
 
1 

 

               
 
 

26 let, 1996-2022 
Leto: 12  
 
št.: 60/2022 
 
Ljubljana, 9.12.2022  
 
 

INVALIDI MORAJO BITI VIDNI V DRUŽBI 
Katarina Lukešević 

 

     
                                                  Foto: STA 

Leta 1992 je Generalna skupščina razglasila 3. december za mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi 
potrebami z namenom, da bi se ozaveščalo javnost o problematiki invalidov in invalidnosti. Invalidi se 
srečujejo z diskriminacijo, ko na odprtem trgu dela iščejo zaposlitev, saj je večina razpisov za delovna mesta 
oblikovana tako, da invalid težko kandidira na njih. Nesprejemljivo je tudi to, da še vedno najdemo v Sloveniji 
kar nekaj ustanov, ki za gibalno in senzorno ovirane osebe niso dostopne, in so celo brez ustreznih parkirišč 
za invalide in prilagojenih sanitarij. Vsaka družba bi morala omogočiti invalidni osebi, da je vidna, slišana in 
ustrezno vključena v sistem zaposlovanja ter ima možnost vstopati v vsako ustanovo, ko jo potrebuje. 
 
Tudi letos je Urad Predsednika Republike Boruta Pahorja skupaj s predsednikom Vlade dr. Robertom 
Golobom in predsednico Državnega zbora mag. Urško Klakočar Zupančič pripravilo tradicionalni sprejem ob 
mednarodnem dnevu invalidov za vse predstavnike invalidskih organizacij. Druženje je potekalo v četrtek, 
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1. decembra, na Brdu pri Kranju. Tam sta bili tudi predstavnici Združenja invalidov – Foruma Slovenije (ZIFS): 
Albina Peternelj, sekretarka ZIFS in njena asistentka ter tudi izvajalka posebnega socialnega programa Veriga 
psihosocialne oskrbe in druženja Simona Bukovec.  
 

  
                          Albina Peternelj v družbi Predsednika RS Boruta Pahorja             Foto: S.B. – ZIFS 2022 

»Mednarodni dan invalidov je zame vedno bil več kot zgolj dan v letu, posvečen osebam z invalidnostjo. 
Ker poteka prav na začetku meseca lepih želja in tihih pričakovanj, je hkrati čudovita priložnost in tako 
službena kot tudi naša povsem osebna dolžnost, da vam prisluhnemo,« je med drugim v svojem govoru 
povedal Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.  
 
Na sprejemu sta imeli govor tudi Lea Kovač, podpredsednica Sveta za invalide Republike Slovenije, in mag. 
Mateja Toman, predsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije.  
 
 

OBČINI 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 sta to Občina Lendava in Občina Ankaran. 
Občina Lendava je že prejela listino v petek, 9. decembra ob 10. uri v veliki sejni dvorani 
občine, Občina Ankaran pa jo bo prejela v torek, 13. decembra ob 12. uri v Medgeneracijskem 
središču Ankaran.  
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KRUTO ZDRAVILO 
Borut Pogačnik 

 

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

V hrvaškem Jutarnjem listu, smo v nedeljo, 4. decembra, prebrali članek o zdravljenju Alzheimerjeve bolezni, 
ki veliko obeta. Vendar pa je bilo v zadnjih letih že veliko zdravil preizkušenih, zato smo povprašali za mnenje 
dr. Tomaža Makovca, ki se je dolga leta na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ukvarjal prav z analizami 
zdravil. 
 
»Gre za isto zdravilo, Lecanemab. Ta pri okoli 8 odstotkov ljudi povzroča krvavitve v možganih, tako tudi piše 
v hrvaškem časopisu 24 sata. 5 odstotkov ga je zaradi stranskih učinkov prenehalo jemati 
(https://www.prevention.com/health/a42110459/alzheimers-drug-lecanemab-study/).  
 
Tu je apriori potrebno biti skeptičen in počakati na končne rezultate in seveda tudi na mnenja skeptikov 
oziroma bolje rečeno, neodvisnih raziskovalcev,« pravi dr. Tomaž Makovec. 
 
 

PRISLUHNIMO TIŠINI: PRVE BESEDE FANTA S POLŽEVIM VSADKOM:  
»MAMI, GLEJ, PTICA!« 

Vlasta Tifengraber 
 

 
                                                                                                          Foto: Prisluhnimo tišini 

 »Mami, glej, ptica!« To so prve besede, ki jih je danes 21-letni Žan izrekel po vsaditvi polževega vsadka. To 
je bilo leta 2003, ko je bil star dve leti. V Sloveniji je 613 oseb, ki z uporabo polževega vsadka slišijo; brez 
njega bi ostali v tišini. Veliko ljudi s polževim vsadkom je 25. in 26. novembra v Mariboru na 7. posvetu o 

https://www.prevention.com/health/a42110459/alzheimers-drug-lecanemab-study/
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rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom delilo svojo izkušnjo z nami. Pogovarjali smo se tudi z domačimi in 
tujimi strokovnjaki na področju rehabilitacije sluha.  
 
