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ČAS JE ZA NEGOVALNO BOLNIŠNICO 
Borut Pogačnik 

 

  
                 Na obisku v domu za starejše     Foto: Marjeta Curhalek 

Večina invalidov in starejših po domovih, se lahko upravičeno pritožuje nad sistemskim zapostavljanjem ter 
zlohotno izolacijo. V domovih v resnici niso niti vešči niti imajo zdravstveno opremo in vse pripomočke, da bi 
postali na ta način tudi negovalna bolnišnica. Zato ne čudi, da so praktično preminuli v domskih izolacijah.  
 
Zato v Združenju invalidov – Forumu Slovenije in v Spominčici – Alzheimer Slovenija – Slovenskem združenju 
za pomoč pri demenci predlagamo, da se po koncu te epidemije pričnejo aktivnosti za odprtje negovalne 
bolnišnice, ki bo že pripravljena za morebitno drugo ali tretjo fazo Covida19, ki se po nekaterih podatkih, zna 
zgoditi že letos. V Sloveniji je kar nekaj bolj ali manj praznih bolnišnic, ki bi jih lahko v zelo kratkem času 
usposobili za nego, ob dejstvu, da imajo te zgradbe že svojo bolj ali manj urejeno infrastrukturo ter nekatere 
celo še del kadrov, ki bi se lahko hitro usposobil za nego. Negovalna bolnišnica je sicer v programih 
Ministrstva za zdravje že več kot dve desetletji, vendar večinoma v predalu in le malokdaj na pisalni mizi. 
Sedanja epidemija pa nas opozarja, kako smo izgubili že desetletja, ko bi lahko tudi bolnikom po različnih 
operativnih posegih hitreje, bolje in racionalneje pomagali, če bi ti bili sprejeti v takšno bolnišnico, ne pa da 
smo jih prisilili, da so poiskali »rešitve« znotraj domskega varstva, ki že prej niso bile niti uspešne niti 
strokovne za rekonvalescente. 
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Vabimo tudi druge invalidske in humanitarne organizacije, da se nam pri tej pobudi pridružijo. Na straneh 
spletnega časopisa slovenskih invalidov Sporočevalca, bomo o tem objavljali, tako predloge kot tudi pobude 
za čimprejšnjo uresničitev tega projekta, ki mora postati nacionalni projekt in z vključitvijo vseh deležnikov, 
saj je življenjskega pomena za državo, ki si želi na eni strani čim hitrejše oblikovanje demografskega sklada, 
kar je nedvomno pozitivno, na drugi pa tudi ne more gledati, da je stopnja umrljivosti starejšega prebivalstva 
tako visoka ter da je, vsaj kar zadeva epidemije koronavirusa, bila najbolj smrtonosna ravno med uporabniki 
domskih storitev, ki pa seveda niso in nikoli ne bodo tiste storitve, ki bi lahko reševale življenje.   
 
 

TEDEN MULTIPLE SKLEROZE 
Elizabeta Pongrac 

  
 

 
                            Srečanje članov Celjske podružnice na Rogli (24.9.2019)                                              Foto: ZMSS 

Na svetu je približno 2,5 milijona obolelih za multiplo sklerozo (MS), v Sloveniji pa ocenjujemo, da nas je 
približno 3.500. V Združenje multiple skleroze je bilo konec leta 2019 včlanjenih 2123 obolelih, prav vsi pa 
imamo naš skupni dan: 30. maj – svetovni dan multiple skleroze. Tema letošnjega svetovnega dne MS je 
povezovanje. Ljudje, ki se spopadamo z MS vsak dan, v trenutnih razmerah najbolj potrebujemo podporo.  
 
Globalna kampanja poudarja povezovanje za boljšo zdravstveno oskrbo in povezovanje celotne skupnosti za 
boljšo podporo obolelih, pa tudi povezovanje obolelega za MS s samim seboj, sprejemanje bolezni in 
sprejetje lastne odločitve za njeno obvladovanje. Osrednji dogodek kampanje v Sloveniji bo spletna tiskovna 
konferenca, na kateri bomo 28. maja predstavili položaj obolelih za MS, opozorili na naše težave in tudi 
premierno predstavili video zgodbe petih Slovencev, ki se spopadajo s to nepredvidljivo kronično boleznijo. 
 
Multipla skleroza je neozdravljiva kronična in stalno napredujoča bolezen centralnega živčnega sistema, ki 
nastane iz doslej neznanega vzroka. Kljub številni raziskavam, ki so potekale v preteklosti in še vedno 
potekajo, pravega zdravila za tovrstno bolezen, ki se kaže z zelo raznolikimi simptomi, še  niso odkrili. Bolezen 
je zaenkrat neozdravljiva, zato bolnikom z MS ostaja le blaženje težav s terapijami in nekaterimi zdravili, ki 
upočasnijo napredovanje bolezni.  
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Multipla skleroza lahko vodi v težko invalidnost, ki pa ne prizadene samo obolele osebe, temveč tudi svojce 
in bližnje. Vsak posameznik si sam ali s pomočjo svojcev lahko le lajša ali blaži že nastale okvare ter z redno 
vadbo vsaj nekoliko upočasni napredovanje bolezni. Že nastalih okvar se ne da izboljšati, z vztrajno vadbo 
ter pravilnim načinom življenja in stalno rehabilitacijo pa se lahko napredovanje bolezni upočasni. 
 
