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TOLMAČEM SMO PRISKRBELI VIZIRJE
Jasna Bauman

Vizirji za tolmače

Foto: Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik

S končanjem epidemije v Sloveniji nevarnost za okužbo z koronavirusno boleznijo žal še ni končana. Da bi
našim tolmačem čim bolj olajšali delo, gluhim osebam pa omogočili nemoten pogled na obraz tolmača, hkrati
pa oba zaščitili pred prenosom okužbe, smo na Združenju tolmačev našim tolmačem priskrbeli priročne
vizirje. Z njimi bo tolmačenje varnejše in prijetnejše. Priporočljiva zaščitna oprema – maske, ki prekrivajo
usta in nos – namreč niso primerne niti za tolmače, niti za uporabnike.
Morda bi se podobne rešitve lahko uporabile tudi osebe, ki komunicirajo z naglušnimi uporabniki, ki pri
pogovoru berejo z ustnic.
Jasna Bauman je direktorica Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik
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SKUPAJ ZMOREMO!

Dr. Milan Krek

Foto: Jure Peterka

Na Radiu Zeleni Val je 13. maja potekala kontaktna oddaja Odprta dlan, ki je bila posvečena pandemiji in
vplivu koronavirusa na naša življenja. Gost oddaje je bil dr. Milan Krek, ki je nekaj dni prej prevzel vodenje
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V oddaji je podal nekatere odgovore na vprašanja, kako so v obalnih
občinah uspeli zajeziti, tako blizu Italije, to epidemijo, da se ni razširila in kako varno je dopustovanje v
avtokampu na Hrvaškem? Pa tudi, če se razmišlja kaj o negovalni bolnici, ki bi zelo prav prišla vsem
državljanom v primeru naslednjega vala virusa, ter ali je možno da bo novi jesenski val virusa preplavil Evropo
ponovno jeseni?
»Mi smo zelo zgodaj osvojili pravilo distance med ljudmi in to nas je po moje reševalo, ker je to pravilo tudi
eno ključnih v preventivi. Če si na pravi distanci meter in pol, dva metra, se ti nima skoraj kaj zgoditi«, je v
uvodnih besedah povedal dr. Milan Krek. V nadaljevanju je dejal, da je v tem težkem času, ko se soočamo s
pandemijo koronavirusa, potrebno v ospredje dati nacionalni interes vseh nas. Torej, da imamo varno okolje
in da lahko preživimo tudi v času koronavirusa relativno varno in ekonomsko.
Danica Mirnik, predsednica Medobčinskega društva Delovnih invalidov iz Celje, je direktorja Nacionalnega
inštituta za javno zdravje povprašala, kdaj bi se lahko z delovnimi invalidi srečevali, saj so invalidi zelo
osamljeni in zdaj potrebujejo še bolj človeško družbo in pomoč. »Če se držijo distance, če imajo masko, če
pazijo na higieno rok, potem se lahko invalidi sprehajajo kjerkoli in se tudi z vozički lahko vozijo po parkih.
V tem trenutku je Slovenija popolnoma odprta, ni nobene ovire, pomembno je pa držati distanco«, je dejal
dr. Krek. Omenil je tudi, da je pri kihanju in kašljanju bistveno, da se to dela na pravi način, kot je zelo
pomembna tudi sama higiena rok (umivanje in razkuževanje). Masko je potrebno nositi takrat, ko jo dejansko
res potrebujemo nositi.
V oddajo je poklicala tudi Štefka Zlobec, predsednica Združenja Spominčica, katero je zanimalo, če na
inštitutu razmišljajo o zbiranju podatkov o osebah z demenco, saj meni da je to velik problem sodobne
družbe in Slovenija teh podatkov do zdaj ni imela urejenih? »Glede demence imamo na inštitutu že nekaj
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časa, nekaj mesecev, kolegico, ki se je začela intenzivno ukvarjati z demenco in zbira vse te podatke. Ti
podatki bodo kmalu tudi dostopni«, je v odgovoril dr. Krek.
»Finančno ne stojimo najboljše, ker nam je prejšnja vlada vzela določena denarna sredstva in to se nam kar
pozna. To je bilo v višini milijona in pol. Na inštitutu je zelo veliko dobrih strokovnjakov. Ne samo
strokovnjakov z lokalnega ali pa slovenskega nivoja, ampak svetovnega nivoja. Mi smo povezani na številnih
projektih, na številnih povezavah s svetom, smo dnevno na video konferencah, kjer si izmenjujemo te
izkušnje. Tudi pri nas so zaposleni ljudje, ki imajo neposredno povezavo s Svetovno zdravstveno organizacijo,
z Agencijo za nalezljive bolezni, z Agencijo za droge, itd. Smo srčika tega javnega zdravja in moj cilj je da vsem
tem kolegom omogočam, da lahko čimbolje opravljajo svoje delo, da so zadovoljni po svojem delu, da se
realizirajo v življenju, kajti če se oni realizirajo, imamo tudi mi velike koristi od njih. Skušam ustvariti pogoje
dela, da bodo ljudje motivirani za svoje delo in da bodo res dali maksimalno od sebe za narod. Skupaj
zmoremo, ampak samo skupaj. Če ne bomo skupaj, bomo zelo težko zmogli. Če bomo vedeli, kaj so naši cilji
in v tem trenutku znamo ohraniti Slovenijo brez covida ali pa z zelo majhnim številom. Če imamo veliko
število okuženih, potem moramo ustaviti zdravstveni sistem. Naš zdravstveni sistem je narejen za normalne
razmere. V izrednih razmerah bi morali ustaviti dejavnost zdravstvenega sistema in usmeriti vse ekipe v
reševanje covida. Kar pomeni, da bi ustavili operativne programe in delali pod posebnimi pogoji. Če
vzdržujemo nizko število okuženih, potem tudi sproščamo zdravstvene kapacitete za vse ostale stvari. Ljudje
so ravno tako bolni kot so bili prej in ravno tako potrebujejo zdravnika«, je za konec dejal dr. Milan Krek.
Vabimo vas, da poslušate avdio posnetek radijske oddaje Odprta dlan na priloženem linku, kjer
boste slišali celoten pogovor voditelja oddaje Boruta Pogačnik z gostom oddaje dr. Milanom Krekom:
http://arhiv.zelenival.com/arhiv/release/odprta-dlan-dr-milan-krek/. (kl)

