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Iz 2016 v novo 2017

Veseli december v prestolnici. (Foto Č. Košak)

Kako bo v letu 2017 ? To je predvsem 
odvisno od temeljnih ekonomskih in 
političnih karakteristik makro okolja 

v katerem deluje »naša deželica« na koncu 
leta 2016. To pa je EU. Položaj v EU še 
nikoli ni bil tako negotov kot je danes. To 
ni izjava kakšnega pesimističnega, razo-
čaranega navijača EU, ampak dame , ki 
v tem trenutku, najbrž razpolaga z največ 
moči na svetu in verjetno z najboljšim pre-
gledom nad položajem v EU, same »frau« 
A. Merkel. Kateri so glavni elementi te ne-
gotovosti ? V prvi vrsti Brexit (izstop Velike 
Britanije iz EU). Še bolj pa »slab zgled«,ki 
ga ta izstop ponuja najbolj nezadovolj-
nim članicam vse od Cipra, preko Grčije, 
Madžarske,Italije, Slovaške, Češke do 
Poljske. Večina desničarskih strank daje 
prednost nacionalnim državam pred EU in 
krepitev desnice je že odnesla italijanske-
ga premiera Mattea Renzia. V Franciji, pa v 

predvolilni tekmi vodi predstavnik desnice 
Francois Fillon. In zadnji dve državi sta že 
nekakšna »temeljna kamna« unije. Narašča 
tudi število napadov evropskih desničarjev 
na begunce in emigrante, ki razočarani v 
obupu požigajo improvizirana bivališča. V 
letu 2016 je islamski ekstremizem izvršil 
nekaj zelo odmevnih terorističnih podvigov 
(Pariz,Nica itd.). Kot smo že lani ugotavlja-
li so obveščevalne službe ZDA, največjih 
zahodnoevropskih držav, Saudove Arabije 
in Turčije zelo dobro poznale eksploziv-
ni položaj v Siriji, že veliko prej preden je 
nastopila Islamska država. Sedaj je nekaj 
svojih kart razkrila CIA in druge ameriške 
obveščevalne službe, ki priznavajo, da so 
se z zloglasnim ideološkim vodjo Islamske 
države Al Baghdadijem srečale v Iraku že 
davnega leta 2004 in ga celo zaprle. Seme 
zla je klilo kar nekaj časa, da je javnost 
prepoznala njegove sadove. V družbe-

nem žitju ima vsaka posledica svoj vzrok, 
česar pa se navadni državljani navadno 
prepozno zavemo. Na ekonomskem po-
dročju je takšnemu razvoju dogodkov go-
tovo botrovala brezobzirna globalizacija in 
neoliberalistična doktrina. Begunski val je 
samo prinesel otipljivega sovražnika nad 
katerim, se lahko znesejo desničarski eks-
tremisti. Ne verjamete? Poglejte paradoks, 
novo izvoljeni ameriški predsednik, milijar-
der D. Trump najbolj kritizira globalizacijo 
in podjetjem, ki »izvažajo delovna mesta« 
v tujino grozi z 35% obdavčitvijo. Pri tem 
seveda v svojem stilu precej pretirava ven-
dar, kdo ve bolje kako »se dela denar« 
kot ameriški milijarderji ? Samo poglejte v 
dve-tri leta stare časopise, kako je totalno 
liberalizacijo opevala, ne samo birokracija 
EU,ampak so v tem zboru družno sode-
lovali tudi številni slovenski ekonomisti 
in politiki. Pa, da ne bo pomote, pri tem 
imamo poleg vlad svoj delež tudi državlja-
ni. Francoski rek zagotavlja: »Da imamo 
državljani natančno takšno vlado, kot si 
jo zaslužimo.« Ekonomske napetosti med 
posameznimi članicami unije so podobno 
kot v »naši bivši Jugi« zelo velike in grozi-
jo, da jo bodo raztrgale. Unija sama, pa je 
naredila daleč premalo, da bi se te razlike 
zmanjšale ampak so se nasprotno celo 
povečale. Kakor koli, razlogi za kaotičen 
položaj so precej poznani in v tem makro-
-ekonomskem okviru, si bo v prihodnjem 
letu, po svojih najboljših močeh, prizade-
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Člani DLS na pohodu. (Foto Č. Košak)

vala »deželica na sončni strani Alp« in njen 
živelj. In verjemite mi, ne bo nam ravno z 
rožicami postlano.