Oddaja bo na sporedu v soboto, 10. decembra ob 14.45 uri in v petek, 16. decembra ob 14.30 uri na TV 
SLO. 
 
 

ŠE O GLUHOSLEPOTI 
Boris Horvat Tihi 

 

  
                              Metka Knez                                                         Foto: MDGN za Gorenjsko AURIS Kranj 

V Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih za Gorenjsko AURIS Kranj že več kot pol stoletja aktivno 
izvajamo programe za gluhoslepe uporabnike v skladu z dodeljeno reprezentativnostjo Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Da pa dodeljena reprezentativnost ni le prazna črka na papirju 
je pa v veliki meri zaslužna tudi strokovna služba društva, kjer je zagotovo izjemno vlogo odigrala dolgoletna 
sekretarka Zlata Crljenko, ki je obenem tudi dolgoletna tolmačka gluhoslepim uporabnikom, saj je povsem 
samoiniciativno razvila izredno učinkovit in razumljiv način tolmačenja in sporazumevanja. O vsem tem 
dolgoletnem delu seveda priča tudi bogat društveni arhiv kjer skrbno hranimo zaprašene listine, porumenele 
zapise in še črno bele fotografije v debelih starodavnih fotoalbumih, ki tiho pričajo o našem dolgoletnem 
plemenitem poslanstvu. 
 
Da je naša društvena zgodovina delovanja v dobrobit gluhoslepih uporabnikov od letošnjega leta še precej 
bolj bogata sta poskrbeli dve izjemni gluhoslepi osebi, ki sta za svoje aktivno delovanje prejeli tudi zasluženi 
priznanji širšega družbenega okolja. Naš dolgoletni član Jože Tekavčič je ob Dnevu slovenskega znakovnega 
jezika od predsednika države Boruta Pahorja prejel častitljivo priznanje Jabolko navdiha za neprecenljiv 
prispevek na kulturnem področju in kot je bilo povedano v obrazložitvi za izjemen navdih vsem, da kljub težki 
invalidnosti še vedno plodno ustvarja in je kljub življenju v popolni temi in tišini navdihujoč član naše 
skupnosti in poln pozitivne energije in dobre volje. Še posebej navdihujoč je en stavek v obrazložitvi, da naš 
Jože ni le kulturni umetnik, ampak je tudi umetnik življenja. 
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Le nekaj tednov kasneje ali bolj natančno le nekaj dni pred Mednarodnim dnevom invalidov je naši članici 
Metki Knez na slavnostni prireditvi v prostorih Univerze v Ljubljani rektor prof. dr. Gregor Majdič podelil 
posebno priznanje za obštudijske dejavnosti na njeni študijski poti do doktorata. V obrazložitvi je bil še 
posebej poudarjen njen neprecenljiv prispevek pri ozaveščanju širše javnosti o vseh ovirah oseb s posebnimi 
potrebami kot tutorka za študente s posebnimi potrebami na Pedagoški fakulteti. Življenjska zgodba naše 
Metke je še en nedvomen dokaz o tem, da pregovor "Kjer je volja je tudi pot" povsem drži če se zadeve loti 
prava oseba. In Metka Knez s svojo vztrajnostjo to dokazuje iz dneva v dan. 
 
Dve povsem različni življenjski zgodbi o gluhoslepoti z enim skupnim sporočilom, da skupaj zmoremo 
marsikaj in da invalidnost ni vedno le nepremagljiva ovira ampak je lahko tudi izziv za premagovanje 
vsakodnevnih težav in problemov, ki pa včasih sploh niso tisti pravi problemi...  
 
 

TUDI NA JESENICAH PRIJAZNI DO DEMENTNIH 
Maja Selič 

 

   
                                      Foto: Facebook Dom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice   

Dom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice, se je 1. decembra 2022, pridružil Demenci 
prijaznih točk Spominčice. Dogodka ob otvoritvi so se udeležili generalni sekretar Spominčice 
David Krivec, župan Jesenic Blaž Račič ter ostali sodelujoči iz lokalnega okolje. Vse zbrane je 
z nagovorom pozdravila direktorica doma dr. Karmen Arko.  
 
Sledil je kulturni program. Z diatonično harmoniko je nastopil učenec Glasbene šole Jesenice Filip Škufca. Iz 
svoje pesniške zbirke je recitirala Mihaela Roth, stanovalka doma, ki je prebrala izbrano pesem. Najavil jo je 
mag. Mitja Slapar, pomočnik direktorja.  
 