SKLEP O ZAČASNIH UKREPIH PRI PRESKRBI Z MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI
Goran Kustura

Foto: zzzs.si

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je izdal sklep o začasnih ukrepih pri preskrbi z
medicinskimi pripomočki (MP), s katerim zagotavlja nemotena izposojo in izdajo MP iz obveznega
zavarovanja. Sklep:
- podaljšuje obdobje za predložitev naročilnice,
- obdobje izposoje,
- uvaja dodaten prevzem MP,
- omogoča izdajo oziroma izposojo brez fizične prisotnosti zavarovanca.
Sklep je začel veljati 13. maja 2020 in velja do preklica. Za dodatna pojasnila se lahko zavarovane osebe
obrnejo na območne enote ZZZS na svojem področju.
Sklep o začasnih ukrepih pri preskrbi z medicinskimi pripomočki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 si lahko preberete na spletni strani Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije:
https://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/0/2531e393f8238c60c125852e003ed648/$FILE/Sklep%20o%20
za%C4%8Dasnih%20ukrepih%20pri%20preskrbi%20z%20medicinskimi%20pripomo%C4%8Dki%20iz%20OZ
Z%20COVID-19.pdf
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SVETOVNI DAN KVČB
Mateja Saje

Ozaveščali mimoidoče o KVČB na svetovni dan (2019)

