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SPOROČEVALEC 
spletni časopis, ki ga pišejo slovenski invalidi  
za invalide in druge javnosti 

Leto: 6            20 let, 1996-2016 

 
št.: 54/2016 

Ljubljana, 10.10.2016 
 

ZA ENAKOST INVALIDOV V SODOBNI DRUŽBI  

 

 

Dr. Zoran Milivojević                                 Foto: IJ 

V sejni sobi Društva distrofikov Slovenije, je bilo v torek, 4. oktobra, kar čutiti, da je prostor skoraj 

premajhen za poslušalce nadvse zanimivega predavanja o psihologiji invalidnosti v sodobni družbi, ki 

ga je imel dr. Zoran Milivojević, avtor številnih knjig s področji različnih problematik z vidika čustvene 

inteligence, transakcijske analize, problematike drog, ljubezenskih odnosov in raznoterih vrst težav v 

sodobnih družbah.  

Tokrat se je predavatelj na željo Združenja invalidov – Foruma Slovenije ob 20. letnici lotil organizacije, 

nadvse zanimive teme, to je invalidnosti in njene vloge pri vprašanjih, ki jih odpira vsakokratna in 

vsakršna prisotnost invalidov. Predavatelj je predavanje začel z zanimivim izzivom, ko se je v začetku 

izključno oprl na koncept hendikepa, češ da je ta na Zahodu bolj in bolje uporabljan, kot pa  beseda 

invalid. V drugi polovici predavanja je eden od poslušalcev – sekretar Društva distrofikov Slovenije Ivo 
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Jakovljevič pojasnil predavatelju, da v vseh deželah bivše Jugoslavije z besedo invalid nimajo 

problemov, ker ta beseda nima nobenega slabšalnega prizvoka. Povedal je, da izraz hendikep 

pravzaprav izvira iz časa Krimskih vojn, ko so invalidom odobrili, da so lahko uradno prosjačili s kapo v 

roki ali »hand - in - cap«. Ker je bilo to prvo Milivojevićevo predavanje na temo invalidnosti, je bil kar 

prijetno presenečen nad to razlago, ter dejal, da bo odslej besedo invalid obravnaval pozitivno. Je pa 

namenil nekaj besed tudi ločevanju med posameznikom in njegovo invalidnostjo, na ta način kot jo na 

primer uporabljajo v sosednji Hrvaški, kjer govore o osebah z invalidnostjo, ker je po njegovem mnenju 

tudi z vidika psihologije osebnosti edino primerno, saj smo v biti vsi enaki, invalidnost pa je zgolj nekaj 

kar si človek lahko pridobi ne glede na njegovo osebnostno strukturo. 

 

 

Predavanja sta se udeležila tudi (z leve proti desni) psihoanalitik Roman Vodeb in predsednik Društva 

za zdravje naroda Jože Ocvirk. 

Znani psiholog se je dotaknil tudi strukture sodobne družbe, kjer se višjemu sloju ni več potrebno 

ukvarjati s preživetjem, ampak se samo še naslaja ob »kvaliteti«, kar pomeni, da je vsakršno popolno 

zadovoljevanje potreb pravzaprav za človeštvo in posameznika enako propadu. Ko se je sprehodil skozi 

zgodovino je orisal tudi pomembne padce posamičnih zgodovinskih obdobij, kot na primer zaton 

Rimskega cesarstva. Rimljani so tudi postajali vedno bolj nagnjeni k uživanju, namesto da bi skrbeli za 

svoje pokrajine in zunanje meje. Za razliko od tako imenovane družbe »kvalitete«, pa družba preživetja 

sili posameznika k boljšemu povezovanju z drugimi, k negovanju plemenskih običajev in načinov 

življenja, medtem ko ga družba »kvalitete« osamlja in na to osamitev tudi sam pristaja, saj so mu 

pomembne le zadovoljitve njegovih vedno večjih in nesmiselnih potreb.  
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Z. Milivojević je med potekom predavanja tudi analiziral sodelovanja navzočih, ki je bilo v začetku 

omejeno le na slabi dve tretjini, kasneje pa je bilo tistih, ki so želeli sodelovati vedno več.  