Maja Oblak, namestnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe je predstavila novo pridobitev v 
tem Domu-Studio B. V studiu se bodo izvajale frizerske storitve, pedikura, masaže, limfna drenaža in 
fizioterapevtske storitve. Sledila je pogostitev in druženje že v prazničnem vzdušju.  
 
V Domu Franceta Berglja ima tudi Združenje invalidov – Forum Slovenije stalno skupino invalidov, ki so 
vključeni v program Veriga psihosocialne oskrbe in druženja.  
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INVALIDI ZMOREMO MARSIKAJ  
Katarina Lukešević 

 

 
                                                                      Igor Plohl              Foto: B.P. – ZIFS 2022   

»Invalidi zmorejo marsikaj, če le dobijo priložnost,« je sporočil paraplegik Igor Plohl vsem poslušalcem in 
poslušalkam na Radiu Štajerski val v nedeljski oddaji za invalide. Ta izjava, ki je bila izrečena ob 
mednarodnem dnevu invalidov, je prejela največ glasov in tako postala prva decembrska Iskra tedna, ki se 
bo potegovala za iskro meseca.  
 
Z mladinskim pisateljem in bolnišničnim učiteljem se bo pogovarjal voditelj oddaje Odprta dlan Borut 
Pogačnik v sredo, 14. decembra med 10.30 in 11.15 uro. Prisluhnili bomo lahko njegovi zgodbi, ki ga je 
priklenila na voziček, a hkrati tudi popeljala v svet pisateljstva, saj preko svojih zgodb ozavešča otroke o 
posledicah poškodbe hrbtenjače. Vabimo vas k sodelovanju in če želite postaviti vprašanje mladinskemu 
pisatelju, potem  zavrtite številko studia, ki je: 01 786 0 400. Frekvence Radia Zeleni val so: 93,1, 97 in 105,30 
MHz. 
 
 

ZANIMIVA PONOVITEV 
Borut Pogačnik  

 

 
                                                             Primož Jeralič in mag. Mateja Toman                    Foto: B.P. – ZIFS 2022 

V sredo, 7. decembra, smo na željo poslušalcev ponovili oddajo Odprta dlan na Radiu Zeleni val, kjer sta 
nastopila mag. Mateja Toman, predsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) in 
Primož Jeralič, samostojni strokovni svetovalec NSIOS. Oddaja je bila sicer prvotno predvajana 26. oktobra.  
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DALI POUDAREK 3. DECEMBRU  
Borut Pogačnik 

 

 
                                          Sanja Kos, asistent Dejan Matič in Tilen Ribnikar                                                Foto: B.P. – ZIFS 2022   

Ob 3. decembru se je letos zvrstilo, kar nekaj dogodkov, ki so številne opomnili, da živijo med nami tudi 
invalidi z različnimi vrstami invalidnosti. Živahno je bilo tudi v zadnji oddaji Odprta dlan, ki je bila v sredo, 30. 
novembra, torej dva dni pred praznikom.  
 
V oddaji sta tokrat sodelovala dva mlada invalida, ki sta tudi vsak s svoje perspektive osvetlila položaj dveh 
vrst invalidov ter s tem verjetno tudi ostalih. Tilen Ribnikar, po rodu iz Preddvora pri Kranju, sicer pa zaposlen 
v Društvu distrofikov Slovenije, po izobrazbi ekonomist, je orisal svojo življenjsko pot od devetletke v 
Kamniku pa do diplome na Ekonomski fakulteti. T. Ribnikar sicer nima klasične mišične distrofije, ampak 
Artogripozo (zatrdelost sklepov). 
 
Sanja Kos, pa je slepa od rojstva, vendar je na mariborski Filozofski fakulteti uspela dokončati študij 
sociologije ter je danes tudi predsednica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih v Celju. To društvo 
združuje slepe in slabovidne iz kar 33 občin s celjske regije. Tudi njeno delo je zelo živahno, saj praktično 
poteka skozi ves dan. 
 
V oddaji je sodelovalo tudi nekaj poslušalcev pri nagradnih vprašanjih, s katerimi vedno dvignemo tudi prag 
poslušanosti in tako še povečujemo število tistih, ki želijo o invalidih in invalidnostih izvedeti čim več.  
 
Če bi bila onadva ministra, bi posvetila več pozornosti mobilnosti invalidov, zlasti kar zadeva mobilnost izven 
večjih centrov, večjim možnostim zaposljivosti ter nenazadnje tudi boljši odnos do invalidov, ki naj bi temeljil 
ne na pomilovanju, ampak na spoznavanju invalidov in invalidnosti, kar bi se moralo pričeti že v zgodnji 
otroški dobi.  
 