V Sloveniji se sicer oboleli že 47 let povezujemo v Združenju MS Slovenije, ki ima za ohranjanje čim bolj 
pristnih stikov s člani organiziranih kar 16 podružnic po Sloveniji. Ena takšnih je tudi naša Celjska podružnica, 
ki trenutno šteje 190 članov  in obsega ozemlje 23 občin (Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Šentjur pri Celju, Zreče, 
Slovenske Konjice, Vitanje, Radeče, Laško, Kozje, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek, Rogaška Slatina, 
Bistrica ob Sotli, Dobje pri Planini, Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko).  
 
Tudi člani Celjske podružnice smo se vsako leto v velikem številu udeleževali vseslovenske prireditve, ki jo je 
ob svetovnem dnevu MS organiziralo Združenje MS Slovenije. Tako smo  se  množično zbrali na srečanju v 
kateri od naših podružnic, letos pa smo prvič načrtovali srečanje v kar štirih mestih hkrati: v Ljubljani, 
Mariboru, Kopru in Celju. Celjska podružnica je že pripravila program in pridobila vsa potrebna dovoljenja za 
izvedbo srečanja obolelih iz Celjske, Savinjsko-Šaleške, Koroške in Kamniško-Zasavske podružnice v Celju, 
toda koronavirus Covid-19 je tudi naše regijsko srečanje onemogočil. Kljub temu pa prek poverjenikov in z 
uporabo možnosti, ki nam jih ponujajo mediji ter sodobna tehnologija (telefon, e-pošta, Facebook zaprta 
skupina …), ohranjamo stike  z našimi člani. 
 
Res je, koronavirus nam je preprečil snidenje ob svetovnem dnevu MS, še vedno pa lahko obveščamo o 
življenju z MS in vas tudi seznanimo s programom, ki smo ga pripravili za 30. maj. Tako boste oboleli za MS 
in tudi vsi ostali vsaj malce začutili utrip, ki smo ga pripravljali za svetovni dan MS v Celju.  
 
Načrtovali smo srečanje pred Osrednjo knjižnico Celje, natančneje pri otroškem knjižničnem oddelku Miško 
knjižko. Tam bi postavili posebno stojnico, na kateri bi predstavljali gradivo na temo MS, poleg tega pa bi bili 
zainteresiranim obiskovalcem na voljo tudi priznani nevrolog in posamezni oboleli, ki bi delili svoje znanje in 
osebne izkušnje iz življenja z MS. Dogodka so se nameravale udeležiti tudi nekatere znane osebnosti, ki bi 
skupaj z nami prehodile dober kilometer in pol dolgo pot ob Savinji, od MS stojnice do Kavarne in picerije 
Špica. V Špici bi nato sledilo skupinsko kosilo ter seveda vedno zaželeno druženje. Prav gotovo bi se imeli 
lepo, a Covid-19 je imel drugačne načrte, mi pa si lahko le predstavljamo, kako bi bilo, če … 
 
Letošnje srečanje 30. maja ob svetovnem dnevu MS je torej odpadlo, prav tako kot tudi številne druge 
predvidene aktivnosti Celjske podružnice Združenja MS Slovenije: delavnica o pomenu spanja (16. marec), 
zbor članov (29. marec), predstavitev podružnice MS na stojnici v mestnem jedru Celja ob svetovnem dnevu 
zdravja (4. april), pred velikonočna delavnica izdelovanja pisank (6. april). Če bo potrebno, nameravamo 
odpovedati tudi za 20. junij predviden izlet na Goričko.  
 
Mi namreč dobro vemo, da je zdravje na prvem mestu, zato se držimo navodil in ukrepov NIJZ in vlade: 
OSTANIMO NARAZEN, A VSEENO POVEZANI. 
 

    Elizabeta Pongrac je predsednica Celjske podružnice Združenja multiple skleroze Slovenije 
 
 

PO PRAVICAH POTNIKOV  
Goran Kustura 

 
Nedavno je bilo objavljeno stališče EDF glede Uredbe (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o 
pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu. Uredba je namreč v postopku sprememb in 
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dopolnitev (recast), kjer je EDF podal vrsto predlogov, predvsem za odpravo 48-urne predhodne najave 
potrebe po asistenci na železniški postaji. 
 
Stališče Evropskega parlamenta (amandma 101) je s predlogom soglasno, medtem ko Evropski svet v 
predhodni obravnavi (general approach) glede časa predhodne najave ni predlagal smiselnih izboljšav. 
Skrajšanje časa z 48 na 36 ur je namreč samo simbolično in ne pomeni uresničevanja Konvencije ZN o 
pravicah invalidov, ki v 9. členu (Dostopnost) določa, da imajo invalidi dostop do prevoza enako kot 
drugi.  Pri tem je Slovenija med državami, ki nasprotujejo odpravi predhodne najave in skupaj z nekaterimi 
drugimi članicami tvori večinski blok glasov. 
 

