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Ja, letošnje novoletno vzdušje je bolj malo podobno lanskemu. (Foto Č. Košak)

Spoštovani člani in bralci Obvestil s 
to številko našega glasila zaključu-
jemo večino programov letošnje-

ga leta, ki izvajanju dejavnosti društva ni 
bilo ravno naklonjeno. Številne omejitve 
zbiranja članstva in prepovedi obiskov v 
bolnišnicah so zelo otežile, ozirima sko-
raj zaustavile nekatere posebne socialne 
programe društva.Vendar so naše težave 
relativno majhne v primerjavi s škodo, ki so 
jo virus in tudi nekteri nepremišljeni ukrepi 
povzročili gospodrastvu. Ne samo pri nas 
ampak kar globalno. 

Virus je dokazal kako se je sodobni svet, 
zaradi napredka prometa,»skrčil«, saj je 
v slabem letu, zajel celoten globus. Če 
so nam na koncu meseca novembra še 
nekatere napovedi dajle malo upanja na 
»normalne novoletne praznike « so se ti 
zelo hitro razblinili ob drugem valu, ki se 
je izkazal celo za hujšega kot prvi, saj je 

tačas virus mutiral v varianto, ki je menda 
še veliko bolj nalezljiva kot je bila prvotna 
Kako zaključujemo leto? V Dovru je, zaradi 
virusne prepovedi prestopa meje, čakalo 
skoraj 5 000 tovornjakov kljub temu, da 
so Britanci obmejnim uradnikom dodedlil 
v pomoč 800 vojaških uslužbencev so v 
ekstremih primerh posamezni vozniki ča-
kali za prestop kar 4 dni in številni šoferji 
so preživeli božični večer v kabinah to-
vornjakov. Torej virus in še Brexit sta uda-
rila skupaj.Minogrede Brexit pogodba 
(ločtveni sporazum med EU in Združenim 
kraljestvom) obsega okrog 1500 strani in 
niti ne zajema regulacije pretoka ljudi in 
opravljanja storitev, pač pa samo pretok 
trgovskega blaga in menda študentska iz-
menjava (takoimenovani program Erazem) 
že ne bo več mogoča. Ali Britanci zapirajo 
pretok možganov ? Pri vsem tem, pa še 
sploh ni jasno, kako bosta obe strani re-

ševali razlike v intperpretaciji posameznih 
členov.

Če se vrnemo na domča tla in invalidsko 
področje smo dne 16.12. 2020 opravili vo-
litve organo NSIOS -a in na predsedniško 
funkcijo je bil ponovno izvoljen g.Borut Se-
ver, ki je to fukcijo prevzel že leta 2019 po 
smrt dolgoletnega predsednika NSIOS g. 
Boris Šušteršiča. Novo izvioljenega pred-
sednik Nacionalnega sveta in njego pov-
zetek program dela v odbobju 2020 -2024 
bomo podrobneje predstavili v nadaljeva-
nju te številke.

Kljub številnim težavam, ki jim v letošnjem 
leti kar ni videti koca, predstavlja izdelava 
cepiva, navljub vsem pomislekom, »lučko 
na koncu tunela« in upanje, da bo v letu 
2021 lažje. Upanje, ter poziv k vztrajnosti 
in korajži so mi izrazili številni, tudi vsega 
hudega vajeni naši člani. Ponovno se je iz-
kazalo, da krize izzovejo v ljudeh najboljše, 
čeprav je žal res, da včasih tudi najslabše. 

V imenu DLS in svojem osebnem imenu 
želim članom in njihovim družinam pred-
vsem veliko zdravja,radosti in zuspehov v 
prihajajočem letu 2021.

Predsednik DLS:  
Ivan KJošak
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V skladu z nameni Nacionalnega sve-
ta invalidskih organizacij Slovenije 
(NSIOS) so prioritete programa dela 

za mandatno obdobje 2020-2024 usklaje-
vanje interesov vseh invalidov v državi ob 
upoštevanju značilnosti posameznih vrst 
invalidnosti in avtonomnosti vsake invalid-
ske organizacije, artikuliranje in zastopanje 
skupnih in posameznih interesov invalidov 
v civilnem dialogu med invalidskimi orga-
nizacijami, z državnimi in drugimi javnimi 
institucijami ter strokovnimi združenji in dru-
gimi javnostmi, zagovarjanje državljanskih, 
političnih, socialnih, ekonomskih in kulturnih 
pravic invalidov, kakor jih opredeljujejo med-
narodni dokumenti, predvsem Konvencija o 
pravicah invalidov, Ustava Republike Slove-
nije, slovenska zakonodaja in razvojna stra-
tegija invalidskega varstva, ter zastopanje 
interesov slovenskih invalidov v Evropskem 
invalidskem forumu (EDF), institucijah EU 

