidoping ter motivatorka, ki si je nabrala že veliko izkušenj in na (para)šport pogledala iz 
marsikatere perspektive. Ljubezen do športa jo je vodila v športno psihologijo in v sklopu študija se je na 
Univerzi v Tesaliji, v Grčiji, specifično izobraževala tudi na tem področju. 
 
Je pa tudi velika zagovornica čuječega načina življenja, ki je po njenem mnenju tudi predpogoj za uspeh na 
kateremkoli področju. Deluje pa tudi kot zunanja strokovna sodelavka na področju odnosov z javnostmi pri 
OKS-u. Sicer pa bo v okviru programa Odmev v Združenju invalidov – Forumu Slovenije z njo posneta oddaja 
na Radiu Štajerski val, ki bo predvajana v decembru, o čemer bo še poročal Borut Pogačnik.  
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PESTRI DECEMBER NA RADIJSKIH VALOVIH 
Borut Pogačnik 

 

   
                               Igor Plohl                  Foto: Zveza paraplegikov Slovenije 

V petek, 2. decembra, bomo na Radiu Štajerski val posneli kar pet zanimivih oddaj, kjer bodo 
sodelovali: Dolči Videnšek, predsednik Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Urška 
Jakop in Franc Forštner, Društvo gluhih in naglušnih – iz Velenja, Lena Gabršček iz Zveze za 
šport invalidov Slovenije ter Franci Smrke iz Društva amputirancev Slovenije. 
 

Igor Plohl, bolnišnični učitelj in pisatelj, pa bo tudi gost oddaje, ki bo predvajana v soboto, 3. 
decembra med 14.20 in 14.50  uro na istem radiu, katerega frekvence so: 93,7 in 87,6 MHz. 
 

 
                                             Sanja Kos                         Foto: osebni arhiv SK 

Sanja Kos, ki bo sicer gostja tudi to sredo na Radiu Zeleni val pa bo tudi gostja oddaje Sončni 
žarek na Radiu Celje v nedeljo, 11. decembra med 18.15 in 19.00 uro. Frekvence tega radia 
pa so:  95,1, 95,9, 100,3 in 90,6 MHz. 
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PRILOŽNOST ZA ZMANJŠANJE UMRLJIVOSTI MOŠKIH 
Igor Antauer 

 

   
     Mag. Franc Hočevar             Med posvetom                                                   Foto: arhiv DS   

V Državnem svetu je bil v četrtek, 10. novembra 2022, izveden  posvet z naslovom: »Zgodnje 
odkrivanje raka prostate s presejalnim programom« v soorganizaciji Komisije Državnega 
sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in Društva Uroloških bolnikov Slovenije. 
 
Da se je posvet organiziral v mesecu novembru ni naključje, saj je ta mesec posvečen boleznim moških in ga 
intenzivno promovirajo vse organizacije, ki se ukvarjamo s specifičnimi moškimi boleznimi tako po Svetu, v 
Evropi, kakor tudi pri nas v Sloveniji. Gre za en mesec ozaveščanja o teh boleznih, ki prizadenejo samo moške. 
V tem mesecu, ki ga imenujemo po mednarodnem gibanju MOVEMBER, se veliko pogovarjamo predvsem o 
raku prostate in tudi mod, po običaju pa skoraj nič preostalih 11 mesecev v letu. 
 
Zakaj je uvedba presejalnega programa za zgodnje odkrivanje raka na prostati pomembna? Na svetu, letno 
zboli za rakom prostate več kot 12 milijonov moških, v majhni Sloveniji pa skoraj 1.700,  kar predstavlja 20,1 
%, med vsemi raki, in je najpogostejša oblika raka med moškimi, če izvzamemo kožnega raka.  
 
Tveganje za raka prostate je pri moških v starosti do 75 let kar 10,3%, smrtnost na letni ravni pa je skoraj 450 
oseb, kar predstavlja več kot 12% med vsemi raki. Po nekaterih podatkih ima ta trenutek v Sloveniji približno 
16.000 moških to diagnozo. 
 