  
                                                                                                                                                                               Foto: MMC RTV SLO 

Pogajanja z EU inštitucijami so v zaključni fazi in odločitev se obeta na srečanju ob začetku hrvaškega 
predsedovanja sredi junija. Z zapletom in stališčem bomo seznanili tudi ministrstvo za infrastrukturo in stalno 
predstavništvo Republike Slovenije pri EU. 
 
 

OBVEŠČANJE INVALIDOV MED KORONAVIRUSOM 
 

   
            Borut Sever, predsednik NSIOS v oddaji Dnevnik (25.5.2020)             Foto: MMC RTV SLO 

Jasna Krljić Vreg, voditeljica prvih dnevnih poročilih na TVS1 ob 17.00 uri, je v studiu gostila Boruta Severja, 

predsednika Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, ki je spregovoril o problematiki  

dostopnosti spletnih informacij v prilagojeni obliki v času epidemije. Pohvalil je RTV, ki so opremili prispevke 

z uporabo znakovnega jezika v informativnih oddajah, tiskovne konference in invalidske organizacije, ki so v 

tem času bistveno okrepile svoje programe in dejavnosti na vseh področjih, ki zadevajo informacije. 

 

Prispevek si lahko pogledate na povezavi:  https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174695520  

https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174695520
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NARAZEN, A VSEENO SKUPAJ 
Anica Kotnik 

 

   
                                       Anica Kotnik                                                       Foto: A.K. 

Ko smo bolniki z multiplo sklerozo (MS) v mesecu februarju poslušali po medijih, da razsaja na Kitajskem 
nov koronavirus COVID-19, ki je zaenkrat še neozdravljiv, nam to ni bilo pomembno. Vsi smo si predstavljali, 
da je virus nekje daleč od nas in da nas ne more doseči. Toda glej ga, zlomka, kar naenkrat je bil pri nas. 
Zaprle so se šole, vrtci, domovi za upokojence, trgovine, knjižnice, zdravstveni domovi, gostinski lokali, 
podjetja, cerkve, zdravilišča itd. Ustavil se je tudi ves javni prevoz. Vrata je zaprla tudi naša Celjska podružnica 
MS v Trnovljah pri Celju, ki je bila prostor za naša srečanja, delavnice, vpis novih članov, reševanje stisk in 
problemov, za druženja itd. Prav vse nas je kar naenkrat obšel strah, kako zdaj, saj smo v mesecu marcu 
načrtovali občni zbor in razne delavnice. Vse je obstalo, vsa naša srečanja, druženja, ostali smo doma, z 
boleznijo multipla skleroza, v strahu, da nas doleti še koronavirus, saj smo rizična skupina bolnikov. Vse je 
bilo ustavljeno, srečanja v zdraviliščih, skupna telovadba, zdravljenje in tudi obnovitvena rehabilitacija.  
 
Kljub osamitvi pa smo se bolniki z MS povezali prek telefonov, facebooka, video povezav in e-pošte. Kar 
kmalu nas je poklicala naša predsednica Betka Pongrac in nas povprašala, kako smo, ter nas seznanila s 
pomembnimi novicami. Tudi bolniki smo se poklicali med seboj in si podelili dobro in slabo prek telefonov. 
Čeprav je bilo marsikomu izmed nas zelo težko, pa nas je glas prijateljice ali prijatelja, ki ima podobne težave, 
malo potolažil in osrečil. Ves čas epidemije, ko smo narazen, daleč drug od drugega, smo vseeno povezani s 
toplo besedo, kakšnim lepim sporočilom, voščilom ali lepo mislijo. Na prvem mestu pa so nas spremljale 
besede OSTANITE ZDRAVI IN OSTANITE DOMA! Vsi bolniki z boleznijo MS si želimo, da bi ta epidemija čimprej 
minila in bi se lahko spet srečali in objeli v realnem življenju. Čeprav se zavedamo, da tako, kot je bilo, nikoli 
več ne bo, je naša prva skrb  ZDRAVJE in kako lahko sami poskrbimo za njega. 
 
 

GLAS ŽENSK Z OVIRAMI 

 
Redna profesorica dr. Darja Zaviršek s Fakultete za socialno delo, ki je skrbnica evropskega projekta 

RISEWISE za Slovenijo, vabi k sodelovanju ženske z ovirami, ki so stare več kot 18 let in živijo v Sloveniji. 