Vijolično osvetljen Mesarski most

Foto: KVČB

19. maj - svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB), Društvo za KVČB ga bo "povezano od
doma" in z vijolično osvetlitvijo gradu Rajhenburg obeležilo 23. maja. 19. maj je svetovni dan kronične vnetne
črevesne bolezni (KVČB), s katero pojmujemo dve podobni bolezni, ulcerozni kolitis in Crohnovo bolezen.
Kaj je KVČB?
Ta imunsko pogojena bolezen, ki ni popolnoma ozdravljiva, povzroča vnetje črevesa ali celotne prebavne
cevi. Zanjo so značilni zagoni vnetja s hudimi bolečinami in krči v trebuhu, driskami, izčrpanostjo in
utrujenostjo ter različno dolga obdobja remisije, ko so nekateri bolniki lahko tudi brez težav. Za obolele je
pomembno predvsem pravočasno in ustrezno zdravljenje, saj lahko bolezen vodi tudi v hude zaplete oziroma
telesne okvare. KVČB je razširjena po vsem svetu, pogostejša je v razvitih državah, njena pojavnost pa iz leta
v leto narašča. Z njo živi na svetu okoli 10 milijonov, v Evropi 3,4 milijona ljudi. V Sloveniji je bolnikov s KVČB
več kot 7000. Bolezen se najpogosteje pojavi med 15. in 35. letom starosti in tako prizadene ljudi v najbolj
delovno aktivnem obdobju.
Svetovni dan KVČB pod temo "Delo in KVČB"
Prav zato v Evropska zveza društev za Crohnovo bolezen in ulcerozni kolitis (EFCCA), ki združuje 39
nacionalnih društev, tudi slovenskega, letos svetovni dan KVČB obeležuje pod temo "Delo in KVČB". S tem
želi osveščati o vplivu KVČB na poklicno življenje obolelih.
Številni oboleli si namreč želijo in so sposobni uspešno delati. To jim je mogoče zagotoviti s celovitimi
politikami in strategijami na delovnem mestu, ki upoštevajo položaj ljudi s kroničnimi bolezenskimi stanji.
Takšne strategije, med katere na primer sodita tudi delo na daljavo in prožen delovni čas, imajo na splošno
pozitiven vpliv ne le na bolnika, temveč na družbo na splošno. Prav tovrstne delovne ukrepe so ob aktualni
pandemiji bolezni COVID-19 sprejele številne države in izkazalo se je, da so lahko v korist vsem. Pandemija
pa je osvetlila tudi pomen sodelovanja in podpore različnim združenjem bolnikov, tudi s KVČB.
Društvo za KVČB je v tej luči za svoje člane že pripravilo webinar na temo KVČB in COVID-19, saj so se
obolelim ob epidemiji zastavila številna vprašanja tako s področja zdravja kot s področja dela. Svojim članom
pa društvo v času pandemije novega koronavirusa nudi tudi brezplačno terapevtsko pomoč.
"Povezani od doma ob svetovnem dnevu KVČB"
Pandemija novega koronavirusa pa seveda svoj pečat pušča tudi na letošnjem svetovnem dnevu KVČB, ki ga
obeležuje okoli 50 držav na petih celinah. Tudi v Društvu za KVČB, ki svetovni dan zaznamuje že 10 let, letos
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pripravljamo drugačen program od običajnega. Namesto srečanja v živo se bodo naši člani v soboto, 23. maja,
s pomočjo svetovnega spleta povezali od doma.
V Društvu bomo pripravili webinar na temo "Delazmožnost pri osebah s KVČB", na katerem bo sodelovala
asist. mag. Alenka Škerjanc, dr. med. spec MDPŠ. Na webinar se lahko prijavite in si ga ogledate brezplačno
https://medicina.finance.si/webinar_dan_kvcb. Po webinarju bo sledila on line vodena športna aktivnost
članov društva (vsak na svoji lokaciji), v skupnem nabiranju kilometrov čemur bo sledila skupinska aktivacija
"Povezani od doma ob svetovnem dnevu KVČB". Člani si bodo nato v obliki interaktivnega spletnega kviza
predajali znanje.
Grad Rajhenburg v Brestanici bo osvetljen v vijolično
Ob 21. uri pa bo v skladu s sedaj že tradicijo obeleževanja svetovnega dneva KVČB v vijolično barvo osvetljen
grad Rajhenburg v Brestanici, kar bomo prek live stream produkcije prenašali v živo. Vijolična barva je barva
globalnega osveščanja o KVČB, z njo pa društva v evropskih mestih ob svetovnem dnevu istočasno osvetlijo
različne znamenitosti. Lani je Društvo za KVČB v vijolično svetlobo odelo Mesarski most v Ljubljani.
O Društvu za KVČB
Poslanstvo Društva za kronično vnetno črevesno bolezen je izboljšati kakovost življenja ljudi s KVČB. Društvo
deluje od leta 2004 in ima danes že skoraj 1700 članov, ki so organizirani v 11 sekcijah po vsej Sloveniji. Ima
status invalidske organizacije in je član Evropske zveze društev za Crohnovo bolezen in ulcerozni kolitis
(EFCCA).