Po primerjalnih podatkih od leta 2006, incidenca raka prostate še narašča, enako tudi umrljivost, ki je 
pretežno posledica prepoznega odkritja. To je povezano z demografskimi faktorji, pa tudi specifičnim 
razmišljanjem moške populacije in bistveno slabše discipline pri obiskovanju zdravnika, pozornosti in 
odprtosti za sporočanje svojih težav, še posebno če so povezane z reproduktivnimi organi. Pomembno je 
tudi to, da je umrljivost v Sloveniji zaradi raka  prostate na zelo visokem mestu med evropskimi državami. 
Preživetje je zelo odvisno od zgodnjega odkritja rakavih sprememb. 
 
Posvet je bil namenjen temu, da se opravi širša strokovna razprava in izmenjava pogledov na možnost 
uvedbe presejalnega programa za zgodnje odkrivanje raka prostate in ozaveščanje moške populacije pa tudi 
njihovih najbližnjih o koristnosti vključitve v presejalni program. Posvet je imel poleg domačih govornikov 
tudi mednarodno udeležbo, saj se nam je v živo pridružil prof. dr. Hendrik Van Poppel iz Evropskega združenja 
za urologijo, ki je spregovoril o trenutnem stanju organiziranega zgodnjega odkrivanja raka prostate v Evropi 
in prof. dr. Eamonn Rogers iz EAU-iniciativi evropskih uroloških bolnikov, ki je z video nagovorom spregovoril 
o »Pogledu na zgodnje odkrivanje raka prostate«.  
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Od domačih udeležencev so na poljuden in zanimiv način spregovorili dr. Sonja Tomšič iz Onkološkega 
inštituta o bremenu obvladovanja raka v Sloveniji in o izkušnjah s presejanimi programi (ZORA, Dora in SVIT), 
dr. Urška Ivanuš iz Onkološkega inštituta o osnovnih zakonitostih presejalnih programov. Dr. Miha Pukl spec. 
urolog. SB Celje, ki je imel tudi velik delež pri pripravi programa tega posveta, je podal poročila sodobne 
znanosti glede presejanja za rak prostate in potencialne algoritme presejanja.  
 
V zaključnem delu so svoje poglede na ta program predstavili iz vidika družinskega zdravnika; dr. Simona 
Repar Bornšek iz ZD Ljubljana, z vidika uroloških bolnikov mag. Franc Hočevar iz Društva uroloških bolnikov 
Slovenije in iz vidika Združenja urologov Slovenije dr. Zoran Krstanoski  spec.urolog.  
 
Za zaključek je zelo pozitiven odziv Ministrstva za zdravje predstavila dr. Tanja Mate iz Direktorata za javno 
zdravje, MZ. Na posvetu so bilo predstavljeni in prejeti zaključki, ki jih bo v konec novembra in v začetku 
decembra obravnavala tudi Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo  in invalide ter tudi 
Državni svet republike Slovenije. 
 
Med zaključki posveta je potrebno izpostaviti, da: 
- predstavlja rak prostate najpogostejše  obolenje med moškimi(če izvzamemo rak kože), po umrljivosti je 
med moškimi na drugem mestu; 
- da bo potrebno povečati primarne in sekundarne preventivne aktivnosti s ciljem zmanjševanja  pojavnosti 
in omilitvijo njegovih posledic; 
- potrebno je aktivno vključevanje v odločitve o načinu zdravljenja in celovit pristop, k tem bolnikom tudi po 
uradnem koncu zdravljenja; 
-priložnostno (oportunistično) presejanje prinaša več škode kot koristi; 
- da so že uvedeni presejalni programi v Sloveniji (Dora, Zora in Svit) dobra osnova za uvedbo presejalnega 
programa za rak prostate; 
- v pripravo programa naj se vključijo vsi deležniki; 
- da je dokazano, da lahko uvedba organiziranega presejanja raka prostate, pripomore k zmanjšanju 
umrljivosti za rakom prostate, ter  da naj se pripravi ustrezen program in dopolni Pravilnik  o izvajanju 
državnih presejalnih programov. 
 
Upati je, da se bodo Ministrstvo za zdravje in Vlada Republike Slovenije v najkrajšem možnem času lotili 
priprav in uvedbe presejalnega programa za rak prostate in tako zmanjšali umrljivost in bremena povezana 
s to boleznijo. 
 

Celoten posvet si lahko ogledate na spletni povezavi: 
https://www.ds-rs.si/novice/zgodnje-odkrivanje-raka-prostate-s-presejalnim-programom 
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