Anonimna anketa je del mednarodne raziskave, ki poteka v Italiji, Španiji in Sloveniji.  
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Kot so zapisali na spletni strani, kjer lahko tudi rešite anketo (https://www.1ka.si/a/274046), je cilj raziskave 

spoznati življenje žensk z ovirami in prispevati k temu, da se vključijo v razpravo o ovirah, ki jih doživljajo in 

ki jim preprečujejo, da bi aktivneje sodelovale k vsakdanjem življenju in bile samostojne. V anketi je poseben 

poudarek namenjen vprašanjem enakosti žensk in socialni izključenosti. Podatki, zbrani v Sloveniji, bodo 

znani v letošnjem letu in objavljeni v znanstvenih in strokovnih delih.  

 

 

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: 

 Po dveh mesecih dežuranja opažamo, kaj vse prihaja na plano pri ljudeh, ki so v osami, ali pa so se te 

zdaj ozavedli. Pravi bilančni obračun s svojim življenjem na robu suicidalnosti. Zlasti trpijo ti, ki so 

zaprti po domovih. Poskušamo prav vse, da bi jim pomagali v teh usodnih časih; 

 V naši oddaji Ozrimo se na Radio Robin, smo 21. maja ob 11.00 uri govorili o pandemiji. Oddaja je 

vzpodbudila veliko število klicev, saj je imela velik odmev na Primorskem.R. Robin je oddajo celo 

ponovil, ker je bilo izjemno veliko odziva s strani poslušalk in poslušalcev s Severne Primorske;  

 Po dolgem času smo uspeli z iniciativo, da NLB odpre svojo podružnico v Ljubljani na Brodu, ki je bila 

zaprta dva meseca. Invalidi z vozički pa niso uspeli priti do naslednje podružnice, ki je bila v Šentvidu 

zaradi strmega Vižmarskega klanca. Najprej pa smo morali prepričati odgovorne v NLB, da so sploh 

izpisali lokacijo svoje podružnice in telefonsko številko, kamor so se lahko obrnili tisti, ki so vsaj imeli 

zagotovljen prevoz. V tem času namreč tudi ni bilo javnega prevoza, kar je bila še dodatna težava pri 

dosegu banke. Žal pa je NLB napovedala, da bo ukinila kar deset podružnic širom Slovenije, o čemer 

lahko preberete tudi poseben članek na strani 13; 

 Delovni invalidi iz Boštanja, ki nas je že klical prav v času najhujše izolacije, bo zdaj napoten na 

invalidsko komisijo, vendar mora zbrati vso potrebno dokumentacijo za obravnavo;  

 Angela iz Mozirja nas je opozorila, da se nenehno jezi, ko v sredstvi javnega obveščanja posluša 

angleške besede namesto slovenskih za kopico besed, ki jih imamo tudi v slovenskem jeziku. Nazadnje 

je bila te dni razočarana nad stalno uporabo angleške besede »voucher« namesto slovenske besede 

vrednotnica ali zadolžnica. Sama je celo telefonirala na nekaj medijev, vendar ti niso bili preveč 

navdušeni, saj niso imeli pojma, kakšno je slovensko ime. Poleg tega je bila tudi razočarana nad 

različnimi »drive in«, »coffee to go« in drugimi spakedranščinami, ki jih uporabljajo različni gostinci;  

 Klicala je priletna gospa z Gorenjske, ki ne more razrešiti zelo čudne domače situacije, saj je njena hči, 

ki ima tudi že čez 50 let, odvisnica in mati treh otrok. Moti jo predvsem to, ker hči, ki sicer stanuje 

nekaj kilometrov stran, ne skrbi za svoje tri otroke in se gospa boji, da bodo tudi ti šli po hčerini poti. 

Svetovali smo ji, da se obrne na center za socialno delo v njihovem kraju, ki morda primer že pozna 

in bodo znali ukrepati. Poleg tega pa je klicateljica navedla še kup svojih zdravstvenih težav in delno 

invalidnost zaradi telesne okvare; 

 Invalidka iz Kranja nas je prosila, če ji lahko uredimo prevoz plenic za inkontinenco iz lekarne na njen 

dom. V sodelovanju z izvajalko posebnega socialnega programa Veriga psihosocialne oskrbe in 

druženja, smo to takoj uredili.  

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. 

https://www.1ka.si/a/274046
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NA KOLO ZA ZDRAVO TELO 
Dragica Mirnik 

 

  
                 Prijateljstvo je dar                      Foto: Dragica Mirnik 

Vsak dan in vsak trenutek piše zgodovino. Vsaka generacija otrok se v šoli uči o zgodovini in o tem, kaj je 

zaznamovalo ljudi, kaj jih je osrečilo ali jih pognalo v brezno brez upanja v svetle prihodnosti. Vojne in različne 

epidemije in bolezni so kot ostra kosa morile ljudi. Tudi zanamci se bodo učili, kako krut je bil čas, ko se je 

bilo potrebno boriti s korono, zaradi katere je svet obstal. Mnogi ljudje so umrli, mnogi bodo imeli posledice, 

mnogi pa smo imeli srečo, da nismo zboleli. Morali smo upoštevati navodila pristojnih in ostati doma. Drug 

drugega smo preko telefona vzpodbujali in verjeli, da bomo te čase premagali le skupaj in srečno zaživeli 

tako, kot smo vajeni. In vsak dan smo bili bližje cilju in dočakali dan, da smo začeli z aktivnostmi. Vajeni smo 

jih, saj že leta v društvu potekajo različne dejavnosti preko katerih tudi tkemo prijateljstvo. Prijateljstvo je 

dar, ki ga ni moč kupiti, je pa vredno kot zlato in pomembo za naše boljše počutje in lepše življenje. 