POTREBUJETE POGOVOR, VZPODBUDO?
Martina Arčon

Foto: robin.si

V oddaji Ozrimo se, ki jo običajno vodi Borut Pogačnik, smo se tokrat odločili, da zaradi karantene
posnamemo pogovor kar z njim, saj vodi dežurno psihosocialno službo za vse ranljive skupine. Dežurna
psihosocialna služba je namenjena tako invalidom, kot tudi vsem drugim državljanom in to vsak dan v tednu
med 8.00 in 21.00 uro na številki 041 381 679. Svetuje pa, kot rečeno, Borut S. Pogačnik, ki bo naš četrtkov
gost. Kot pravi: "Strah in bojazen pred okužbo, sta tista dva dejavnika, ki omogočita okužbo. Porušeno
mentalno stanje šele odpre vrata okužbi!" In prav o tem bomo govorili s strokovnjakom, ki bo podal precej
koristnih nasvetov kako iz primeža tesnobe in strahu, predvsem pa o tem, kako nujno je najti smisel v življenju
in naredi bilanco. Morda nam je preteklo obdobje ponudilo priložnost tudi za to. Pa smo jo izkoristili?
Zanimiv pogovor bom vodila Martina Arčon, v četrtek, 21. maja, po 11:00 uri. Bodite na pravih frekvencah,
ki sta: 99,5 in 100,00 MHz!
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HALO, ZIFS…?
Poberki s svetovalne službe
Pokličite nas na 041 381 679, vse dni v tednu med 8.00 in 21.00 uro.
Nekaj poberkov s svetovalne službe:
 Hči ima obsesivno kompulzivno motnjo. Grozila partnerju, da ga bo zapustila pri dveh malih otrocih.
Na srečo hospitalizirana, da ne bo škodovala sebi in drugim. Mati je spraševala, če bo hospitalizacija
koristila, saj je grozila vsem družinskim članom. Če je tako presodila psihiatrična prva pomoč, je to
vsekakor v redu;
 Oglasila se je invalidka Silva iz Tržiča, ki je zelo zadovoljna z našim delom in je predlagala, da naj
dežurno službo ZIFS obdrži še naprej, saj se mnogi invalidi in bolniki koncem tedna nimajo kam
obrniti, če imajo kakšne težave;
 Dolči iz Ljubljane je po nedavni operaciji kolka postal paraplegik in čaka na operacijo hrbtenice.
Zanima ga, če lahko stopimo v stik s kakšnim fizioterapevtom, ki bi prihajal na dom. Poskušali bomo
urediti;
 Invalidka iz Celja ima po operaciji kolka hude težave s premikanjem, saj potrebuje do bližnje trgovine
z vozičkom 30 minut. Pred 25 leti je v hudi prometni nesreči izgubila moža in dva otroka. Kasneje se
je še enkrat poročila, naletela na nasilnika, alkoholika, ki jo je pretepal. V 90-letih pa je nato ta partner
izginil na Hrvaško, ostala sama z otrokoma in brez preživnine. Povezali smo jo z Dragico Mirnik,
predsednico Medobčinskega društva delovnih invalidov iz Celja, ki jo je že kontaktirala in jo bo še tudi
obiskala;
 Hči je psihotična že 23 let. Posilil jo je trener. Mati, ki je upokojena, ne ve več, kaj storiti. Hči je že vse
življenje brezposelna. Mož je poniknil v alkohol in se razvezal;
 V naši oddaji Sončni žarek, smo 10. maja ob 19.15 uri govorili o pandemiji. Oddaja je vzpodbudila
veliko število klicev, saj je imela velik odmev v osrednji štajerski regiji;
 Invalid Stane s Štajerske se jezi, ker tarnajo blejski hotelirji, ki so si v zadnjih letih napolnili žepe z
denarjem zaradi visokih cen kremšnit. Kot je rekel, da s po 5 evrov za kos, zdaj pa moledujejo za
državno pomoč. Postavil si je vprašanje, koliko kremšnit si lahko kupi z invalidsko pokojnino? Nismo
komentirali;
 Po sms-u se nam je ob 4.00 zjutraj oglasila gospa, ki ima probleme pri računalniku z aplikacijami in
posodobitvami. Pravi, da si krajša čas z delom na računalniku, ki ji je edina družba in razvedrilo te
mesece v blokadi. Računalnik je dala na popravilu mojstru, ki ga je vzel domov v popravilo, a napak
je še vedno kar nekaj. Zdaj se ta mojster ne oglaša več. To je že tretji serviser, ki jo je »nahecal« in ji
vzel denar. Išče pošteno osebo, katera bi ji za zmerno ceno uredila nastavitve, aplikacije in strojno
opremo. Na računalniku ne najde določene mape s slikami. Išče jih že 5 mesecev. Skušali bomo
poiskati novega serviserja;
 Gospa Breda iz Ljubljane sprašuje, če je res, da ima največjo korist od pandemije Kitajska, saj da vsak
dan izvozi milijardo mask. Za podrobnejše informacije smo jo napotili na kitajsko ambasado, kajti mi
s tovrstnimi informacijami ne razpolagamo;
 Prav tako je bilo več odmevov in vprašanj delovnih invalidov glede na nedavno odpuščanje delavcev
iz (zdaj) kitajskega Gorenja ter kdo ga je prodal pod ceno in brez zaščite delovnih mest. Napotili smo
jih na njihovo sindikalno centralo na Dalmatinovi 2 v Ljubljani;
 Invalid Peter iz Mežice pa opozarja in svari pred tehnologijo 5G, za katero pravi, da je verjetno vzrok
pandemiji;
 Pisala nam je gospa Zlata iz Ljubljane, ki se je že leta 2004 oglasila pri nas in takrat ji je sedanji vodja
dežurne službe Borut Pogačnik povedal, da je izjemno dobro energetsko opremljena in da bo
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zanesljivo dočakala tudi devetdeset let. No, gospa Zlata, je ravnokar praznovala svojo 90. letnico in
povedala, da so naše ugotovitve prav »preroške«.
Opomba uredništva: Obveščamo bralce, da ne zahtevamo od klicateljev nobenih podatkov in da jih ne bomo
tudi v prihodnje. Če kdo želi pomagati ali pokomentirati, lahko to stori, kar na teh straneh časopisa, ki ga
prebira več deset tisoč invalidov in drugih bralcev.