Navzoči so se strinjali, da so nekatera čustva, ki jih vsi občutimo lahko gradilna, da pa so druga morda 

manj primerna ali celo povsem neustrezna. Postavil je vprašanja glede čustev jeze, obupa in drugih 

emocij. Tudi glede reševanja problemov imamo lahko veliko različnih stališč, vendar  se moramo 

strinjati, da imamo probleme prav vsi. Ni ga človeka, ki jih nebi imel. Odvisno pa je, kako se nanje 

odzivamo, kot je podobno v zvezi s kompleksi, pomembno izjavil Carl Gustav Jung, ko je dejal: » Pride 

čas, ko nima več človek kompleksa, ampak ima kompleks človeka«. Tako je tudi s problemi in velikokrat 

se zgodi, da ima problem človeka in ne več človek problema.  

Poslušalci so dejavno sodelovali s svojimi stališči v zvezi s problemi v družbi, odnosih in na delovnih 

mestih. Zoran Milivojević vedno želi, da so njegova predavanja dialoga in ne samo predavateljevega 

monologa, kar se je tudi tokrat izkazalo za zelo uspešno metodo.  

 

 

 

                                                                                                      Foto: SF 

Predsednik Združenje invalidov – Foruma Slovenije, Borut Pogačnik se dr. Zoranu Milivojević zahvaljuje 

za njegovo uspešno predavanje, prvo takšne vrste z vidika psihologije pri nas. 

Kljub predavatelji močni zasedenosti v državah nekdanje Jugoslavije, pa je organizatorjem obljubil, da 

bo prihodnje leto zopet prišel, kar je bilo sprejeto z velikim zadovoljstvom.  

- bp 
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KLJUB SLEPOTI DOSEGA USPEHE 

 

 

    mag. Adolf Dolči Videnšek   Foto: Tjaša Grum 

 

V oddaji Odprta dlan, prejšnjo sredo, je predsednik Zveze društev civilnih invalidov vojne Slovenije, 

mag. Adolf Dolči Videnšek, spregovoril o svoji življenjski poti, ko je še ne sedemleten dobil v roke 

nemško bombo in se z njo, kot zvedav fant, tragično poigral. To je pustilo hude posledice, saj je bomba 

eksplodirala in mu razmesarila desno roko ter ga popolnoma in za vedno oslepila. Kljub tej hudi nesreči 

in posledicam, pa je Adolf Videnšek uspel dokončati ne samo srednjo šolo, ampak celo znanstveni 

magisterij s področja prava. Bil je tudi vodja pravne službe za posebno področje v nekdanji Kovinotehni 

v Celju. Tudi na področju zasebnega življenja, je bil več kot uspešen.  

Po poroki s svojo nekdanjo sošolko oziroma dijakinjo s celjske gimnazije, si ustvaril tudi družino ter 

verjeli ali ne, sam popolnoma razstavil in sestavil nekoliko karamboliran osebni avto, letnik 1975 - Ford 

Taunus, ki je še vedno vozen. Dolči, kot mu pravijo prijatelji, pa je dejaven tudi na področju kletarstva, 

saj ima svoj vinograd s 1100 trsi in skrbi za čimbolj kvalitetno vino. 

Že zelo zgodaj se je vključil tudi v gibanje civilnih invalidov vojn, da so ti postali samostojna nacionalna 

invalidska organizacija, kjer je zdaj tudi predsednik zveze. Kot pravnik je znan tudi kot velik borec za 

pravice invalidov, predvsem pa za ohranjanje že doseženega.  

Vse oddaje v katerih sodeluje, so tudi edukativne – izobraževalne, saj mlade vedno opozarja na 

nevarnost zapuščenega ubojnega vojaškega materiala, ki ga je pri nas še v ogromnih količinah, tako še 

iz prve, kot tudi Druge svetovne vojne. 
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ŽIVAHNO SOBOTNO DOPOLDNE 

 

 

 

                 Foto: Srečko Mevlic 

 

Sobotno dopoldne na ljubljanskem Prešernovem trgu, je bilo izjemno pestro tudi po zaslugi Društva 

revmatikov Slovenije, ki so tam pripravili zanimivo predstavitev ob Svetovnem dnevu revmatikov. Že 

od daleč so nas pozdravljale njihove zelene majice v katerih so promovirali pomoč osebam z 

revmatizmom. Predstavniki društva so prišli z vseh koncev Slovenije, da bi predstavili delovanje društva 

v državi. 