Tudi vodstvo Radia Zeleni val se je pridružilo čestitki vsem invalidom ob njihovem prazniku! 
 
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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KAJ PODPIRAMO? 
Dr. Sanja Tarczay 

 

 
                                                                                                                   Foto: WFDB   

Svetovna zveza gluhoslepih je svetovna nevladna zagovorniška organizacija, ustanovljena od gluhoslepih za 
gluhoslepe, z namenom izboljšanja kakovosti življenja in zaščite pravic omenjene skupine invalidov.  
Gluhoslepota je hkratna kombinirana okvara vida in sluha, ki je tako resna, da se čuta med seboj ne moreta 
nadomeščati. Zato je gluhoslepota samostojna invalidnost (Nordijska definicija gluhoslepote).  
 
Od ustanovitve dalje Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN kontinuirano promovira ozaveščenost 
gluhoslepote kot specifično, samostojno invalidnost in se izjemno trudi zagotavljati primerno podporo 
ljudem z gluhoslepoto v Sloveniji. Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je polnopravna članica Svetovne 
zveze gluhoslepih od leta 2009 in zastopa populacijo ljudi z gluhoslepoto v Sloveniji. Vsaka država ima lahko 
le eno državno članico, upravni odbor pa mora zastopati najmanj 50 % ljudi z gluhoslepoto.  
 
WFDB verjame, da mora biti ta samostojna skupina invalidov zastopana s strani gluhoslepih za gluhoslepe. 
Zastopanje ljudi z gluhoslepoto znotraj organizacije, ki se v glavnem osredotoča na druge invalidnosti, 
povzroča eni izmed najbolj ranljivih skupin, da je znova zapostavljena. Zastopstvo večih invalidnosti znotraj 
ene organizacije povzroča diskriminacijo in je zato problematično ter v nasprotju s strokovnimi pristopi in 
prakso. Svetovna zveza gluhoslepih izraža močno podporo Zakonu o ureditvi statusa in pravic oseb z 
gluhoslepoto in Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN, pri tem pomembnem poskusu umestitve tega 
področja; v njihovih prizadevanjih za zaščito temeljnih pravic oseb z gluhoslepoto v Sloveniji. 
 
Dr. Sanja Tarczay je predsednica Svetovne federacije gluhoslepih 
 
 

KDO SO PARALITIKI?  
Borut Pogačnik 

 

    
                                                                              Foto: Društvo paralitikov Slovenije 

V tem mesecu bomo še predstavili Društvo paralitikov PARAS, ki mu zdaj predseduje Vinko 
Križanec. Oddaja Odprta dlan z njim bo predvidoma v sredo, 21. decembra med 10.30 in 
11.15 uro.  
 
Oddaja bo kontaktna, kar pomeni, da boste lahko v tem času tudi poklicali in gosta oddaje vprašali vse kar 
boste želeli v zvezi s to obliko invalidnosti, ki je nastala zaradi otroške paralize in ki je danes skoraj 
izkoreninjena po svetu, vendar pa spet ne tam, kjer ne cepijo otrok proti tej zlohotni bolezni. Frekvence Radia 
Zeleni val so: 93,1, 97 in 105,30 MHz. 
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SVETI MIKLAVŽ OBDAROVAL TUDI UPORABNIKE PROGRAMA VERIGA 
Katarina Lukešević 

 

     
          Sveti Miklavž je bil na obisku tudi v Fužinah                                                                    Foto: K.B. – ZIFS 2022  

Prišel je prvi izmed treh dobrih mož Sveti Miklavž, ki je te dni s svojim obiskom razveselil ne samo najmlajše, 
ampak tudi najstarejše. S svojim obiskom je presenetil in obdaril tudi uporabnike posebnega socialnega 
programa Veriga psihosocialne oskrbe in druženja pri Združenju invalidov – Forumu Slovenije.  
 
 

HALO, ZIFS…? 
Poberki iz dežurne svetovalne službe 

     Pokličite nas na 041 381 679, vse dni v tednu med 8.00 in 21.00 uro 
     ali povprašajte na info@zifs.si. 

 
Dežurna svetovalna služba Združenja Invalidov – Foruma Slovenije deluje neprekinjeno vse dni že od 16. marca 
2020 naprej in je v tem času pomagala že več kot 1.000 ljudem. 
 

Poberek iz dežurne svetovalne službe: 
 

 V zadnjem času se pojavlja več oseb iz različnih koncev naše nekdanje države, ki imajo diagnozo 

invalidnosti in ne vedo, če se lahko vključijo v tukajšnje reprezentativne invalidske organizacije, ki 

pokrivajo določene vrste invalidnosti.  

