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UVODNIK

V trenutku pisanja tega uvodnika ni na razpolago informacij, ki bi omogoËale 

povsem jasen odgovor na zastavljeno aktualno vpraπanje. Zato pojasnjujem takole: 

kratkoroËno gledano skoraj zanesljivo da, z dolgoroËnega vidika pa najverjetneje ne. 

V vsakem primeru pa si bo potrebno πe kako prizadevati za nove pragmatiËne reπitve, 

ki bodo zagotavljale æeleno zdravstveno in socialno varnost. Oboje namreË odloËilno 

vpliva na kvaliteto naπega æivljenja.

Ena od bistvenih predpostavk reforme je, da so posamezni dræavljani tudi sami 

odgovorni za svojo socialno in zdravstveno varstvo ter da morajo nasploh poveËati 

svoj aktivni odnos do lastnega poloæaja v druæbi. SamouresniËevanje distrofi kom v 

naπem druπtvu ni tuje, saj to æe desetletja udejanjamo v okviru naπih posebnih social-

nih programov, πe posebej pa v obeh invalidskih podjetjih, to je v Birografi ki Bori  in 

v Domu dva topola. Socialni menagement in tekmovanje na træiπËu spremljata naπe 

vsakdanje æivljenje kot neloËljivi sestavini odloËitve, da æivimo v aktivnih socialnih 

vlogah in sami soodloËamo o svoji prihodnosti.

Dogajanje v letu 2005 je sicer prineslo nekaj neprijetnih dogodkov za invalide, 

pri tem mislim zlasti na πe nekaj ponavljajoËih medijskih napadov, ki so zreæirani v 

politiËnem zakulisju, nimajo pa nobene resniËne podlage ali upraviËila. Zgodil se je 

tudi resen poskus poseËi v invalidski javni denar, ki se zbira v Fundaciji invalidskih in 

humanitarnih ogranizacij (FIHO), a je bil zaenkrat razumno zavrnjen, ko smo invalidi 

s skupnimi moËmi avgusta zbrali okrog 7000 podpisov dræavljanov za predhodni za-

konodajni referendum. 

Visoko cenimo ravnanje dræavnega zbora Republike Slovenije ob koncu leta pri 

novelaciji Zakona o dohodnini, kar je invalidom povrnilo prej odvzete  davËne opros-

titve, med katerimi je za distrofi ke izredno pomembna oljaπava glede obËasne fi ziËne 

pomoËi druπtvenim Ëlanom v okviru izvajanja posebnih socialnih programov.

Izraæam visoka priËakovanja do Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slov-

enije (NSIOS) in Sveta vlade RS za invalide, ki bosta po mojem mnenju v letu 2006 

odigrala kljuËno vlogo pri ohranjevanju socialnih pravic invalidov in smiselnem nad-

aljnem razvoju slovenskega invalidskega varstva. 

Boris ©uπtarπiË,

predsednik Druπtva distrofi kov Slovenije

Ali ekonomska reforma 
ogroæa zdravstveno 
in socialno varstvo 
distrofi kov?



maæ 53

KAZALO • MAÆ 5

Revija

Druπtva distrofikov Slovenije

Izdajatelj:

Druπtvo distrofikov Slovenije, 

Linhartova 1, 

1000 Ljubljana

Uredniπtvo:

Boris ©uπtarπiË,

odgovorni urednik, 

Vesna Veingerl -

glavna urednica, 

Uredniπki svet:

Marjan benkoviË, Tina Cerk, 

Vesna GregorËiË, Suzana JeriË, 

Tadej Koroπec, Borut PogaËnik, 

Mateja Toman, Katarina Urh

Oblikovanje:

Birografika BORI, d.o.o.,

Barbara Bogataj-Kokalj,

Sonja Eræen

GrafiËna priprava:

Birografika BORI, d.o.o.,

Linhartova 1, 1000 Ljubljana

Tisk:

Birografika BORI, d.o.o.

Naslov uredniπtva:

Druπtvo distrofikov Slovenije,

Linhartova 1, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 47 20 500

Fax.: 01 43 28 142

Æiro raËun: 03134-1000000534

Revija praviloma izhaja dvakrat 

letno. Namenjena je vsem, ki jih 

zanima delovanje druπtva in 

æivljenje njegovih Ëlanov.

Revija je brezplaËna in v javnem 

interesu, zaradi Ëesar na po-

dlagi 8. toËke 26. Ëlena Zakona 

o davku na dodano vrednost

(Uradni list RS πt. 89/98) ni 

zavezana k plaËilu DDV.

Fotografi ja z naslovnice: 

Marjan BenkoviË s sinom

Uvodnik

Ali ekonomska reforma ogroæa zdravstveno in socialno varstvo distrofikov?.. 2

V ospredju

Aktivno skozi æivljenje ......................................................................................... 4

Maæev vrtinec 

Letna konferenca EAMDA-e v Zagrebu................................................................ 9

TeËaj angleπkega jezika ........................................................................................ 9

Fzioterapija v sedmem nadstropju .................................................................... 10

Popoldan z Manco Koπir ................................................................................... 10

Dedek mraz je obiskal naπe malËke .................................................................. 12

Sodelovanje s prostovoljci fakultete za socialno delo ............................... 12

Poskus ropa v pritliË nih prostorih druπtva distrofikov slovenije ............ 12

Obmorska obnovitvena rehabilitacija v Domu dva topola v Izoli ................ 13

Rezultati vpraπalnikov o rehabilitaciji ........................................................... 14

RaËunalniπko izobraæevanje za Ëlane πtajersko - prekmurskega poverjeniπtva . 15

Kar je dobro za invalide, je dobro za vse ....................................................... 16

©tudentski koraki v samostojnost................................................................... 17

MAÆ pod lupo...................................................................................................... 18

V druæbi æivimo skupaj ....................................................................................... 20

Strokovnjak svetuje

Pravica do denarnega dodatka za pomoË in postreæbo ............................... 21

Ortopedski pripomoËki

Acqua Detox International................................................................................ 24

Fizioterapija

Fizioterapija prsnega koπa ................................................................................ 25

Kultura

V priËakovanju pomladI ..................................................................................... 28

Za najmlajπe ....................................................................................................... 28

©port

Precizna orientacija ........................................................................................... 29

RaËunalniπki kotiËek

Telefonirajmo ceneje preko omreæja VoIP........................................................ 33

Kriæanka ............................................................................................................. 36

Dragi bralci!
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Vaπe uredniπtvo
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Intervju z Ivom JakovljeviËem, 

sekretarjem Druπtva distrofikov Slovenije

AKTIVNO SKOZI ÆIVLJENJE 

Skoraj vsi poznate nasmejanega fanta, ki ste ga 

med drugim redno videvali tudi med obmorsko me-

dicinsko rehabilitacijo v Domu dva topola v Izoli. 

Predvsem tisti “hodeËi” ste morali velikokrat paziti, 

saj se je s svojim elektriËnim invalidskim voziËkom 

povsem nepriËakovano zakadil izza ovinka. Z dobro 

voljo æe vrsto let na druπtvu opravlja odgovorno 

funkcijo in je popolnoma vpet v vsakdanje æivljenje 

slovenskih distrofikov. 

Ivo JakovljeviË pri druπtvu ste za-

posleni æe veliko let. Kako ste priπli 

prviË v stik z druπtvom?

Mislim, da je bilo to æe v prvi polovici 

70-ih let, in sicer v bolnici Valdoltra, kjer 

sva bila s sestro Dragico æe kot otroka 

na razliËnih obravnavah in terapijah. 

Tam naju je namreË nekajkrat obiskal 

predsednik takrat πe Druπtva miπiËno 

in æivËno-miπiËno obolelih Slovenije 

Boris ©uπtarπiË. Od takrat sem bil tako-

rekoË vedno na tak ali drugaËen naËin 

v kontaktu z druπtvom in bil na mojo 

sreËo tudi vkljuËen v posebne socialne 

programe, ki jih je druπtvo æe tedaj izva-

jalo za distrofi ke. Moj poloæaj koristnika 

nekaterih programov druπtva je bil πe 

toliko bolj pomemben v Ëasu, ko sem 

bil v Zavodu za usposabljanje invalidne 

mladine v Kamniku (ZUIM), kjer sem 

tudi ob podpori starπev preæivel 11 lepih 

najstniπkih let ter v Ëasu po zakljuËeni 

srednji πoli.

»e se ozrete nazaj, kaj je vplivalo 

na vaπo zaposlitev na DDS?

Zagotovo πtevilni pozitivni posredni 

in neposredni uËinki delovanja druπtva. 

Tu mislim predvsem na dejstvo, da sem 

se seveda æe v puberteti zaËel zavedati, 

da bodo zaradi napredujoËe narave 

moje invalidnosti podroËja potencialnih 

moænosti za zaposlitev obËutno oæja, 

kot so bila to npr. pri ostalih. Da je kljub 

distrofi ji, odvisnosti od invalidskega vo-

ziËka in fi ziËne pomoËi drugega Ëloveka 

moæno biti socialno urejen in uspeπen 

ter zaposlen in s tem tudi ekonomsko 

neodvisen, sem videl pri πtevilnih ko-

legih distrofi kih, ki so bili zaposleni v 

invalidskem podjetju Birografi ka BORI, 

ki ga je ustanovilo druπtvo. Za dosego 

navedenega je potrebno precej lastne-

ga truda v obliki znanja in kulture, kar 

je eden od predpogojev, da ti druæba 

navkljub πe vedno prepogostimi (fi zi-

Ënimi in miselnimi) ovirami omogoËa 

aktiviranje tvojih potencialov. Eden 

odloËilnih dejavnikov za zaposlitev na 

druπtvu je bilo dejstvo, da sem bil po 

konËani srednji ekonomski πoli nekaj let 

vkljuËen v πtevilne aktivnosti druπtva 

predvsem kot uporabnik in le nekoliko 

kot izvajalec. Ker je bilo to delo zelo 

dinamiËno, raznoliko, razvojno narav-

nano in v veliki meri predvsem v stiku z 

ljudmi, sem z veseljem sprejel ponudbo 

predsednika druπtva in se leta 1980 

zaposlil na delovnem mestu socialnega 

organizatorja. Po pribliæno desetih letih 

sem zaradi narave in obsega del prevzel 

funkcijo poslovnega sekretarja druπtva 

in razmerje ≈uporabnik - izvajalec« se je 

spremenilo v prid slednjega.

Kaj je pri delu poslovnega sekre-

tarja najbolj pomembno?

To delo je zelo prepleteno s πtevilnimi 

soodvisnimi organizacijskimi, izvajalski-

mi in drugimi nalogami, od katerih je 

vsaka pomembna in bolj ali manj nujna 

za uËinkovito funkcioniranje sekretarja 

in s tem povezano delovanje oziroma 

poslovanje druπtva. Ob πtevilnih nalo-

gah, ki izhajajo iz samega druπtvenega 

statuta (izvajanje posebnih socialnih 

programov, usklajevanje z drugimi in-

validskimi organizacijami, mednarodna 

dejavnost ipd.) bi dodal πe potrebo po 

doloËeni meri empatije, ki je pri kvalitet-

nem delu z invalidi koristna in nujna. Pri-

merni dejavnik za kreativno in uËinkovito 

delo so profesionalni medsebojni odnosi 

zaposlenih ter angaæiranje zunanjih so-

delavcev za izvajanje druπtvenih nalog. 

Kot za ostale poklice tudi za mojega ve-

lja, da ne morem biti uspeπen, Ëe svoje-

ga dela ne opravljam z veseljem in sem 

glede na dinamiko πtevilnih dogodkov 

na invalidskem podroËju pripravljen pri-

spevati kako uro svojega prostega Ëasa. 

Kako je bilo s πolanjem za ta po-

klic?

Po konËani srednji ekonomski πoli 

sem se vpisal na Ekonomsko fakulteto, 

ki pa je zaradi kampanjskega naËina πtu-

Ivo z nasmehom izraæa veselje do æiv-
ljenja in optimistiËen odnos do svoje 
invalidnosti.
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dija in πtevilnih drugih prioritet, ki sem si 

jih takrat naivno postavljal, nisem uspel 

zakljuËiti. Kmalu po zaposlitvi sem do-

umel, da srednja πola ne bo dovolj za vse 

naloge in odgovornosti, ki jih s sabo pri-

naπa tekoËe delo. Zaradi tega sem pred 

nekaj leti ob delu uspeπno zakljuËil Viπjo 

πolo za poslovne sekretarje. Izobraæeva-

nje in stalno izpopolnjevanje na tak ali 

drugaËen naËin profesionalno prispeva 

k udejanjanju poslanstva druπtva in je za 

nas distrofi ke tudi obveznost in nuja. Le 

z znanjem bomo lahko sledili razvojnim 

trendom v druæbi in izvajali programe, ki 

jih potrebujemo in æelimo.

Kako v okviru vaπega dela sode-

lujete z drugimi invalidskimi organi-

zacijami? 

Tako naπe Druπtvo distrofi kov Slo-

venije kakor tudi druge reprezentativne 

invalidske organizacije se ukvarjajo s 

problemi, ki jih imajo posamezni invalidi 

v svojem æivljenju. Pri naπem druπtvu, 

v katerem oblikujemo in uveljavljamo 

sploπne in posebne interese distrofi kov, 

se seveda moramo zavzemati predvsem 

za uveljavitev teh naπih interesov. Ob-

stajajo pa tudi skupne potrebe invalidov 

(na primer pravica do izobraæevanja in 

neodvisnega æivljenja, zaposlitve, so-

delovanja pri odloËanju o pomembnih 

zadevah), zato je sodelovanje med 

invalidskimi organizacijami za dosego 

skupnih ciljev neizogibno. Za doseganje 

bolj specifi Ënih ciljev, ki zadevajo le po-

samezne skupine invalidov (npr. distrofi -

ke) pa se poveæemo s tisto organizacijo, 

ki ima zelo podobne cilje (obnovitvena 

rehabilitacija, prevozi). Samostojno 

pa se angaæiramo pri uresniËevanju 

lastnih razvojnih ciljev, kot je na pri-

mer center za asistirano ventilacijo. V 

okviru Nacionalnega sveta invalidskih 

organizacij Slovenije smo dosegli zelo 

visok nivo kulture sodelovanja. Menim, 

da spadajo invalidske organizacije med 

najbolj uËinkovite slovenske institucije 

civilne druæbe, ne glede na to, da se 

njihove programske zasnove med seboj 

razlikujejo. »udi pa me dejstvo, da do-

seæke invalidskih organizacij priznavajo 

v Evropskem invalidskem forumu (EDF) 

in v sorodnih invalidskih organizacijah 

dræav EU, pri nas pa se stalno pojavljajo 

posamezni nezadovoljni invalidi, ki s 

ponavljanjem enih in istih neresniËnih 

trditev v medijih æelijo to razvrednotiti. 

Kako glede na vaπe dolgoletne 

izkuπnje ocenjujete tekoËa dogajanja 

na podroËju invalidskega varstva 

danes in v preteklosti?

Slovenski invalidi smo tako kot v pre-

teklosti lahko πe vedno zmerni optimisti. 

Zakaj? Naπ sistem invalidskega varstva 

je v primerjavi z drugimi dræavami v 

okviru slovenskega ekonomskega stan-

darda na zadovoljivi ravni, a se s skandi-

navskimi deæelami, ki veljajo za vzor, iz 

ekonomsko-gospodarskih razlogov ne 

more primerjati. Kljub temu smo v Slo-

veniji dosegli æe veliko. Sprejeli smo Za-

kon o invalidskih organizacijah, imamo 

novi Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji 

in zaposlovanju invalidov, spremenjeni 

Zakon o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, ustanovili smo Fundacijo 

za fi nanciranje invalidskih in humanitar-

nih organizacij (FIHO), v 14. Ëlen Ustave 

RS je vkljuËena invalidnost kot prepoved 

diskriminacije. PriËakujemo, da bo v jav-

no razpravo posredovan predlog Zakona 

o izenaËevanju moænosti invalidov, ki bo 

zapolnil πe marsikatero pravno verzel. 

Upam, da bo kmalu priπlo do obljubljene 

operacionalizacije Koncepcije razvojne 

strategije invalidskega varstva v Slove-

niji, ki je bila v slovenskem parlamentu 

sprejeta æe leta 1990. 

Po ukinitvi Urada Vlade RS za invali-

de, ki s svojim delovanjem ni upraviËil 

priËakovanja invalidov, raËunamo na no-

vo imenovani Svet Vlade RS za invalide, 

ki æe reπuje πtevilna aktualna invalidska 

vpraπanja. 

Najnovejπi kvalitativni premik na za-

konskem podroËju je povezan z nedavno 

sprejetimi spremembami in dopolnitva-

mi Zakona o dohodnini, kjer je po veË 

kot letu dni znova vneseno doloËilo, po 

katerem se ne plaËuje dohodnina od pre-

jemkov za obËasno pomoË invalidom, ki 

jih fi ziËnim osebam izplaËujejo invalid-

ske organizacije. 

Ob navedenih spremembah in ten-

dencah se dogajajo tudi manj prijetne 

zadeve, ki πkodijo invalidskim organiza-

cijam in samim invalidom. To se nanaπa 

predvsem na delovanje vodilne skupi-

nice znotraj YHD - Druπtva za teorijo in 

kulturo hendikepa, ki kar naprej nekaj 

ruπi in zanika, nikoli pa jasno ne izrazi 

kaj pravzaprav æeli ustvariti. Njihova 

≈inovacija« osebne asistence sploh ni 

novost, saj jo v druπtvu distrofi kov za-

govarjamo in uspeπno izvajamo æe veË 

kot 30 let. 

Kakπna je vaπa vloga v Fundaciji 

za financiranje invalidskih in huma-

nitarnih organizacij (FIHO)?

V Svetu FIHO sem eden od 27 Ëlanov. 

Imenoval nas je Dræavni zbor RS, in sicer 

dva na predlog Vlade RS, ostalih 25 pa na 

predlog uporabnikov iz vrst invalidskih 

in humanitarnih organizacij ter po enega 

iz RdeËega kriæa Slovenije, Slovenskega 

karitasa in Gorske reπevalne sluæbe. Iz-

 Ivo v druæbi svoje sestre Dragice z druæino in æivljenjske sopotnice Lucke.
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kuπnje so pokazale, da sedanja sestava 

sveta FIHO omogoËa uËinkovito delo-

vanje tako invalidskih kot humanitarnih 

organizacij. Tudi razmerje med enimi in 

drugimi je ob hkratnem predstavniπtvu 

vlade uËinkovito. Menim, da Ëlani funda-

cije dobro poznamo potrebe organizacij, 

ki so nas v svet predlagale, in smo pri-

pravljeni zastopati tudi potrebe tistih, ki 

v svetu nimajo ≈svojih« predstavnikov. 

Na sejah sveta se razpravlja o zelo raz-

liËnih vsebinah, ki zadevajo delovanje 

fundacije, med katerimi je bilo v leto-

πnjem letu aktualno spreminjanje pra-

vilnika, sprejemanje navodil za uporabo 

meril pri ocenjevanju fi nanËno ovredno-

tenih letnih delovnih programov, navo-

dila o posredovanju informacij javnega 

znaËaja in pravilnika o organiziranju in 

izvajanju strokovnega nadzora v inva-

lidskih in humanitarnih organizacijah. 

Ob tem pa seveda ne gre pozabiti nalog, 

ki jih Svet fundacije opravlja vsako leto, 

kot so npr. sprejemanje fi nanËnega na-

Ërta in zakljuËnega raËuna, odloËanje o 

razporejanju sredstev posameznim upo-

rabnikom, upra vljanje s 40 % lastniskim 

deleæem Loterije Slovenije. Opravlja πe 

druge πtevilne naloge, ki jih doloËajo za-

koni in akti FIHO-a. Precej Ëasa porabim 

za Komisijo za ocenjevanje in pripravo 

predlogov za razporeditev sredstev 

FIHO invalidskim organizacijam, v kateri 

sem podpredsednik. »lanstvo v Komisiji 

za pripravo aktov FIHO pa ni Ëasovno 

obremenjujoËe.

Kaj menite o vsiljevanju izrazov 

kot so „hendikepiran, prizadet, manj 

zmoæen“ namesto uveljavljenega po-

imenovanja invalid ?

V izvornem pomenu je beseda “inva-

lid” pomenila doloËeno nesposobnost 

v primerjavi s povpreËnim Ëlovekom, 

vendar se je ta negativni naboj v zavesti 

sodobne Slovenije æe zdavnaj porazgubil 

in nima veË Ëustvenih dimenzij. »e reËeπ 

invalid, veËinoma misliπ na osebo, ki je 

na voziËku ali je slepa, gluha… Skoraj 

vsi Slovenci tega izraza ne dojemajo 

slabπalno. Za nekatere sem “drugaËen” 

in se zaradi tega sploh ne obremenjujem 

- tudi oni so zame drugaËni. Ta termi-

nologija je pri nekaterih naπih ≈kvazi 

strokovnjakih« πe vedno priljubljena 

tema eksperimentiranja. Tako uporab-

ljajo izraze hendikepirani, telesno 

ovirani, prizadeti, ljudje z motnjami v 

duπevnem ali telesnem razvoju, osebe 

s posebnimi potrebami, intelektualno 

ovirani. Najnovejπi izmiπljotini se reËe 

≈manjzmoæni«. In vsak od teh izrazov 

ni v niËemer boljπi ali korektnejπi od 

izraza invalid. Pri tem moram poudariti, 

da invalidov nihËe ne vpraπa, kako se ob 

takem poimenovanju poËutimo. Zgolj za 

primerjavo naj povem, da se predvsem v 

oæjih krogih posameznikov druπtva YHD 

v zadnjih letih poudarjeno izpostavlja 

primernost izraza hendikepiran nad 

invalidom, obenem pa ne pozabijo po-

vedati iz Ëesa izhaja beseda invalid. Prav 

tako ne razloæijo, da izraz ≈hendikep« iz-

vira iz obdobja po Krimski vojni, ko so se 

angleπki vojaki vraËali domov s teækimi 

telesnimi poπkodbami. Ker takrat niso 

imeli urejena denarna nadomestila, so 

jim dobrohotno doloËili najboljπe mest-

ne ulice za beraËenje. V roki so dræali 

klobuk: “hand” in “cap”, iz Ëesar izhaja 

≈handicap«. Kakorkoli enaËiti invalida z 

beraËem pa je v sodobni evropski druæbi 

skrajno nedopustno.