Tudi predsednik društva Andrej Gregorčič je bil videti nadvse zadovoljen. 

 

SVETOVNI DAN REVMATIKOV 

Petra Zajc 

 

 

    Foto: Srečko Mevlic 

12. oktobra obeležujemo svetovni dan revmatikov. V Sloveniji je za vnetno revmatično boleznijo 

obolelih med 40.000 in 60.000 ljudi. Revmatične bolezni povzročajo kronične bolečine, vnetja, 

okorelost in izgubo funkcije sklepov. Če bolezni ne zdravimo, poleg nenehne bolečine, lahko trajno 

uniči sklepe, kar vodi v trajno invalidnost. Nekatere revmatične bolezni povzročajo oslepitev, druge, 

lahko trajno okvarijo ledvica, pljuča, možgane, živce ... 

Vnetne revmatske bolezni ne izbirajo spola in starosti ter lahko prizadenejo vsakogar. Nekatere oblike 

so pogostejše pri ženskah, druge pri moških. Bolezen se lahko pojavi v vseh življenjskih obdobjih. 
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Zbolijo lahko že otroci in mladostniki, nekatere oblike pa se pojavljajo le pri starostnikih. Najpogosteje 

se vnetne revmatične bolezni pojavljajo med delovno aktivno populacijo, med 30. in 50. letom starosti. 

Med obolelimi je kljub napredku na področju zdravljenja vnetnih revmatskih obolenj še vedno veliko 

invalidov, ki brez pomoči drugih ne morejo samostojno živeti. Do invalidnosti lahko pri bolnikih z 

vnetnim revmatizmom pride zelo kmalu ali pa nikoli, odvisno je od teže bolezni in hitrosti njenega 

napredovanja.  

Letošnji svetovni dan revmatikov poteka pod geslom: »Imam revmo, a … revma nima mene!« 

Med drugim je v četrtek, 6. oktobra je ob 12. uri v Muzeju sodobne umetnosti v Ljubljani, potekala 

tiskovna konferenca, na kateri smo predstavili aktualne izzive na področju zdravljenja revmatičnih 

bolezni, zgodbo bolnika, z redko revmatično boleznijo, ki je kljub življenje ogrožajočem zapletu bolezni, 

zaradi sodobnega in inovativnega zdravljenja, na KO za revmatologijo, UKC Ljubljana, bil lahko prisoten 

na tiskovni konferenci, predstavljena pa je bila tudi fotografska razstava.  

Andrej Gregorčič, predsednik Društva revmatikov Slovenije je povedal: »Napredek na področju 

zdravljenja revmatičnih bolezni v zadnjih 20 letih je ogromen in veliki večini revmatičnih bolnikov 

pomeni olajšanje in možnosti za dokaj normalno življenje z manj težavami in bolečine. Vendar pa 

ostajajo revmatične bolezni težek izziv za vsakega posameznika, ki se sreča s to diagnozo. V Društvo 

revmatikov želimo olajšati težave bolnikom, predvsem pa jim pomagati z informacijami, kako se upreti 

bolezni.« 

V Društvu revmatikov Slovenije smo še poudarili, da mora odločitev o uvedbi zdravljenja vnetnih 

revmatičnih bolezni z biološkim ali s podobnim biološkim zdravilom oziroma s kakršnim koli drugim 

zdravilom sprejeti lečeči zdravnik – specialist revmatolog, bolnik pa naj bo pri odločitvi soudeležen. Ta 

odločitev mora temeljiti na trdnih strokovnih dokazih in klinični presoji revmatologa upoštevajoč 

specifične terapevtske potrebe vsakega  posameznega bolnika. Dobrobit in varnost bolnikov morata 

biti na prvem mestu in odločitev za vrsto zdravljenja ne sme temeljiti zgolj na finančnih vidikih. Hkrati 

si bolniki zaslužijo biti v celoti obveščeni o vsakem medicinskem zdravljenju, ki so ga deležni, morajo 

biti pri tej odločitvi soudeleženi in morajo razumeti, kaj določen način zdravljenja pomeni za njihovo 

zdravje v širšem smislu.  