Kot smo navedli v uvodu Vam v nadaljevanju predstavljamo ponovno izvoljenega predsednika Nacio-
nalnega sveta g. Boruta Severja in njegov predlagani program dela NSIOS-a v obdobju 2020-2024. G. 
B. Sever je bil prvič  prevzel predsedniško funkcijo že z izvolitvijo leta 2019 po smrt dolgoletnega pred-
sednika NSIOS g. Boris Šušteršiča. Na našo prošnjo nam je poslal svoj povzetek programa dela in tudi 
kratko osebno noto, kar ni morda povsem običajno vendar ne more škoditi, če se invalidi medsebojno 
bolje poznamo. Za oboje se mu iskreno zahvaljujemo. 

Ivan Košak

Kot mlad sedemnajstletni fant sem imel prometno nesrečo, ki se je končala s poškodbo vratne hrbtenice. Na začetku je bilo se-
veda zelo težko, najbolj za bližnje, a na koncu se izkaže, da gre življenje naprej, da je treba živeti in da je življenje lepo. Sam tako 
ocenjujem, da skozi različna življenjska obdobja nisem bil pri ničemer prikrajšan, morda sem samo na drugačen način uresničeval 
svoje potrebe in želje, oziroma iskal izzive na drugih področjih. Poleg tega, da že ves čas delam, pa sem ravno s pomočjo invalid-
skih organizacij našel in poizkusil še mnogo drugih stvari, ki nam dvigujejo kvaliteto življenja in nas izpolnjujejo. V zadnjem času 
se tako poizkušam ob kulturnih in drugih področji čim več ukvarjati tudi s športom in rekreacijo. Ob zavedanju, da je moram čim 
več narediti tudi sam zase se zato čedalje večkrat vključujem tudi v tovrstne programe in dogodke, ki jih organizirajo invalidske 
organizacije. Igram košarko na vozičkih, poizkusil sem se v curlingu na vozičkih in še nekaterih drugih športih. Moja zgodba je 
zato za mene pozitivna. Seveda so v življenju vedno nihanja, vzponi in padci, a pomembno je, da gremo naprej in da vsak v okviru 
svojih zmožnosti počne kar želi, kar ga izpolnjuje in kar mu dela življenje lepo.

Borut Sever

Osebna nota

Povzetek programa dela predsednika 
Nacionalnega sveta invalidskih  
organizacij Slovenije Boruta Severja  
za obdobje 2020 - 2024

Predsednik NSIOS-a Borut Sever. (Foto B. Sever)
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Nadaljevanje na naslednji strani

ter drugih mednarodnih institucijah in zdru-
ženjih. 

Program dela ima cilj spodbujanja zago-
tavljanja enakih možnosti za invalide v druž-
bi, ob uveljavljanju načela »ničesar o invalidih 
brez invalidov«, ob prizadevanju za trajno, 
stabilno in avtonomno financiranje delova-
nja invalidskih organizacij in izvajanje poseb-
nih socialnih programov iz namenskih javnih 
in drugih finančnih sredstev, zavzemanju za 
vsestransko socialno vključenost invalidov 
ter njihovo socialno varnost in ohranjevanje 
zdravja, za pozitivno podobo invalidov in 
njihovih invalidskih organizacij v javnosti ter 
medijih in ozaveščanju javnosti o invalidih ter 
njihovih invalidskih organizacijah.