 

V sredo, 20. maja, se nas je  zbralo pred Medobčinskim društvom delovnih invalidov v Celju se  je zbralo kar 

lepo število kolesarjev. Po uvodnem pozdravu in varnostnih navodilih, so kolesarji prevozili krajšo razdaljo 

kot ponavadi, saj nam je karantena vzela tudi nekaj kondicije. Nekaj članov pa se je zadržalo v pisarni. 

Pogovarjali so se o trenutni situaciji in o stiski, ki jo je vsak po svoje na svoj način preživljal v teh mesecih. 

Nikomur ni bilo lahko, saj imajo nekateri svojce oddaljene in je bila osama in osamljenost kar huda.  Da ne 

kršimo pravil, smo si za kratek čas izposodili dvorišče pred pisarno. Najprej je bilo treba nazdraviti za novo 

športno sezono in na skorajšnje življenje brez korone. Ob skromni malici smo se pogovarjali in drug drugemu 

hiteli poročati o življenju, ki smo ga preživljali doma. Vsi smo si bili enotni, da se je svet ustavil. V tem času 

smo se nekaj naučili, med drugim tudi to, da je vsak trenutek, ki ga preživimo svobodni in zdravi, pomemben.  

 

Hvala življenju, hvala naravi, hvala vsem dobrim ljudem in vse dobro in boljše zdravje bolnim. Osamljenim 

pa lahko tudi mi pomagamo s prijazno besedo, s klicem po telefonu in povabilu na srečanja in druženja, ki jih 

bomo pripravljali. Na prvem mestu je skrb za naše zdravje, zato bomo še naprej upoštevali navodila 

pristojnih. Rekreacija, pohodi, kolesarjenje in druge vrste športnih aktivnosti so za vsakega izmed nas 

potrebna, zato, spoštovani člani, pridružite se skupini, ki je vedno pripravljena deliti dobro voljo, se 

prilagoditi posameznikom in s tem tudi zdraviti dušo in telo.  
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  POGOVOR LAHKO REŠI SKORAJ VSE 
 

V nedeljo 31. maja, bo na Radiu Triglav, kot gost oddaje nastopil Borut Pogačnik, vodja dežurne 

psihosocialne službe ZIFS za pomoč ranljivim skupinam, ki bo spregovoril o delovanju psihosocialne službe, 

ki ni namenjena samo invalidom, ampak tudi vsem drugim državljanom, vsak dan v tednu med 8.00 in 21.00 

uro na številki 041 381 679. Oddajo, ki smo jo posneli sredi tedna, bo zaradi velikega zanimanja predvajanja 

dvakrat, in sicer ob 11.05 in 16.05. Dosedanje izvajanje v marcu, aprilu in maju, je bilo izjemno uspešno in 

ljudje še vedno potrebujejo pogovor in pomoč.   

 

Zanimiv pogovor bo vodila Monika Sušanj v nedeljo, 31. maja, ob 11:05 uri. Drugič lahko oddaji prisluhnete 

ob 16.05 uri. Bodite na Triglav frekvencah, ki so: 96, 101.5, 101.1, 89,8 in 103,5 MHz. 

 

 

SREČANJE ČEBELARJEV – NAŠI ČEBELARJI ŽE TOČILI 
Jože Globokar 

 

 
                            Točenje medu                        Foto: Dušan Slana 

V prostorih Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije so se 23. maja 2020 sestali čebelarji, člani Čebelarske 

sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije. V pozdravnem nagovoru je čebelarjem paraplegikom in  

tetraplegikom dobrodošlico zaželel predsednik društva Stanko Novak, pridružil pa se mu je tudi predsednik 

Zveze Dane Kastelic, ki je poudaril pomen in vlogo čebelarjev paraplegikov in tetraplegikov. Nato je v poročilu 

o delu čebelarjev in delu v učnem čebelnjaku poročal Dušan Slana. Med drugim je povedal, da so v letošnjem 

maju že točili in da je s pridelkom zelo zadovoljen. V naslednji točki dnevnega reda so za vodjo Čebelarske 

sekcije imenovali skrbnika čebelnjaka Dušana Slano, nato pa sprejeli še program dela sekcije.  