Pri tem nasilnem prizadevanju za 

grobo preimenovanje druæbene identite 

invalidov ne gre zgolj za naivno strokov-

nost, temveË za pragmatiËne politiËne 

cilje, kjer je v dnevni politiki za nekatere 

zelo moteËa povezanost v Nacionalni 

svet invalidskih organizacij Slovenije 

(NSIOS), doslej Svet invalidskih organi-

zacij Slovenije (SIOS). Naslednji temeljni 

razlog za tako poËetje pa vidim v priza-

devanju, da se riziËnost invalidnosti, ki 

je v Sloveniji vgrajena v sistem socialne 

dræave, ponovno prevali na invalida in 

njegovo druæinsko okolje. Bedno je, da 

nekaj naπih kolegov invalidov pri tem 

zavestno igra vlogo invalidskih janiËar-

jev. »e bi te teænje danes prevladale, 

ni veË dvoma, kaj bi se zgodilo. YHD in 

njihovi somiπljeniki si æe danes na razne 

naËine prizadevajo, da se sredstva FIHO 

odvzamejo invalidskim organizacijam, ki 

jih prejemajo za delovanje in izvajanje 

πtevilnih posebnih socialnih programov 

ter s tem povezanih naloæb in se pre-

usmerijo v dræavni proraËun. Da bi to 

pomenilo izrazito krËenje in celo ukinitev 

izvajanja nekaterih izredno pomembnih 

programov, nereden in nezanesljiv si-

stem fi nanciranja tovrstnih organizacij, 

poËasno, a zanesljivo upadanje vloge in-

validskih organizacij kot partnerjev dræa-

vi v socialnem dialogu, nekateri πe danes 

noËejo ali niso sposobni razumeti.

Ima dejstvo, da je Slovenija vsto-

pila v EU æe kakπen vpliv na sedanji 

razvoj dogodkov ali spremembe pri-

Ëakujete πele v prihodnosti?

DoloËene spremembe so se æe zgo-

dile. NSIOS, ki je krovna organizacija 

invalidskih organizacij v Sloveniji, je 

polnopravni Ëlan EDF-a postal z vsto-

pom Slovenije v EU. To je seveda po-

membno dejstvo, Ëe vemo, da je ravno 

EDF reprezentativna organizacija 50 

milijonov invalidov v EU, ki je na pre-

lomnici tisoËletja dosegla oblikovanje 

celovitih koncepcij in smernic za razvoj 

invalidskega varstva in v tem okviru 

tudi invalidskih organizacij. EDF vnaπa v 

prakso evropskih dræav visoko druæbeno 

identiteto invalidov in njihove invalidno-

sti ter ustreznega ravnanja v druæbenem 

okolju. Pozitivna posledica sodelovanja 

med slovenskimi invalidskimi organiza-

cijami in EDF-om se kaæe npr. v podpori 

EDF-a pri æe omenjeni spremembi 14. 

Ëlena slovenske ustave. Podprli so tudi 

sprejem zakona o invalidskih organi-

zacijah, prek EDF-a smo sodelovali v 

dvoletnem projektu PHARE o krepitvi 

druæbene vloge invalidskih organizacij. 

V teku so priprave za druge projekte, 

ki jih bomo v sodelovanju z EDF lahko 

kot nosilci izvajali za podroËje vzhodne 

Evrope ipd. Poleg navedenega so zelo 

pomembna tudi doloËila, ki obravnava-

jo invalidska podroËja v novi evropski 

ustavi in πtevilni ukrepi za izenaËevanje 

moænosti za invalide, ki razvejano po-

gojujejo kvaliteto æivljenja invalidov. V 

OZN je pred sprejemom Konvencija o 

pravicah invalidov, ki bo pravna podlaga 

πtevilnim predpisom, ki tako ali drugaËe 

zadevajo urejanje invalidskih vpraπanj 

tudi v Sloveniji. Osrednji dokument pa 

πe vedno ostaja Madridska deklaracija, 

ki doloËa pragmatiËno ravnanje druæbe 

do invalidov, pa tudi odgovorno obna-

πanje samih invalidov do sebe in svoje-

ga druæbenega okolja.

Ivo, bralci vas poznajo predvsem 

iz rehabilitacije v Izoli, kjer ste 

dolga leta vodili prostovoljce na 

mladinskih mednarodnih taborih v 

Domu dva topola. Kako je priπlo do 

tovrstnega sodelovanja in kakπne 

spomine imate sami na tisti Ëas?

V drugi polovici 80-ih let je priπlo do 

zatona mladinskega in drugega prosto-

voljnega dela v obliki πtevilnih delo-
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vnih brigad, ki so jih uspeπno zamenjali 

prostovoljni tabori. Ker je bilo πtevilo 

prostovoljcev v teh taborih praviloma 

obËutno manjπe in paleta opravil, ki so 

jih lahko opravljali bolj pestra, smo v dru-

πtvu sklenili to obliko prostovoljnega dela 

vkljuËiti tudi v poletne aktivnosti, ki so se 

æe takrat izvajale v Domu dva topola. V 

samem zaËetku delovanja doma ni bilo 

nobenih moænosti, da bi stalno zaposlili 

dovolj usposobljenih delavcev, pa tudi 

sedaj je πtevilo zaposlenih omejeno. Tako 

so bili prostovoljci, ki so k nam prihajali 

iz celega sveta, organizirani v tritedenske 

skupine po 12 mladih z razliËnimi kultur-

nimi vrednotami, ki so delali takorekoË 

vse: od ËiπËenja, razdeljevanja hrane, 

ki smo jo v dom vozili od drugod, nege, 

noËne deæurne sluæbe, pomoËi na plaæi, 

organiziranja aktivnosti v prostem Ëasu 

in drugega. Brez naπtetega si danes delo-

vanja doma ne moremo predstavljati. Kot 

so vËasih Dalmatince uËili plavati, sem tu-

di sam Ëez noË zaplaval v poloæaj, da kot 

taborovodja organiziram in vodim delo 

prostovoljcev. Predsednik druπtva Boris 

©uπtarπiË je bil namreË mnenja, da je to 

paË delo, ki ga lahko kvalitetno opravlja 

tudi distrofi k in se ob tem gradi kot po-

tencialno primerna oseba, ki bo mogoËe 

lahko nekega dne prevzela tudi kako 

drugo odgovorno nalogo. Tega takrat 

seveda nisem vedel, ampak je bila moja 

glavna skrb, kako to delo opraviti v zado-

voljstvo distrofi kov v domu in tudi samih 

prostovoljcev. Dodaten problem je bila 

tudi komunikacija, saj moja srednjeπol-

ska angleπËina ni dajala realne podlage 

za uspeπno izvedbo te naloge. Na sreËo 

so mi veliko pomagali prostovoljci sami. 

Po veË kot 15-ih poletnih sezonah vode-

nja taborov v domu lahko reËem, da sem 

v vsem tem Ëasu dobil πtevilne pozitivne 

izkuπnje. Enako pomembno, Ëe ne πe bolj, 

je dejstvo, da sem prek taborov spoznal 

veliko razliËnih dræav, kultur in obiËajev 

na bolj pristen naËin, kot bi to lahko prek 

knjig ali televizije, ter da sem si pridobil 

kar nekaj prijateljev iz razliËnih dræav, s 

katerimi sem v kontaktu πe danes. Mnogi 

verjetno ne vedo, da je bil eden od prvih 

taborovodij v Domu dva topola nam do-

bro poznan dr. Aleπ Praænikar.

Ali na prostovoljce v Izoli πe ved-

no raËunate?

Zagotovo. Funkcija taborov v Domu 

dva topola se je z leti sicer nekoliko 

spremenila, saj prostovoljci ne oprav-

ljajo del, ki so bila prva leta v njihovi 

pristojnosti in skupine so zato manjπe 

- do πest prostovoljcev. Osnovna naloga 

prostovoljcev πe vedno ostaja delo z 

ljudmi, organiziranje razliËnih aktivnosti 

z distrofi ki, omogoËanje razliËnih med-

sebojnih socialnih interakcij, med kate-

rimi velja izpostaviti uËenje tujih jezikov 

ipd., kar pa mnogi distrofi ki premalo 

izkoristijo. Potrebno osnovno oskrbo in 

pomoË jim namreË danes nudijo nego-

valci in sorodniki, zaradi Ëesar na æalost 

ne Ëutijo potrebe po stikih s prostovoljci, 

kar je zanje velika πkoda. 

Ali kdaj pogreπate Izolo ali imate 

rajπi delo na sedeæu druπtva v Ljub-

ljani?

Delo taborovodje v Domu sem pred 

dvema letoma prepustil mlajπim, ki so 

ga pripravljeni izvajati in si tako nabi-

rati specifi Ëne izkuπnje ter graditi svojo 

samopodobo. ©e vedno ostajajo πtevilne 

druge naloge, ki jih je potrebno izvesti v 

domu, kajti druπtvo je njegov ustanovi-

telj. ©tevilni posebni socialni programi, 

ki jih druπtvo za distrofi ke izvaja v domu, 

so na tem mestu kljuËnega pomena, 

zaradi Ëesar smo druπtveni sodelavci 

zelo pogosto v Izoli. Naπa prisotnost je 

pomembna zlasti v Ëasu poteka obnovit-

vene obmorske rehabilitacije, ki zahteva 

intenzivno sodelovanje veËih ljudi. Tudi 

lokacija doma z bliæino morja in lepim 

parkom veliko pripomore, da sem v dom 

vedno rad prihajal, pa naj bo to zaradi 

dela ali koriπËenja prostega Ëasa. 

V Ljubljani æivite v stanovanju, 

kar pomeni, da udejanjate neodvis-

no æivljenje invalida. Kako vam to 

uspeva?

Pred dobrimi πestimi leti sem prek raz-

pisa Stanovanjskega sklada MOL uspel 

dobiti neprofi tno stanovanje, ki je bilo 

osnovni pogoj, da sem si lahko ustvaril 

nek svoj æeleni stil æivljenja. Glede na 

dogajanja okoli sebe in moje interese ga 

poskuπam v Ëim veËji meri uresniËevati. 

Zelo pomembno vlogo v mojem æivljenju 

ima nedvomno partnerka Lucka, s katero 

æiviva skupaj peto leto, se dopolnjujeva 

in z optimizmom gledava na jutriπnji 

dan, teden, leto in πe kaj veË. Nepo-

greπljivi pri doseganju Ëimviπje stopnje 

neodvisnega æivljenje in s tem povezane 

kvalitete æivljenja so tako v mojem, kot v 

veËini primerov teæjih invalidov, razliËni 

tehniËni pripomoËki. Tako v stanovanju 

uporabljam stropno dvigalo, ki mi veliko 

pripomore pri transportu s postelje na 

voziËek ali sanitarije in obratno. Æal pa 

stropno dvigalo, elektriËna postelja, 

dviæna wc πkoljka in πe nekateri drugi 

zahtevnejπi tehniËni pripomoËki, ki 

jih invalidi nujno potrebujemo, kljub 

πtevilnim argumentiranim pobudam 

in predlogom tudi naπega druπtva, πe 

vedno niso na seznamu tehniËnih pripo-

moËkov, ki jih (so)fi nancira ZZZS. Zaradi 

visoke cene so invalidom teæje dostopni, 

kar negativno vpliva na kvaliteto æivlje-

nja πtevilnih invalidov in poslediËno na 

kvaliteto æivljenja njihovih bliænjih.

Zasebno ste velik πportni navdu-

πenec. Kateri πport vam je najbolj 

pri srcu?

©portov, ki me zanimajo je kar nekaj. 

Prednost pa imata predvsem nogomet in 

koπarka, zatem pa tudi drugi ekipni πporti: 

rokomet, hokej ter panoge v individualnih 

πportih. Evropska in svetovna prvenstva, 

Ivo je slovenske invalide zastopal maja 
2003 v New Yorku na zasedanjih odbora 
OZN, ki pripravlja novo konvencijo o 
invalidih.
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kakor tudi olimpijske igre so posebne 

zgodbe, ki jih praviloma ne zamudim, 

Ëetudi si jih ogledam zgolj po televiziji. 

Pogosto se razliËnih tekem ali tekmovanj 

udeleæim tudi v æivo, saj je obËutek ob 

polnih tribunah navijaËev nekaj nepopis-

nega. Spadam med πtevilne πportne nav-

duπence, ki menijo, da je mesto Ljubljana 

vse preveË maËehovsko do πporta, kar se 

v πtevilnih panogah dokazuje æe nekaj let. 

Moti me, da se odgovorni premalo potru-

dijo reπiti ta problem. 

Ali se tudi sami ukvarjate s kakπ-

nim πportom?

Da, s hokejem na elektriËnih invalid-

skih voziËkih in s precizno orientacijo. Æe 

v obdobju, ko sem v ZUIM-u obiskoval 

osnovno πolo, smo skoraj vsi igrali hokej 

na voziËkih. Tudi tisti, ki drugaËe niso bili 

na invalidskih voziËkih, so ga igrali. Ver-

jetno je bila ta igra v drugi polovici 70-ih 

in 80-ih let v zavodu najpopularnejπa 

πportna aktivnost. Leta 1992 pa se nas je 

nekaj tistih, ki smo hokej igrali æe v Kam-

niku s par novinci odloËilo s to aktivnost-

jo poskusiti znova. Kmalu za tem smo bili 

povabljeni na hokejski turnir v Erlangnu 

(blizu Nürnberga) v NemËijo, kjer smo 

glede na naπe stare modele elektriËnih 

voziËkov igro prav solidno odigrali. Tako 

smo se æe leta 1993 organizirali v ekipo 

≈The Trouble Makers« in v naslednjih 

desetih letih odigrali precej turnirjev 

v NemËiji, ©vici, na Nizozemskem in v 

Italiji, kjer smo turnir tudi osvojili. Letos 

smo po dvoletnem premoru znova zaËeli 

s treningi in upamo, da bomo lahko kma-

lu uigrani na nivoju, ki nam bo omogoËal 

udeleæbo na turnirjih v tujini. V Sloveniji 

nas je πe vedno premalo, da bi lahko 

sestavili veË ekip in organizirali sloven-

ski turnir. Za primerjavo naj povem, da 

imajo npr. v NemËiji in na Nizozemskem 

veË ligaπkih tekmovanj; posamezna liga 

je sestavljena iz vsaj desetih ekip. 

Precizna orientacija je ena od oblik 

orientacijskega πporta, ki se je lahko 

uporabniki invalidskih voziËkov povsem 

enakovredno udeleæujemo z ostalimi 

tekmovalci. Ta πport je v Sloveniji πe 

relativno nov in z njim se ukvarja nekaj 

deset tekmovalcev, medtem ko jih je na 

primer v Skandinaviji veË tisoË. Sicer si 

pa veË podrobnosti o precizni orienta-

ciji lahko preberete v tokratni MAÆ-evi 

πportni rubriki.

Omenim naj πe, da sicer nisem akivni 

πahist, vendar menim, da je ta igra iz-

jemnega pomena za razvoj miπljenja in 

πportnega duha pri distrofi kih. Vsako le-

to sodelujem pri organizaciji πahovskega 

dræavnega prvenstva distrofi kov v Domu 

dva topola.

Vaπa strast so tudi potovanja. 

Bralci MAÆ-a so lahko prebrali 

vaπo reportaæo s potovanja po 

Skandinaviji. Vam je katero od po-

tovanj posebej ostalo v spominu, a 

o njem doslej πe niste spregovorili, 

Ëeprav ste menda doæiveli zanimive 

dogodivπËine v Koreji?

Potovanja so resniËno ena od mojih 

strasti, ki pa so zaradi moje invalidnosti 

paË obËutno draæja v primerjavi z drugimi 

popotniki. To pomeni, da je treba za do-

loËeno potovanje varËevati tudi leto ali 

dve in se marsiËemu odreËi. Vsako daljπo 

pot je treba natanËno premisliti, pred-

videti morebitne teæave in seveda reπitve, 

preveriti moænosti nastanitve in ugotoviti 

moænosti uporabe javnega transporta. 

Vseh teæav ali zapletov in reπitev zanje 

se seveda ne da predvideti, v Ëemer pa 

je tudi doloËena Ëar potovanj in nabiranja 

razliËnih izkuπenj. Zagotovo je bilo poto-

vanje na svetovno prvenstvo v nogometu 

v Koreji zame najbolj zanimivo doslej, saj 

so tam povsem druga kultura, obiËaji in 

navade, kar nam je v Evropi velikokrat 

nerazumljivo. OdloËilno vlogo za tako 

avanturo je najbræ imelo prijateljstvo z Ji-

nom (»in), ki je bil v Domu dva topola leto 

poprej prostovoljec in mi je takoj ponudil 

pomoË pri potovanju in bivanju v Koreji. 

O tem nameravam veË napisati za kakπno 

od naslednjih πtevilk MAÆ-a. 

Za konec pa πe: kaj bi æeleli spo-

roËiti bralcem MAÆ-a?

Pozitiven, poπten in aktiven odnos 

do sebe in svoje okolice je osnova kva-

litetnega æivljenja, ki te laæje pripelje do 

socialne in tudi ekonomske uspeπnosti, 

k Ëemur veË ali manj vsi teæimo.

Vesna Veingerl

Ivo JakovljeviË se je rodil 

26.4.1967 v Postojni. Prvi in pol-

ovico drugega razreda osnovne 

πole je obiskoval v Grahovem 

pri Cerknici, kasneje je πolanje 

nadaljeval v ZUIM Kamnik. Po 

konËani osnovni πoli se je vpisal 

na srednjo ekonomsko πolo 

Rudolfa Maistra v Kamniku in 

po uspeπnem zakljuËku πe na 

Ekonomsko fakulteto v Ljublja-

ni, a je πtudij opustil. Leta 1980 

se je redno zaposlil v Druπtvu 

distrofikov Slovenije. Ob delu 

se je kasneje vpisal na Viπjo 

strokovno πolo - smer Poslovni 

sekretar in πolanje leta 2003 

uspeπno zakljuËil z diplomo. S 

prvimi teæavami zaradi miπiËne 

distrofije se je sreËal æe v zgod-

njem otroπtvu, ko so mu tudi 

potrdili diagnozo. Invalidski vo-

ziËek je zaËel redno uporabljati 

pri osemnajstih letih. Kljub ovi-

ram, ki jih povzroËa invalidnost, 

æivi samostojno aktivno æivljenje 

in je uspeπen tako v poklicu ka-

kor tudi zasebno. V Ljubljani si 

je uredil prijeten dom, kjer æivi 

skupaj s partnerko.Ivo ob morju.
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EAMDA

TE»AJ ANGLE©KEGA 
JEZIKA
Na Druπtvu smo v novembru zaËeli 

z izvajanjem teËaja angleπËine, ki 

bo trajal predvidoma 5 mesecev. 

Kandidate, ki so se na teËaj prijavili, 

smo sprva testirali in na podlagi 

rezultatov oblikovali skupine z razli-

Ënim predznanjem. Ker je bilo glede 

na rezultate testov najveË zaËetni-

kov, smo organizirali teËaj za za-

Ëetnike. Potekal bo enkrat tedensko 

po tri πolske ure. V tem Ëasu bodo 

naπi ≈anglisti« pod budnim oËesom 

predavateljice jezikovnega centra 

Veris pridobivali znanja, ki jim bodo 

v vsakdanjem æivljenju vsekakor 

priπla zelo prav. Slovenija postaja 

vedno bolj evropska deæelica in to 

nas bo prisililo k aktivni uporabi 

tujih jezikov, med katerimi zavzema 

angleπËina pomembno mesto. S 

teËajem skuπamo distrofi kom omo-

goËiti boljπo konkurenËnost na trgu 

dela in v vsakdanjem æivljenju. V ko-

likor bo po koncu zaËetnega teËaja 

zanimanje za poglobljeno znanje 

angleπËine πe vedno prisotno, bomo 

v okviru naπih zmoænosti naslednje 

leto organizirali tudi nadaljevalni 

teËaj. 

LINHARTOVE NOVI»KE

Septembra se je na letno sreËanje 

EAMDA-e v Zagreb odpravila tudi de-

legacija Druπtva distrofi kov Slovenije. 

Hrvati so sreËanje kljub nekaterim manj-

πim zapletom dobro izpeljali in poskrbeli 

za dobro poËutje vseh udeleæencev kon-

ference. Prvi dan je bil v znamenju priho-

dov predstavnikov veËine Ëlanic EAMDE. 

Æe med veËerjo so se zaËeli spletati prvi 

stiki in obujala so se stara poznanstva. 

Drugi dan so se vsi udeleæenci zbrali v 

kongresni dvorani, kjer so se ves dan 

vrstila predavanja πtevilnih evropskih 

strokovnjakov s podroËja respiratorne 

medicine. Med njimi sta svoje izsledke 

na podroËju rehabilitacije in dela z æi-

vËno-miπiËno obolelimi predstavila tudi 

profesorja dr. Anton Zupan in dr. Aleπ 

Praænikar. Predavanja so bila izredno 

zanimiva in so jasno prikazala trend 

na evropskem medicinskem podroËju, 

ki se odmika od invazivnih tehnik pre-

dihovanja in se bolj aktivno posluæuje 

neinvazivne tehnike. Neinvanzivna teh-

nika znatno zmanjπa stranske uËinke, 

ki so bili prisotni vËasih, ter poslediËno 

omogoËa distrofi ku bolj aktivno in sa-

mostojno æivljenje. Razvoj tehnologije 

namreË ponuja vedno manjπe in laæje ter 

za uporabo bolj enostavne pripomoËke, 

ki distrofi kom pomagajo pri dihanju brez 

invazivnih posegov kot je kanila. Eno-

stavna uporaba olajπa delo tudi svojcem 

in asistentom, ki za distrofi ka skrbijo ter 

tako zmanjπajo moænost dolgotrajne 

Letna konferenca 
EAMDA-e v Zagrebu

hospitalizacije. ©tudije, ki so jih izvedli v 

nekaterih evropskih dræavah kaæejo, da 

se uporabniki neinvazivnih tehnik poËu-

tijo bolj samozavestne in bolj svobodne 

ter da tovrstna metoda predihovanja, Ëe 

jo uporabimo dovolj zgodaj, zmanjπa 

moænost za respiratorne infekte ter 

druge morebitne posledice. Skratka, 

predavanja so bila zelo pouËna in opti-

mistiËna za vse tiste, ki potrebujejo ali 

πe bodo potrebovali pomoË pri dihanju. 

Predavanja so v vseh pustila globok vtis 

in tudi med veËerjo in po njej se je kar 

nekaj ljudi zadræalo v pogovorih s stro-

kovnjaki. Naslednje jutro je udeleæence 

Ëakala skupπËina EAMDA-e z volitvami. 

Predsednik je ponovno postal predsed-

nik naπega druπtva Boris ©uπtarπiË, ki bo 

nalogo opravljal naslednji dve leti. Med 

sestankom je bila za naslednje leto kot 

gostiteljica EAMDA-e zbrana Slovaπka, 

ki je izziv z veseljem sprejela. Po kosilu 

so delegacijo odpeljali na izlet v Marijo 

Bistrico, slavno romarsko srediπËe, ki 

je postalo znano predvsem po obisku 

Janeza Pavla II. Ob prihodu v hotel je 

udeleæence priËakala veËerja ob zvokih 

hrvaπke narodne glasbe, ki je prijetno 

popestrila veËer. Zadnji dan je bil v zna-

menju odhodov in pogovorov o zamislih, 

ki so se porodile med konferenco. Naπe 

druπtvo se je iz Zagreba vrnilo z idejo o 

mladinski izmenjavi, ki jo bomo drugo 

leto skupaj z nekaterimi drugimi evrop-

skimi dræavami organizirali v Izoli. 