Naloge NSIOS v mandatnem obdobju 
2020 – 2024 bodo skladu s Statutom NSI-
OS in v povezavi s pogodbo o ustanovitvi in 
delovanju NSIOS, da usklajuje delovanje in 
razvoj invalidskih organizacij na tistih pod-
ročjih, ki so po svoji naravi in opredelitvi sku-
pnega pomena za vse invalide v Republiki 
Sloveniji, da spremlja družbeni in socialni 
položaj invalidov po načelih enakih možnos-
ti, humanitarnosti, aktivacije, normalizacije in 
integracije, da usklajuje sestavine za načrto-
vanje potreb invalidov, ki jih njihove invalid-
ske organizacije zadovoljujejo s svojim delo-
vanjem, pri čemer je osnovno merilo pouda-
rek na tistih socialnih programih, v katerih so 
potrebne posamezne socialne aktivnosti za 
posamezne vrste invalidov v njihovem vsa-
kodnevnem življenju in delu, da spodbuja 
izenačevanje možnosti invalidov in njihovo 
neodvisno življenje, da preučuje slovensko 
zakonodajo in daje pobude za njeno dopol-
njevanje ali spreminjanje v skladu z interesi 
invalidov ter spremlja in sodeluje pri nas-
tajanju nove, oziroma preverja ali zakonski 
predlogi v zadostni meri upoštevajo inte-
rese invalidov in invalidskih organizacij, da 
predlaga in imenuje skupne predstavnike 
invalidov v organe državnih in drugih javnih 
institucij ter v organe mednarodnih organi-
zacij in združenj, da širi védenje o invalidih in 
njihovem življenju ter spodbuja javno zavest 
o človekovih pravicah invalidov, da obrav-
nava značilne potrebe posameznih vrst 
invalidov in po dogovoru podpira njihovo 
smotrno urejanje na podlagi avtonomne po-
bude članice NSIOS, da se aktivno vključuje 
v delovanje EDF in o tem obvešča članice, 
da usklajuje interese za splošne in posebne 

Na posvetu NSIOS-a. (Foto I. Košak)

FIHO je pomemben vir stabilnega financiranja. (Foto I. Košak)

Prizadevanja za dvig življenjskega standarda invalidov. (Foto Č. Košak)
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Nadaljevanje s prejšnje strani

dejavnosti invalidskih organizacij po načelih 
solidarnosti in vzajemnosti v okviru razpolo-
žljivih namenskih javnih sredstev, da organi-
zira skupne nastope invalidskih organizacij 
v javnosti zaradi obveščanja in uveljavljanja 
interesov invalidov ter da opravlja druge 
skupno dogovorjene aktivnosti.

Poglavitni cilji v naslednjem mandatnem 
obdobju so razvoj NSIOS, prenova internih 
pravnih podlag, pridobivanje novih virov fi-
nanciranja, tako trajnih sistemskih virov za 
izvajanje nalog, ob pridobivanju sredstev iz 
državnih in evropskih razpisov za razvoj in 
potrebe invalidskega varstva v naši državi, 
izvajanje nalog po posameznih vsebinskih 
področjih, z ustanovitvijo začasnih in trajnih 
delovnih skupin ob sodelovanju invalidskih 
organizacij, s kadrovsko okrepitvijo NSIOS, 
primarno na področju sodelovanja z državo 
pri razvoju sistemske in druge zakonodaje 
ter podpore invalidskim organizacijam pri 
njihovem delu; stabilno financiranje dela 
invalidskih organizacij z zagotavljanje 
stabilnega financiranja invalidskih organiza-
cij in posebnih socialnih programov, ki jih te 
izvajajo, s strani Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, 
ob polnem sodelovanju invalidskih organi-
zacij pri vodenju in upravljanju fundacije, z 
razvojem fundacije ob zahtevah računske-
ga sodišča, kjer naj se zagotovi večletno 
financiranje in pregleda metodologijo finan-
ciranja ob čim manjši birokratskih obreme-
nitvi organizacij, ter pridobivanje sredstev za 
financiranje nalog IO, ki izhajajo iz njihove 
reprezentativnosti, oziroma njihovih nalog, 
ki izhajajo iz Zakona o invalidskih organiza-
cijah; spremljanje izvajanja Konvencije 
ZN o pravicah invalidov, kjer konvencija 
opredeljuje cilje, ki jih mora invalidska po-
litika naše države zasledovati, saj tudi iz 
sklepnih ugotovitev Odbora ZN za pravice 
invalidov izhaja, da nekatere ključne zaveze 
ostajajo neuresničene in posameznih med 
njimi država s svojimi politikami praktično 
ne nagovarja, sodelovanje pri pripravi 
akcijskega programa za invalide 2021 – 
2026, na podlagi analize in drugih pripomb 
ter stališč IO; vzpostavitev neodvisnega 
organa za spremljanje izvajanja Kon-
vencije ZN o pravicah invalidov, kjer bomo 
predlagali preoblikovanje Sveta za invalide, 
na način, da se zagotovi neodvisnost te in-
štitucije v skladu s Konvencijo in Pariškimi 