ZA DEŽJEM SONCE
Dragica Mirnik

Te maske ji je za invalide sešila 80-letna gospa Danica

Težko pričakovana srečanja

Foto: Dragica Mirnik

Drži, in tudi nam se sonce že malo kaže. Korona, »kuga« današnjega časa, se počasi umirja. S strahom
poslušam poročila, telefon je še vedno moje delovno orodje, namesto uradnih ur in pogostih obiskov članov.
Z veseljem pokličem invalide, saj so srečni , da imajo stik z društvom. Vsi smo si enotni, da komaj čakamo,
da se bodo srečanja in naše dejavnosti začele. Kako prav je, da s programom vedno začnemo že takoj po
novem letu, saj smo tako letos vendarle nekaj dejavnosti opravili, pa tudi športnih aktivnosti je kar nekaj že
potekalo. Nihče si niti v sanjah ni zamislil, da nas bo doletel tak virus, ki nas bo osamil, odtujil in onemogočil
uživati v druženjih, praznovanjih, srečanjih in še kaj. Srečni smo lahko, da nismo zboleli in pristali v bolnišnici.
V začetku smo kar pridno upoštevali »ostani doma«, vsi prestrašeni smo komaj čakali vzpodbud o umirjanju
bolezni in s tem bližje k normalnemu življenju. In srečni smo dočakali, da nam gre dobro, vsak dan bolj
vzpodbudno. Pa vendar, sonce sveti, korona se umirja, a naša želja po gibanju in srečanju je zelo močna.
Naključje je bilo, da se nas je pet članov srečalo pri prijatelju. Seveda zunaj, v naravi. Po burnem klepetu si
nismo mogli kaj, da ne bi malo potelovadili. V šali smo preizkušali, kako lahko z maskami razgibamo naša
telesa. Že obrazna joga je pokazala svoje, saj smo se iz srca nasmejali. Po nekaj izvedenih vaj smo ugotovili,
da naša volja in vztrajnost nekaj pomenijo. Kondicije imamo dovolj, saj smo vsakodnevno za to poskrbeli . A
rekreacija, kolesarjenje brez družbe pa le ni tako zanimiva in zdravilna in še ta z maskami.
Da, klepet, malo miganja, nas je izčrpalo, zato so Davorin, Milica, Štefka in Tone, takoj poskrbeli in zakurili
ogenj. Malica in to iz roštilja je tudi zdravilna, mar ne? Verjemite, da smo dokazali, da se pogrešamo. Naša
srečanja bodo naprej še bolj prisrčna in težko pričakovana. Zvečer me je poklicala gospa, ki je veliko sama,
ovirana v hoji in si je zaželela malo klepeta. Hitela mi je povedati, kaj vse je počela v času izolacije. Poiskala
in med drugim je zložila vse izvide in ugotovila, da ima parkirno karto invalida, do katere je opravičena. Staro
pa že toliko, da ne velja več. Do nedavnega jo je po opravkih vozil mož, invalid brez noge, ki ji je, žal, pred
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letom umrl. Na pamet ji ne pade, da bi uporabila njegovo parkirno karto invalida, zato sem jo tudi obiskala,
da sva pripravili dokumente za vlogo njene parkirne karte, da bo lahko parkirala na invalidskem prostoru.
Gospa ne tarna, kljub hudi oviranosti v hoji, saj je bila že sedemkrat operirana. Njena duhovitost in pozitivna
energija je name zelo blagodejno vplivala. Dala mi je nasvet: «Ko je kaj hudo, ko si žalosten in obupan, takoj
misli preusmeriti v kaj lepega in si najti delo. Če druga ne, ponavljaj poštevanko, kaj lepega in zanimivega
preberi, zapoj, ali pa kar tako, kaj popravi ali skuhaj za drage ljudi,« mi je svetovala. Bili sva našemljeni, v
maskah seveda, in na razdalji, kot da sva sprti. Ampak po koroni, sva zmenjeni, greva na sprehod občudovati
lepo naravo.
Opremljena z masko sem obiskala tudi invalidko Danico, ki si krajša čas s šivanjem mask. Sama je naredila
kroj, blago ima in ji je v veselje, da tudi ona pripomore k izkoreninjenju virusa. Podarila je že lepo število
mask in tudi na invalide ni pozabila. Podarila jih je, jaz pa sem ji zelo hvaležna, saj sem jih že dala naprej v
uporabo. Te maske so mi še toliko bolj drage, saj jih je sešila gospa, ki šteje 80 pomladi in boluje za hudo
revmo. Hvala, draga Danica. Maske pa so na fotografiji. In tako minevajo dnevi in srčno upam, da se korona
poslavlja. Dokler nam še ne bo dovoljeno delati kot smo navajeni, se bomo še naprej srečevali posamezno,
opremljeni z maskami in na razdalji, slišali se bomo preko telefona in si kaj napisali. Upam, da si bomo pisali
in povedali same dobre reči. In ti, ti korona, čim prej bodi zgodovina. Srečno in upoštevajmo navodila da
ostanimo zdravi!
Dragica Mirnik je predsednica Medobčinskega društva delovnih invalidov s sedežem v Celju

SVETOVNI DAN KVČB POD TEMO »DELO IN KVČB«
V četrtek, 21. maja dopoldne bomo posneli novo oddajo Sončni žarek na Radiu Celje. Gostja oddaje bo
Mateja Saje, predsednica Društva za kronično vnetno črevesno bolezen, ki bo povedala malo več o
Svetovnem dnevu kronično vnetne črevesne bolezni. Oddaja bo predvajana po planirani shemi radia v
nedeljo, 14. junija med 19.15 in 19.45 uro.