Prof. dr. Matija Tomšič, predstojnik kliničnega oddelka za revmatologijo v UKC Ljubljana je predstavil 

način zdravljenja pri redki obliki revmatične bolezni, ki se je pokazal kot uspešen in pomeni primer 

sodobnega in inovativnega zdravljena. Profesor Tomšič je še povedal: »V Sloveniji imajo bolniki na voljo 

vsa najsodobnejša zdravila in smo tudi po tej plati primerljivi z Evropo, oziroma so bolniki na boljšem 

kot v marsikateri državi v Evropi. Tudi čakalne dobe so primerljive. Kadar zdravniki družinske medicine 

menijo, da gre za zelo nujen primer bolnik lahko celo v enem dnevu pride do revmatologa. Sistem, ki 

smo ga ustvarili je dober, zahteva pa seveda tudi nekaj odgovornosti pri samih bolnikih. Ob svetovnem 

dnevu revmatikov bi rad poudaril tudi pomen sodelovanja med zdravnikom in bolnikom, saj je le ta 

zelo pomemben za ugoden izid zdravljenja. Prav tako bolnikom vedno svetujem, da jim sodelovanje v 

Društvo revmatikov Slovenije lahko zelo pomaga pri spopadanju z boleznijo.« 

Predstavljena je bila tudi fotografska razstava z naslovom »Imam revmo, … a revma nima mene«. 

Namen razstave je prikazati simptome bolezni, ki nas ovirajo pri vsakodnevnem življenju, po drugi 

strani pa prikazati, da kljub tem simptomom, kroničnim bolečinam in omejitvam, ki jih bolezen prinaša 

posamezniku, živimo polna in aktivna življenja. S tem želimo širiti optimizem med bolniki in tovrstnimi 

invalidi, ki je poleg sodobnih načinov zdravljenja, še kako pomemben v vsakdanu bolnikov in invalidov. 

Fotografska razstava je bila premierno postavljena za ogled javnosti minulo soboto, 8. oktobra na 

Prešernovem trgu, kjer smo imeli postavljeni tudi zdaj že tradicionalni stojnici namenjeni osveščanju 
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javnosti o bolezni in invalidnosti kot posledici vnetnega revmatizma. Med drugim smo mimoidočim 

delili tudi novo nastalo knjižico "Ostani pokončen!", ki govori o spopadanju z Ankilozirajočim 

spondilitisom, ki prizadene predvsem hrbtenico in ostale velike sklepe. 

Od danes naprej je razstava na ogled v City Parku v Ljubljani, kjer bo gostovala naslednjih 14 dni. 

Vabljeni k ogledu! 

Zmote o revmatičnih boleznih  

Revma je bolezen starejših. 

To ne drži. Revmatične bolezni lahko prizadenejo ljudi vseh starosti, zbolijo torej tudi dojenčki, otroci 

in mladostniki.  

Revmo dobimo, če sedimo na hladnih tleh, hodimo po dežju ali smo dlje časa izpostavljeni mrazu in 

prepihu.  

Revmatične bolezni so posledica različnih, predvsem vnetnih in tudi drugih procesov v telesu. 

Revmatičnih bolezni ne povzročajo sedenje na hladnih tleh, izpostavljanje mrzli vodi ali mrazu in 

prepihu. 

Revma razen bolečin nima veliko posledic za bolnike. 

Revmatizmi so resne, kronične bolezni z velikim negativnim vplivom na vsa področja življenja. Če 

diagnoza ni dovolj zgodnja in oboleli ni pravočasno ter ustrezno zdravljen, lahko pride do nepovratnih 

sprememb hrbtenice in drugih sklepov, kar lahko vodi tudi v invalidnost.  

 

 

ŠPORTNE IGRE DRUŠTVA PARALITIKOV SLOVENIJE PARAS 

Marija Gradišar 

 

 

 

 

 

 

V soboto, 15. oktobra 2016 organizira Društvo paralitikov Slovenije Paras že sedme športne igre, ki 

bodo potekale na Društvu vojnih invalidov, Malenškova 1 v Ljubljani s pričetkov ob 11. uri. 