načeli; prizadevanja za dvig življenjske 
ravni invalidov, problem tveganja revšči-
ne je med invalidi izrazito pereč, potrebne 
so zakonodajne spremembe na področju 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
tako na področju invalidskih pokojnin, nado-
mestil za telesno okvaro in drugih, potrebna 
je tudi korekcija drugih socialno varstvenih 
prejemkov, pristopiti pa je potrebno tudi k 
sistemski ureditvi nadomestil za invalidnost; 
sodelovanje v zakonodajnih postop-
kih - invalidi moramo sodelovati pri pripravi 
vseh predpisov, ki se nas tičejo - pri pripravi 
zakonodaje in predpisov bomo skupaj z in-

validskimi organizacijami aktivno sodelovali, 
tako s sodelovanjem v delovnih skupinah 
kot drugače. Posebej bomo opozarjali, da 
se mora pri pripravljanju in izvajanju zakono-
daje ter pri drugih postopkih odločanja, ki se 
nanašajo na invalide, temeljito posvetovati z 
invalidi, saj izkušnje kažejo, da pripravljavci 
predpisov te obveze pogosto ne upošteva-
jo; krepitev povezav z različnimi delež-
niki znotraj sektorja, vzpostavitev povezav 
s strokovnimi institucijami in stalen kontakt 
in izmenjava informacij z odločevalci (vlada, 
pristojna ministrstva, državni zbor in držav-
ni svet), deinstitucionalizacija - prehod v 

Na generalni skupščini EDF. (Foto I. Košak)

Sodelovanje s stroko. (Foto Č. Košak)
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skupnostne oblike bivanja in vzpostavitev 
široke mreže podpornih storitev sta ključna 
za neodvisno življenje invalidov, ob skrbi za 
razvoj sistema osebne asistence; zagota-
vljati je potrebno nadaljnjo splošno dosto-
pnost grajenega okolja, s poudarkom na 
izpolnjevanju zahtev o univerzalni graditvi in 
rabi objektov, zagotoviti je potrebno dosto-
pnost informacij in komunikacij v vseh for-
matih, v slovenski pravni red je potrebno ob 
sodelovanju invalidov implementirati evrop-
ski akt o dostopnosti, v skladu z zahtevami 
konvencije in določili Zakona o izenačevanju 
možnosti invalidov pa je potrebno zagotoviti 
enake možnosti tudi na področju transpor-
ta; sodelovanje z EDF ob povzemanju 
sodobnih evropskih invalidskih politik, ob 
posredovanju in vključevanju specifičnih 
slovenskih invalidskih interesov in aktualnih 
vsebin za oblikovanje novih sistemskih reši-
tev, ki so po svoji naravi značilne in obvezne 
za našo državo; priprava strokovnih pos-
vetov ob izmenjavi znanja in kompetenc 
za oblikovanje usmeritev in tudi konkretnih 
politik, oblikovanje aktualnih prioritet invalid-
skega varstva in vključevanje le teh v pro-
grame države; strateško komuniciranje 
in predstavljanje dela, nastopanje v jav-
nosti na področju invalidskega varstva kot 
legitimen predstavnik invalidskega gibanja, 
sistematično obveščanje slovenske javnosti 
o temah povezanih z invalidi ter organizacija 
dogodkov za promocijo in predstavitev dela 
invalidskih organizacij; obveščanje inva-
lidskih organizacij o aktualnih zadevah na 
področju invalidskega varstva, o spremem-
bah na področju zakonodaje in predpisov, o 
javnih razpisih in drugem.

Borut Sever

Članarine v 2021
Na dopisni seji 15. 12. 2020 je IO DLS sprejel sklep o višini članarine za 2021:

 za laringektomirane 12 eur 
za podporne člane 25 eur

Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, lahko na IO naslovijo vlogo za znižanje ali oprostitev  
članarine. Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, ki bodo društvu predložili potrdilo, da so  

mesečno v letu 2020 prejemali dohodke enake ali nižje od 460,00 evrov bodo lahko uveljavljali  
subvencionirano kotizacijo za tiste programe, ki imajo predvideno takšno znižanje.