TeËajev, ki jih organizira druπtvo, se Ëlani 
vedno mnoæiËno udeleæijo.
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FZIOTERAPIJA V
SEDMEM NADSTROPJU
Zavedamo se, da je za naπa obo-

lenja bistvenega pomena stalno 

vzdræevanje fi ziËne kondicije in 

razgibavanje. Rehabilitacija, ki jo 

izvajamo v Izoli je vsekakor velike-

ga pomena, a traja le 17 dni na leto. 

Zato smo se odloËili, da poskusno 

zaËnemo z izvajanjem razgibavanja 

tudi v Ljubljani v obnovljenih in za 

to pripravljenih prostorih druπtva, 

ki se nahajajo v sedmem nadstrop-

ju Linhartove 1. Fizioterapijo izva-

jata fi zioterapevtki, ki Ëez poletje 

delata v Izoli in imata vsa potrebna 

znanja za delo z miπiËno in z æivËno-

miπiËno obolelimi. Vsako sreËanje 

traja 45 minut in je zanj potrebno 

prispevati le 1000 SIT, kar je glede 

na cene na trgu za tovrstne terapije 

le simboliËni prispevek. Kakovost 

izvajanja razgibavanja bo vsekakor 

pripomogla k boljπemu poËutju 

distrofi kov in k lajπanju teæav, ki jih 

s seboj prinaπa obolenje. Fiziotera-

pija se bo izvajala tudi v Mariboru.

O Ëudeæu æivljenja 
Jaz ne vidim drugega kot Ëudeæe, ki jih 

prinaπa reka æivljenja, ko plujem z ladjo 

in na njej nisem veË kapetan, temveË 

potnik. Ko potniku se æivljenje zableπËi v 

Ëarni svetlobi, ki znotraj æari in se zgrne-

jo temni oblaki, da vse umolkne, da boli. 

Tudi to je Ëudeæ. Ko boli, veπ, da si…. Ko 

sveti in æari si oddahneπ, se spoËijeπ ob 

Ëudeæu biti, da potem preneseπ potopi-

tev na dno in zaupaπ, da bo kljub temu 

πlo! Verjamem v Ëloveka, ki mi prihaja 

naproti. Vem, da je vreden moje pozor-

nosti, da sem jaz vredna njegovega po-

gleda. Verjamem, da se lahko zgodi kdaj 

pa kdaj, a dovolj krat v dokaz, da je: bli-

æina med ljudmi. Toplina stika, brbotanje 

dihanja. Iz oËi v oËi, iz ust v usta, iz srca 

v srce. Upam in zaupam, da so odnosi 

med ljudmi edina prostorja, ki omogoËa-

jo rast in padec, spust in zmagoviti dvig, 

ki se na koncu vedno izteËe v plapolanje 

zastave. Ne verjamem, ampak vem, da je 

ljubezen moËnejπa kakor smrt, ker smrti 

ni. To vem, ker je umrl prijatelj, zdravnik 

moje duπe. Ker mi je umrl rodni brat. Ker 

mi je umrl oËe, najpomembnejπi moπki 

mojega æivljenja. Poznam jo, belo smrt! 

Prijateljico, mojo najboljπo uËiteljico. 

Vsega me je nauËila, kar mora Ëlovek 

vedeti, preden sam zapre oËi in se spre-

meni iz gosenice v metulja. 

O odpuπËanju in ljubezni
Smrt pravi, da se moramo nauËiti od-

puπËati. Starπem, kadar niso razumeli. 

Moπkim, ker zaradi razliËnosti niso do-

umeli. Otrokom, ki πe ne morejo in ne 

smejo vedeti. In samemu sebi, ker storiπ, 

Ëesar noËeπ, in ne tega, kar hoËeπ! Uki-

niti potem, ker je vse, kar je, zdaj, v tem 

trenutku! Nanj imam vpliv in lahko izbi-

ram svoje odloËitve. Imam moænost, da 

izreËem, in moænost, da ne povem. Reci 

LINHARTOVE NOVI»KE

Popoldan z Manco Koπir

Sekcija za ALS ohranja tradicijo rednega meseËnega 

sreËevanja svojih Ëlanov ob Ëetrtkih popoldan. Na sre-

Ëanja vËasih povabijo tudi kakπnega zanimivega gosta, 

med njimi omenimo bivπega ministra za zdravje, IËo Pu-

trih in Manco Koπir. O prijetnem popoldnevu s slednjo 

doslej πe nismo poroËali, zato objavljamo krajπi povze-

tek. Manca, sedaj æe upokojena profesorica na Fakulteti 

za druæbene vede, smer novinarstvo in medijske πtudije, 

drugaËe pa ohranjevalka bralne kulture med Slovenci, 

publicistka in politiËarka nam je spregovorila o:

Fizioterapija je pomemben dejavnik pri 
ohranjanju fi ziËne kondicije distrofi kov.

≈Posluπaj glas srca in ne vpraπaj za ceno, temveË za smer, ki ti jo kaæejo sanje,« je brala 
Manca. Udeleæenci so ji pozorno prisluhnili.
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torej! Imam moænost, da se v jezi sku-

ham in moænost, da paro spustim. Spusti 

potemtakem paro in pazi, da koga ne 

osmodiπ. Imam moænost, da poloæaj vi-

dim kot problem ali kot izziv. Izberi izziv! 

Posluπaj glas srca in ne vpraπaj za ceno, 

temveË za smer, ki ti jo kaæejo sanje. Iti, 

hoditi, k sebi in k drugim. Dvignem se 

v tej konËnosti in minljivosti, vedoË, da 

bom umrla, a nikoli prenehala biti! Ker je 

res, da vse mine, ampak v ljubezni niË ne 

umre! Tudi jaz ne! To verjamem….

O svojem preskoku iz ma-
tematike v druæboslovje
Ko sem bila πe majhen otrok sem 

imela neke cilje, kaj bom poslala. Moj oËe 

je bil odliËen matematik in moja mama je 

profesorica matematike in fi zike in oba 

moja brata sta matematika. Tako sem 

tudi sama πla na tehniËno Fakulteto za 

naravoslovje in tehnologijo (FNT). Fiziko 

je takrat predaval profesor Strnad in ker 

sem jaz takrat æe igrala v fi lmu Breza in 

Ëeprav sem naredila vse kolokvije po-

zitivno, mi ni hotel podpisati indeksa, ker 

nisem bila redno na predavanjih.Profesor 

Anuπka Ferligoj mi je sicer vse naloge 

poπiljala v Zagreb na snemanja, da sem 

se lahko med pavzo uËila fi ziko, tako da 

sem snov obvladala. A to ni pomagalo, 

zato sem se prepisala na Pedagoπko 

fakulteto na smer matematika - fi zika in 

jo tudi konËala. Dobila sem diplomo pred-

metne uËiteljice matematike in fi zike in 

na matematiki je bilo kasneje vsem zelo 

hudo, da so me takole odgnali in so me 

vabili nazaj.(Smeh) A moje naËelo je bilo, 

da grem samo πe naprej! Najprej sem 

mislila, da bom πla v sluæbo in sem bila 

zanjo æe dogovorjena, a konvencionalno 

uËenje, kakrπnega so zahtevali, ni bilo 

zame. Ker sem imela krasnega oËete, mi 

je rekel: “Manca, Ëe smo do sedaj zmogli, 

bomo pa πe naprej. Pojdi naprej πtudirat!” 

In potem sem razmiπljala, imela sem æe 

otroka in moæa umetnika, ali bi πtudirala 

pravo ali bi πtudirala novinarstvo. Oboje 

sem si æelela πtudirati zato, da bom za-

govarjala resnico in poπtenje. Stopila sem 

k oËetu in rekla: “OdloËila sem se, da bom 

odvetnica za revne.” In njegova reakcija 

je bila: “Od Ëesa boπ pa æivela? In tvoj 

otrok? A ni kakπnega poklica, da bi se ti 

borila za revne in invalidne in obrobne in 

odstranjene, pa bi kaj malega zasluæila?”. 

Tako sem πla πtudirati novinarstvo... Da 

ne bi brez kruha ostala...

O kraju svojega rojstva 
Rojena sem v Mariboru in Maribor je 

v mojem srcu zapisan kot kraj mojega 

rojstva in πe vedno pravim: ≈Toti ©tajerci 

smo fejst ljudje!«.

O medsebojni komunikaciji
Besede so samo 7 % sporoËila, ki ga 

sporoËamo. 38 % predstavlja barva gla-

su, dinamika, tempo, ritem in tako naprej. 

55 % zavzemajo kretnje, a vse to lahko 

damo v oklepaj, ker kadar mi ljubimo, 

se energetsko odpremo in se okoli nas 

naredi eno πiroko obmoËje, v katerem 

energetsko komuniciramo. Brez besed, 

lahko skorajda brez kretenj. Brez vsega 

po energiji Ëutimo, kaj nam soËlovek spo-

roËa. To je najviπja oblika komunikacije in 

v nebesih se bomo baje tako pogovarjali. 

Tako da ta raven komunikacije je najbolj 

globoka in najbolj avtentiËna in najlepπa. 

Meni je samo æal, da tega ljudje ne vedo.

O starπevski ljubezni
Ljubezen je namreË tole: lastovica in 

lastoviËek sta imela gnezdo in pet lasto-

vic. ©tiri male lastovke so znale poleteti, 

peta pa nikakor ne. Mama se je zelo za-

sekirala, in je prinesla πe bolj debele Ërve 

pa πe ne vem kakπne krasote, ker je bil ta 

mali lastoviËek tako ujet, da ni mogel po-

leteti. Potem se je pa nekega dne odloËila 

in ga je vrgla ven iz gnezda. Kajti, Ëe se ne 

bi nauËil leteti, bi itak umrl. Bil bi na istem 

kot prej, ker ni znal leteti. »e ga bo vrgla 

ven, pa obstaja moænost, da se bo kaj 

nauËil in res se je nauËil leteti. In zato je 

ljubezen, prava ljubezen: vedeti, kdaj reËi 

da in vedeti, kdaj reËi ne.

O druæini 
Druæina ni samo krvna druæina, druæi-

na je lahko tudi po izbiri in po ljubezni 

srca. Samo da smo skupaj, da smo po-

vezani in da smo odgovorni drug za 

drugega. To je v bistvu druæina. In moja 

defi nicija druæine je πe ena: druæina je 

tam, kjer se kadi iz loncev. Tam, kjer se 

kuha vsak dan. Ne kjer se hodi na hitro 

prehrano in se sploh ne ve, kdaj kdo 

pride domov. Vsaj ena ura na dan, ali 

je to pozno kosilo ali zgodnja veËerja, 

mora biti, ko smo vsi doma in je toplo 

ognjiπËe. Tega je veliko premalo v teh 

modernih Ëasih. To je svetovni problem, 

ne samo problem Slovenije.

O knjigah
PriporoËam tisto knjigo, ki vaπi duπi 

v danem trenutku najbolj ustreza. Ni 

sploπnih receptov. Lahko vam povem 

kaj je dobra knjiga, kaj ni dobra knjiga, a 

na sploπno velja, da naj bi se ravnali po 

svojem razpoloæenju. Sama sem za ne-

katere knjige vesela, da sem jih prebra-

la, za druge pa æalostna. Dostojevskega 

sem na primer prebrala æe dvakrat - kot 

mladi intelektualki se mi je zdel najboljπi 

pisatelj in πe vedno se mi zdi. V penziji ga 

bom najbræ prebrala æe tretjiË.

In za konec πe beseda o tem, kaj 

berejo Ëlani ALS? Povedali so, da pre-

birajo Luise Hay, pravljice, Da Vincijevo 

πifro, Kolo æivljenja, Pod svobodnim 

soncem, Sirota iz Lovuda, Komu zvoni, 

Ana Karenina in podobno literaturo. Za 

tako majhno skupinico vsekakor pester 

izbor literarnih okusov in zanimanj, kar 

kaæe na to, da so kljub teæki invalidnosti 

πe vedno izredno aktivni. 

Vesna Veingerl

PRI MAÆ-U I©»EMO NOVE SODE-
LAVCE, PREDVSEM LOKALNE DO-
PISNIKE, KI BI BILI PRIPRAVLJENI 
REDNO PORO»ATI O ZANIMIVIH 
DOGODKIH V SVOJEM KRAJU. 
TOREJ - VSI, KI RADI PI©ETE, 
RI©ETE IN STE KAKO DRUGA»E 

KREATIVNI, OGLASITE SE!

UREDNI©TVO

Manca Koπir je z zanimanjem prelistala 
Lastovke in prisluhnila naπi socialni orga-
nizatorki Karmen Bajt.
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POSKUS ROPA V PRITLI»-
NIH PROSTORIH DRU©TVA 
DISTROFIKOV SLOVENIJE
14. novembra ob treh zjutraj so ne-

pridipravi vdrli v pritliËne prostore 

Druπtva na Linhartovi 1. Odnesli 

so vse raËunalnike in poπkodovali 

opremo v dveh pisarnah. Na sreËo je 

eden od sosedov opazil nenavadno 

dogajanje in poklical policijo, ki je 

ujela roparja in pridobila nazaj ukra-

deno opremo. 

Kot vsako leto je tudi tokrat naπe malË-

ke obiskal Dedek Mraz. Skupaj s svoji-

mi pomoËniki je obdaroval naπe mlade 

Ëlane in otroke naπih zaposlenih. Ker bi 

bil prevoz v Rusijo (kjer je Dedek Mraz 

doma) preveË zapleten in naporen za 

tolikπno πtevilo otroËiËkov, smo se z 

njim dogovorili, da darila pripelje v 

prostore Beæigrajske obËine. 

SODELOVANJE S PROSTOVOLJCI 
FAKULTETE ZA SOCIALNO DELO

Pred kratkim smo zaËeli sodelovati s Fakulteto za socialno delo, ki v okviru 

svojega πtudijskega programa organizira tudi prostovoljno delo. Na naπ poziv 

so se javile 4 prostovoljke - tri iz prvega letnika in ena iz tretjega. Z delom so 

zaËele v novembru in sicer na oddelku za mlajπe invalide v domu starejπih 

obËanov Beæigrad. S svojim delom bodo pomagale distrofi kom, ki bivajo na 

oddelku pri vsakodnevnih aktivnostih. Njihova naloga je predvsem druæenje 

z distrofi ki in spremstvo po opravkih. Prostovoljke ne smejo izvajati nege, ker 

za tovrstno dejavnost niso usposobljene. Druæenje z distrofi kom jim bo omo-

goËilo spoznavanje njihovih potreb ter vsakdanjih ovir. Ker je pomoË prosto-

voljcev zelo dobrodoπla, se je Druπtvo obrnilo πe na druge organizacije, ki 

se ukvarjajo s prostovoljnim delom. Upamo, da bomo tako pridobili πe nekaj 

prostovoljcev, ki bodo po potrebi v pomoË tudi ostalim Ëlanom druπtva.

DEDEK MRAZ JE OBISKAL 
NA©E MAL»KE

Prostovoljci so v Ëasu obmorske obnovitvene 
rehabilitacije vedno spremljali distrofi ke po 
opravkih in se z njimi druæili.
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Pred zaËetkom sezone je bilo kar ne-

kaj zapletov, saj je bil javni razpis ZZZS 

glede izvajanja obmorske obnovitvene 

rehabilitacije v letu 2005 objavljen v 

Uradnem listu RS πt. 38 πele 15.4.2005, 

pogodba o sofi nanciranju programa ob-

novitvene rehabilitacije za leto 2005 pa 

je bila podpisana πele v sredini maja, 

tako rekoË tik pred zaËetkom izvajanja 

programa. Mnogi med vami se boste ver-

jetno πe spomnili, da je vËasih obnovit-

vena rehabilitacija trajala tri tedne. Vse 

od skrajπanja obmorske rehabilitacije na 

dva tedna smo si pri druπtvu prizadevali 

za njeno podaljπanje, zato smo se letos 

podaljπanja zelo razveselili, Ëetudi le za 

tri dni. Seveda pa je podaljπanje termina 

prineslo ogromno organizacijskih in 

tehniËnih teæav, saj so se termini skupin 

temu primerno zamaknili, za mnoge pa 

je bilo potrebno poiskati mesto v dru-

gem Ëasovnem terminu od obiËajnega. 

VeËino takih primerov smo po zaslugi 

razumevajoËih posameznikov in dobre-

ga medsebojnega sodelovanja uspeπno 

reπili, res pa je tudi, da zaradi prostorske 

omejenosti vseh æelj le ni bilo mogoËe 

uresniËiti. 

S poveËevanjem πtevila upraviËenih 

distrofi kov do obnovitvene rehabilitacije 

v zadnjih letih vse bolj prihaja v ospredje 

teæava z zagotavljanjem primerne na-

mestitve v skupinah v juliju in avgustu. 

To so najbolj zasedene skupine, ker se 

takrat zvrstijo πoloobvezni distrofi ki in 

tisti, ki so vezani na koriπËenje letnega 

dopusta. Mnogi med njimi se udeleæijo 

rehabilitacije skupaj z druæinskimi Ëlani 

in pogosti so oËitki, da zasedejo prostor 

razvrstili od 16. maja do 24. oktobra. 

Med udeleæenci so prevladovali moπki, 

mladih do 26. leta starosti je bilo 112, 

prviË pa se je rehabilitacije udeleæilo 28 

rehabilitantov. 

V preteklosti so v Ëasu glavne sezone 

v Domu dva topola veliko pomagali 

civilniki, ki so bili na nadomestnem slu-

æenju vojaπkega roka. Njihova pomoË je 

bila zelo dragocena in smo jo po ukinitvi 

nadomestili z osebnimi asistenti, po-

godbenimi sodelavci in poveËanjem 

πtudentskega dela. V letoπnji sezoni se 

je izmenjalo 17 πtudentov fi zioterapije, 

10 πtudentov razliËnih πtudijskih usme-

ritev v masaæi in trije πtudenti nege. Tudi 

za njih je sodelovanje v programu obno-

Obmorska obnovitvena 
rehabilitacija v Domu dva 
topola v Izoli

drugim distrofi kom. Skupine se oblikuje-

jo na podlagi kriterijev ob upoπtevanju 

cele vrste dejavnikov, ki izhajajo iz 

narave naπega obolenja. Zato je vËasih 

skupine izredno teæko oblikovati: po eni 

strani se je potrebno zavedati dejstva, 

da je obnovitvena rehabilitacija zdrav-

stveni program, po drugi strani pa nam 

rezultati ankete kaæejo, da je za veË kot 

70 % udeleæencev obnovitvena rehabili-

tacija tudi oblika dopustovanja oziroma 

da drugih oblik oddiha ne koristijo.

 V program obmorske obnovitvene 

rehabilitacije za distrofi ke je bilo v le-

toπnjem letu vkljuËenih 440 miπiËno in 

æivËno-miπiËno obolelih ter 149 sprem-

ljevalcev, ki so se v desetih skupinah 

V Domu dva topola v Izoli smo izpeljali æe dvajseto 

sezono obmorske obnovitvene rehabilitacije. Obmor-

sko obnovitveno rehabilitacijo pri druπtvu izvajamo 

na podlagi javnega razpisa Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS). 
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Od 400 razposlanih vpraπalnikov 

se jih je na druπtvo vrnilo le 145. Od 

tega je nanj odgovorilo najveË æensk 

med tridesetim in πtiridesetim letom z 

osnovnoπolsko izobrazbo ter moπkih 

med πtiridesetim in petdesetim letom s 

srednjeπolsko izobrazbo. Velika veËina 

jih Dom dva topola obiskuje æe veË kot 

pet let in je to zanje edini naËin oddiha 

na morju. Z letoπnjim podaljπanjem 

rehabilitacije na 17 dni je veËina obis-

kovalcev zadovoljnih, tisti, ki pa niso, 

si æelijo tritedensko bivanje ob morju. 

Moπki prihajajo na rehabilitacijo pre-

teæno v spremstvu druæinskih Ëlanov, 

medtem ko æenske najveËkrat prihajajo 

same. Z delom recepcije so na sploπno 

zelo zadovoljni, saj je bila ocena odliËno 

najveËkrat obkroæena in sicer obsega 

80% odgovorov. Podobne rezultate je 

dosegal tudi uvodni sestanek. Pri vpra-

πanju o kvaliteti hrane smo naleteli na 

razliËna mnenja, a kljub tesnemu izidu 

rezultatov je prevladovalo zadovoljstvo 

s hrano. Izpodbija ga mnenje o preve-

liki enoliËnosti menijev. Zadovoljstvo z 

opremljenostjo sob, kopalnic in skupnih 

prostorov je dobro. NajveËkrat se pojav-

lja potreba po oprijemalih v kopalnicah. 

Tudi obratovalni Ëas obeh barov je glede 

na odgovore primeren. Kljub temu, da 

vitvene rehabilitacije dobra izkuπnja, saj 

pridobijo nova znanja in se nauËijo novih 

socialnih interakcij.

Za uspeπno in celostno izvedbo ob-

morske obnovitvene rehabilitacije je 

poleg medicinskega dela pomemben 

tudi socialni del programa. Omeniti velja 

mednarodni tabor prostovoljcev, ki je bil 

izpeljan v πtirih skupinah. Prostovoljci 

so prihajali iz razliËnih evropskih dræav, 

in sicer po trije iz Francije in Poljske, po 

dva iz ©panije, Belgije, Nizozemske, Slo-

vaπke, NemËije in Irske, ter po en iz »rne 

Gore, ©vedske, ©vice, Latvije in Bosne. 

S taborovodji posameznih skupin Teo 

»ernigoj, Danielo ©orc in Vesno SusiË 

so pripravili razliËne dejavnosti: kino 

na plaæi, likovne delavnice, delavnice 

izdelovanja nakita, kuharske veËere, 

mednarodne veËere, trænico tradicio-

nalnih izdelkov, uËenje tujih jezikov in 

drugo. Udeleæencem rehabilitacije so 

pomagali na plaæi in pri kopanju v morju, 

pri obrokih, spremstvih po opravkih, bili 

so prijetni druæabniki in stkalo se je tudi 

veliko novih prijateljstev. Prostovoljci so 

bili dobro sprejeti, si pa æelimo, da bi jih 

udeleæenci rehabilitacije znali πe bolj 

uporabiti ≈sebi v prid«.

Poleg prostoËasnih aktivnosti, ki so 

jih pripravili prostovoljci, smo orga-

nizirali πe: obisk kmeËkega turizma v 

KrkavËah, ogled turistiËne kmetije Med-

ljan, nakupovanje v Trstu, ogled plesne 

predstave, oglede pomorskega muzeja 

v Piranu, koncerte glasbenih skupin 

Ptujskih 5, Unikat, Marπali, Kontra de 

Corum, potopisna predavanja o Juæni 

Afriki, Namibiji, Bocvani, Peruju, Boliviji, 

Ekvadorju, Venezueli in Iranu. 