 

V zadnjem tednu sta se oglasili kar dve: ena z diagnozo multiple skleroze in druga s paraplegijo. Z 

obema smo se podrobno pogovarjali ter ju napotili v invalidski organizaciji, ki pokrivata določeni vrsti 

invalidnosti. Pomagali smo tudi z nasveti, kam se lahko obrneta glede drugih vprašanj, še zlasti, če sta 

tu zaposleni in kako je z obdavčitvijo njunih dohodkov, če nimata (še) slovenskega državljanstva; 

 

 Poklical nas je tudi invalid iz Murske Sobote, ki  se mu zdi, da je bil prikrajšan v nekem dednem sporu, 

kjer so si drugi sorodniki prilastili dobršen del premoženja po pokojnem starem stricu. Zanimalo ga 

je, kam se lahko obrne za pomoč, saj sam nima sredstev, da bi plačal odvetnike in morebitno sodno 

takso? 

 

V našem pravosodnem sistemu obstaja mehanizem brezplačne pravne pomoči, iz katerega se krijejo 

stroški odvetnikov, morebitnih taks in drugih strokovnjakov – izvedencev, ki jih sodišče angažira, če 

mailto:info@zifs.si
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ne more točno opredeliti vprašanj in odgovorov glede določenih področij kot so lahko vprašanja, ki 

zadevajo vprašanja nevropsihiatričnih mnenj v zvezi z ravnanji oseb, še zlasti, če je bila njihova volja 

skaljena, ko so se odločali za posamične odločitve. 

 
 

POGUM ZA ŽIVLJENJE 
Borut Pogačnik 

 

 
                                  Sanja Kos                                    Foto: B.P. – ZIFS 2022   

Sanja Kos, slepa od rojstva, je ena odličnih opisovalk življenja slepih in tudi polna volje in veselja do 
življenja, kljub svoji invalidnosti. V oddaji Sončni žarek na Radiu Celje, ki bo predvajana v nedeljo, 11. 
decembra med 18.15 in 18.45 uro, bo govorila o pomenu sodobnih tehnologij za slepe, o izvajanju številnih 
posebnih socialnih programov, ki jih Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih s sedežem v Celju, izvaja za 
invalide v kar 33 občinah celjske regije.  
 
Društvo, ki je bilo ustanovljeno že leta 1948, je danes točka srečevanj in družabnih aktivnosti, ki jih to društvo 
namenja in spodbuja za vse svoje članice in člane.   
 
V oddaji bo spregovorila tudi o konkretnih težavah slepih v naši državi, ki so tudi kompleksne in do takšnih 
vsakdanjih reči, ki so videčim povsem nepomembne, kot je recimo številka na monitorju pred laboratorijem 
nekega zdravstvenega doma, ki ga slepa oseba ne more videti. Druga takšna okoliščina, ki je povsem tudi 
vsakdanja, pa je ta, da se mnogi boje slepih oseb in se tako v zvezi z njimi obračajo na njihovega spremljevalca 
– asistenta, kot bi slepi ne znali govoriti ali pa bi bili gluhi. Na ta fenomen, smo že opozarjali v Sporočevalcu, 
ko recimo natakar v kavarni vpraša spremljevalca, kaj pa bo naročil ali naročila oseba poleg njega, ko vidi, da 
je slepa.  
 
O teh in podobnih okoliščinah boste lahko več slišali v pestri oddaji Sončni žarek to nedeljo, ki jo lahko 
poslušate na frekvencah Radia Celje, ki so: 95,1, 95,9, 100,3 in 90,6 MHz. 
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GORIŠKI MUZEJ Z REPLIKO RUSJANOVEGA SPOMENIKA KORAK BLIŽE  
SLEPIM IN SLABOVIDNM 

 

     
                                        Miljavec, Cigoj, Kožuh, Peruničič (z leve)                   Foto: Goriški muzej 

Sodelovanje med Goriškim muzejem, Šolskim centrom Srečka Kosovela Sežana -Višjo strokovno šolo ter 
Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica kaže pozitivne rezultate. Študentka omenjene 
šole Tjaša Cigoj je izdelala repliko spomenika Edvarda Rusjana v merilu približno 1:10, ki odslej na Gradu 
Kromberk krasi začasno razstavo GO*S50-60, Mesto in prebivalci v 50. in 60. letih. 
 