Članarino in podporno članarino lahko nakažete z navedbo namena članarina – ter zapišete ime in priimek na:
Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487

 Izvršni odbor DLS

Strateško komuniciranje in učinkovito predstavljanje invalidskih dosežkov. (Foto I. Košak)

Zastopanje invalidskih interesov tudi v institucijah EU. (Foto I. Košak)
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Rehabilitacija govora po 
laringektomiji  
na Kliniki za otorinolaringologijo in 
cervikofascialno kirurgijo, Univerzitetni 
klinični center v Ljubljani - 1. del

Pri totalni laringektomiji se v celoti ki-
rurško odstrani grlo in s tem tudi gla-
silke. Ustvari se traheostoma, preko 

katere poteka pot dihanja direktno preko 
sapnika v pljuča. S tem oseba izgubi mož-
nost vdiha in izdiha preko ustne in nosne 
votline in s tem možnost produkcije glasu in 
vohanja. Izgubljena je ena izmed modalitet 
govora: glas. Torej sposobnost glasnega 
govora. Ohranjajo se sposobnosti komuni-
ciranja, jezikovne sposobnosti in govorne 
sposobnosti izgovorjave. V okviru tega po 
operaciji iščemo nov način pridobitve glasu 
oz. sposobnost glasnega govora. Za učenje 
nadomestnega govora so usposobljeni le za 
to posebej specializirani specialisti klinične 
logopedije.

Govorna rehabilitacija na Kliniki za otorino-
laringologijo (ORL) in cervikofacilano kirur-
gijo (CFK) se začne že pred operativnim 
posegom totalne odstranitve grla. Pacienti 
so vključeni v predoperativno pripravo na 
Centru za motnje glasu, govora in požira-
nja (CMGGP) v foniatrični, psihološki in lo-
gopedski ambulanti.

V logopedski ambulanti v pripravi paciente 
seznanimo z alternativnimi načini govora: 
ezofagealni govor (EG), traheoezofagealni 
govor (TEG) in govor z umetnim grlom oz. 
govornim aparatom (GA) . Preverimo paci-
entov govor in druge jezikovno govorne mo-
dalitete. Pacienta seznanimo z medicinskimi 
pripomočki, ki so na voljo, s procesom na-
daljnje govorne rehabilitacije ter z Društvom 
laringektomiranih Slovenije. Že v procesu 
priprave poskusimo organizirati srečanje z 
dobro rehabilitiranim laringektomiranim pa-
cientom.

V času hospitalizacije, ko se pacient prehra-
njuje preko nazogastrične sonde, pacienta Večino govorečih tečajev pripravimo v Simonovem zalivu. (Foto I. Košak)

Predavanje o govorni rehabilitaciji sta letos pripravili mag. N. Prebil in  
prof. R. Kušar na Otočcu. (Foto Č. Košak)



OBVESTILA - Št. 264 Stran 7

učimo kvalitetne komunikacije z mehkim 
pseudošepetom, učimo ga bolj učinkovitega 
podajanja informacij ter pomoči v komunika-
ciji s pisanjem.
Ko pacientu odstranijo nazogastrično sondo 
pričnemo z učenjem načinov nadomestne-
ga glasnega govora. Običajno poskusimo 
najprej z učenjem ezofagelnega govora. Z 
učenjem nadaljujejo pacienti z rednimi obiski 
v logopedski ambulanti tudi po odpustu iz 
bolnice in na govornem tečaju v Izoli v orga-
nizaciji Društva. Učenje prekinemo, če ima 
pacient še obsevanje. Tri tedne po konča-
nem obsevanju nadaljujemo z učenjem ezo-
fagealnega govora. 
Z učenjem TEG lahko začnemo kmalu po 
vstavitvi. Z učenjem GA začnemo, ko ni več 
otekline in ko so odstranjeni šivi.
Izbira nadomestne oblike glasnega govora 
je odvisna od več dejavnikov: pacientove 
želje po vrsti nadomestnega govora, kogni-
tivnih sposobnosti, pridruženih govorno-je-
zikovnih motenj, učljivosti, zdravstvenega 
stanja, obsežnosti operacije, pooperativnih 
anatomskih sprememb, sluha, stanj zobov-
ja, oddaljenosti, samostojnosti, starosti…). 
Opravljenih je bilo več raziskav o načinu 
sporazumevanja po govorni rehabilitaciji v 

Mariborska skupina na vajah nadomestnega govora. (Foto D. Papež)

Sloveniji. Anketa med člani Društva laringek-
tomiranih Slovenije iz leta 1999, v katero je 
bilo vključenih 113 bolnikov je pokazala, da 
se je 62% sporazumevalo z EG, 8% z TEG, 
9% z GA in 18% s šepetom ali pisanjem.