Na koncu lahko reËemo, da smo z 

zakljuËeno sezono v Domu dva topola v 

Izoli zadovoljni in kot so pokazali vrnjeni 

anketni vpraπalniki, so bili v veËini tudi 

udeleæenci. Zavedamo se pomanjkljivo-

sti letoπnje sezone in vemo, da je po-

trebno πe kaj postoriti, da bo vsem nam 

v Izoli πe prijetnejπe. Verjamemo, da nas 

ob podpori Ëlanstva in rednem dotoku 

ustreznih fi nanËnih sredstev Ëaka πe 

veliko prijetnih, uspeπnih in koristnih 

druæenj v Domu dva topola v Izoli. 

 Andreja ©uπtar

PRIMORSKE NOVI»KE

Rezultati vpraπalnikov o 
rehabilitaciji

veËina tistih, ki so izpolnili vpraπalnik, 

ni potrebovala nege, pa so bili tisti, ki so 

jo potrebovali, z njo zadovoljni. »istoËa 

prostorov je pohvalna, z redkimi izjema-

mi v sobah. Vsesploπno zadovoljstvo so 

gostje izrazili z delom fi zioterapevtov 

in maserjev, z njihovo prijaznostjo in 

organiziranostjo. Pohvalili so tudi delo 

na plaæi in izrazili æeljo po bazenu. Vode-

nje doma Dva topola je bilo po mnenju 

anketirancev kvalitetno kot tudi delo 

prostovoljcev mednarodnega tabora. 

Storitev prostovoljcev æal niso bili dele-

æni vsi, saj so bili prisotni zgolj v πtirih 

skupinah. Najbolj so grajali prostoËasne 

aktivnosti; distrofi ki so pogreπali pred-

vsem izlete, druæabne igre ter zabavo. 

Stroπki, ki jih je potrebno kriti v domu 

kot samoplaËnik, se glede na odgovore 

ne zdijo previsoki. 

Takπen je v grobem povzetek re-

zultatov opravljene ankete, v kateri je 

sodelovalo le 36,25% Ëlanov. Morda bi 

ob veËji udeleæbi bili drugaËni tudi ne-

kateri odgovori. Zahvaljujemo se vsem, 

ki ste odgovorili na vpraπanja in nam 

ponudili πtevilne predloge, ki jih bomo 

poskuπali upoπtevati drugo leto in vam 

s tem narediti bivanje v Domu dva topola 

πe bolj prijetno. 

Vesna SusiË

IZÆREBANI NAGRAJENCI NAGRADNE KRIÆANKE 

IZ PREJ©NJE ©TEVILKE

1. nagrada: Marija Kunstelj, Partizanska c. 44, ©kofja Loka

2. nagrada: Neæa Koder, Kurirska pot 4, Jesenice

3. nagrada: Polona SotoËek, Veliki dol 26/a, Koprivnica

Pravilna reπitev gesla kriæanke je bila: ≈Mavrica aktivnega æivljenja«.

Ærebanje je izvedla komisija v sestavi: 

Suzana JeriË, Tatjana BrumniË Smrekar, Etenesh Abebe
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©TAJERSKE NOVI»KE

Hiter razvoj, πe hitrejπi tempo æivlje-

nja, razvijajoËa se tehnika in vedno veËje 

zahteve po obvladovanju raËunalnika 

spreminjajo sodobno druæbo. RaËunal-

niπko opismenjevanje se prebija na prvo 

mesto med pomembnimi spretnostmi, 

ki jih posameznik potrebuje za uspeπno 

delovanje v druæbi. Spretnosti iskanja, 

zdruæevanja in predstavitve informacij 

postajajo kljuËnega pomena za osebni 

in poslovni uspeh. Osebni raËunalnik je 

v zadnjih nekaj letih postal nepogreπljiv 

pripomoËek naπega vsakdanjika. Po-

trebujemo ga prav na vsakem koraku. 

Pisarniπki programi, internet in elektron-

ska poπta so postali naπi zavezniki pri 

organizaciji, izvajanju in aktivnosti v 

osebnem, predvsem pa v naπem poslov-

nem æivljenju.

VeË kot dovolj razlogov, da smo se 

odloËili za organizacijo raËunalniπkega 

izobraæevanja za svoje Ëlane, ki se æelijo 

nauËiti uporabljati raËunalnik, ali pa 

æe imajo izkuπnje in æelijo svoje znanje 

izpopolniti. Tako æe drugo leto zapored 

v raËunalniπki uËilnici Mariborskega dru-

πtva za cerebralno paralizo, na Trubarje-

vi ulici 15 v Mariboru, potekajo zaËetni in 

nadaljevalni raËunalniπki teËaji. TeËaj, ki 

RaËunalniπko izobraæe-
vanje za Ëlane ©tajersko 
- prekmurskega 
poverjeniπtva
ga vodi Ëlan druπtva Dejan ©amperl ob 

pomoËi Damjana Doberπka, s svojo vse-

binsko in metodiËno zasnovo omogoËa, 

da si udeleæenci pridobijo osnovna zna-

nja raËunalniπtva. 

VeËji del teËaja poteka v obliki delavnic 

oziroma praktiËnih vaj, ki udeleæence uËi 

samostojnega dela, jih spodbuja k ustvar-

jalnosti, odkrivanju in razvijanju lastnih 

sposobnosti. Udeleæenci z zanimanjem 

in veseljem prihajajo na teËaj, kjer se 

ob spoznavanju raËunalniπkih skrivnosti 

druæijo in pomagajo pri ustvarjanju pri-

jetnega poËutja. 

RaËunalniπko izobraæevanje so do se-

daj obiskovali naslednji Ëlani: Joæe Radu-

ha, Sonja RobiË, Joæica ©kripec-Lariseger, 

Darinka Raduha, Franc Toplak, Kumrija 

Bajrami, Zvonka Rojko, Martin Hribernik, 

Milan »ulibrk in Renato Miuc.

Dejan ©amperl

MOJ RA»UNALNIK NI VE» TAKO NEUMNA KI©TA …

V Mariboru je jeseni Druπtvo distrofikov æe drugo leto zapored pri-

pravilo raËunalniπki teËaj za zaËetnike, ki ga vodi Dejan ©amperl, ≈prva 

violina« ©tajersko - Prekmurskega poverjeniπtva v Mariboru. Prvi to-

vrstni teËaj je bil uspeπno organiziran in izpeljan æe ob prehodu iz leta 

2004 v leto 2005.

Na teËaju se sreËujemo predvsem tisti Ëlani druπtva, ki nas je iz razliËnih 

krajev ©tajerskega dela Slovenije zdruæila vedoæeljnost po spoznavanju 

osnov raËunalniπtva. Upam in verjamem, da se bo naπla volja in bomo po 

prvem koraku naredili πe drugega.

Res je, da bi marsikaj od nauËenega lahko prebrali in izvedeli tudi iz 

priloæenih navodil ob nakupu raËunalnika in programske opreme, a æiva 

beseda in razlaga sta nekaj povsem drugega… 

Vredno se mi zdi omeniti πe drugo, po mojem mnenju enakovredno plat 

teËaja - ti teËaji nas medsebojno zbliæujejo in poglabljajo pripadnost 

druπtvu. K temu bo lahko pripomoglo tudi veËje poznavanje moænosti, ki 

nam jih odpira raËunalnik s primerno usposobljenim uporabnikom.

V tem kontekstu mi je tudi skladba znane slovenske skupine Zmelkow 

- ≈Moj raËunalnik je neumna kiπta« postala bliæja in jo danes doæivljam 

povsem drugaËe.

 Joæe Raduha
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GORENJSKE NOVI»KE

Pred leti sva se s sestro preselili v 

mesto prav zato, da bi bili laæje samo-

stojni. A sva kmalu ugotovili, da tja, 

kamor sva namenjeni, vËasih ne moreva 

priti. Pot se je najveËkrat konËala pred 

prehodom Ëez cesto ali pred vrati, Ëetudi 

samo zaradi ene same stopnice ali robni-

ka - roba, ki ga ljudje obiËajno sploh ne 

opazijo. Za Ëloveka na voziËku pa je to 

nepremostljiva ovira, ki bi se jo marsikje 

dalo odpraviti æe z malo dobre volje, 

truda in iznajdljivosti.

Kdo se bo zavzel za to, Ëe ne invalidi 

sami… Pa sva poklicali podæupana in di-

rektorja radovljiπkega Alpdoma gospoda 

Kapusa. Dotaknila se ga je najina pripo-

ved in obljubil je pomoË. Seveda sva ga 

na naπ pogovor sem pa tja spet spomnili 

in poleti 1999 je nekaj invalidov povabil 

na obhod po Radovljici. Vse ovire smo 

zabeleæili in fotografi rali. Naπ namen ni 

bil, da bi samo s prstom kazali na po-

samezne napake in objekte, ampak smo 

æeleli tudi opozoriti odgovorne in vse 

ljudi, da bi zaËeli razmiπljati o tem pro-

blemu z oËmi in potrebami invalida.

Razmiπljanje se je kar nekaj Ëasa vleklo, 

poËasi so pa dela tudi stekla. Velik premik 

je prineslo “Evropsko leto invalidov” 2003. 

Druπtvo invalidov obËin Radovljica in Bled 

je pripravilo okroglo mizo z naslovom 

Invalidom prijazna obËina. Druπtvo je na 

sreËanje poleg predstavnikov invalidskih 

organizacij povabilo tudi predstavnike ob-

Ëin in javnih institucij, saj je zelo pomemb-

no, da naπim predlogom prisluhnejo tisti, 

ki odloËajo in imajo moænost vpliva na to, v 

kakπnem okolju bodo æiveli invalidi. 

Na pobudo te okrogle mize je gospod 

Stuπek, æupan obËine Radovljica, πe iste-

ga leta imenoval Komisijo za invalidska 

vpraπanja, ki naj bi najprej pripravila 

analizo o poloæaju invalidov v naπi lo-

kalni skupnosti, nato pa πe predlog za 

sistematiËne spremembe v prid invali-

dom in hkrati mnogim drugim obËanom, 

saj, kar je dobro za invalide, je dobro za 

vse. Take reπitve koristijo tudi starejπim, 

bolnim, starπem z otroπkimi voziËki…

Komisija je svoje delo temeljito opra-

vila in predlagala πe nekatere ukrepe 

za izboljπanje poloæaja in enakopravno 

vkljuËevanje invalidov v celotno javno 

æivljenje v naπem mestu. Urejeno je veliko 

klanËin in ploËnikov, ustrezno so oznaËe-

na parkiriπËa in odstranjene so ovire ob 

glavnih prometnicah v mestu. Zgrajeno 

je bilo nekaj dvigal. Tako se uporabnikom 

invalidskih voziËkov naËrtno πirijo mo-

ænosti za neovirani dostop na podroËju 

vzgoje in izobraæevanja, kulture, πporta, 

zdravstva, banke, poπte, trgovinskih 

centrov in ostale javne objekte.

Popolne dostopnosti do vseh objektov 

ni mogoËe doseËi v kratkem Ëasu, saj v 

Radovljici posebno oviro predstavlja tudi 

dejstvo, da je staro mestno jedro strnjeno 

in spomeniπko zaπËiteno. Na objektih 

javnega znaËaja, kjer notranji prostori 

niso dostopni z voziËkom, so nameπËene 

ustrezne klicne naprave. Gibalno oviranim 

zaenkrat πe ni mogoË dostop do muzejev 

in galerij, ker tam ni dvigal. Izjema je gale-

rija Avla v stavbi obËine.

Dela je πe dovolj in treba ga je nada-

ljevati ter sproti spremljati in nadgraje-

vati uresniËevanje ukrepov za neodvisno 

æivljenje invalidov. Velika spodbuda za 

nadaljnja prizadevanja pa je listina, ki 

so jo ObËini Radovljica podelili v mesecu 

decembru 2005.

Listino, na podlagi razpisa projekta 

“ObËina po meri invalidov”, podeljuje Zve-

za delovnih invalidov Slovenije. Radovljica 

se je na razpis prijavila in po natanËnem 

ogledu komisije kot prva na Gorenjskem 

tudi uspela. Listina je veliko priznanje in 

hkrati zahtevna obveza za naprej.

Katarina Urh

Kar je dobro za invalide, 
je dobro za vse

Vhod v stavbo obËine nekoË.

Vhod v stavbo obËine danes.

Obhod po mestu.
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Tisti, ki so v æivljenju nekaj dosegli, dobro 
vedo, da πtudentsko æivljenje ni zgolj nedo-
læna zabava.

©TUDENTSKA OBZORJA

Vsak Ëlovek si poskuπa æivljenje ust-

variti Ëim bolj polno in smiselno. Polno 

v pogledu prijetnih dogodivπËin, ki nam 

dajejo smisel, za katerim tako mrzliËno 

hlepimo. Nekateri si dogodivπËine ustvar-

jajo s prebiranjem raznovrstnih leposlov-

nih knjig, z domiπljijo dnevnih sanjarij, 

drugi pa poskuπajo delËek teh fantazij 

tudi doæiveti. In prvovrstno izkuπnjo ti da 

ravno πtudentsko æivljenje, ki se bistveno 

razlikuje od dijaπke brezskrbnosti, saj se 

iz okrilja svojih starπev oziroma skrbnikov 

mladostniki podajo v svet samostojnosti. 

Ta prinaπa neπteto moænosti lastnih odlo-

Ëitev in hkrati prevzem odgovornosti. 

Znamenito πtudentsko æivljenje, ki je 

polno energije, prinaπa veliko fantasti-

Ënih doæivetij, polno prijateljev, znancev 

in πe kaj. Takπno æivljenje je opevano kot 

Ëas zabave, pa vendar ni povsem tako. Ne 

smemo pozabiti, da se komaj polnoletni 

mladostnik πele seznanja z druæbenim 

sistemom in njegovim delovanjem, kar 

izkljuËuje njegovo dotedanjo lahkomisel-

nost, brezbriænost. Da bi se novopeËeni 

πtudent kar se da hitro væivel v πtudijske 

obveznosti, mora biti Ëim bolj samozave-

sten v svojem poËetju in organiziran. 

Ker pa nismo Ëisto navadni πtudent-

je, saj moramo poleg prijetnih naËrtov 

vedno pomisliti πe na naπe fi zioloπke 

potrebe, se lahko poslovimo od Ëiste 

defi nicije samostojnosti. Vendar pa je 

ta dana v tolikπni meri, kolikor nam do-

puπËa naπe telo, na podlagi katerega se 

tudi odloËamo. Ker æe sama Ëloveπka 

narava teæi k Ëim bolj samostojnemu in 

druæabnemu æivljenju, imamo tudi mi 

- gibalno ovirani - æeljo po medsebojnem 

druæenju in smo primorani premagovati 

marsikatero oviro (od zimskega mraza, 

dolgih razdalj, stopnic,… do prosjaËenja 

neznancev za pomoË).

Zlasti bi se rada dotaknila problema-

tike fakultet in πtudentskih domov, ki so 

arhitektonsko neprilagojeni, zaradi Ëesar 

imamo moænosti izbire moËno reducira-

ne. Marsikatere πtudijske æelje in z njimi 

moænosti za dosego æelene izobrazbe, ki 

je kljuË za eksistenco Ëloveka z omejenimi 

moænostmi in poveËanimi potrebami, 

umrejo, πe preden se do kraja izobliku-

jejo; πtudent invalid, ko izbira primeren 

πtudij, najprej preveri fi ziËno dostopnost, 

vse ostalo je drugotnega pomena. Za 

profesorje je obiËajno, da so pripravljeni 

©tudentski koraki v samostojnost
pomagati, v kolikor potrebujete drugaËen 

pristop k πtudijskim obveznostim. V pri-

meru, da se s profesorjem individualno ne 

morete dogovoriti, lahko na falkuteto, ka-

tero obiskujete, vloæite vlogo za πtudenta 

s posebnimi potrebami. In kot je æe bilo 

opisano v MAÆ-u, se lahko na fakulteto 

obrnete tudi, ko kaj ni prilagojeno ali vam 

dostopno. V zvezi s fakulteto bi rada 

opozorila πe na vedenje sovrstnikov, ki 

imajo praviloma prvi stik z invalidi. Ker 

so ti veËinoma zadræani, moramo, da 

prebijemo led, biti nadvse komunikativni. 

Z vstrajnostjo si s Ëasom pridobimo prve 

πtudentske kompanjone. V tako veliki 

mnoæici pa najdemo tudi izjeme, torej lju-

di, ki nas sprejemajo takπne, kakrπni smo.

Mesto Ljubljana ponuja kar nekaj dru-

æabnih toËk, kamor lahko mladi zahajajo 

in se zabavajo. Æal pa je veliko od njih tudi 

arhitektonsko neprilagojenih. V takπnem 

primeru velikokrat pride prav pomoË pri-

jateljev ter usluæbencev ali mimoidoËih, 

kjer pa ne moremo ravno govoriti o ≈stro-

kovnem ravnanju«. A pomoË je pomoË!

GrozeËa nevarnost ≈voziËkarjem« in 

ostalim so tudi gruËe mnoæic na koncer-

tih, kjer ti v gneËi ≈preveË navduπen obis-

kovalec z ne primernim poËetjem okrni 

mojo somostojnost«, ter daljπe razdalje, 

kjer nam vsakodnevno pretijo razbite 

Ërepinje po ulicah. Kot vedno, reπi nas 

kanËek iznajdlivosti ter prijatelj. Stvari pa 

se ne reπijo tako preprosto kot se sliπi, za 

kakπno predrto gumo v poznem veËeru, 

ko ne moreπ dobiti druπtvenega prevoza, 

porabiπ kar nekaj Ëasa in potrpljenje pri-

jateljev, da pridejo nasproti in poskusijo 

napolniti zraËnico s posebno trdilno pe-

no. Takπnih in drugaËnih primerov je ve-

liko, da se ti mogoËe vËasih zavrti v glavi 

≈zakaj nisem doma, kjer sem preskrbljen, 

brez teæav!«. ©e veËjo organizeranost pa 

zahtevajo obveznosti izven Ljubljane.

Vsak posameznik æeli ugajati. Najbolj 

seveda v krogu vrstnikov, v krogu tistih, 

s katerimi se najveË druæimo, primerjamo, 

nenazadnje tudi tekmujemo. Izmed njih si 

izbiramo kolege, prijatelje in tiste, ki jih 

spustimo πe bliæe naπemu srcu. Obkroæeni 

smo z raznovrstnimi ljudmi. Nekaterim je 

pogled na drugaËnega, kakrπen je Ëlovek, 

uporabnik elektriËnega voziËka, tako tuj, 

da ne premorejo za nas nikakrπne besede, 

vidno jim je nelagodno v naπi bliæini, kar 

najhitreje se odmaknejo ali celo priËa-

kujejo, da se bomo mi odmaknili. VeËina 

na sreËo ni takπna. Ko se nas navadijo, 

nas sprejmejo brez teæav. Skoraj vedno 

pa se najdejo maloπtevilni ljudje, ki jim 

je v naravi, da pri soljudeh ne opazujejo 

samo telesnih znaËilnosti in povrπinskega 

vedenja. Ti namreË vedo, da se tisto, kar z 

eno besedo poimenujemo Ëlovek, nahaja 

globlje v osebnosti in je neodvisno od na-

Ëina premikanja, bolj ali manj posreËenih 

gibov in po najnovejπi modi izpeljanih gest. 

Ne samo, da nas sprejmejo, pripravljeni so 

tudi pomagati, Ëeprav morda to zanje 

tehniËno gledano predstavlja napor in ne 

koristi. Nemalokdaj se znajdemo v pol-

oæaju, kjer njihova pomoË predstavlja edini 

Ëloveka vreden razplet. Ponavadi govorimo 

o altruizmu, a jaz raje reËem, da so to dobri 

ljudje. In komu drugemu bi se posameznik 

æelel iskreno pribliæati, kakor tistemu, za 

katerega meni, da je dober? Vendar tu se 

pojavi neka zelo neljuba zadrega. Pred 

ljudmi, ki se jim æelimo pribliæati in v ta 

namen ustvariti dober vtis, se hoËemo 

predstaviti v najboljπi, vËasih najprivla-

Ënejπi luËi. Kaj pomeni, Ëe se hoËeπ pred 

nekom vesti kar se da svobodno, spro-

πËeno, skratka biti Ëimbolj ≈kul«, hkrati pa 

si primoran prositi za pomoË pri najeno-

stavnejπih reËeh in osnovnih fi zioloπkih 

potrebah, vemo mnogi. A le malokdaj o 

tem spregovorimo. Morebiti je ta zadrega 

povod za prenekatero frustracijo in morda 

zagreni æivljenje bolj, kakor vse arhitekton-

ske ovire in neprilagojeni postopki...

Pri samostojnem æivljenju moraπ 

biti Ëim bolj kreativen, da lahko 

doæiviπ tisti delËek fantazije, ki 

si ga srËno æeliπ.

By The Two-Us
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Analiza revije po starostni 
in izobrazbeni strukturi 
anketiranih
Da bi ugotovila, kakπno revijo si 

distrofi ki dejansko æelijo, sem izvedla 

pisno anketo med tristotimi rednimi 

Ëlani izmed osemsto zabeleæenih Ëlanov 

Druπtva distrofi kov Slovenije. V anketi, 

v kateri je s svojimi odgovori sodelo-

valo natanko 10 % celotne populacije 

druπtva (80 distrofi kov), sem bralcem 

zastavila 12 vpraπanj, od tega je bilo 

pet vpraπanj odprtega tipa, ostalo pa so 

bila zaprta vpraπanja, razen vpraπanja o 

priljubljenosti obstojeËih rubrik, ki so jih 

bralci ocenjevali z oceno od ena do pet. 

Slednje podatke sem prikazala v obliki 

grafa priljubljenosti rubrik.

Na æalost je bila odzivnost med mlajπ-

imi Ëlani in njihovimi starπi πibka, kar je 

razvidno iz grafa. Izobrazbeno je odgo-

varjalo najveË tistih, ki so konËali srednjo 

πolo, med katerimi je najveË upokojenih. 

Zato je priËakovano, da so v odgovorih 

prevladovale zdravstvene vsebine. 

Odgovori na vpraπanja od-
prtega tipa
Na prvo zastavljeno vpraπanje ≈Ali 

veste, kaj pomeni naslov revije MAÆ?« 

je 32,5 % anketirancev izpisalo pravilen 

odgovor, in sicer slogan ≈Mavrica ak-

tivnega æivljenja«. Trije so ime napisali 

narobe: dva sta mislila, da je pravilen 

odgovor ≈MiπiËno aktivno æivljenje«, 

nekdo pa je menil, da ime pomeni ≈Moje 

aktivno æivljenje«.