Prisotne je najprej nagovoril direktor Goriškega muzeja Vladimir Peruničič: »Zagotavljanje dostopnosti za 
različne ranljive skupine je ena izmed temeljnih nalog vsakega muzeja, ki jo skušamo udejanjati tudi s 
potezami, kot je postavitev te replike kakor tudi pri drugih projektih. Tudi v naslednjem petletnem obdobju, 
ki smo si ga začrtali, bomo sledili tej smernici.« 
 
Kiparsko delo je nastalo na pobudo kustosa pedagoga Davida Kožuha, soavtorja razstave: »V Goriškem 
muzeju si prizadevamo, da bi bilo čim več razstav prilagojenih ranljivim skupinam. Kadar je mogoče, 
postavimo na razstavo tudi predmete za tipanje, ko pa tega ne moremo storiti, poskušamo prilagoditi 
vodstvo po razstavi.« S pomočjo replike si bodo lahko tudi osebe z okvaro vida pod strokovnim vodstvom 
lažje predstavljale spomenik, postavljen leta 1960 po načrtih Janeza Lenassija , ki sicer stoji pred Eda centrom 
v Novi Gorici.  
 
Tjaša Cigoj, avtorica replike spomenika: »Zame je bil velik izziv in zelo zanimiva izkušnja, saj je to prva moja 
večja skulptura. Na podlagi načrtov spomenika je Matevž Brecelj z računalniškim programom najprej izdelal 
3D-model. S pomočjo mentorja Damjana Mužine sem nato prenesla v marmor prereze, ki so poudarjeni in 
je to kot nekakšen moj podpis.« 
 
Igor Miljavec, predsednik MDSS Nova Gorica in vodja delovne skupine za dostopnost pri Nacionalnem svetu 
invalidskih organizacij Slovenije, je Goriški muzej izpostavil kot primer dobre prakse. »Hvaležni smo 
Goriškemu muzeju, da omogoča tudi ranljivim skupinam vodenje in se prilagodi njihovim potrebam. Naše 
sodelovanje se je začelo že leta 2016 z razstavo Igre moje mladosti in se že veselimo naslednjih korakov. 
Goriški muzej je lahko za zgled marsikomu v Sloveniji, saj ne le da sodeluje z invalidskimi organizacijami, 
ampak se posvetuje in upošteva tudi stroko in uporabnike, s čimer dokazuje, da je skupaj mogoče naše 
potrebe tudi uresničiti.«  
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PREDSEDNIK JE KOT MOTOR 
Borut Pogačnik  

 

 
                     Urška Jakop in Franc Forštner                                      Foto: B.P. – ZIFS 2022   

Oddajo na Radiu Štajerski val, smo posneli že v  začetku decembra, in bo na sporedu v soboto, 
17. decembra med 14.20 in 14.50 uro. Nastopila bosta predsednik Medobčinskega društva 
gluhih in naglušnih iz Velenja Franc Forštner in sekretarka društva Urška Jakop.  
 
Franc Forštner je že popolnoma oglušel, da bi mu pri 48. letih ustavili polžev vsadek in od takrat naprej dobro 
sliši in seveda tudi sproščeno komunicira. Znan je kot izredno agilen predsednik, zato so mu že pred časom 
podelili tudi tretji mandat v društvu, ki bo prihodnje leto praznovalo 60. letnico obstoja in bo Velenje tudi 
mesto, kjer bo obeležen Mednarodni dan gluhih, ki je tretjo soboto v septembru.  
 
Več o zgodovini društva ter o njegovih načrtih, pa boste lahko prebrali v eni od prihodnjih številk 
Sporočevalca, kot sta nam gosta obljubila.  
 
Franc Forštner zase pravi, da mora biti vsak predsednik motor društva in prav to tudi on s svojimi 
sposobnostmi in načinom tudi kaže.  
 
Povedati je tudi potrebno, da se predsedniku Forštnerju sploh ne pozna, da ima kakršnekoli težave pri 
poslušanju in govorjenju, saj je v tej, kakor tudi že v vseh preteklih oddajah bil enakovreden sogovornik in 
odličen poznavalec problematike gluhih, ne samo na področju, ki ga pokriva njihovo društvo, ampak tudi na 
splošno v naši družbi, saj si prizadeva za enakopravnost oseb z gluhoto, katerih del je tudi sam, čeprav mu 
je operacija polževega vsadka izjemno pomagala pri preseganju komunikacijah barier.  
 