 

Naši čebelarji letos že točili 

Prvi letošnji med, ki so ga čebele nabrale v osmih panjih v učnem čebelnjaku, je iz točila pritekel že koncem 

maja. Za čebele ni bilo karantene in so na cvetovih pridno nabirale sladko medičino in z njo polnile celice 

mediščnega satovje. Ob pregledu panjev je čebelar Dušan Slana ugotovil, da je med dovolj dozorel in 

primeren za  točenje. In tako se je začelo najbolj prijetno vendar tudi zahtevno čebelarsko opravilo - točenj 
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medu. Celotno satje so vzeli iz medišča, vsakega posebej dali v ometalnik, nato pa s posebnimi čebelarskimi 

vilicami, odstranili voščeni pokrov na satju, s katerim so čebele zaščitile med pred vlago. Odkrita satja so 

vstavili v točilno posodo in s pomočjo centrifugalne sile je pritekel prvi letošnji med. Prazno satovje so 

čebelarji nato očistili in ga vrnili nazaj v panje. Med pa so natočili v kozarce in ga nekaj poslali tudi na 

Madžarsko, kjer bo predstavljen na prireditvi Medeni popoldan. 

 

 

S ŠTIRIKOLESNIKI PO IDRIJSKO-CERKLJANSKEM HRIBOVJU 
Janez Učakar 

 

 
                               Foto: Zveza paraplegikov Slovenije 

V našo deželo je že pošteno zakorakala pomlad in z njo toplo sončno vreme. Takšne razmere pa najbolj ljubijo 

motoristi. Po dolgi karanteni zaradi koronavirusa smo končno dočakali sprostitev razmer.  

Na pobudo vodje ATV sekcije Gregorja Gračnerja in Zveze paraplegikov Slovenije smo dobili zeleno luč za 

organizacijo 9. moto zbora.  Prijazni upravitelji  Doma bratstva bolnikov in invalidov Zaplana so nam že drugič 

ponudili svoje nastanitvene prostore. V petek, 22. maja 2020, se v večernih urah zbralo 12 ljubiteljev 

hrumenja motorjev in ob večerji uživalo v prijetnem druženju. Traso sta nam predstavila Jordan Ušaj in 

Klavdij Puc s cestnim trokolesnim motorjem pa se nam je pridružil še Damjan Peklar. 

 

V svežo, rahlo oblačno soboto  smo se iz Zaplane odpravili po gozdnih poteh čez hribe in doline  proti 

Rovtarskim Žibršam do Medvedjega Brda. Pot smo nadaljevali preko Godoviča do Črnega vrha, ki nas je 

naprej vodila skozi Zadlog po hribovju Tisovca. Po gozdnih poteh Trnovskega gozda smo preizkusili 

sposobnosti vožnje po neurejenih cestah. Sledil je spust v Čepovansko dolino. Naslednji postanek smo 

opravili na smučišču Lokve. Tam pa se nam je pridružil še naš član Ivan Hvala in nas zapeljal do svojega doma 

na najvišje ležečo primorsko vas Vojsko na 1129 metrov nadmorske višine. Čas nas je že priganjal, zato smo 

se kar hitro spustili po dolini Idrijce skozi znamenite Klavže do Divjega jezera. Nadaljevali smo skozi spodnjo 

Idrijo proti Ledinam, kjer so nam na kmečkem turizmu »Pr Jureč« postregli s tradicionalnimi žlikrofi in 

golažem. Naprej smo se skozi Žiri zapeljali do Hotavelj in se od tam preko Leskovce povzpeli na smučišče Črni 

vrh nad Cerknem. Vreme je ponujalo krasen pogled na okoliške hribe. Po skupinskem fotografiranju smo se 

odpravili nazaj v dolino, preko Gorenje vasi do Zaplane. Dan smo zaključili z dobrotami na žaru, noč pa nam 

je podarila malo dežja in s štirikolesnikov spral prah, ki smo ga skozi dan pobrali z makadamskih poti.  Krasno 

vreme, prijetna druščina, prečudovita pokrajina primorskega in gorenjskega podeželja, nam je pustila 

prijeten pečat v naših srcih. Tudi v prihodnje si še želimo odkrivati neznane kraje naše barvite dežele na 

sončni strani Alp. Na desetem jubilejnem moto zboru v Pineti bomo v začetku oktobra raziskali slovensko in 

hrvaško Istro. 
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TAO TE CHING 2. del 
Dr. Marko Pavliha 

 

 
                           Delo je od MoT                                                           Foto: society6.com 