V odprtih vpraπanjih tipa ≈Kateri 
Ëlanki so vam doslej najbolj koristili?« je 

prevladoval odgovor Strokovnjak svetu-

je. Na vpraπanje o tem, kaj pogreπajo in 

Ëesa si æelijo, pa so najveËkrat izrazili po-

trebo po informacijah s podroËja zdrav-

stva. Bralci si æelijo ËimveË informacij 

o razliËnih vrstah miπiËnih obolenj in 

informacij o tem, kako se z njimi spopa-

dati v vsakdanjem æivljenju. Preventiva 

je namreË posebej pri distrofi kih izjemno 

pomembna, kajti s pravilnim naËinom 

æivljenja, ki vkljuËuje ustrezno prehrano 

in redno izvajanje fi zioterapije, je moæno 

vplivati na potek bolezni in zmanjπevati 

sekundarne posledice. 

Anketiranci so na odprti vpraπanji 

≈Kaj bi morali reviji dodati, da bi bila 
za vas bolj zanimiva?« ter ≈O katerih 
podroËjih æelite veË informacij?« naj-

pogosteje odgovarjali, da si æelijo veË 

zdravstvenih nasvetov, veË informacij 

o boleznih, informacije o novostih v 

zdravstvu, o medicinskih doseækih na 

podroËju distrofi je in podobno. To izraæa 

dejansko pomanjkanje sodelovanja tima 

medicinskih strokovnjakov pri izdajanju 

revije MAÆ, kajti brez njihove podpore 

dejansko ne gre. Podobno pomanjkanje 

socialnih informacij so pokazali odgovori 

na vpraπanje ≈Kaj pogreπate v reviji?«, 

med predlogi pa so anketiranci navajali 

redno izhajanje in veË Ëlankov iz vsakda-

njega æivljenja distrofi kov. Nekdo je to 

lepo povzel z besedami: ≈Piπite o vsako-
dnevnem æivljenju distrofi kov.«

Priljubljenost posameznih 
rubrik
Bralci so rubrike ocenjevali s toËkami 

ena do pet, pri Ëemer je pet pomenilo 

najviπjo oceno. Rezultati so podani v 

naslednjem grafi konu.

Iz grafi kona je razvidno, da je med 

bralci najbolj priljubljena rubrika Stro-

kovnjak svetuje. Ker svetovanje po tele-

fonu nikoli ni povsem zaæivelo, bi lahko 

za spremembo uvedli posebno rubriko 

©TUDENTSKA OBZORJA

MAÆ POD LUPO
Za izbrano temo svoje diplomske naloge sem se od-

loËila predvsem zato, ker sem æelela zdruæiti pri-

jetno s koristnim, in sicer svoje nekajletno delo 

pri MAÆ-u in izkuπnje ob tem uporabiti kot temelj za 

povsem specifiËno temo, ki se je pred mano πe nihËe 

ni lotil. Raziskovala sem Ëasopisje invalidkih orga-

nizacij, vkljuËenih v NSIOS, s posebnim poudarkom na 

analizi revije Druπtva distrofikov Slovenije (MAÆ). 

Æelela sem ugotoviti, kaj o reviji mislijo sami bralci. 

Zahvaljujem se vsem, ki ste v anketi sodelovali in mi 

s tem omogoËili uspeπen zakljuËek πtudija.

Grafi kon starosti

pod 15

16-25

26-35

36-45

46-55

56-65

nad 65
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v stilu ≈Vi spraπujete, mi odgovarjamo«, 

kjer bi v pisni obliki odgovarjali na pisma 

bralcev. Morda bi doloËene nasvete ka-

zalo zbrati v tematskih priroËnikih.

Oblikovna podoba revije je sodeË 

po rezultatih ankete bralcem vπeË. Pre-

vladujejo tisti, ki so med opcijami ≈zelo 

dobro«, ≈srednje« in ≈ni mi vπeË« izbrali 

prvo moænost, medtem ko zadnje ni na-

vedel nihËe. 

Vpraπanje o branosti drugih revij je 

pokazalo, da bralci najraje posegajo po 

Slovenskih novicah in reviji Zdravje. 

ZakljuËek
Za zakljuËek poglavja o rezultatih 

ankete ugotavljam, da MAÆ v svojem 

jedru zadovoljuje potrebe svoje ciljne 

skupine bralcev, Ëeprav bi morali do-

loËene rubrike πe dopolniti ali vsebinsko 

preoblikovati. Med pomanjkljivostmi je 

vsekakor pomanjkanje mreæe zunanjih 

dopisnikov in strokovnih sodelavcev. 

V MAÆ-u si prizadevamo za ravno-

vesje pokrivanja potreb za raznovrstne 

interesne skupine bralcev; na primer za 

otroke, mladostnike, πtudente, starπe 

ter prav tako za πirπo javnost, vendar 

anketa zaradi ozkega vzorca ni dala pra-

vih odgovorov. Dobrodoπlo bi bilo tudi 

pridobivanje lastnih fi nanËnih sredstev 

v obliki træenja oglasnega prostora v 

reviji. V tem v zvezi je treba iskati πe do-

datne vire (razpisi ministrstev in drugih 

dræavnih ter lokalnih organov). Najti je 

treba πe dodatne oblike sodelovanja z 

bralci, pri Ëemer si je treba prizadevati za 

njihovo veËjo odzivnost na izpostavljeno 

tematiko in problematiko. 

MAÆ potrebuje nove izzive, ki jih med 

drugim predstavlja tudi sodelovanje v 

mednarodni skupnosti. Slednje je pri-

sotno πe posebej po vstopu Slovenije 

v Evropsko Unijo. Prav tako ugotavljam 

pomanjkanje raznovrstnih æanrov, saj v 

MAÆ-u moËno prevladuje informativna 

zvrst poroËanja.1 Med interpretativnimi 

zvrstmi zasledimo le uvodnik, ki ga uvrπ-

Ëamo med komentatorsko vrsto. 

Menim, da bi bilo dobro Ëlanke s po-

droËja invalidov in invalidnosti objavljati 

tudi v dnevnem Ëasopisju. Informacije o 

invalidih bi tako dosegle tudi tisti krog 

ljudi, ki o invalidih sploh ne razmiπljajo 

in obstojeËi stereotipi ne bi imeli veË re-

alne osnove. ©ele zavedanje, da se lahko 

invalidnost zgodi vsakemu, bi privedlo do 

prave integracije invalidov v druæbo.

Vesna Veingerl

1 Manca Koπir v Nastavkih novinarskih vrst (1988) deli novinarska sporoËila na: informativno in interpretativno zvrst. Informativna 
sporoËila se kaæejo kot objektivna sporoËila, v katerih je avtor od svojega predmeta distanciran in odsoten. Sem spadajo vestiËarske, 
poroËevalske in pogovorne vrste ter reportaæne vrste, znotraj katere so πe klasiËna reportaæa, reporterska zgodba in potopis. Inter-
pretativne zvrsti pa so tiste, kjer se avtor osebno angaæira pri pisanju, kar pomeni, da v prispevek vkljuËuje svoja razmiπljanja, kritiËne 
poglede in dogajanje komentira. Tako med interpretativne zvrsti uvrπËamo komentatorko vrsto (obiËajen komentar, uvodnik, gloso in 
kolumen), Ëlankarsko vrsto (informativni Ëlanek, Ëlanek z naslovne strani) ter portretno vrsto s portretom kot njenim predstavnikom.

zanimiva naslovnica

V ospredju

Ahilova peta

Humor

Uvodnik

Kultura

Fotoreportaæa

Kriæanka

Maæev vrtinec

©port

Strokovnjak svetuje

Graf priljubljenosti posameznih rubrik

rubrike

Uspeπno izpeljane akci-
je zbiranja donatorskih 
sredstev v letu 2005:

• Slovensko mednarodno zdruæenje 

æensk SILA je Maji Kraner podarilo 

pralni stroj, Matildi LovrenËiË pa 

prispevalo sredstva za nakup strop-

nega dvigala;

• DARS d.d. in njihovi poslovni part-

nerji Primorje d.d., SGP Kraπki zidar 

d.d., Cestno podjetje Ljubljana d.d., 

Elea iC d.o.o., ZIL inæiniring d.d., 

Avtomatizacija procesov d.d., Pod-

jetje za urejanje hudournikov d.d., 

IMP d.d., Geoportal d.o.o. in Pristop 

skupina d.o.o. so v skupni donator-

ski akciji z zbranimi sredstvi podprli 

druπtveni program prevozov;

• Donator, ki æeli ostali anonimen, 

je z doniranimi sredstvi podprl 

nakup dveh osebnih raËunalnikov 

s tiskalnikoma za Marjetko Kranjc 

in Kumrijo Bajrami, Tini LavriË je 

pokril stroπke nakupa zdravstvenih 

pripomoËkov in 3 tedensko bivanje 

v Domu dva topola v Izoli, Besimu 

Pepaju je omogoËil dvotedenske 

poËitnice na morju, Æan Vipotnik je 

prejel elektriËno negovalno poste-

ljo, Matildi LovrenËiË prispeval del 

sredstev za prilagoditve stanovanja 

ob namestitvi stropnega dvigala  in 

Danielo ©orc podprl pri πtudiju;

• Delovanje Odbora za ALS so fi -

nanËno podprli druæina JakonËiË, 

Benko Marjan, ObmoËna OZ Ajdo-

vπËina, Benko Lidija, Sluga d.o.o. 

in druæina Vrhovac;

• Suzana LaliË je ob pomoËi donatorjev 

Steklarstvo - mizarstvo Zmago, Iskra 

Asing d.o.o., ©umanov Anica, Alples 

d.o.o., UrbanËek, Kora d.o.o., Tabar 

Denis s.p., Biterm d.o.o., FranËiπka 

Hribar, JeliË, Alojz Leb, Actual IT 

d.o.o., Obalni sindikat delavcev, Jasa 

d.o.o., Star 2000, Tiskovno druπtvo 

OgnjiπËe, Cigoj Martin s.p., Mizarstvo 

©enk Andrej in Bizjak Nives uredila 

svojo kopalnico, sredstva Sloven-

skega mednarodnega zdruæenja 

æensk SILA pa so ji omogoËila nakup 

stropnega dvigala za kopalnico.

Vsem posameznikom in pod-
jetjem se iskreno zahvaljujemo za 
izkazano podporo.

Andreja ©uπtar
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Svet Vlade Republike Slovenije za invalide je na svoji 

4. seji dne 29.11.2005 sprejel besedilo izjave za jav-

nost ob dnevu invalidov 3. decembru, z geslom: 

V DRUÆBI ÆIVIMO SKUPAJ
Ob 3. decembru mednarodnemu 

dnevu invalidov se v veËini dræav spom-

nijo tudi na invalide in jim namenijo 

posebno pozornost. Nobena druæba ne 

more mimo dejstva, da jo sestavljajo vsi 

dræavljani, invalidi in neinvalidi. Dræave 

so po svoji druæbeno - ekonomski obliki 

razliËne. Pri nekaterih je bolj v ospre-

dju socialni posluh, pri drugih pa zgolj 

gospodarnost za vsako ceno. Ne glede 

na to pa je vsaka druæba kot velika hiπa, 

ki ima tudi doloËen prostor za invalide. 

Nekje je ta prostor veËji, drugje pa manj-

πi. VËasih je to odvisno tudi od invalidov 

samih, koliko so sposobni in pogumni 

opozoriti nase in na svoje potrebe. 

Vsaka druæba stremi k ravnovesju med 

vsemi njenimi deli. To ravnovesje pa ni 

mogoËe najti enkrat za vselej, ampak ga 

je potrebno nenehno izgrajevati.

Slovenska druæba se je po obdobju 

prehoda znaπla med petindvajsetimi dræ-

avami, ki so vkljuËene v Evropsko unijo. 

To pomeni velik korak naprej in budi pri-

Ëakovanja dræavljanov. Poloæaj invalidov 

v slovenski druæbi ni bil vedno roænat, 

druæbena skrb je rasla in upadala, odvis-

no od oblasti in druæbene klime. Invalidi 

po vstopu v Evropsko unijo priËakujejo 

vsaj enako raven varnosti, kot so jo æe 

imeli. Invalidi se zavedajo, da so druæbene 

razmere v gospodarskem preoblikovanju 

dræave takπne, da zahtevajo racionaliza-

cijo, vendar pa tudi priËakujejo, da bo 

posluh za invalide ostal na primerni civili-

zacijski ravni. Ker skupaj delamo in æivimo 

smo vsi odgovorni za raven razvitosti naπe 

dræave, kakor tudi za raven razvitosti od-

nosov med invalidi samimi ter razmerja do 

dræave oziroma druæbe.
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ZA DOBRO VOLJO

Mladi so se namenili beliti sta-

novanje. Imajo barvo, ËopiËa pa 

ne in, ko pride na obisk dedek, 

mu odreæejo brado.

Naslednji dan se dedek spet od-

pravi na obisk, a se takoj vrne. 

Babica ga zaËudeno gleda. Zato 

ji dedek pojasni: “Veπ, danes so 

se namenili peËi palaËinke, pa 

ne vem, Ëe imajo jajca!”

*******

“Joj, Toni, kdo pa pri vas tako 

kriËi?”

“Ah, dedek uËi mojega oËeta, 

kako naj napiπe mojo domaËo 

nalogo.”

*******

Blagajnik v kinu: “Gospod, za-

kaj ste v nekaj minutah priπli 

æe po tretjo vstopnico?”

“Veste tisti cepec pri vhodu mi 

vsako pretrga.”

*******

Desetletna deklica: “OËka, za-

kaj je veËerni film na TV prepo-

vedan za otroke?”

“Ne vem, boπ æe videla.”

*******

“Gospod policaj, ali je ta kapa 

vaπa?”

Policaj se potipa po glavi in 

reËe: “Ne, ni moja, jaz sem svo-

jo izgubil.”

*******

Marko pride ves umazan domov 

in oËka reËe: “Tak si, kot praπi-

Ëek. Ali veπ kaj je to?”

“Ja, praπiËek je sin od velikega 

prasca.”

*******

Sredi noËi æena zbudi moæa: 

“Sliπiiiπ, pod omaro cvili miπ!”

“Jaaa. Ali naj jo namaæem z 

oljem?”

Svet Vlade Republike Slovenije za invalide 

ob dnevu invalidov 3. decembru

» E S T I T A

vsem slovenskim invalidom 

in dræavljanom, ki æivijo in delajo z invalidi.

dr. Ivan VIVOD 

 predsednik
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Kot veste, je dodatek za pomoË in 

postreæbo meseËni denarni prejemek, 

namenjen tistim ljudem, ki potrebujejo 

stalno fi ziËno pomoË. Denarni dodatek 

je torej fi nanËna pomoË posamezniku za 

kritje tistih viπjih æivljenjskih stroπkov, 

ki so posledica odvisnosti od fi ziËne 

pomoËi drugih ljudi. Viπina dodatka pa 

je odvisna od:

• statusa posameznika, ki vpliva na to, 

kdo je pristojen odloËati o njegovi 

pravici do dodatka in na podlagi 

katerega zakona o tem odloËi (otrok, 

zaposleni), 

• od dejstva, ali posameznik potrebuje 

pomoË pri vseh ali pa le pri veËini 

vsakodnevnih æivljenjskih opravil 

(oblaËenje, uporaba sanitarij, osebna 

higiena, hranjenje…).

Glede prve alineje lahko ugotovimo, 

da doloËbe o dodatku, ki ga lahko 

uveljavljajo invalidi z æivËno-miπiËnimi 

obolenji, vsebujejo: zakon o starπevskem 

PRAVICA DO DENARNEGA DODATKA 
ZA POMO» IN POSTREÆBO 

po razliËnih zakonih glede 
na status upraviËenca

ObËasno se med naπimi Ëlani pojavlja vpraπanje, za-

kaj nekdo dobiva viπji znesek dodatka za pomoË in 

postreæbo (ali dodatek za tujo nego in pomoË; v na-

daljevanju dodatek) kot kdo drug. Odgovoru na to 

vpraπanje je namenjen tokratni prispevek. 

varstvu in druæinskih prejemkih, zakon o 

druæbenem varstvu telesno in duπevno 

prizadetih oseb in zakon o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju. Vsi trije nave-

deni zakoni enako opredeljujejo osnovni 

kriterij za priznanje pravice do dodatka 

- to je potreba po stalni fi ziËni pomoËi, vsi 

pa dodatek po znesku razvrπËajo v dva 

razreda. Zaradi preglednosti povzemam 

ureditev loËeno za vsak zakon (in hkrati 

status upraviËenca) posebej.

Dodatek za nego otroka po 
zakonu o starπevskem var-
stvu in druæinskih prejemkih
Dodatek za nego otroka je denarni 

dodatek za otroka, ki potrebuje posebno 

nego in varstvo, zaradi Ëesar ima druæina 

doloËene viπje stroπke. 

MeseËna viπina dodatka za nego otro-

ka znaπa praviloma 19.300 SIT oziroma 

38.590 SIT, Ëe gre za teæko gibalno ovira-

nega otroka. Kot teæko gibalno oviranost 

zakon opredeljuje okoliπËino, ko ima 

otrok malo uporabnih gibov, samostojno 

gibanje ni moæno; v celoti je odvisen 

od tuje pomoËi; otrok je lahko teæko 

moten v komunikaciji, sporazumeva 

se s pomoËjo neverbalne komunikacije 

oziroma nadomestne komunikacije. Po-

leg teh se viπji znesek dodatka priznava 

πe za otroke s teæko motnjo v duπevnem 

razvoju (otrok se lahko usposobi le za 

sodelovanje pri aktivnostih; potrebuje 

stalno nego, varstvo, pomoË in vodenje; 

je omejen v gibanju, prisotne so teæke 

dodatne motnje, bolezni in obolenja; 

razumevanje in upoπtevanje navodil je 

hudo omejeno; orientacijski rezultat na 

testu inteligentnosti je pod 20 IQ, men-

talna starost do dveh let).

Pravica do dodatka se ne prizna, Ëe je 

otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, 

vzgoje ali πolanja v zavodu, v katerem 

ima celodnevno brezplaËno oskrbo, ali 

Ëe je v rejniπtvu, razen, Ëe se dokaæe, 

da tudi v tem Ëasu materialno skrbi za 

otroka. Pravica se lahko prizna za dobo 
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od 3 mesecev do 6 mesecev na leto, kar 

je odvisno od tega, kolikπno je letno πte-

vilo dni, ki jih je otrok preæivel v druæini v 

zadnjih 12 mesecih.

Pravica do dodatka za nego otroka tra-

ja do 18. leta, po tej starosti pa le dokler 

se otrok redno πola in ima za to ustrezen 

status dijaka oziroma πtudenta. 

Pravico do dodatka za nego otroka 

ima eden od starπev ali druga oseba, 

ki skrbi za otroka, Ëe ima otrok stalno 

prebivaliπËe v Republiki Sloveniji. Za 

doloËanje o pravici je pristojen Center 

za socialno delo, na katerega obmoËju 

ima otrok stalno prebivaliπËe. O pravici 

do dodatka se odloËa na podlagi mnenja 

zdravniπke komisije.

Dodatek za tujo nego in 
pomoË po zakonu o druæ-
benem varstvu telesno in 
duπevno prizadetih oseb
Zakon o druæbenem varstvu telesno in 

duπevno prizadetih oseb (v nadaljevanju 

ZDVDTP) je veljaven æe od leta 1984. Ureja 

posebne pravice tistih oseb, ki se zaradi 

zmerne, teæje in teæke duπevne ali najteæje 

telesne prizadetosti ne morejo usposo-

biti za samostojno æivljenje in delo in pri 

katerih je ugotovljeno, da je prizadetost 

nastala v otroπki oziroma mladostni dobi 

do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma 

v Ëasu rednega πolanja, vendar najdlje 

do dopolnjenega 26. leta starosti. Tem 

osebam se po ZDVDTP prizna status 

invalida z dopolnjenim 18. letom starosti 

oziroma z dnem ugotovitve invalidnosti, 

Ëe je bila ta ugotovljena kasneje. Hkrati 

se invalidu prizna pravica do nadomestila 

za invalidnost, ki znaπa 35% popreËnega 

meseËnega Ëistega osebnega dohodka 

na zaposlenega v Sloveniji (povpreËna 

Ëista plaËa) v minulem letu (nadomestilo 

za invalidnost trenutno znaπa 58.871,05 

SIT), ter pravica do dodatka za tujo nego 
in pomoË, Ëe mu je za osnovne æivljenjske 

potrebe neogibna stalna pomoË in po-

streæba drugega. 

Viπina dodatka za tujo nego in pomoË 

je odvisna od tega, ali upraviËenec po-

trebuje pomoË za opravljanje:

• vseh osnovnih æivljenjskih potreb; v 

tem primeru znaπa dodatek najmanj 

20% in najveË 30% povpreËnega Ëiste-

ga osebnega dohodka na zaposlenega 

v Sloveniji (trenutno 33.640,60 SIT), ali 

• veËine osnovnih æivljenjskih potreb; 

v tem primeru pa znaπa dodatek 

najmanj 10% in najveË 20% Ëistega 

osebnega dohodka na zaposlenega v 

Sloveniji (trenutno 16.820,30 SIT).

O priznanju pravice do dodatka za 

tujo nego in pomoË (kakor tudi drugih 

pravic po tem zakonu) odloËi Center za 

socialno delo. Postopek za priznanje 

pravice se zaËne na zahtevo upraviËenca 

ali njegovega zakonitega zastopnika, 

lahko pa ga zaËne tudi sam center za 

socialno delo, Ëe izve za okoliπËine, na 

podlagi katerih bi doloËena oseba bila 

upraviËena do priznanja pravic. Vloga 

za priznanje pravice do dodatka se vloæi 

pri Centru za socialno delo, ki deluje na 

obmoËju, kjer ima vlagatelj stalno pre-

bivaliπËe.

Nezmoænost za samostojno æivljenje 

in delo ter potreba po pomoËi in postre-

æbi druge osebe se ugotavlja na podlagi 

izvida in mnenja komisije za razvrπËanje 

otrok in mladostnikov z motnjami v tele-

snem in duπevnem razvoju pri centru za 

socialno delo ali invalidske komisije 

Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije. Pri pripravi izvida 

in mnenja bo komisija izhajala iz zdrav-

stvene dokumentacije (izvidi osebnega 

zdravnika in specialistov) in iz ugotovitev 

pri pregledu invalida (komisija ga obiπËe 

na domu ali pa je vabljen, da se zglasi pri 

komisiji). Na podlagi zbranih podatkov 

in mnenja komisije Center za socialno 

delo izda odloËbo o priznanju pravice 

in viπini dodatka. V primeru, da Center 

za socialno delo z odloËbo izreËe, da se 

pravica ne prizna (da torej vlagatelj ne 

izpolnjuje pogojev za priznanje pravice), 

ali pa odmeri niæji znesek dodatka, upra-

viËenec pa meni, da izpolnjuje pogoje 

za viπjo odmero, je moæno pri Centru za 

socialno delo vloæiti pritoæbo, ki jo na II. 

stopnji obravnava Ministrstvo za delo, 

druæino in socialne zadeve.