TAO TE CHING 1. del
Dr. Marko Pavliha
Modrosti botrujeta dva pristna svetilniška oddajnika: originalni (iz)vir in učitelj, ki holistično pamet izpije,
prebavi, praktično izkusi in pretoči v učenca. Učimo se zlasti od oseb, knjig in bolečih življenjskih
preizkušenj kot so smrt bližnjega, zasvojenost, bolezen ali karierni brodolom. V takšnih težkih okoliščinah
nastopi žalovalna peterica, v kateri so zanikanje, jeza, depresija, barantanje in sprejetje, pridružiti pa bi se
ji morala še ena ključna članica - duhovna preobrazba s prebujenjem.
Vzgojitelj se pojavi, ko je gojenec pripravljen. Reklo “veliko babic, kilavo dete” velja tudi za učenje in
vzpenjanje v višje sfere dojemanja, ker posnemanje posrednikov, kopiranje od prepisovalcev in
interpretiranje že mnogokrat razloženega kaj hitro prikrije izvorno bistvo. Zato sta za juriste
dragocena pravna zgodovina in rimsko pravo, za raziskovalce človekove in obče zavesti pa starodavna
zaratustrska, sumerska, babilonska, indijska, kitajska, judovska, grška, krščanska, islamska, keltska, majevska
in preostala človečanska izročila. Ta so nadvse priporočljiva tudi za gojenje žlahtnega pravnega občutka, ki
raste iz talenta, raznovrstnih inteligenc, holističnega razmišljanja, izkustva in informacij.
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Čemu torej eseji kot je tale? Nemara v istem duhu kot je Aldous Huxley označil svojo Večno filozofijo, bi tudi
sam skromno rekel, da je “največja vrednost” mojih esejev v tem, da “približno štirideset odstotkov ni od
mene, temveč od množice svetnikov, od katerih so bili številni geniji.”

Foto: Peter X (Youtube)

Za večerni predah brskam po lični beležnici, ki mi jo je pred trinajstimi leti pred božičnimi prazniki podarila
srčna dr. Manca Košir. Čutim, da mi na daljavo dovoljuje, da objavim njeno lepo posvetilo: “… ko se ti utrne
kakšna misel za novo knjigo – zapiši jo brž v ta zvežčič. Naj se ti iskrijo zvezde na nebu zate in v tebi za tvoje
ljube v letu 2008 in vedno …” Papirnata prijateljica mi je zvesto služila za shranjevanje pregovorov, misli in
kratkotrajnega dnevnika hvaležnosti, nekaj praznih listov pa še potrpežljivo čaka, da jih obiščejo besede in
mogoče še kakšna risbica, čeravno se ob mojih risalnih veščinah še platnice krohotajo. Takole nas nagovarjajo
nekatera rekla, ki sem jih nakracal za spomin (priznam, nečitljiv rokopis je še ena mojih “spretnosti”, ki ni
navduševala ne mojih učiteljic ne staršev):
Bolj občutimo kapljico bolezni kot pa sol zdravja (Hipokrat). Če hočeš, se pretepaj in psuj, toda pusti prostor
za spravo (Turkmenski pregovor). Izobraževanje zgolj uma je predpostavka za nesrečo, zato moramo
izobraževati tudi srce (Dalajlama). Svet je gledališče, v katerem najslabši igralci igrajo največje
vloge (Aristonim). Srečanje dveh osebnosti je kot stik dveh kemijskih substanc; v kolikor pride do reakcije, se
preoblikujeta obe (Carl G. Jung). Skoraj vse, kar počnete, se vam bo zdelo nepomembno, toda pomembno
je, da to počnete (Mahatma Gandhi). Vaša prihodnost je takšna, kakršno boste hoteli imeti, prihodnost je
volja (Patrick White). Naša pot ni mehka trava, temveč gorska steza, posuta s skalami, vendar se vzpenja, gre
naprej, proti soncu (Ruth Westheimer). Nekateri ljudje tako hitijo proti cilju, da sploh ne opazijo, kdaj so ga
dosegli (Jean-Paul Sartre). Ljudje ne ravnajo napak zaradi moči želja, temveč zaradi šibkosti svoje vesti (John
Stuart Mill). Age quod agis – delaj, kar delaš, kajti če si se lotil dela, ga pošteno opravi in ne izgubljaj
časa (Ignatious Loyola). Dies diem docet – na izkušnjah se učimo (neznani avtor). Vsak človek se lahko zmoti,
a samo bedak vztraja v svoji zmoti (Cicero). V mladosti zamujenih norosti ne more nadomestiti niti vsa
modrost starosti (Bertrand Russell). Branje je za dušo to, kar je telovadba za telo (Richard Steele).
Ker sem si že v gimnaziji in na fakulteti dal duška, me ne skrbi, da v srednjih letih z nabiranjem pameti karkoli
“nadomeščam”, poleg tega obožujem branje, zato sem kar v dobri kondiciji. Tokrat bi vam rad predstavil Tao
Te Ching, po naše tudi Daodedžing ali Dao de jing, knjigo modrosti, prave poti, razuma, smisla, logosa, etosa,
morale, skrivne vrline in krepostne sile, ki jo je v 6. ali 5. stoletju pred Kristusom napisal kitajski filozof, arhivar
in pisatelj Lao Ce, častitljivi mojster, takisto poznan kot Laozi, Lao Zi, Lao Tzu, ali Lao Tse. Velja za utemeljitelja
daoizma (taoizma), ki Tao (Dao) pojmuje kot neizrekljivo metafizično, kozmično počelo, popolno in absolutno
bitje, začetek in konec vsega, kar obstoji. Menda se je z njim posvetoval celo Konfucij, ki ga je v superlativu
označil kot zmaja, sposobnega “preseči veter in nebeški oblak,” poučeval pa naj bi tudi Budo.
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/264005