Raziskava na Kliniki za ORL in CFK Ljublja-
na, ki je potekala v letih od 2001 do 2003, v 
katero je bilo vključenih 124 bolnikov je po-
kazala, da se je 49% bolnikov sporazume-

valo z EG, 22,5% TEG, 10% z GA, 18,5% s 
šepetom ali s pisanjem.

Raziskava na Kliniki za ORL in CFK v Ljublja-
ni v letih 2013-2018 je pokazala, da se je z 
EG sporazumevalo 48,3%, s TEG 25,2%, z 
GA 15,3% ter s šepetom in pisanjem 11,2%.

Rozalija Kušar, spec.klin.logopedije

Mag. Nataša Prebil, spec.klin.logopedije

Mineva eno tako posebno leto, ko se nis-
mo smeli družiti, nasploh živeti, tako kot 
smo navajeni zaradi  kovida. Meni oseb-
no  ukrepi, ki jih moramo spoštovati, se jih 
držati, niso predstavljali velike ovire. Zakaj?  
Pred nekaj dnevi je minilo dve leti od dne-
va, ko sem zbolela. Kot strela z jasnega 
me je zadelo saj pred tem nisem imela te-
žav, ki bi kazale na diagnozo rak na grlu. 
V nekaj dneh sem izvedela diagnozo, bila 
operirana. Bilo je hudo, pa se nisem dala, 
po premisleku sem sebi in svojim dejala, v 
redu, če je cena za zdravje izguba glasu, 
pa naj bo, tudi brez tega se da živeti. Po 
tem, ko sem pridobila informacije, da se da 
naučiti govora, sem si rekla, tudi jaz bom 
govorila. Res je bilo mnogokrat težko pa 
me nič ni ustavilo. Veliko mi je s tehnikami 
pri učenju ezofagalnega govora pomagala 
ga. Nataša, logopedinja na ORL kliniki pa 
tudi člani društva laringektomiranih. Brez 
mojih najbližjih, ki me vseskozi podpira-
jo pa tudi številnih prijateljev bi bilo težje. 

Saj se da

Tako pa vem, da nisem sama in da tako, 
kot sem jaz vesela vsakega napredka, ko 
bolje govorim, so veseli tudi moji domači 
pa tudi prijatelji se z mano iskreno veselijo.

Zato, vsem, ki boste tole brali in se spopa-
date s težavami zaradi operacije grla sve-

tujem, res se splača potruditi, z voljo se da 
marsikaj narediti.

Upam, da bodo te vrstice komu v vzpod-
budo, da se bo trudil in osvojil tehniko ezo-
fagalnega govora, česar bom vesela.

Mira Spital

Podpora družine, prijateljev in okolja so zelo pomembne pri učenju  
nadomestnega govora. (Foto D. Papež)
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Nekaj glasil nazaj sem vas seznanil s koristno uporabo težke žoge oziroma »medicinke«, ki je eden izmed najstarejših in še danes 
zelo pogosto uporabljen telovadni pripomoček. V nadaljevanju vam bom opisal še dodatnih 6 krepilnih vaj z medicinko, ki jih 
lahko združite v eno samostojno vadbeno enoto (trening), lahko pa zraven dodate še kakšno vam priljubljeno vajo.

Pri vadbi si izberite medicinko primerno zase (teža žoge glede na telesno pripravljenost), takšno, ki zagotavlja dober oprijem in hkrati 
upoštevajte že poznane napotke za optimalno vadbo (da ste dovolj ogreti pred vajami moči, imejte primerno oblačilo in pijte dovolj 
tekočine, delajte postopno, izberite primerne vaje, ne pretiravajte …) in še najpomembnejše – pogovorite se z vašim zdravnikom o 
primernosti in ustreznosti posamezne aktivnosti oziroma izvedbe posamezne vaje.

Tretji sklop vaj za moč s težko žogo – medicinko:

Krepitev mišic z 
»medicinko«, 3. del

Nadaljujemo z objavljanjem  serije telesnih vaj, ki jih je za naše člane pripravil prof. Cveto Ivšek. Sedaj so 
na vrsti vaje za moč z medicinko 3. del , da bomo v letu 2021 kar najbolj »močni«.