Dodatek za pomoË in po-
streæbo po zakonu o po-
kojninskem in invalidskem 
zavarovanju

Zakon o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ) doloËa 

in ureja pravice, ki izhajajo iz vkljuËitve 

v obvezno pokojninsko in invalidsko za-

varovanje. Posameznik se v obvezno za-

varovanje praviloma vkljuËi z zaposlitvijo 

(tudi z zaËetkom opravljanja dejavnosti 

samostojnega podjetnika), vkljuËitev pa je 

mogoËa tudi v nekaterih drugih z zakonom 

izrecno doloËenih primerih (npr. druæinski 

pomoËniki, za primer invalidnosti tudi 

dijaki in πtudenti na praksi). Pravice iz 

pokojninskega in invalidskega zavarova-

nja se priznavajo pod pogojem plaËanih 

prispevkov, zato teh pravic ne morejo uve-

ljavljati osebe, ki niso bile nikoli vkljuËene 

v obvezno zavarovanje po ZPIZ. Izjeme 

so nekatere osebe (druæinski Ëlani) za-

varovanca, ki se jim v doloËenih primerih 

priznavajo pravice na podlagi zavarovanja 

posameznika, ki jih je npr. preæivljal. 

Pravico do dodatka za pomoË in po-

streæbo imajo

• aktivni zavarovanci (torej zaposleni in 

drugi vkljuËeni v obvezno pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje), ki so skleni-

li delovno razmerje ali zaËeli opravljati 

samostojno poklicno dejavnost kot 

slepi ali slabovidni, zavarovanci, ki 

postanejo med delovnim razmerjem 

ali opravljanjem samostojne poklicne 

dejavnosti slepi ali slabovidni, ter ne-

pokretni zavarovanci, ki so zaposleni 

primerno svojim delovnim zmoæno-

stim, vendar najmanj s polovico polne-

ga delovnega Ëasa, Ëe nimajo pravice 

do dodatka za pomoË in postreæbo 

po kakπni drugi podlagi. (Za nepo-

kretnega se po ZPIZ πteje zavarovanec, 

pri katerem je zmoænost premikanja 

zmanjπana najmanj za 70%);

• uæivalci starostne, invalidske, vdovske 

ali druæinske pokojnine s stalnim pre-

bivaliπËem v Republiki Sloveniji, ki 

jim je za osnovne æivljenjske potrebe 

neogibna stalna pomoË in postreæba 

drugega;

• zavarovanci, z zmanjπano zmoænostjo 

premikanja najmanj za 70%, ki sicer 

niso v delovnem razmerju, so pa pri-

dobili pravico do poklicne rehabilita-

cije. Dodatek za pomoË in postreæbo 

gre tem zavarovancem od dneva 

nastopa poklicne rehabilitacije.
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pravnik: Mateja Toman, dipl.iur. sreda od 10. do 11.ure

  telefon 01 472 04 13

zdravnik: Anton Zupan, doc. dr. med. torek od 15. do 16. ure

  telefon 01 475 81 57 

 Aleπ Praænikar, dr. med. Ëetrtek od 9. do 12. ure

  telefon 01 475 83 21

fizioterapevt: Martina SardoË, v. ft. torek od 9. do 10. ure

  telefon 05 660 05 00

Svoja vpraπanja lahko poπljete tudi v pisni obliki na naslov

Druπtva distrofi kov Slovenije, Linhartova 1, 1000 Ljubljana

ZPIZ opredeljuje, da je upraviËencu 

pomoË neogibno potrebna:

• za opravljanje vseh osnovnih æivljenj-

skih potreb, kadar zaradi trajnih spre-

memb v zdravstvenem stanju ne more 

zadovoljevati osnovnih æivljenjskih 

potreb, ker se niti ob osebnih priza-

devanjih in ob pomoËi ortopedskih 

pripomoËkov ne more samostojno 

gibati v stanovanju in izven njega, sa-

mostojno hraniti, oblaËiti in slaËiti, se 

obuvati in sezuvati, skrbeti za osebno 

higieno, kakor tudi ne opravljati 

drugih æivljenjskih opravil, neogibno 

potrebnih za ohranjanje æivljenja;

• za opravljanje veËine osnovnih æiv-

ljenjskih potreb, kadar zaradi trajnih 

sprememb v zdravstvenem stanju ne 

more zadovoljevati veËine osnovnih 

æivljenjskih potreb iz gornje alineje. 

UpraviËencem, ki potrebujejo pomoË 

za opravljanje vseh osnovnih æivljenj-

skih potreb, in prav tako slepim in 

nepokretnim aktivnim zavarovancem, 

se dodatek odmeri v viπini 70% naj-

niæje pokojnine za polno pokojninsko 

dobo (trenutno 59.392,12 SIT). Ostalim 

upraviËencem, ki potrebujejo pomoË pri 

veËini osnovnih æivljenjskih potreb, se 

dodatek odmeri v poloviËnem znesku 

(trenutno 29.696,12 SIT). 

Za nekatere najteæje prizadete ka-

tegorije upraviËencev, ki potrebujejo 

stalno, strokovno (medicinsko) pomoË, 

lahko Zavod za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje s sklepom doloËi tudi viπji 

znesek dodatka za pomoË in postreæbo 

kot je sicer predviden za upraviËence, 

ki potrebujejo pomoË pri vseh osnovnih 

æivljenjskih potrebah. Kriterije za do-

loËitev upraviËencev do viπjega zneska 

dodatka za pomoË in postreæbo doloËi 

minister, pristojen za zdravstvo.

Pravico do dodatka za pomoË in po-

streæbo invalid uveljavlja pri obmoËni 

enoti Zavoda za pokojninsko in invalid-

sko zavarovanje, ki je pristojna za obmo-

Ëje, na katerem ima sedeæ delodajalec 

zavarovane osebe, oziroma pri obmoËni 

enoti Zavoda, pri kateri je pridobil pravi-

co do pokojnine. O pravici Zavod odloËi 

na podlagi mnenja invalidske komisije, 

ki izda mnenje po pregledu zdravstvene 

dokumentacije in obravnavi invalida 

pred komisijo (komisija ga obiπËe na 

domu ali pa je vabljen, da se zglasi pri 

komisiji). V primeru, da upraviËenec z iz-

dano odloËbo ni zadovoljen, ima pravico 

do pritoæbe na II. stopnji.

Za zakljuËek pa πe to:

Ne glede na to, na podlagi katerega 

zakona oseba uveljavlja pravico do 

dodatka, je ta pogojena z dejstvom, 

da upraviËenec neobhodno in stalno 

potrebuje fi ziËno pomoË pri osnovnih 

æivljenjskih opravilih, viπina dodatka pa 

je odvisna od okoliπËine, ali to pomoË 

potrebuje pri vseh ali pri veËini osnovnih 

æivljenjskih opravil. Prav tako za vse ve-

lja, da se v primeru spremembe okoliπËin 

lahko o pravici ponovno odloËa. Tako 

lahko invalid, ki je prejemnik dodatka 

za pomoË pri veËini osnovnih æivljenjskih 

opravil, pridobi viπji znesek dodatka, Ëe 

se njegovo zdravstveno stanje trajno 

poslabπa in zato potrebuje stalno pomoË 

pri vseh osnovnih æivljenjskih opravilih. 

Za odloËanje o viπjem dodatku na pod-

lagi spremenjenih okoliπËin je potrebno 

zaËeti nov postopek.

VËasih nastopi situacija, da bi lahko 

invalid pridobil pravico do dodatka 

po razliËnih zakonih (npr. invalid, ki je 

pridobil status in dodatek po zakonu o 

druæbenem varstvu duπevno in telesno 

prizadetih oseb, kasneje pa postane 

uæivalec druæinske pokojnine in ima zato 

moænost pridobiti dodatek po zakonu o 

pokojninskem in invalidskem zavarova-

nju). V tem primeru ima invalid pravico 

prejemati le en dodatek, sam pa lahko 

izbere, katerega (po katerem zakonu).

PomoË pri vsakodnevnih opravilih pa 

lahko invalidu zagotavlja tudi druæinski 

pomoËnik, kar je predstavila Karmen 

Bajt v prejπnji πtevilki MAÆ-a, ali osebni 

asistent, ki pa v zakonodaji nista eno-

tno obravnavana. V obdobju, ko invalidu 

vsakodnevno pomoË nudi druæinski 

pomoËnik, pravica do denarnega do-

datka za pomoË in postreæbo miruje (se 

torej invalidu ne izplaËuje), medtem ko 

v zvezi s pomoËjo osebnega asistenta to 

vpraπanje ni urejeno. V zvezi s tem Boris 

©uπtarπiË meni: ≈Glede navedenih do-

datkov je aktualno vpraπanje, v kakπnem 

razmerju so do invalidovega osebnega 

asistenta, kar se zaËenja postopoma 

uveljavljati tudi v slovenski dræavi. K 

temu spada tudi druæinski pomoËnik, 

katerega fi nanciranje se preureja in bo 

verjetno njegovo uveljavljanje potekalo 

prav tako preko sistema pokojninsko- 

invalidskega zavarovanja. V Avstriji, ki 

nam je po sistemskih ureditvah invalid-

skega varstva zelo blizu, so te zadeve 

mnogo bolj usklajene in verjetno bi bilo 

prav, da bi njihove izkuπnje prouËili in 

morda posnemali tudi v Sloveniji.«

Mateja Toman

V uredniπtvu MAÆa smo za bralce, ki æelijo odgovore na vpraπanja strokovnja-
kov, pripravili odprte telefonske linije. Enkrat tedensko bodo na vaπa vpraπanja 
odgovarjali:
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Uporaba elektriËnih mer-
jenj v medicinske namene
»loveπko telo je kombinacija si-

stemov. Vsak sistem je enkraten v 

svoji funkciji, vendar sam, brez podpore 

ostalih sistemov, ne more delovati. Raz-

iskave so pokazale, da je Ëloveπko telo 

elektriËno, kar æe nekaj Ëasa uspeπno 

uporabljajo pri zapisovanju moæganskih 

valov z elektroencefalogramom (EEG) in 

pri merjenju elektriËne aktivnosti srca z 

elektrokardiogramom (EKG) v sploπni 

medicini. Uporaba kontroliranih, niz-

kofrekvenËnih enosmernih elektriËnih 

tokov pri zdravljenju razliËnih bolezni 

in poπkodb je dobro utemeljena in uve-

ljavljena. V bioelektriËnem pojmovanju 

imajo celice zdravega Ëloveπkega orga-

nizma negativen potencial med 70 in 

90 milivolti. V tem obmoËju sta absorp-

cija hranil in izpust tokstiËnih odpadnih 

snovi uËinkovita. Negativni potencial 

obremenjene ali poπkodovane celice pa 

je lahko tudi samo 10-20 milivoltov, kar 

povzroËi slabo absorpcijo hranil in slab 

izpust toksiËnih odpadnih snovi. 

Taki pogoji se lahko razvijejo nenadno 

kot posledica nesreËe ali pa se razvijejo 

poËasi kot rezultat dogotrajnega nabira-

nja pozitivnih ionov zaradi vpliva moder-

nega naËina prehranjevanja, stresnega 

æivljenjskega stila in toksiËnega okolja, 

ki navadno dolgoroËno vpliva na razvoj 

bolezni. 

»e je energetsko delovanje telesa 

moteno, je motnjo potrebno zaznati in 

popraviti. Tisti, ki delujejo v okvirih pre-

ventivne in komplementarne terapije, 

bodo predpisali naravne metode zdrav-

ljenja: pravilno prehranjevanje, gibanje 

in razstrupljevanje telesa. Obstaja veË 

ACQUA DETOX 
INTERNATIONAL

Aparat se uporablja kot pripomoËek 

pri ponovnem vzpostavljanju bioener-

getskega ravnoteæja v telesu, kar pri-

pomore k boljπemu telesnemu poËutju 

in posredno vpliva na posameznikovo 

zdravstveno stanje.

razliËnih naËinov razstrupljevanja tele-

sa in k njim lahko sedaj priπtejemo tudi 

Aqua Detox.

Uporaba aparata Acqua 
Detox
Terapija z aparatom Aqua Detox na-

vadno poteka tako, da stopala potopimo v 

vodo, v kateri se aktivira elektrodni sklop 

(v njem sta dve elektrodi spiralne oblike, 

potopljeni v elektronski medij). Stopala 

imajo izredno veliko por (okrog 2000 na 

vsakem stopalu), kar nam omogoËa iz-

vajanje terapije na prikladen, enostaven 

in uËinkovit naËin. Elektrodni sklop se 

lahko prav tako postavi v kopel, v katero 

je potopljena veËina telesa. Kakor hitro se 

aparat vklopi, se okrog elektrod zaËnejo 

ustvarjati mehurËki plina, ki kaæejo, da 

se zaËenja elektrolidska reakcija. Voda v 

noæni kopeli (ali kopeli celega telesa) po-

stane neke vrste podaljπek vode v telesu, 

od katere je ne loËi niË, razen tanke mem-

brane - koæe. Strukturna organizacija vse 

æive snovi, vkljuËno z vodo, je neverjetno 

kompleksna in sicer v mikromulekularnih 

strukturah. Vse te strukture, vkljuËno z 

vodo, so dinamiËne. Nenehno se spremi-

njajo kot odziv na razliËna zunanja polja 

in okoljske vplive. 

Sklop je izmeniËno pozitivno in ne-

gativno nabit, da bi se izognili odlaganju 

elektriËno nabitih snovi na elektrodi. 

Rezultati uporabe aparata 
Acqua Detox
Pri poskusu merjenja so odËitavali 

temperaturne spremembe od 30,7 do 

33,0 stopinj Celzija ob uporabi noæne 

kopeli z vodovodno vodo pri sobni 

temperaturi z dodatkom morske soli. V 

πtudiji je sodeloval zdrav posameznik, 

ki ni imel nobene medicinske anamneze 

vaskularnih teæav.

Ko so napravo vkljuËili, je vidno pove-

Ëanje temperature v nogah. »e je napra-

va izklopljena, temperatura poËasi pada, 

iz Ëesar lahko predpostavimo dejanske 

uËinke omenjene naprave, predvsem na 

periferno cirkulacijo obolelega. 

Podobne rezulate, da naprava vzpo-

stavlja pozitivno ravnovesje v telesu, so 

dobili tudi z meritvami z napravo BEST.

Testi potrjujejo pozitivne uËinke uporabe 
naprave Acqua Detox. 
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FIZIOTERAPIJA PRSNEGA 
KO©A

Kaj je fi zioterapija prsnega koπa?

Fizioterapija prsnega koπa je mehan-

ska odstranitev odveËne sluzi (katarja, 

sputuma,…) iz pljuË. Uporablja se za 

asistirano kaπljanje in za boljπo predi-

hanost pljuË.

Kaj je odveËna sluz/sekrecija in kaj 
jo povzroËa?

PljuËa so prevleËena s tanko plastjo 

sluzi, ki jim nudi potrebno vlago in pre-

preËuje njihovo izsuπitev. Ko pride do re-

spiratornega infekta ali druge alergijske 

reakcije, koliËina te sluzi naraste ter po-

stane gostejπa in ognojena. V normalnih 

situacijah Ëlovek izloËi to sluz s kaπljem, 

a ko se pojavi miπiËna oslabelost ali 

kroniËno vnetje dihal, to ni vedno moæno. 

»etudi infekcijo zdravimo z antibiotiki, 

veËja koliËina sluzi πe vedno zastaja v 

dihalih. Nekaj sluzi sicer telo reasorbira, a 

najgostejπa in gnojna sluz ostaja.

Zakaj je pomembno odstraniti sluz?

OdveËno sluz je potrebno odstraniti, 

da lahko omogoËimo boljπo predihanost 

samih pljuË ter s tem dovod veËje koliËi-

ne kisika v telo.

Zakaj otroci s spinalno miπiËno 
atrofi jo in drugimi æivËno miπiËnimi 
obolenji pogosteje zbolevajo za 
pljuËnimi infekti kot drugi otroci?

Otroci s spinalno miπiËno atrofi jo 

(SMA) tipa I in SMA II imajo oslabljene 

trebuπne miπice in miπice prsnega koπa 

(predvsem drobne miπice med rebri). 

Zaradi te oslabljenosti otroci z æivËno-

miπiËnimi obolenji (SMA, distrofi ja, itd…) 

ne morejo dovolj globoko vdihniti in s 

tem pravilno kaπljati. Prav zaradi nezmo-

ænosti pravilnega izkaπljevanja je zelo 

oteæeno ali celo onemogoËeno izloËanje 

odveËne sluzi iz dihal. »e sluz ni v celoti 

odstranjena, postane kmalu vir bakterij 

in s tem nove okuæbe. Tako so otroci uje-

ti v zaËaran krog okuæbe dihalnih poti.

V primeru SMA III se pri otrocih in 

odraslih redkeje sreËujemo s teæavnim 

izkaπljevanjem. 

Skoljoze, kontrakture in zmanjπana 

gibljivost bistveno pripomorejo k pove-

Ëanemu riziku za okuæbe. Nekateri otroci 

(in odrasli) se sreËujejo tudi s problemi, 

povezanimi s poæiranjem. Oteæeno poæi-

ranje veËkrat pripelje do aspiracije pijaËe 

ali hrane v dihala. »e vaπ otrok med jedjo 

kaπlja, se Ëimprej posvetujte z njegovim 

zdravnikom ali fi zioterapevtom, da pre-

veri izvor teæave.

Je potrebno, da fi zioterapijo prsne-
ga koπa izvaja fi zioterapevt?

VeËina fi zioterapevtov po svetu je 

usposobljenih za fi zioterapijo prsnega 

koπa. Pokazali vam bodo kako in kdaj 

izvajati tovrstno fi zioterapijo doma. Ve-

Ëina fi zioterapevtov se ni nikoli sreËala z 

obolelimi za æivËno-miπiËnimi obolenji, a 

prijemi so enaki kot pri drugih obolenjih. 

Nekatere medicinske sestre (posebno 

tiste, ki delajo na oddelku za intenzivno 

nego) poznajo tovrstno fi zioterapijo. 

Kako se izvaja fi zioterapija prsnega 
koπa?

Prvi naËin, ki ga je vredno poskuπati, 

je drenaæa prsnega koπa s pomoËjo raz-

liËnih poloæajev telesa. Ta naËin uporablja 

gravitacijo in pravilen poloæaj za izloËanje 

sluzi iz dihal proti grlu, kjer jo je laæje 

odstraniti. PljuËa so razdeljena na po-

samezne predele in vËasih so nekateri od 

teh predelov bolj prizadeti kot drugi. 

»e je prizadet spodnji pljuËni predel, 

bo potrebno otroka ali odraslega obrniti 

v poloæaj z glavo navzdol. »e je prizadeta 

bolj ena polovica pljuË kot druga, potem 

bomo obolelega obrnili na nasprotno 

stran. VeËina otrok z æivËno-miπiËnimi 

obolenji ne mara leæati na trebuhu, saj 

se tako teæje premikajo in dihajo. Na to 

je potrebno opozoriti fi zioterapevta, ki 

bo lahko prijeme in poloæaje prilagodil 

tej okoliπËini1. 

Ko pod otroka podstavljamo blazine, 

da bi ga postavili v poloæaj z glavo nav-

zdol, moramo biti pozorni, da blazine 

postavimo pod njegove boke in spodnji 

del trebuha in ne pod prsni koπ. 

Pri dojenËkih se pogosteje pojavljajo 

okuæbe zgornjih dihal. V tem primeru 

bomo sluz izloËili tako, da dojenËka po-

stavimo v sedeËi poloæaj. 1 Eni otroci iz podobnih razlogov ne leæijo radi na hrbtu.

Dihalne vaje v parku Doma dveh topolov.
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Drugi naËin za izloËanje sluzi je 

perkusija prsnega koπa. Ta obsega ob-

liko rahlega enakomernega udarjanja po 

prsnem koπu, kar sproæi vibracijo pljuË, 

ki pomaga pri premiku sluzi navzgor. To 

ni tepeæ, ampak rahli enakomerni ploski 

po prsnem koπu. 

Asistirano izkaπljevanje je zelo po-

memben dodatek fi zioterapiji prsnega 

koπa in kadar ga pravilno izvajamo je 

zelo produktivno in daje blagodejen 

obËutek. 

Nekateri fi zioterapevti imajo raje me-

todo, imenovano aktivno kroæno dihanje, 

ki obsega globoke vdihe in moËne, hitre 

izdihe. Tovrstni izdih obiËajno uporab-

ljamo, ko nas nekaj moti globoko v grlu. 

Lahko bi mu rekli tudi ≈hrzanje«. Slaba 

stran te metode pri miπiËno obolelih je, 

da pogosto otroci ne morejo dovolj glo-

boko vdihniti, da bi priπlo do æelenega 

uËinka - izloËanja sluzi. 

Pogosto fi zioterapevti uporabljajo me-

todo, ki jo poznamo iz oddelkov intenzivne 

nege. Ta metoda obsega uporabo maske, 

na katero je pritrjen zraËni balon. Ko stisne-

mo balon, vpihnemo zrak v pljuËa in s tem 

razπirimo prsni koπ. Ta metoda pa ni pri-

merna za vse. Podoben princip uporablja 

tudi aparat za asistirano kaπljanje.

Kdaj naj izvajamo fi zioterapijo 
prsnega koπa?

Tovrstne fi zioterapije ne smemo ni-

koli izvajati takoj po zauæitem obroku ali 

pijaËi. Po obroku poËakajte eno uro, od 

zauæite pijaËe pa naj mine vsaj pol ure. 

Ne obstaja nobeno pravilo o pogostosti 

izvajanja tovrstne fi zioterapije. Pri blaæjih 

okuæbah in manjπi koliËini sluzi je dovolj, 

Ëe jo uporabljamo enkrat dnevno, pri 

hujπih infektih pa je vaje potrebno izvajati 

tudi pet- do πestkrat na dan. Fizioterapijo 

prsnega koπa je pametno opravljati 

zjutraj, preden obolelega dvignemo iz 

postelje, saj se prsni koπ Ëez noË sprosti 

in to omogoËa laæje izloËanje sluzi.

Kako odstraniti sluz, Ëe je otrok/
odrasel ne more izpljuniti sam?

Vedno sluzi ni moæno izpljuniti. Lahko 

pa osebo, ki tega ne zmore, postavimo 

v poloæaj, v katerem sluz lahko poære. 

To sicer lahko povzroËi rahle boleËine 

v trebuhu, a najpomembnejπe je izloËiti 

sluz iz pljuË.

Trepljanje z dlanjo

Trepljanje z dlanjo po stenah prsnega koπa po predelu 

pljuË sproæi vibracije, ki se prenaπajo na zraËne prehode 

(bronhije) in s tem sproæajo premikanje sluzi. S temi vibraci-

jami se sluz odluπËi od sten bronhijev.

Dlan vboËimo tako, da dræimo prste tesno skupaj. Na ta 

naËin se bo dlan prilegala rahli izboklini prsnega koπa. VboËe-

na dlan ujame zrak, ki omehËa trepljanje. Trepljanje je lahko 

moËno, a ne boleËe. Trepljanja ne smemo izvajati na goli koæi, 

ampak vedno Ëez obleke ali brisaËe. Pred posegom moramo 

odstraniti prstane ter ostali roËni nakit. Rebra so moËna in 

fl eksibilna, a jih lahko zlomimo s premoËnim udarcem roke. 