Mark Pavliha je redni profesor na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani in gostujoči
profesor na Inštitutu za mednarodno pomorsko pravo na Malti.
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ODPRTA SCENA
DEMONSTRACIJE?! »KOLESARJENJE«?! ZAKAJ?! – 2.DEL
Roman Vodeb
»In okostnjak Anarhija. Se je klanjal in medil vsem, kot da bi njegova vzgoja stala narod sto milijonov.« - P.B.
Shelley »Maškarada anarhije«, iz Bertold Brecht, Dialektika v gledališču, Schriften zum Theater I – VII
Desnosredinska Vlada gre levim na živce. Tudi po levem Počivalšku se – zaradi besa do Janše – brezsramno
tolče z vsemi topovi. Na prvih »kolesarjenjih« je bilo protestnike še malce strah, da se ne bi okužili. Pri 8majskem »kolesarjenju« tega strahu že nekako ni bilo več. »Virusa ni – vemo kam pes taco moli,« je bil
slogan nekega zbeganega para na enem od »kolesarjenj«. Na desetine razlogov so protestniki našli, da bi
upravičili sesutje Vlade. Osebno ne vidim prav nobenega razloga, da bi Vlada morala odstopiti – še posebej
ne v teh časi, ko nismo prebrodili niti prvega vala okužb. Jesenski drugi val pa zna biti sploh problematičen –
zato, ker so se, in se še bodo, ljudje spontano nehali držati preventivnih ukrepov.
Mladi protestniki so svojevrstno poglavje običajne človeške psihopatije. Moralna razsodnost (Nadjaz) je pri
mladih še nedograjena. Veliko protestniških »kolesarjev« je vendarle že odraslih in imajo svoje družine.
Videti so bolj zreli – pa vendarle tudi oni protestirajo ... Po mojem videnju predvsem zato, ker so subjekti –
sužnji svojih nezavednih procesov. Nezavedno – kot vodilna psihična struktura človekove duševnosti –
nikomur ne prizanese. Človek (individuum) je po psihoanalitični definiciji slep za resnico o sebi . Tudi
avtonomne svobodne volje človek/subjekt v resnici nima – ima pa močno voljo in iluzijo, da skozi Jaz/Ego
gospodari v svoji hiši, po svoji zavesti.

Ustavilo jih ni niti slabo vreme (15. maj 2020)