Tao Te Ching je napisan(a) v pesniški obliki in naj bi vseboval(a) okrog pet tisoč kitajskih pismenk, 
razporejenih v 81 verzov oziroma pesmi ali proznih odlomkov. Poleg Biblije velja za najbolj prevajano 
besedno mojstrovino, katero je Lao Ce ustvaril na prigovarjanje enega od svojih občudovalcev, stražarja na 
severni meji Kitajske, na katerega je naletel med svojim popotovanjem na zahod. Tao je v angleščino kot 
linguo franco prevedla in jo izčrpno komentirala množica izvrstnih poznavalcev kitajske filozofije in jezika, 
denimo Thomas Cleary, Stephen Hodge, Gia-Fu Feng in Jane English, Jonathan Star, Stephen Mitchell, Derek 
Bryce in Léon Wieger, Sam Hamill, John C.H. Wu, Michael LaTorra in Witter Bynner, poslovenila pa ga je Maja 
Milčinski (Dao de jing,  Mladinska knjiga, 2009). Meni je seveda najljubši dr. Wayne W. Dyer, ki se je eno leto 
intenzivno vživljal v Starega Mojstra in Tao, ga ponotranjil in posodobljenega za 21. stoletje delil z navadnimi 
smrtniki v knjigi Change Your Thoughts, Change Your Life: Living the Wisdom of the Tao (Hay House, 2007). 
Že prvi modrostni verz nas sooči z mišljenjem, ki se dozdeva paradoksalno zlasti duhovno odrevenelim 
zahodnjakom, na vzhodu pa je dokaj udomačeno. Če je Tao lahko izpovedan, ni večni Tao, kajti ime, ki je 
poimenovano, ni večno ime. Zato nosi ime in je brez njega, tako kot se vesoljni brezimenski izvor 
imenuje Mati deset tisočih reči. Bistvo je v mističnosti, zato nam Dyer svetuje, da se odpremo, da manj 
sodimo, bolj poslušamo in opustimo prakso nenehnega etiketiranja in poimenovanja vsega in vseh, kar nas 
obkroža. 
 
Tao izhaja iz koncepta očitne dualnosti in navidezno protislovne eno(tno)sti. Biti in nebiti se vzajemno 
napajata, težko je rojeno v lahkem, dolgo je definirano s kratkim, visoko z nizkim, lepoto vidimo zaradi grdote 
in dobro poznamo zaradi slabega, popolnost je sestavljena iz ženskega in moškega 
načela, yin in yang.  Modrec lahko deluje brez napora in uči brez besed, neguje stvari, ne da bi jih posedoval, 
dela brez pričakovanja nagrade in tekmuje brez želje po rezultatih. Ko je delo opravljeno, naj bo pozabljeno. 
Pogosto dosežemo več z manj poskusi, zgolj biti je najpomembnejše.  
 
Eno od ključnih sporočil taoizma tiči v tretjem verzu, ki spodbuja k prakticiranju ne-delovanja, a se ne kaže 
zgolj v  očiščevanju uma in srca ter umirjanju ambicij, marveč v nenehnem spraševanju, kako lahko 
pomagamo. Taoistični wu-wei je briljantno razložil sociolog in psihoterapevt Borut Pogačnik v predgovoru 
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imenitnega Kojčevega Učbenika življenja. Gre za to, pravi, “da prepuščamo, da se stvari zgodijo, da 
dopustimo naravni potek, da ne posegamo s svojo večkrat napačno močno voljo in s tem samo motimo 
naravni red, ki deluje tako na zemlji kot v vesolju,” gre za “ustvarjalno pasivnost, iz katere črpa intuicija in 
inspiracija” ali naravni red, ki deluje v dobro vseh. Čeravno Martin Kojc nikjer ne uporablja izrazov Tao in wu-
wei, Borut Pogačnik prepričljivo domneva, da je poznal taoističen pogled na svet, ki ga je potrosil po evropski 
in slovenski duhovni grudi. Tao je neskončen in neizčrpen prednik vsega, zato nas bi moral navdajati s 
skromnostjo in ponižnostjo ali kot je izpovedal Dyerjev učitelj Nisargadatta Maharaj, “v modrosti vem,  da 
sem nič, v ljubezni vem, da sem vse, in med njima se premika moje življenje.” 
 
Živeti moramo nepristransko, brez diskriminiranja, zato ne obsojajmo drugih, temveč poskušajmo v ljudeh 
videti sebe, kar nam bo pomagalo pri krotenju bahavega ega, ki nas prepričuje, da smo nekaj posebnega in 
imenitnejšega. Wayne Dyer je ta nadležni EGO posrečeno opisal kot Edging God Out, torej izrivanje boga iz 
naše zavesti, duše ali višjega jaza, kar nazorno izpričuje škodljivost egoizma. Vsakdo lahko izbere, da bodisi 
spokojno gosti boga ali pa se nemirno udinja egu (… to be a host to God or a hostage to your ego …). Bodimo 
v kreativnem zanosu, zato se zavedajmo skrivnostne ženske energije, ki jo je Lao Ce večkrat poudarjal – 
pomislite! – že pred poltretjim tisočletjem. 
 