Ivan Košak

1. vaja: Zasuk trupa z medicinko (sliki 1, 2)

Začetni položaj: Sede, noge so v širini bokov in pokrčene v kolenih. Medicinko držite z dlanema s pokrčenima rokama 
pred seboj. Pogled je usmerjen naprej oziroma v medicinko. 

Opis vaje: Naredite zasuk trupa z medicinko najprej v desno stran (za 90 stopinj), v končnem položaju trup zadržite 
1 sekundo in se počasi ter po isti poti vrnite v začetni položaj ter enako izvedbo ponovite še na levo 
stran. Pri izvedbi vaje naj bodo boki pri miru, s pogledom spremljate medicinko.

Intenzivnost vadbe povečamo z vztrajanjem v končnem položaju (do 3 sekunde), s težjo medicinko oziroma da povečujemo število 
ponovitev.

Slika 1 Slika 2
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2. vaja: Izteg rok nad glavo z medicinko (sliki 3, 4)

Začetni položaj: Rahlo razkoračna stoja, roke vzročite in jih v komolcih pokrčite nazaj ter medicinko močno držite z 
dlanema za glavo. Pogled je usmerjen naprej.

Opis vaje: Podlahti iztegnite v komolcu, tako da medicinka preide v zgornji položaj (nad glavo) in jo po isti poti 
vrnite v začetni, spodnji položaj. Pri izvedbi ne spuščajte ramen oziroma nadlahti. Pogled je ves čas 
izvedbe usmerjen naprej.

Intenzivnost vadbe povečamo s težjo medicinko oziroma da povečujemo število ponovitev. 

Slika 3 Slika 4

3. vaja: Upogib nog z medicinko (sliki 5, 6)

Začetni položaj: Leže na trebuhu, roki sta pokrčeni v komolcih, podlahti sta na tleh in čelo je položeno na zgornji del 
obeh dlani. Nogi sta iztegnjeni, z gležnji močno stisnite medicinko s strani.

Opis vaje: Naredite upogib v kolenih, tako da medicinko prenesete v zgornji – najvišji položaj (lahko še preko 90 
stopinj). V končnem položaju medicinko zadržite 1 sekundo in jo nato po isti poti vračajte v začetni – 
spodnji položaj. Stegna se ves čas dotikajo tal.

Intenzivnost vadbe povečamo s težjo medicinko oziroma da povečujemo število ponovitev.

Slika 5 Slika 6
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4. vaja: Dvig medicinke navzgor (sliki 7, 8)

Začetni položaj: Leže na trebuhu, noge so iztegnjene v širini bokov, roke so vzročene in nekoliko pokrčene v komolcih, 
z dlanema držite medicinko. Pogled je usmerjen navzdol ali poševno naprej.

Opis vaje: Z rokama dvignite medicinko navzgor, pri čemer se z zgornjim delom prsnega koša in glavo nekoliko 
dvignete od tal. V zgornjem položaju zadržite 1 sekundo, nato se vrnite v začetni položaj. 

Intenzivnost vadbe povečamo z vztrajanjem v zgornjem položaju (do 3 sekunde), s težjo medicinko oziroma da povečujemo število 
ponovitev.

In kako poteka trening?
• Vsaj 5 minut vadbe za ogrevanje (hoja ali tek, kolesarjenje, hoja ali tek na mestu, hoja po stopnicah ter izvedite nekaj razteznih in 

zamašnih vaj za gibljivost);
• Vaje izvajajte v zaporedju od 1 do 6;
• Število ponovitev izbrane vaje naj bo med 8 do 15;
• Med posameznimi vajami naj znaša odmor 45 sekund do 1,5 minute;
• Ko končate prvo serijo šestih vaj in imate še dovolj energije ter moči, naredite odmor 2 do 3 minute in nadaljujte še z drugo serijo 

šestih vaj v enakem zaporedju;
• Ritem oziroma hitrost izvedbe vaj naj bo zmerna in enakomerna, brez sunkovitih gibov;
• Vadba naj bo 2 do 4 krat tedensko (ne zaporedoma);
• V vadbo lahko po izbiri umestite (ali zamenjate) tudi kakšno vam priljubljeno vajo.

Pa pridno na vadbo …
Lep športni pozdrav, 

Cveto Ivšek

Slika 7 Slika 8
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