Člani društva se bodo pomerili v kegljanju, balinanju, namiznem tenisu, pikadu in šahu. Najboljši 

tekmovalci v šahu ekipno in v pikadu, ki bodo dosegli prva štiri mesta, se bodo tako lahko udeležili 

državnega prvenstva.  

Prijavijo se lahko vsi člani, ne glede na to, ali bodo tekmovali, ali samo navijali za svoje tekmovalce in 

ekipe. Po končanem športnem tekmovanju bo sledilo manjše družabno srečanje invalidov društva 

Paras. 
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USPEŠNA VRNITEV GOLBAL REPREZENTANCE V DIVIZIJO A 
Drago Perko 

 

Sloveniji je uspelo. Naša moška golbal reprezentanca se s 3. mestom na EP B divizije vnovič prebila v A 
divizijo. Na zadnji tekmi prvenstva na Portugalskem je Slovenija s 7:5 (3:2) porazila Izrael. V dresu 
Slovenije so igrali Boštjan Vogrinčič, Matej Ledinek, Borut Višnikar, Blaž Koščak in Elvis Hodžić, ekipo 
pa sta vodila trenerja Klemen Bajc in Ivan Vinkler. 

 

Zrelo proti Izraelu 

„Tekmo proti Izraelu smo pričeli z drugačno prvo postavo, kot je bila v polfinalu. Višnkarja je zamenjal 
Vogrinčič, ki je zelo dobro odigral celotno tekmo. Družbo sta mu delala Ledinek in Koščak, ki je spet 
odigral odlično v obrambi in solidno v napadu. Tekma se ni pričela po naših notah. Kmalu je nasprotnik 
povedel. To nas ni zmedlo in kmalu smo stvari postavili na našo stran. Do polčasa smo obdržali visok 
ritem igre in ga dobili za en gol. Razveseljivo je bilo, ker smo v večini delovali v obrambi dobro. Tudi v 
drugem polčasu smo v tem ritmu nadaljevali in povedli za tri gole. Vendar tekma s tem še ni bila 
dobljena, ker se je igralcem pripetilo nekaj napak, ki se ponavadi ne. Tudi to smo zdržali in na koncu 
zasluženo osvojili 3. mesto,“ je tekmo opisal trener Ivan Vinkler, potem pa dodal: „To prvenstvo je bilo 
kakovostno, ker so res odločale malenkosti med ekipami. Nasploh se je krog dobrih golbal ekip še 
razširil. Skozi celotno prvenstvo smo delovali dobro. Nismo imeli nobene slabe tekme, zato sem zelo 
zadovoljen. Cilj smo vsekakor dosegli in ga po pomladitvi ekipe – prvič sta imela dvajsetletnika 
pomembno vlogo v začetni postavi. Sploh Koščak, ki trenira šele tri leta. Bravo, fantje!“ 

 

FRANC MLAČNIK DANES PROTI MOČNI UKRAJINKI 
Drago Perko 

V Romuniji se nadaljuje svetovno šahovsko prvenstvo za slepe in slabovidne. V 6.krogu so naši igrali 
takole: Franc Mlačnik je premagal Romuna Bursuca, Matej Žnuderl  je izgubil s Špancem Martinez 
Colomarjem, Janez Mlačnik pa je premagal Romuna Marchidana. 
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Franc Mlačnik je po šestih odigranih krogih trinajsti s 3,5 točke, Janez Mlačnik 19. (3 točke), Matej 
Žnuderl pa 22 (2.5 točke). 

V današnjem 7. krogu bo Mlačnik Franc igral kot črni z močno Ukrajinko Zsiltsovo- Lisenko, Janez 
Mlačnik bo vodil črne figure proti Romunu Coduri, Matej Žnuderl pa bo črni proti drugemu Romunu 
Carapitu. 

TUDI ZA INVALIDNE OTROKE GRE 
Metka Zevnik 

 

 

Sporočevalec izdaja:  
Združenje invalidov – Forum Slovenije, Linhartova 3a, p.p. 2539, 1109 Ljubljana 
Glavni in odgovorni urednik: Borut S. Pogačnik 
Tajništvo: Sanela Fazlić 
Telefon: 041/381-679 
e-naslov: info@zifs.si 
Izhaja: brezplačno 
Naročila za vnos v adremo sporočajte na elektronski naslov od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro 
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