Ta tehnika omogoËa ≈oblazinjen« udarec s tem, da se med 

vboËeno dlanjo in prsnim koπem naredi zraËna blazina.

Vibracije z dlanjo

Vibracijo je teæje izvesti kot trepljanje z dlanjo, a stimulira 

tok sluzi. Asistent pritisne zravnano dlan na primeren predel 

prsnega koπa in nato napne zgornji del roke in ramena. S 

tem sproæi miπiËni krË, ki sproæa vibracije. Hkrati mora otrok 

oziroma bolnik poËasi in temeljito izdihniti tako, da sproæa 

zvok ≈fffff« ali ≈ssss«.

Globoko dihanje

Globoko dihanje pripomore pri premikanju sluzi in lahko 

stimulira kaπelj. Z vdihom se dihalne poti razπirijo in poda-

ljπajo, z izdihom pa se stisnejo in skrajπajo. Nenaraven, a ne 

prisiljen izdih, ki sledi globokemu vdihu, premakne sluz in 

stimulira kaπelj. S tem temeljitim kaπljem lahko preËistimo 

dihalne poti.

Vibracije s pomoËjo vibratorjev

Na træiπËu lahko kupite najrazliËnejπe vibratorje, name-

njene izkaπljevanju, a se je za njihovo uporabo potrebno 

posvetovati z zdravnikom.

Kaj je pri fi zioterapiji prsnega koπa dovoljeno in kaj ne? 

Prsni koπ moramo vedno zaπËititi z obleko ali brisaËo. To pre-

preËi vnetja, do katerih lahko privede trepljanje na golo koæo. 

Fizioterapijo moramo izvajati pred jedjo, oziroma vsaj 

eno uro po njej, da prepreËimo bruhanje. Prepovedano je 

trepljanje po koπËenih delih, na primer Ëez prsnico ali vre-

tenca in na predelu, kjer se rebra konËajo. 

METODE, KI JIH UPORABLJAMO PRI FIZIOTERAPIJI PRSNEGA KO©A:

Fizioterapevt v Ëasu obmorske obnovitvene rahabilitacije izvaja telesne vaje z uporabo æoge.
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Sluz lahko posesamo tudi s posebnim 

aparatom za aspiracijo. VeËina ljudi ga ne 

mara, a Ëe je postopek pravilno izvajan, je 

uporaba takπnega aparata koristna. Pozna-

mo dve vrsti katetrov, ki jih lahko uporabi-

mo. Prvi katetri so v obliki daljπe, mehke 

cevke, drugi pa so krajπi in trπi, podobni 

tistim, ki jih uporabljajo zobozdravniki. 

Slednja obika katetrov je sprejemljivejπa.

Ali lahko izvajamo fi zioterapijo 
prsnega koπa tudi na osebi, ki 
uporablja ventilator?

Tovrstna fi zioterapija je lahko zelo 

utrujajoËa, πe posebej z infekcijo dihal. 

»e otrok ali odrasel uporablja ventilator 

ponoËi, je pametno, da ga uporabimo 

tudi med fi zioterapijo. To lahko pripomo-

re k boljπemu rezultatu fi zioterapije, saj 

lahko oboleli globlje diha, kar pripomore 

k izloËanju sluzi ter obema (fi zioterapevtu 

in obolelemu) olajπa izvajanje. Tako lahko 

fi zioterapijo izvajamo tudi dalj Ëasa. 

»e oboleli ne uporablja ventilator-
ja, ali obstajajo πe druge naprave, 
ki jih lahko uporabimo?

Poznamo veË vrst aparatov. Aparat, ki 

ga pogosto uporabljajo, prispeva doda-

ten zrak pri vdihu. Ko vdahnemo in nam 

zmanjka moËi za dodaten poteg zraka v 

pljuËa, aparat zrak vpihne namesto nas. 

Oboleli nato zrak izkaπlja/izdihne sam 

ali s pomoËjo druge osebe.

Drugi pogosto uporabljen aparat se 

imenuje ≈in-exuffl ator«, ki deluje podo-

bno kot prvi, le da vpihani zrak lahko 

tudi iztisne iz pljuË in tako povzroËi 

kaπelj. Ta aparat velja za enega boljπih 

pripomoËkov za izloËanje sluzi pri obole-

lih z æivËno-miπiËnimi obolenji.

Tovrstni aparati ne morejo prepreËiti 

respiratornih infektov, a lahko veliko pri-

pomorejo k hitremu in efektivnemu izloËa-

nju sluzi. Na træiπËu so sorazmerno novi in 

le redki zdravniki so seznanjeni z njihovim 

delovanjem, ki ni primerno za vse, zato se 

je o njihovi uporabi potrebno predhodno 

posvetovati z zdravnikom specialistom.

Lahko fi zioterapija prsnega koπa 
prepreËi nastajanje odveËne sluzi?

Fizioterapija prsnega koπa ne more 

prepreËiti infektov in ne more izloËiti 

sluzi, ki je ni. Otroci oziroma odrasli sami 

Ëutijo, kdaj se njihova dihala polnijo s 

sluzjo in kdaj potrebujejo tovrstno fi zi-

oterapijo. Mlajπi otroci mogoËe ne bodo 

znali presoditi tovrstne potrebe, a bodo 

spremembe v njihovem dihanju sliπne. 

So dihalne vaje in pripomoËki za 
dihalne vaje koristni?

V preteklih letih je bilo narejenih veliko 

raziskav o koristnosti dihalnih vaj pri raz-

Zgornji pljuËni predel

• Otrok oziroma bolnik je v sedeËem poloæaju. Trepljajte ga po zgornjem pre-

delu ramen ter po obeh straneh hrbta.

• Otrok leæi na hrbtu. Trepljajte ga pod kljuËnico na obeh straneh prsnega koπa.

Srednji pljuËni predel

• Otrok leæi na boku z rahlo zasukanim trupom nazaj, glava naj bo navzdol. Za 

otroka lahko postavite blazino, da bo bolj stabilen. Trepljajte Ëez prsni predel 

na obeh straneh,

Spodnji pljuËni predel

• Otrok leæi na boku z glavo navzdol. Trepljajte hkrati na sprednjem predelu 

spodnjega prsnega koπa proti notranjosti ter po zgornjem delu prsnega koπa 

na hrbtu. Ker se trepljanje obeh predelov izvaja istoËasno, lahko podaljπate 

Ëas na 2 - 3 minute.

• Otrok leæi na trebuhu z glavo dol. Trepljajte na spodnjem delu hrbta, levo in 

desno od vretenc.

2 OPOZORILO: opisanih vaj ne izvajajte sami, temveË se o uporabi pred-
hodno posvetujte z zdravnikom!

FIZIOTERAPIJA ZGORNJEGA, SREDNJEGA IN SPODNJEGA 
PLJU»NEGA PREDELA: NAPOTKI ZA IZVAJANJE VAJ2

liËnih æivËno-miπiËnih obolenjih. Na æalost 

si rezultati med seboj nasprotujejo in vse 

raziskave niso opravljene enako kvalitet-

no. Vendar izvajanje dihalnih vaj ne bo 

povzroËilo nobene πkode, temveË bodo z 

njimi miπice ohranjale moË. Poznamo πe 

druge vaje, ki pripomorejo k izboljπanju 

predihanosti in ohranjajo miπiËno moË 

kot so: plavanje, hidroterapija, petje, 

igranje lahkega pihalnega instrumenta, 

pihanje balonov, ægeËkanje,…

Ali lahko noπenje steznika pripo-
more pri nastanku infekcije dihal?

Uporaba steznika veËkrat daje ob-

Ëutek utesnjenosti, a nikoli ni bila povod 

za nastanek infekcij. Nekateri ljudje celo 

pravijo, da se jim zdi dihanje v stezniku 

laæje kot brez njega. Pravijo, da se laæje 

izkaπljujejo, Ëe imajo njihove miπice 

oporo ob katero lahko pritiskajo. Stezni-

ke predpisujejo, da bi ohranjali dræo brez 

skoljoze Ëim bolj dolgo. »e prepreËimo 

prsnemu koπu, da bi se zvil in stisnil, s 

tem omogoËimo veËjo pljuËno kapacite-

to. »e se uporabniku zdi, da v stezniku 

po obroku teæje diha, je pametno, da si 

razrahlja zaponke in jih ponovno zatisne 

eno uro po obroku.  

Priredila: Vesna SusiË
Vir: www.famigliesma.org

La fi sioterapia respiratoria nelle patologie 
neuromuscolari, di E. Di Leone, Fisioterapista 

(luglio 2002).

Pravilno izvajanje fi zioterapije je pomemb-
no zlasti pri otrocih.
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B                ESEDA SPOMINA

Ta svet ne odkrijeπ na gmajni.

Tam roæe vse leto cvetijo.

Tam dnevi podobni so lajni. 

Tam srca pomladi dehtijo...

 

Ta svet ne odkrijeπ na poti

kakor kamen in zven korakov.

Tam æelje umirajo sproti; 

za Ëast in pozabo junakov.

 

Ta svet ne odkrijeπ na gmajni.

Tam lica od sreËe æarijo.

Cvetovi ljubezni so tajni;

le zvezde nad njimi blestijo.

 

Ta svet je globoko v meni.

Le v meni je vsa boleËina.

To moja je kri, ki se peni;

odmev in beseda spomina...

 

Ivan ©kofl janc

Za najmlajπe
Pozdravljeni otroci! Seveda, tudi za 

vas se je v MAÆ-u naπel kotiËek, majhen, 

prijazen, skrivnosten, vesel, prav tak 

kot ste vi. Ker vem, da ste tudi pridni in 

iznajdljivi, za zaËetek uganite, kaj vse se 

skriva v teh dveh pesmicah:

Kakor visoka peresa

so njegova uπesa,

Ëe ga kdo lovi,

cikcak mu ubeæi...

Z eno nogo hodi,

ko sam po svoje blodi, 

vedno je brez prijatelja,

Ëeprav je povsod doma...

 

Potem pa… Ne, ne, niË ne povejte, 

odgovor raje kar nariπite. Ilustracijo s svo-

jim imenom, priimkom in starostjo poπljite 

na uredniπtvo. Naj vam priπepnem, da 

imamo za tri sreËneæe v predalu skrito 

Ëokolado.

Katarina Urh

Sredi belo - radodarne zime smo, a naπe misli se æe 

igrajo s slutnjo pomladi...Kako bomo veseli, Ëe nas bo 

morda kdo presenetil s πopkom najbolj pogumnih pom-

ladnih cvetic, z zvonËki.

Predlagam, da tudi vi z malo truda in iznajdljivosti 

komu podarite utrinek pomladi. Potrebujete blago 

leakril (Induplati Jarπe) ter belo, zeleno in rumeno prejico 

za gobeline (Ljubica). Vzorec vezete v kriænem vbodu Ëez 

dve nitki blaga in z dvema nitkama prejice. Tako lahko 

okrasite prtiËek ali voπËilnico.

Æelim, da vas ustvarjalno potrpljenje pripelje do lep-

ega izdelka!

 

Katarina Urh

V PRI»AKOVANJU 
POMLADI

❀✿❀✿❀✿
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V Skandinaviji, pravi sodelavec, je 

orientacijski tek izredno popularen in 

zelo razvit. Hkrati pa je tam tudi moËno 

razvita skrb za invalide. In tako so si zviti 

Skandinavci izmislili razliËico orientacij-

skega teka, ki ne samo, da je primerna 

za invalide, ampak lahko v njej enako-

vredno tekmujejo miπiËnjaki in invalidi, 

moπki in æenske, otroci in odrasli. Ta reË 

se imenuje precizna orientacija.

Za zaËetek: zmaga
Divje, si mislim. Za πport sem se æe od 

nekdaj zanimal. Da bi lahko sam sodelo-

val v Ëem drugem, kot v πahu, pa se mi 

je do takrat zdelo prav tako verjetno, kot 

je verjetna moænost, da bo drobno riban 

parmezan kdaj postal primarna vrsta 

goriva za atomsko podmornico.

PrepriËevanje ni bilo potrebno. Hitro 

sva bila dogovorjena: Kreπo (Ëas je, da 

sodelavcu dodelimo ime) me bo nauËil 

vse, kar je potrebno za zaËetek vedeti o 

precizni orientaciji, jaz pa bom v zameno 

pristal na to, da se πe isto leto odpravimo 

na pravo tekmovanje. In to ne kar na bo-

disikatero tekmovanje. Kreπo pri tem ni bil 

drobnjakarski: odπli bomo enostavno na 

najveËje in najbolj mnoæiËno tekmovanje 

v orientacijskem teku na svetu : O-Ringen 

na ©vedskem.

PRECIZNA ORIENTACIJA

Za stvar se je hitro ogrela πe moja æe-

na Ana in tako je Kreπo dobil dva teliËka, 

ki ju je na hitro nauËil uporabljati kom-

pas, brati topografsko karto v velikem 

merilu in razumeti posebne simbole, ki 

se uporabljajo za opis kontrolnih toËk. 

Opravili smo πe dva treninga v naravi 

(enega v parku Tivoli in enega v gozdu 

v bliæini Zbiljskega jezera) in æe je priπel 

Ëas za odhod v daljno Skandinavijo.

V Borlänge na ©vedskem smo pri-

speli v soboto, dva dni pred zaËetkom 

tekmovanja. Orientacijsko tekmovanje 

O-Ringen je petdnevno tekmovanje, na 

katerem se vsako leto zbere veË kot 

petnajst tisoË tekmovalcev iz celega 

sveta. Tekmovanje je sestavljeno v petih 

etapah, ki se odvijajo od ponedeljka do 

petka, vsakiË na drugi lokaciji (v drugem 

gozdu). Udeleæenci orientacijskega teka 

so razdeljeni v πtevilne kategorije, glede 

na spol, starost in kvaliteto. Tudi v pre-

cizni orientaciji je bilo veË kategorij: E 

za elito, A za bolj izkuπene, B za manj 

izkuπene in N za zaËetnike. Naju z æeno 

je Kreπo prijavil v kategorijo B. Za cilj 

smo si zadali znano DeCourvoissierjevo 

pravilo: vaæno je sodelovati in ne biti 

zadnji. S to puhlico v srcu smo nestrpno 

priËakovali ponedeljek in prvo etapo.

In konËno se je zaËelo! V ponedeljek 

zjutraj smo se odpeljali nekaj kilometrov 

iz mesta v bliænji gozd. Prva etapa! Razen 

nas treh Slovencev so v precizni orien-

taciji sodelovali πe ©vedi in Norveæani. 

Lepo je bilo na drogu ob ©vedski in nor-

veπki videti plapolati tudi slovensko za-

stavo. Med udeleæenci sem takoj ugledal 

precej invalidov na voziËkih, kar nekaj pa 

je bilo tudi zdravih, hodeËih moæ in æena, 

veËinoma starejπih obËanov, ki so oËitno 

oboæevali orientacijo po gozdu, a so bili 

æe prestari ali pa premalo atletske po-

stave, da bi se lahko uspeπno udeleæili 

tekaπke razliËice. Precizna orientacija se 

je resniËno izkazala kot prava pogrunta-

vπËina: lahko je sodeloval vsak, ki je imel 

æeljo, da bi v nekem πportu enkrat zares 

enakovredno tekmoval z ostalimi.

Progo v gozdu sem prehodil brez te-

æav. Kontrolne toËke se mi niso zdele po-

sebno teæavne; skuπal sem se spomniti 

vseh navodil, ki mi jih je prejπnje tedne 

vcepljal Kreπo. Na koncu se je izkazalo, 

Nekega dne v letu 1999 me sodelavec, ki sem ga takrat 

le beæno poznal, na vsem lepem vpraπa, Ëe vem kaj o 

πportu, ki se imenuje orientacijski tek? No, nekaj sem o 

tem æe sliπal. ©lo bi naj za neke vrste kros po gozdu, 

s to razliko, da proga ni oznaËena. Tekmovalci prej-

mejo karto z vrisanimi kontrolnimi toËkami in nato s 

pomoËjo kompasa skuπajo Ëim hitreje preteËi progo, 

tako da obiπËejo vse kontrolne toËke v predpisanem 

zaporedju. In kaj se to tiËe mene - invalida, ki trezen 

ne preteËem niti dveh metrov (pijan pa πe manj)?

Niko »iæek na podelitvi diplome.
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da sem v kategoriji B s progo edini 

opravil brez napak in tako celo zmagal 

na uvodni etapi! Lepπega zaËetka si ne bi 

mogel æeleti. ©vedi in Norveæani pa kar 

niso mogli verjeti, da je nekdo, ki je bil 

pred tem samo enkrat v gozdu, premagal 

vse Vikinge in to na njihovem dvoriπËu.

Popoldan, ko smo se vrnili v mesto, 

sem izvedel, da je na O-Ringenu navada, 

da vsak dan na centralnem prostoru 

podelijo priznanja in praktiËne nagrade 

zmagovalcem dnevne etape v vseh 

kategorijah, tudi v precizni orientaciji. 

Tako sem na vsem lepem (in povsem 

nepriËakovano) dobil priloænost doæiveti 

vse tiste Ëudovite obËutke, ki so jih sicer 

deleæni le vrhunski πportniki: napovedali 

so moje ime, stal sem na odru v druæbi 

ostalih zmagovalcev, prejemal sem pri-

znanje, pred menoj pa je stala mnoæica 

in mi ploskala. Sicer sem bil le etapni 

zmagovalec v precizni orientaciji katego-

rije B, toda v tistem trenutku nisem videl 

razlike med seboj in Stenmarkom!

Kmalu pa sem se moral na te obËutke 

navaditi. Zmagal sem namreË tudi na 

drugi etapi v torek in nato πe na tretji 

etapi v sredo. Spet sta se ponovili cere-

moniji s podelitvijo priznanj. Kako hitro 

se Ëlovek razvadi! Ko sem bil v Ëetrtek 

‘πele’ drugi, sem bil kar malce jezen sam 

nase (in na napako, ki me je stala πe ene 

zmage). Vendar pa sem imel po πtirih 

etapah v skupni razvrstitvi æe tolikπno 

prednost, da sem se v petek na zadnjo 

etapo lahko podal povsem sproπËeno. 

Tudi tokrat sem sicer delal napake - za-

to pa je bila na zadnji etapi najboljπa 

moja Ana! Ker so greπili tudi ostali, 

sem v skupni uvrstitvi kljub vsemu brez 

teæav zmagal in si tako prisluæil πe zadnje 

sreËanje z odrom za zmagovalce in zlato 

medaljo za skupno zmago.

Vsekakor je bil to vrhunec moje nikoli 

priËakovane πportne kariere. Jaz distro-

fi k, sem na stara leta postal zmagovalec 

v πportni disciplini. O Ëem takem se mi 

poprej ne bi niti ljubilo sanjariti!

Kaj je to za ena reË?

Kakπen je torej ta πport, v katerem 

lahko zmagujemo tudi distrofi ki? Naj 

takoj povem, da boste bolj podroben 

opis precizne orientacije naπli na spletni 

strani www.oktrzinklub.si/preo.htm, na 

tem mestu pa jo bom predstavil samo 

na kratko. 

Podobno, kot pri orientacijskem teku, 

dobi vsak tekmovalec na startu karto 

z vrisanimi kontrolnimi toËkami, ki jih 

mora s pomoËjo kompasa na terenu najti 

in obiskati v pravilnem vrstnem redu. Za 

razliko od orientacijskega teka pa pri 

precizni orientaciji ni pomemben Ëas, 

ki ga tekmovalec porabi na progi. Na 

vsaki kontrolni toËki se namreË nahaja 

veË zastavic in naloga tekmovalca je, da 

s pomoËjo posebnega opisa kontrol, ki 

ga prav tako prejme na startu, ugotovi, 

katera izmed zastavic stoji na pravem 

mestu.

Naj kar takoj postreæem s prepro-

stim primerom. Recimo, da so na neki 

kontrolni toËki tri zastavice. Prva stoji 

na severnem robu jame, druga v sredini 

jame, tretja pa na vzhodnem robu jame. 

Tekmovalec je s pomoËjo karte priπel do 

kontrolne toËke. Sedaj s pomoËjo po-

sebnih simbolov, ki natanËneje opisuje-

jo poloæaj pravilne zastavice na kontrolni 

toËki razbere, da mora identifi cirati za-

stavico, ki leæi na vzhodnem robu jame. S 

pomoËjo kompasa ugotovi, kje za vraga 

je v tem trenutku vzhod, in se odloËi za 

tretjo zastavico.

Zmaga tisti, ki je pravilno doloËil 

najveË zastavic. Ker ima lahko veË 

tekmovalcev enako πtevilo pravilnih od-

govorov, sta na progi dodatno πe ena ali 

dve Ëasovni kontroli. Na Ëasovni kontroli 

stoji kontrolor, ki tekmovalcu meri Ëas, 

Utrinki s tekmovanja
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ki ga ta porabi za pravilni odgovor. Tako 

med tekmovalci z istim πtevilom pravil-

nih odgovorov o vrstnem redu odloËa 

krajπi Ëas na Ëasovnih kontrolah.

Pri precizni orientaciji velja pravilo, 

da se lahko gibamo le po poteh, kjer se 

lahko gibajo vsi tekmovalci, tudi tisti, ki 

pri tem uporabljajo invalidske voziËke. 

Tudi za pravilno zastavico na kontrolni 

toËki se odloËamo z razdalje, s poti. 

Zastavice so namreË zmeraj postavljene 

tako, da so vidne s poti. Pri gibanju, dræ-

anju karte in oznaËevanju kontrolnega 

kartona so tekmovalcem lahko v pomoË 

tudi spremljevalci, ki pa pri orientaciji in 

odloËanju na kontrolnih toËkah ne smejo 

pomagati.

Precizna orientacija v Slo-
veniji
»eprav je bila ekspedicija na ©vedsko 

leta 1999 tako zelo spodbudna, je po 

vrnitvi domov misel na precizno orien-

tacijo poËasi zaËela zastirati koprena 

pozabe. Ne v Sloveniji, ne v bliænji oko-

lici ni bilo tovrstnih tekmovanj, vsako-

letno potovanje v daljno Skandinavijo 

pa bi bilo prenaporno in predrago. Tako 

je vse do lanskega leta izgledalo, da bo 

ostalo pri tem, kar smo doæiveli ob koncu 

prejπnjega tisoËletja.

Potem pa je Kreπo sredi leta 2004 na 

vsem lepem dobil nalogo, da organizira 

tekmo v precizni orientaciji sredi Ljub-

ljane. Seveda sem se takoj prijavil na 

tekmovanje in (malo manj) seveda spet 

zmagal. Splet okoliπËin je hotel, da je 

kmalu za tem Kreπo izrazil æeljo po usta-

novitvi lastnega orientacijskega kluba. 

Tej pobudi sem se prikljuËil tudi jaz in 

tako smo s πe nekaj prijatelji ustanovili 

Orientacijski klub Trzin, ki si je kot eno 

izmed glavnih nalog zadal uveljaviti pre-

cizno orientacijo tudi v Sloveniji.