 
        Foto: abebooks 

Tao Te Ching opeva vodo kot vrhovno dobro, ki brez truda hrani vse in teče v nižine, katerim se človek 
prepogosto izogiba (kdo ve, ali je naša Ana Soklič prav tu črpala navdih …). Voda je kot tišina in nenehno 
spreminja agregatna stanja: enkrat je tekoča, drugič para, tretjič led in potem sneg in dež in izvir in reka in 
jezero in ocean in zopet nazaj v soparo in oblake. Tako kot vse izvira iz morja in se zopet steka vanj, tako je 
vse rojeno s Taom in se spet zliva v to celostno popolno dobro. Naše življenje je povratno potovanje od izvora 
do ponora, od vesoljne matere in nazaj v njeno naročje. Najmehkejše prevlada nad najtršim in tisto brez 
vsebine prodre tja, kjer ni prostora. Zategadelj posnemajmo oceane, ki so najmogočnejša sila na našem 
planetu, saj so nižje od vseh rek in potokov, ki se jim slej kot prej pridružijo,  ostanimo majhni, namesto 
vzvišeni. Ocean je kralj stoterih vodotokov, ker leži pod njimi, moč mu daje ponižnost. Kdor živi v skladu z 
naravo, ne nasprotuje poteku stvari, ampak se premika v harmoniji s sedanjostjo, vedoč, kaj je treba resnično 
postoriti, poučuje brez besed in deluje brez dejanj, h koreninam se vrača s popuščanjem ega. Prizemljeno 
prebiva blizu grude, meditira globoko v srcu, misli mu tečejo kot reka, s soljudmi ravna nežno in prijazno, drži 
besedo, upravlja pravično in pravočasno izbira prave trenutke. 
 
Osupljivo je, pravzaprav mistično, da so pred približno 2500 leti na različnih krajih Gaje vzcvetele identične 
modrosti, kar nakazuje na kolektivno, celostno ali kozmično zavest. Med delfskimi nauki je recimo čislana 
maksima “spoznaj samega sebe” kot da je edina, čeravno jih je kar 147 in pripadajo sedmim modrecem  s 
konca 7. in začetka 6. stoletja pred našim štetjem: Talesu iz Mileta, Pitaku iz Mitilen, Bijasu iz Prien, Solonu 
iz Aten, Kleobulu iz Linda, Majsonu iz Oete in Hilonu iz Šparte. Mnogo delfskih nasvetov se ujema s Taom, 
recimo “ničesar preveč”, meden agan, torej nič manj, nič več, ravno prav in zmerno. Nenehno pehanje ni 
dobro, boljše je drseti kot val oceana in brezciljno lebdeti kot veter, kajti iz prepolnih dlani se bo razlilo, 
pretirano brušeno rezilo bo hitro izgubljeno in če sebe okitimo s jantarjem in zlatom, nas nihče ne more rešiti 
pred padcem. Vedeti je treba, kdaj odnehati in se ustaviti. 
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VIRTUALNA DIRKA LETA 
 

 
                    Tudi Štefka komaj čaka na virtualno dirko                Foto: nocna10ka.net /Nočna 10ka (FB) 

Res je, prav ste prebrali, junija prihaja prva slovenska virtualna dirka. Projekt bo izveden 27. junija, rezultat 

pa boste lahko postavili med 10.00 in 24.00 uro. Če želite biti del virtualne dirke, tako kot bo Štefka Vegan 

iz Maribora, in prejeti unikatno medaljo, potem sodelujte. Prijavite se lahko na naslednji povezavi: 

http://www.nocna10ka.net/prijava. Po plačani startnini boste prejeli svojo startno številko. Na dan tekme si 

jo pa natisnite, pripnite ter si izberite svojo progo, katero boste odtekli.  

 

»Prva medalja v izredno težkih okoliščinah. Pa vendar smo frajerji. Tristo nas je takih v Sloveniji, ki imamo 

to medaljo in med njimi sem tudi jaz,« se je pohvalila naša športnica Štefka Vegan. 

 

 
           Medalja Štefke Vegan                                        Foto: Štefka Vegan       Štartna številka Štefke 

Štefka Vegan nam je sporočila, da je ponosna, da je del te virtualne zgodbe, in da bo štartala 27. junija ob 

10.00 uri pri hotelu Paka. Njena štartna številka je pa 14050, katera je pa vaša? (kl)  

http://www.nocna10ka.net/prijava
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INVALIDI BODO ZOPET PRIKRAJŠANI 
 

 
                                  Foto: nlb.si 

Naša največja banka NLB, sporoča žalostno novico, da bodo s 15. junijem zaprli še deset poslovalnic po 

Sloveniji, in sicer naslednje: Bled, Lucija, Mislinja, Radenci, Semič, Senovo, Stari trg, Šentvid in Poljanska ter 

Tržaška v Ljubljani.  

 

Ob tem bodo zopet na udaru najtežji invalidi in starostniki, ki z invalidskimi vozički in tudi peš, ne morejo 

do oddaljenih podružnic, ki so v nekaterih primerih od banke oddaljene celo po deset in več kilometrov. Zlasti 

velik problem bo v Starem trgu pri Ložu in v Mislinji na Koroškem. Ker so v Črni na Koroškem že lani zaprli 

svojo podružnico, se je svet občin te regije odločil korenito nasprotovati tej ukinitvi, kakor nam je sporočil 

tudi publicist Marijan Lačen iz Črne na Koroškem.  

 

Ko banka piše, da so se spremenile navade njenih klientov, je bržkone pozabila, da z nobeno svojo uredbo 

ne more odpraviti invalidnosti in s starostjo povezanih degenerativnih sprememb pri občanih. (bp) 

 

 

 

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) 