Zanimivi oddaji boste lahko prisluhnili na frekvencah Radia Štajerski val, kateri sta: 93,7 in 87,6 MHz. 
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PRISLUHNIMO TIŠINI: SLUŽBA INVALIDOM POMENI SAMOSTOJNOST  
Vlasta Tifengraber 

 

 
                                                                                                                 Foto: Prisluhnimo tišini 

Na čelu enega izmed uspešnejših razvojno usmerjenih slovenskih podjetij Kronoterm je tetraplegik Bogdan 
Kronovšek, ki z lastno zgodbo dokazuje, da so lahko invalidi ob primerni podpori družbe in ustreznih 
prilagoditvah delovnih mest povsem primerljiv kader z neinvalidi. Težje zaposljivi invalidi večinoma najdejo 
svojo karierno priložnost v invalidskih podjetjih, kakršno je tudi Invalidsko podjetje Pošta Slovenije. 
Invalidska podjetja pa se tako kot druge gospodarske družbe spoprijemajo z razvojnimi in kadrovskimi izzivi. 
Več o pozitivnih praksah zaposlovanja invalidov v oddaji Prisluhnimo tišini v soboto, 17. decembra. 
 
Oddaja bo na sporedu v soboto, 17. decembra ob 14.50 uri in v petek, 23. decembra ob 14.30 uri na TV 
SLO 1.  
 
 

NOVI PONUDNIKI IN PRIDOBITEV EVROSKE KARTICE UGODNOSTI ZA INVALIDE 
Maja Stojanov 

 
    

Imetniki Evropske kartice ugodnosti za invalide lahko ugodnosti uveljavljajo pri skoraj 500 domačih 
ponudnikih, kolikor jih je doslej pristopilo k projektu. Predstavljamo nove ponudnike, ki so se projektu 
priključili v zadnjem mesecu in pri katerih lahko že uveljavljate določene ugodnosti. 
 
V Ljubljani so novi ponudniki Javni zavod Festival Ljubljana, Plesni Teater Ljubljana in Javni zavod Ljubljanski 
grad. V Železnikih je novi ponudnik postal tudi Javni zavod Ratitovec, v Mariboru pa Hiša Stare trte in 
Turistično informacijski center Maribor. 
 
Ugodnosti vseh ponudnikov preverite na priloženem linku: https://www.invalidska-kartica.si/ 
 

Upravičeni imetniki lahko kartico brezplačno pridobijo na katerikoli upravni enoti v Sloveniji. 
Za oddajo vloge potrebujete: odločbo o invalidnosti ali telesni okvari, fotografijo velikosti 35 
mm x 45 mm in vlogo za pridobitev kartice.  

https://www.invalidska-kartica.si/
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POMEMBNIH 15 ODSTOTKOV 
Drago Perko 

 

  
              15 % je težko prezreti                            Foto: Youtube Zveza ŠIS-SPK   

Gibanje WeThe15 opozarja na diskriminacijo ljudi z oviranostmi V boju za večjo vidnost in vključenost 
invalidov globalnega gibanja WeThe15 ima šport pomembno vlogo. Gibanje glasno izpostavlja, da je 15 % 
svetovnega prebivalstva invalidov, kar nikakor ni zanemarljivo število ljudi, zato se med drugim zavzema za 
postavitev invalidov v središče agende raznolikosti in vključevanja; z vrsto aktivnosti, namenjenih vladam, 
podjetjem in splošni javnosti, želi spodbuditi socialno vključevanje invalidov. Bori se proti družbenim zmotam 
in predsodkom ter teži k odpravljanju družbenih in sistemskih ovir, ki invalidom preprečujejo, da bi izkoristili 
svoj potencial in bili aktivni člani družbe. 
 

 
   Foto: Youtube Zveza ŠIS-SPK 

»Šport kot most do socializacije invalidov v družbo pomaga otrokom invalidom, da se naučijo, kako 
uporabljati svoje telo v skladu z zmožnostmi. Pogosto opažamo, da so zmožnosti mnogo večje od pričakovanj 
njihovih staršev. Skozi šport se poleg psihološkega in fizičnega napredka razvija tudi samozavest, ki se 
odslikuje skozi družbeno vlogo invalidov. Raziskave iz območij, ki jih je prizadela vojna, kažejo, da v povprečju 
70 % invalidov, ki so športno aktivni, lažje najde zaposlitev, več kot 60% pa jih najde tudi življenjskega 
partnerja (v primerjavi s tistimi, ki se ne ukvarjajo s športom). Zagotovo lahko tudi v Sloveniji z globalnim 
gibanjem WeThe15 spodbudimo več invalidov, da spoznajo drugo plat življenja skozi šport invalidov,« je dejal 
Damijan Lazar, predsednik Zveze ŠIS – SPK.  
 