Tako smo æe takoj naslednje leto orga-

nizirali tri tekmovanja, ki so skupaj πtela 

tudi za prvo slovensko ligo v precizni 

orientaciji (poimenovali smo jo Sloven-

ska Pre-O liga 2005). Prva tekma je bila 

v Bitnjah pri Kranju, druga v parku Tivoli 

v Ljubljani in tretja, fi nalna, v Mostecu 

pod Roænikom. Fotografi je in rezultate 

z vseh treh tekem, kakor tudi skupno 

uvrstitev v Pre-O Ligi, si lahko ogledate 

na spletni strani www.oktrzinklub.si/
Tekme/SloLiga.htm.

Ker nobena tekma ni zanimiva, Ëe ni 

tekmovalcev, smo hkrati priËeli precizno 

orientacijo promovirati potencialnim 

navduπencem. Ker sem sam disko-frik 

(beri distro-fi k), je bila seveda prva misel 

ponuditi ta πport sotrpinom iz DDS. Tako 

smo imeli predstavitev precizne orien-

tacije v prostorih Druπtva distrofi kov 

Slovenije, pozneje pa smo organizirali 

tudi dva treninga v naravi (obakrat v 

parku Tivoli). Nekaj se vas je vendarle 

odloËilo poskusiti in tako je na razliËnih 

tekmah v letu 2005 skupaj nastopilo æe 

deset slovenskih distrofi kov.

Na naπo sreËo so se istoËasno zaËeli 

prebujati tudi ≈precizni« orientacisti v 

naπi soseπËini, tako da smo se lahko 

udeleæili tudi dveh tekem v Zagrebu 

in dveh tekem v Trstu. Hkrati so se 

tudi Italijani in Hrvati udeleæevali naπih 

tekem, Ëesar smo bili zelo veseli, saj je 

mednarodna udeleæba le πe poveËevala 

tekmovalno draæ .
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SreËno novo leto 2006
Nek tekmovalni πport je lahko πe tako 

simpatiËen, pa nam to niË ne koristi, Ëe 

ni na voljo dovolj tekmovanj. Tistim, ki 

bi radi tekmovali v precizni orientaciji, 

v letu 2006 prav gotovo ne bo potrebno 

skrbeti.

Najprej je tu slovenska liga. V Pre-O Li-

gi 2006 bodo ponovno tri tekme: 12. mar-

ca v Dutovljah na Krasu, 27. maja na Rogli 

in 1. oktobra v Ljubljani. Organizirana bo 

πe Ëetrta tekma, 17. septembra v ©kofji 

Loki, ki bo πtela za dræavno prvenstvo 

(dobili bomo prvega dræavnega prvaka/

prvakinjo v precizni orientaciji).

V Italiji bo potekala italijanska pre-o 

liga. Prav gotovo se splaËa udeleæiti zme-

raj lepo organiziranih park-orientacij v 

Trstu (grad Miramare, vila Revoltella). Na 

Hrvaπkem se je pojavil πe en organizator 

tekem v precizni orientaciji, tako da lahko 

raËunamo v letu 2006 na vsaj πtiri hrvaπke 

tekme. S Hrvati se razen tega dogovarja-

mo za organizacijo skupne Slovensko-Hr-

vaπke Pre-O Lige, kar bo tekmovanje prav 

gotovo naredilo πe bolj zanimivo.

Glavna poslastica pa πele pride! V 

letu 2006 sta na sporedu tudi dve veliki 

tekmovanji v tujini: evropsko prvenstvo 

v Litvi in svetovno prvenstvo na Finskem. 

Na teh tekmovanjih se tekmuje posebej 

v disciplini Paraolimpik, kjer lahko na-

stopajo samo invalidi ter v disciplini 

Open, ki je odprta za vse profi le tekmo-

valcev. Na obe tekmovanji bi za discipli-

no Paraolimpik radi poslali ekipo treh 

tekmovalcev, tako da bi lahko nastopili 

na posamiËni in na ekipni tekmi.

Tako: tekem bo na pretek, potrebu-

jemo le πe navduπene tekmovalce. »e 

vas je vsaj koliËkaj zamikalo, da bi se 

za spremembo ukvarjali z dejavnostjo, 

ki poteka v naravi in je kot ukrojena za 

vas (kdorkoli æe ste), Ëe imate vsaj malo 

smisla za orientacijo v prostoru, Ëe ste æe 

od nekdaj radi buljili v zemljevide, potem 

je to priloænost, da na vsem lepem posta-

nete πportnik. 

Orientacijski klub Trzin bo tudi v letu 

2006 organiziral predstavitve in treninge 

precizne orientacije. Kdor bi se æelel 

tudi sam preizkusiti v tem lepem in za-

nimivem πportu, naj napravi prvi korak in 

se oglasi po elektronski poπti na naslov 

www.oktrzin-klub.si. Vse informacije 

o treningih, tekmovanjih, prijavnice za 

tekmovanja v Pre-O Ligi 2006 in ostale 

podrobnosti pa boste naπli na spletni 

strani www.oktrzin-klub.si.

Niko »iæek

Dne 19.11.2005 je bilo na Ravnah 

na Koroπkem odprto dræavno 

prvenstvo invalidov Slovenije 

v plavanju za leto 2005. »lanica 

naπega druπtva NU©A ANNA 

HRUSTEK, ki nas je zastopala, je 

v kategoriji æensk P NAC dosegla 

1. mesto na 50 m hrbtno. Torej 

je postala dvakrat zlata in dræ-

avna prvakinja. 

Diplomi in kolajni ji je v imenu 

Zveze za πport invalidov Slo-

venije podelil sekretar zveze, 

gospod MaliË. Organizatorju 

gre pohvala za uspeπno izvedbo 

in topel sprejem.

· · · · · · · · · · · · · · · · PLAVANJE
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Zaradi hitrega razvoja informacijskih 

tehnologij, vedno veËje integracije in 

dostopnosti internetnih storitev, smo 

priËa novim pristopom tudi na podroËju 

telefonije. Glavni krivec za to je seveda 

infrastruktura telekomunikacijskih 

omreæij, ki pri nas v Sloveniji v veËini 

æe premore πirokopasovne dostope do 

interneta (ADSL). Zadnja taka komer-

cialna atrakcija je moænost pridobitve 

πirokopasovnega interneta brez ISDN 

prikljuËka. Kljub zelo sofi sticiranim 

kompresijskim postopkom, ki jih dana-

πnja tehnologija omogoËa, je za prenos 

govora po internetu πe vedno potreben 

zmogljivejπi internet. 

Kako nam lahko internet 
pomaga oklestiti stroπke 
telefoniranja? 

Odgovor je VoIP omreæje. Metoda 

uporablja za medij internetno infrastruk-

turo in njegove tehnologije, zato lahko 

neomejeno govorimo, brez stroπkov 

telefonskih impulzov. Pa pojdimo lepo 

po vrsti.

VoIP (ang. "Voice over Internet Proto-

col") je tehnologija, ki omogoËa vzposta-

vitev telefonskih klicev (telefoniranje) z 

uporabo πirokopasovnega interneta na-

mesto z uporabo standardne telefonske 

linije. Nekatere storitve, ki temeljijo na 

protokolu VoIP, omogoËajo le klic druge-

ga uporabnika istega omreæja, medtem 

ko druge omogoËajo, da pokliËemo ko-

Telefonirajmo ceneje 
preko omreæja VoIP

»e ste med tistimi, ki radi veliko govorijo ali med 

tistimi, ki vas meseËni telefonski raËun znova in zno-

va preseneËa, bo tale Ëlanek nalaπË za vas. V njem 

bomo predstavili moænosti cenejπega telefoniranja 

z uporabo novejπih tehnologij, opisali koncepte in 

terminologijo ter vas skuπali opremiti z osnovnim 

znanjem in podatki, ki jih boste potrebovali v prime-

ru, da se odloËite za sooËanje s trgovcem, ki si æeli 

Ëim veË neizkuπenih kupcev.

garkoli, ki ima telefonsko πtevilko (vklju-

ËujoË lokalne in medkrajevne klice, klice 

na mobilna omreæja ter klice v tujino). 

Izpostaviti gre tudi dejstvo, da nekatere 

VoIP storitve delujejo samo preko vaπe-

ga osebnega raËunalnika ali posebnega 

VoIP telefona, medtem ko spet druge 

omogoËajo uporabo standardnega 

telefonskega aparata, prikljuËenega na 

poseben telefonski adapter. Shematski 

prikaz omenjenih moænosti prikazuje 

natisnjena slika. 

Kaj vse potrebujem za VoIP?
Kot smo omenili je πirokopasovni 

internet veË kot dobrodoπel pri uporabi 

VoIP-a (a testi kaæejo, da lahko uporab-

ljamo tudi poËasnejπi internet). Osebni 

raËunalnik pa za telefonijo ni obvezen, 

Ëe uporabljate tako imenovani telefonski 

adapter. V tem primeru tudi ni potrebno, 

da imate vkljuËen raËunalnik, ko æelite 

prejemati ali vzpostavljati klice. »e boste 

preko omreæja VoIP klicali osebo, ki ima 

navadni telefonski prikljuËek, ta ne po-

trebuje nikakrπne dodatne opreme, da 

bi govoril z vami, potrebuje le obiËajni 

telefonski aparat.

Ker VoIP poteka v digitalni obliki, 

ponuja enake lastnosti in storitve kot 

klasiËna digitalna telefonija. Pomembno 

pa je poudariti, da pri VoIP ni potrebno 

plaËevati dodatnih naroËnin in uporab-

nin, ko omreæje uporabljamo. 

Obstajajo trije naËini za vzpostavitev 

telefonskega klica preko omreæja VoIP: 

z uporabo VoIP telefona, z uporabo 

standardne telefonske linije in z upo-

rabo osebnega raËunalnika (z ustrezno 

programsko in strojno opremo). LoËimo 

tudi med tipi vzpostavitve VoIP klicev. 

Tako lahko z VoIP telefonskim klicem 

zvezo vzpostavimo pri drugi VoIP na-

pravi ali v standardnem PSTN (ang. 

"Public Switched Telephone Network") 

omreæju. O situaciji "PC-to-Phone calls" 

govorimo, ko kliËemo iz VoIP telefona na 

standardni PSTN telefon (tudi takrat, ko 

VoIP telefon ni raËunalnik). Klici iz enega 

Shematski prikaz telefoniranja preko 
omreæja VoIP
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na drug VoIP telefon pa ponazarjajo 

situacijo "PC-to-PC calls" (tudi, ko VoIP 

telefon ni raËunalnik). 

Kako lahko brezplaËno 
uporabljamo omreæje VoIP? 
Poznamo dve obliki: brezplaËni VoIP 

"PC-to-PC" in "PC-to-Phone" klici.

1) BrezplaËni VoIP "PC-to-PC" klici
BrezplaËni VoIP programi so danes 

dosegljivi tudi za sisteme Unix/Linux 

kot seveda tudi za Microsoft Windows. 

Seznam obeh je zelo dolg, spadajo pa 

ti programi v razliËne kategorije brez-

plaËnih VoIP paketov. Zaradi omejenega 

prostora v Ëlanku se ne moremo spuπËati 

v detajlno opisovanje vseh, lahko pa na-

πtejemo nekaj najbolj odmevnih katego-

rij in pripadajoËih programov:

• VoIP Software Phones (GnomeMee-

ting, SpeakFreely, Gspeakfreely, linp-

hone, minisip, OhPhone, Microsoft 

NetMeeting, Internet Switchboard, 

SIPSet),

• VoIP Gateways (isdnh323, PSTNGw, 

SIPRG (SIP Residential Gateway)),

• VoIP Gatekeepers (OpenH323 Gate-

keeper - The GNU Gatekeeper, Open-

gatekeeper),

• VoIP Proxies (Partysip, siproxd - SIP 

proxy/masquerading daemon, Load 

Balancer Proxy, STUN Server),

• VoIP Software Development Libraries 

(Vovida Open Communication Appli-

cation Library (VOCAL), The GNU oSIP 

Library, JVOIPLIB (Jori's Voice over IP 

library), Bayonne, eXosip),

• Ostali VoIP programi (fobbit, CPhone, 

Asterisk, SIPTiger,...).

Eden zelo prodornih in oglaπevalsko 

podprtih storitev, ki omogoËa brezpla-

Ëen VoIP za "PC-to-PC" klice je program 

Skype. Kot bomo omenili kasneje, ta 

spada v kategorijo "Software VoIP 

telefonov". Glavna omejitev, ki jo uvaja 

Skype je omejitev brezplaËnega klica-

nja na stacionarno telefonsko πtevilko 

("PC-to-Phone" klici, ki jih opisujemo 

v naslednjem poglavju). To izhaja iz 

dejstva, da nekdo paË mora poravnati 

stroπke infrastrukture, ki povezuje inter-

net s telefonskim sistemom, prav tako 

pa je potrebno plaËati Ëas govora, ko 

smo telefonski sistem (neposredno ali 

posredno) tudi uporabljali.

2) BrezplaËni VoIP "PC-to-Phone" klici
Da bi vzpostavili klic po naËinu "PC-

to-Phone" si morate inπtalirati tako 

imenovani "VoIP gateway" ali pa kupiti 

PBX (ang. "Private Branch Exchange" 

- je majhno telefonsko stikalo, last ope-

raterja), ki se obnaπa kot VoIP gateway. 

Ne glede na to za katero varianto se 

odloËite, πe vedno bo potrebno vaπ VoIP 

gateway ali PBX prikljuËiti z PSTN tele-

fonskim omreæjem, katerega uporabnino 

vam zaraËunava vaπ operater. 

»e pa se odloËite za VoIP telefon ali 

VoIP telefonski adapter, potem je dovolj 

da imate navaden telefonski aparat, ki 

vam bo omogoËal vzpostavljanje "PC-

to-PC" in "PC-to-Phone" klicev, kar je 

veliko bolj prikladno kot uporaba vaπega 

raËunalnika za vzpostavljanje klicev pre-

ko omreæja VoIP. 

Kaj so VoIP telefoni? VoIP telefoni so 

telefonski aparati, ki uporabljajo VoIP 

omreæje namesto standardnega PSTN 

omreæja. Tako poznamo:

• VoIP telefone z "Ethernet" povezavo,

• VoIP telefone z "Wi-Fi / 802.11" po-

vezavo,

• VoIP telefone z klicno modemsko po-

vezavo,

• tako imenovani "Software VoIP" tele-

fone (mednje spada tudi Skype).

VoIP telefoni z Ethernet povezavo se 

ponaπajo z zelo enostavno tehniko upo-

rabe. Namesto standardnega telefon-

skega prikljuËka RJ-11, ki ga priklopimo v 

PSTN omreæje, ti telefoni uporabljajo RJ-

45 prikljuËke, ki jih priklopimo v Ethernet 

omreæje. Tako je Ethernet kljuËen za po-

vezavo VoIP telefona in VoIP streænika ali 

VoIP gatewayja.

Wi-Fi (802.11) VoIP telefoni omo-

goËajo enake storitve le z razliko, da 

so ti brezæiËni. Wi-Fi omogoËa, da VoIP 

telefon poveæemo z VoIP streænikom ali 

VoIP gatewayjom preko obstojeËega 

Wi-Fi omreæja.

VoIP telefoni s klicno modemsko po-
vezavo so zelo podobni VoIP telefonom 

z Ethernet povezavo. Namesto Ethernet 

omreæja uporabjajo klicno modemsko 

povezavo do interneta (oz. VoIP omre-

æja) preko omreæja PSTN. V ta namen 

moramo imeti vsaj standardno analogno 

POST telefonsko linijo, kjer nam takπen 

naËin klicanja omogoËa vzpostavljanje 

medkrajevnih in mednarodnih telefon-

skih klicev po obËutno niæjih cenah.

Software VoIP telefoni pa so dejan-

sko vaπi osebni raËunalniki, ki igrajo 

vlogo VoIP telefona. Takπni telefoni so 

vsekakor cenovno ugodnejπi kot tisti 

opisani zgoraj, seveda v primeru, da æe 

imate osebni raËunalnik. Nepogreπljivi 

komponenti v takπnem raËunalniku sta 

vsekakor zvoËna kartica, zvoËniki (ali 

sluπalke) in mikrofon. Ta strojna oprema 

vsekakor emulira telefonski aparat. S 

strani programske opreme pa si moramo 

priskrbeti enega izmed programov za 

VoIP telefoniranje, kot je na primer pro-

gram Skype. Za laæjo, predvsem pa eno-

stavnejπo uporabo je moæno kupiti USB 

VoIP telefonski aparat, ki omogoËa laæji 

priklop na vaπ raËunalnik in je po izgledu 

podoben standardnemu telefonu.

Standardni tele-
fonski prikljuËek 
RJ-11

Standardni telefon-
ski prikljuËek RJ-45

VoIP telefon Cisco 7960

Linksys CIT200 IP brezæiËni USB telefon
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 Kako izbrati VoIP telefon?
Najprej si morate odgovoriti na 

vpraπanje ali æelite za komuniciranje 

uporabljati vaπ osebni raËunalnik (v tem 

primeru boste izbrali "Software VoIP 

telefon") ali pa æelite imeti standardni 

VoIP telefonski aparat. Slednji so na-

mreË veliko bolj enostavni za uporabo in 

ne potrebujejo osebnega raËunalnika za 

svoje delovanje, medtem ko so "Softwa-

re VoIP telefoni" cenejπi in ponujajo ve-

Ëjo moænost integritete ter prilagoditve 

vaπim potrebam. 

Ne glede na to za kateri tip telefona se 

odloËite, ostajajo glavne karakteristike 

obeh, ki jih moramo preuËiti:

• Katere VoIP klicne kontrolne protoko-

le telefon omogoËa? Poznamo H.323, 

SIP, MGCP in IAX2 protokole.

• Katere VoIP kodeke podpira telefon? 

Poznamo G.711, G.722, G.723, G.726, 

G.727, G.728, G.729, ILBC, Speex, 

GSM - Full Rate, GSM - Enhanced Full 

Rate, GSM - Half Rate in DoS FS-1015. 

• Ali telefon omogoËa tro-smerno klica-

nje?

• Ali podpira storitev DND (ang. "Do-

Not-Disturb")?

• Ali telefon omogoËa izbiro tonov za 

dohodni klic?

• Ali telefon dela za ruterjem in NAT (ang. 

"Network Address Translation")?

• Ali telefon podpira STUN (ang. "Sim-

ple Traversal of UDP through NATs 

(Network Address Translation)" - to 

je protokol, ki omogoËa napravam, 

postavljenim za NAT poæarnim zidom 

ali ruterjem, usmerjati podatkovne 

pakete)?

• Ali telefon podpira simetriËni RTP (ang. 

"Real-Time Transport Protocol")?

• Ali telefon podpira "SIP outbound 

proxy"?

• Ali telefon podpira QoS (ang. "Quality 

of Service")?

• Ali telefon podpira enkripcijo po-

datkov (poznamo tako imenovano 

"Secure RTP" in AES enkripcijo)?

Pri standardnem VoIP telefonskem 

aparatu pa povpraπajte trgovca o tem:

• Katere povezave telefon omogoËa? 

Poznamo Ethernet, Wi-Fi, klicno mo-

demsko in ISDN povezavo. »e telefon 

podpira Ethernet povezavo se pozani-

majte, Ëe podpira tudi tako imenovani 

"Power Over Ethernet" povezavo.

• Ali telefon podpira IPv6 (ang. "Inter-

net Protocol Version 6")?

• Ali telefon omogoËa videokonferenco?

• Ali je telefonska sluπalka brezæiËna (ni 

s kablom povezana z matiËno enoto)?

• Ali omogoËa telefon govor tudi preko 

zvoËnika (tako imenovani "speakerp-

hone")?

TuxScreen, ki poganja TinyX, twm in SIP 
VoIP aplikacijo (teËe na Debian ARM Linux 
okolju povezan s kartico PCMCIA HDD).

PRIPORO»ENA LITERATURA ZA POZNAVANJE OMREÆJA VOIP

Ohrtman, Frank: Softswitch: Architecture 
for VoIP

Althos Publishing: Introduction to IP 
Telephony 

Kelly, David G.: Practical VoIP Using VOCAL 

Douskalis, Bill: Putting VoIP to Work: 
Softswitch Network Design and Testing 

• Ima telefon LCD zaslon?

Pri "Software VoIP telefonu" pa mo-

ramo biti pozorni na:

• Ali program telefona podpira moj 

operacijski sistem?

• Je uporaba programa enostavna?

• Ali program omogoËa uporabo pri-

lagodljivih zaslonskih mask?

• Ali program podpira videokonference?

• Ali program omogoËa prenos datotek?

In seveda glavna odloËitev pred na-

bavo mora vedno biti tudi cena. »e se 

æelite πe bolj podrobno seznaniti s sa-

mim omreæjem VoIP in vsem kar prinaπa, 

smo vam v zgornjem okvirËku predstavili 

dodatno literaturo, ki jo priporoËamo za 

poznavanje omreæja VOIP.

Tadej Koroπec
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Kakor na vsakoletnem jesenskem sejmu tehniËnih pripomoËkov v Düsseldorfu, so tudi v oktobru 2005  bili 
razstavljeni številni invalidski tehniËni pripomoËki, ki bistveno posegajo v kvaliteto æivljenja razliËnih vrst 
invalidov. Ob tehniËnih inovacijah in vse širši uporabi sodobne raËunalniške tehnologije so bili tokrat zelo 
opazni novi dizajni teh pripomoËkov, ki poleg uporabne funkcije prinašajo tudi privlaËno vizualno podobo. 
Æal pa je vse veË tudi izjemno dragih tehniËnih pripomoËkov, ki so dosegljivi le redkim posameznikom. 

Tokrat je fi rma Sunrise Medical razstavila novi elektriËni invalidski voziËek Groove v treh osnovnih vari-
antah, ki s svojimi modularnimi tehniËnimi rešitvami omogoËa tudi naknadno nadgradnjo in številne prila-
goditve potrebam posameznega invalida. Distrofi ki se bomo zanesljivo navduševali nad tem elektriËnim 
invalidskim voziËkom, ki zagotavlja neovirano dinamiËno gibanje in komuniciranje s tehniËnimi napravami 
v æivljenjskem in delovnem okolju. 

velika ponudba
   tehniËnih pripomoËkov

Groove F, FWD
TR = Center of drive weel to 
rear casters

Prilagajanje 
sedeæa v 
leæeËi poloæaj

Prilagajanje sedeæa 
po πirini in dolæini 
ter naslona po πirini 
in viπini.

Groove M, MWD
TR = Center of drive weel to 
most distant point - tends 
to have shortest TR

Groove R, RWD
TR = Center of drive weel to 
end of front riggings

Sunrise Medical Limited
High Street Wollaston
West Midlands, DY8 4PS
Tel.: 01384 44 66 88
www.sunrisemedical.co.uk

Osnovni sestavni moduli na tri tipske izvedbe elektriËnega invalidskega voziËka Groove
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