Foto: MMC RTV SLO

Vsi tisti »kolesarji«, ki tako samozavestno protestirajo v resnici ne vedo točno, zakaj to počno – zakaj
protestirajo. Jasno, da jim gre Vlada na živce, ker ni njihova. V Janši vidijo poosebljeno zlo – zato, ker ima
Janša za vse te (leve) protestnike še neko negativno simbolno zastopstvo. Verjetno v Janši vidijo neko
simbolno očetovsko figuro, ki so jo v otroštvu sovražili. Ali gre pri večini za slabega očeta, ali za očima ali celo
(slabega) brata, morda za zateženega nergača iz sosedstva, je težko reči ... Zagotovo neka latentna (simbolno)
struktura – torej nezavedno ozadje – protestov obstaja. S psihoanalitičnega vidika so zanimivi razni
manifestni pamfleti s sadističnim pridihom á la: »Svoboda narodu – zapor izdajalcem!« »Padle so maske!
Pade naj vlada!« »Brez diktature strahu!« »Vladozlom!«.
Vsak resen in politično nevtralen/nepristranski politološki diskurz vsebuje tudi tole indukcijo: Janša ni postal
predsednik Vlade z državnim udarom, pač pa po protokolu, ki je politično povsem korekten, celo predviden.
Torej, če aktualni predsednik Vlade, zaradi kakršnihkoli razlogov, odstopi – kar si je dejansko privoščil Šarec
– se pred razpisom predčasnih volitev skuša z novim mandatarjem sestaviti novo Vlado. V politični kulturi
vsake moderne države s prakticira ravno ta scenarij, ki se je dogodil pri naš – potem, ko je Šarec odstopi. In
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ker sem po duši športnik – ker me krivice prizadenejo – sem nedavno takole twittnil: »Vidi se, da vsi ti politiki
– najbolj tisti, ki se sedaj hudujejo, da Vlada ni njihova, pač pa desna – niso zrasli v športu. Niso se navzeli
športnosti, torej FairPlaya - ker še osnovnih pravil igre nočejo oz. ne znajo spoštovati.« Po mojem videnju se
mi ne zdi pravično, da se aktualni Vladi ne pusti vladati. Popolnoma iracionalno se mi zdi vso to opozicijsko
oz. protestniško nerganje, spotikanje ...
V kolumni v Fokuspokusu sem zapisal tudi tole: »Vsa leva scena se sedaj lahko na glavo postavlja. In zadnje,
kar bi se po političnem bontonu spodobilo je, da se sedaj – potem, ko je Šarec absurdno odstopil –
takšno/aktualno Vlado spotika. Neusmiljeno se sedaj – ob popolnoma nepravem času – Janševo Vlado
spotika tako s strani leve opozicije, kot tudi s strani levih protestnikov, ki jim aktualna desnosredinska Vlada
nikakor ni po volji.«
Če komu še kaj ni jasno, naj v sklepu poudarim še tole: demonstracije na deklarativni, torej manifestni ravni,
potekajo proti vladnim ukrepom, ki jih v resnici diktirani medicinska stroka. Protestniki se – pod pritiskom
želje po ugodju in po diktatu besa proti Janši (posledično pa tudi proti Počivalšku) – sedaj hudujejo proti
medicinski stroki. O medicinski stroki – epidemiologiji, imunologiji, virologiji – pa ti protestniki/»kolesarji« v
resnici nič ne vedo. V latentnem ozadju protestnikov se goji zgolj in samo apriorni bes do Janša, do SDS, do
desne Vlade (ki ni njihova, ki ni leva) … Vsak preudaren človek se mora v tej zmedi vprašati, kje je tukaj
politična kultiviranost?! Kje je osnovni politični bonton?! Seveda ga ni, ker ga Slovenija paketno ne zmore –
predvsem zato, ker smo prežeti s hordo travmatiziranih in nekultiviranih anarhistov. In to nas bo pogubilo.
In hudo mi je, da moram takole kritično pisati o levih, pa imam srce na levi (pišem pa z desno – glavo imam
na sredi).
Uredništvo ne cenzurira in ne posega v tekste rubrike Odprta scena. Za resničnost navedb je odgovornost
izključno na piscih.

MEDIJI SO SE ODZVALI

Foto: Koroške Novice, 5.5.2020

O dežurni psihosocialni službi ZIFS so poročala sredstva javnega obveščanja na svojih spletnih straneh, in
sicer Večer, Dnevnik in Koroške Novice. Število klicev še vedno narašča in veseli smo, da lahko prispevamo
k pomoči ranljivim skupinam širom Slovenije.

Foto: Večer, 5.5.2020
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MATJAŽ JUHART PODPREDSEDNIK SVETA RTVS

Matjaž Juhart

Foto: MMC RTV SLO

Programski svet RTVS je na polovici mandata za novega podpredsednika sveta izvolil Matjaža Juharta,
sekretarja Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.

POPRAVEK
V zadnji številki Sporočevalca, je poleg zanimive vsebine navedena tudi vsebina evropske himne, ki jo je v
članku predstavila Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, kar me je prijetno presenetilo, vendar me je
v nadaljevanju članka zmotila napačna navedba Beethovnove smrti. Če bi bila navedena letnica prava, bi
skladatelj imel sto let daljše življenje, ker je umrl 1827 in ne 1927!
Tone Žakelj, slepi razumnik

Organizacije in društva!
Omogočite prejemanje Sporočevalca svojim članicam in članom. V kolikor nimajo svojih
lastnih računalnikov, jim natisnite in pošljite po fizični pošti. To je najmanj, kar lahko storite
v času samoizolacije, ko so stiske zaradi osamljenosti izjemno velike, kar opažamo tudi v
številnih klicih na naš dežurni telefon za psihosocialno pomoč in oskrbo v okviru
psihosocialne službe ZIFS.
Ker so mnogim invalidom te informacije edine, ki jih lahko sprejmejo, jim to omogočite!

Sporočevalca izdaja Združenje invalidov – Forum Slovenije, Linhartova 3, p.p. 2539, 1109 Ljubljana
Glavni in odgovorni urednik: Borut S. Pogačnik
Tajnica uredništva: Katarina Lukešević
Telefon: 041/381-679
e-naslov: info@zifs.si
Mednarodna standardna serijska številka: ISSN 2630 – 3639
Uredniški odbor sestavljajo: Borut Sever (NSIOS), Luka Pavlin (ZDSSS), Anton Petrič (ZDGNS), Jože Globokar
(ZPS), Pavel Kranjc (ZMS), Drago Perko (Zveza ŠIS – SPK), Jože Ocvirk (Društvo za zdravje naroda), Klemen
Porenta (Sonček), Niko Kostjukovskij (predstavnik bralcev)
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