Več o temu pa na video povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=fmL6ChDJYXg 

https://www.youtube.com/watch?v=fmL6ChDJYXg
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VEDNO BLIŽJE UPORABNIKOM  
Maja Stojanov 

 

 
                                                                                                                                                          Foto: Primož Lavre 

Prva vrsta z desne proti levi: Danijel Kastelic (svetnik v državnem svetu), dr. Igor Bizjak (direktor UIRS), mag. Mojca Vaupotič (glavna tajnica NSIOS), Nataša Sax 
(državna sekretarka za medgeneracijski dialog in stanovanjsko politiko v kabinetu predsednika Vlade RS), Simon Maljevac (državni sekretar, pristojen za enake 
možnosti, družino, invalide, starejše in deinstitucionalizacijo na MDDSZ), mag. Mateja Toman (predsednica NSIOS), Borut Sever (direktor FIHA), mag. Andrejka Znoj 
(direktorica Direktorata za invalide na MDDSZ), Tomislav Silaj (predstavnik EU komisije v Sloveniji), Boštjan Vernik Šetinc (predstavnik zagovornika načela enakosti) 
Mitja Čander (direktor Beletrine), Maja Čander (kreativna direktorica Kreativne baze) 
 

V četrtek, 8. decembra, smo v Narodni galeriji v Ljubljani predstavili projekt Izboljšanje dostopnosti blaga in 
storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti. Dogodka so se med drugim udeležili mag. Mateja Toman, 
predsednica NSIOS, ki je uvodoma pozdravila in nagovorila vse sodelujoče in goste, mag. Mojca Vaupotič, 
glavna tajnica NSIOS, ki je projekt podrobno predstavila, ter direktor UIRS dr. Igor Bizjak, ki je predstavil 
sodelovanje UIRS v projektu. Zbrane je pozdravil tudi državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti Simon Maljevac, ki je projektu izrazil polno podporo ministrstva. 
 
Evropska kartica ugodnosti za invalide omogoča imetnikom uveljavljanje vrste ugodnosti pri ponudnikih, ki 
sodelujejo v projektu, predvsem na področju prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa. Kartica, ki 
omogoča ugodnosti in s tem večjo dostopnost blaga in storitev v vseh državah Evropske unije, ki so pristopile 
k projektu, je namenjena vsem skupinam invalidov, slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, gluhoslepim, 
gibalno oviranim osebam, osebam z motnjami v duševnem razvoju ter dolgotrajno bolnim osebam. Kartica 
je enostavno dostopna, saj jo lahko upravičenci brezplačno pridobijo na katerikoli izmed oseminpetdesetih 
upravnih enot v Sloveniji. 
 
Kot je povedala mag. Mojca Vaupotič, so med projektom, ki se z letošnjim letom zaključuje, občutno povečali 
tako število imetnikov kot ponudnikov, prvih je zdaj okoli 19 tisoč, kar pomeni okoli 10 odstotkov od približno 
170 tisoč slovenskih invalidov. Ponudnikov storitev je že okoli 500, med njimi so številne pomembne 
ustanove, kot so muzeji, knjižnice, knjigarne, gledališča, vadbeni centri, termalna zdravilišča in drugi.   
 
 
Podroben zapis o predstavitvi in zaključku projekta, pa bomo objavili v prihodnji številki Sporočevalca, ker 
smo obvestilo dobili tik pred zaključkom redakcije.  
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KER TUKAJ OŽIVIJO SPOMINI 
Maja Selič 

 

   
                                                                 Foto: Zavod za kulturo, turizem in razvoj ROGATEC 

30. novembra se je mreži Demenci prijazne točke (DPT) pridružil Muzej na prostem Rogatec. Dogodka ob 
otvoritvi so se udeležili Bojanka Genorio, članica upravnega odbora Spominčica – Alzheimer Slovenija, župan 
Občine Rogatec Martin Mikolič, direktor Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec Vili Bukšek, dolgoletna 
zdravnica v Rogatcu  dr. Anica Lončar, predstavnica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah Sara Nassib, 
koordinatorka vzpostavitve DPT Nives Brezovnik,  Ljudske pevke KD Anton Stefanciosa Rogatec in svojci oseb 
z demenco. 
 
Uvodoma so prisotne s pesmijo Kje so tiste stezice popeljale po stezicah spominov Ljudske pevke iz Rogatca. 
Ob vprašanju: Zakaj ravno muzej Demenci prijazna točka? je tukaj najkrajši odgovor. »Ker tukaj oživijo 
spomini.« 
 
Ko so se pred letom dni v Narodni galeriji seznanili z možnostjo, da lahko tudi muzej postane DPT, so vedeli, 
da je to del njihovega poslanstva. Že dosedanji stiki s starejšimi obiskovalci so pokazali, da se v muzejskem 
okolju dobro počutijo. Tukaj oživijo zgodbe in spomini na mladost, v rokodelskih delavnicah urijo svoje ročne 
spretnosti in bistrijo um. 
 
Spominčicina mreža DPT točk je z vsakim dnem večja in s tem tudi podpora osebam z demenco in njihovim 
svojcem. 
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