Seveda v naši Sloveniji ni vse črno. S svo-
jimi uspehi nas razveseljujejo predvsem 
športniki v zadnjem času Ilka Štuhec. Tudi 
gospodarstvo se počasi pobira. Prišlo je 
nekaj zlasti japonskih investicij. Japonsko 
podjetje Yaskawa, ki izdeluje robote napo-
veduje 25 milijonov vreden vložek in odpr-
tje tovarne s približno 200 delovnimi me-
sti. Evropska komisija je dodelila razvojne 
subvencije 3 našim podjetjem. Japonci so 
za 340 milijonov kupili Helios, žalosti le, da 
smo ga mi prodali tujcem za pol manj za 
145 milijonov. Najbrž je še najbolj boleče 
dejstvo, da ne znamo ali zmoremo rešiti 
problema lačnih otrok. Zelo veliko težav pa 
imamo že vsaj nekaj desetletij na področju 
zdravstva. Bolniki, tudi nekateri zdravniki 
in sploh javnost podpirajo objavo podat-
kov o uspešnosti posameznih zdravnikov 
in bolnišnic. Zakaj je treba skrivati poda-
tek, da ima posamezni osebni zdravnik 
300 bolnikov drug pa manj kot 30 ? Če 
poleg tega podatka objavimo pojasnilo, 
da gre za razliko med starim, uspešnim 
zdravnikom in mladim začetnikom. Tako 
različnim obremenitvam sledijo razlike v 
plači, v skoraj vseh poklicih. Zakaj bi bilo 
to nemogoče urediti edino v zdravstvu ? 
Tudi če ima en zdravnik same »lahke« drug 
pa komplicirane »težje« bolnike, to razliko 

zna zagotovo ovrednotiti Zdravniška zbor-
nica, postavljanje strokovnih standardov je 
predvsem njena naloga, ne pa pogajanje 
o plačah. Enako je slovenski unikum, da 
predsednik zdravniškega sindikata Ko-
nrad Kuštrin sam določa koliko in kako 
bo delal, oziroma zdravniški sindikat sam 
sebi postavlja standarde. Poleg tega, po-
goje v katerih se opravlja posamezno delo 
dobro poznajo tudi direktorji zdravstvenih 
domov in drugih zavodov, ki najbrž znajo 
ovrednotiti razlike v kvaliteti opravljenega 
dela. Bivšega generalnega direktorja ZZZS 
dr. S. Fakina, torej direktorja organizacije,ki 
plačuje račune zdravstvu, je menda najbolj 
razjezilo, da ni mogel dobiti informacije o 
strukturi cene posameznega zdravniške-
ga posega. Če financer ali kupec ne more 

dobiti tega podatka, kdo ga lahko? Tudi 
dr. M. Tajnikar ugotavlja, da zdravstve-
ni sistem nima ustrezno postavljenega 
stroškovnega računovodstva. To, pa je 
sistemska bolezen in je nezaslišano. Če 
povemo po domače, vam bo vsak obrtnik, 
npr. inštalater izstavil račun popravila,iz ka-
terega bo razvidno, koliko znašajo stroški 
materiala, specificirano po posameznih 
postavkah in koliko delo. Če ne vemo kje 
bomo za enak denar, ob enaki kvaliteti do-
bili več, ali celo boljšo kvaliteto, za manj 
denarja je onemogočeno vsako spremlja-
nje učinkovitosti. Še več, v takem sistemu 
nemoteno cvete korupcija. Brez odprave 
teh pomanjkljivosti resnična zdravstvena 
reforma ni možna.

Tudi v letu 2017 se bomo na DLS, še na-
prej trudili pomagati laringektomiranim 
in njihovim družinskim članom. Slovenci 
naj bi bili individualisti, vendar sem  samo 
na tečaju učenja nadomestnega govora, 
že večkrat doživel, da so se prej popol-
ni neznanci, poslovil na zaključku tečaja 
s solzami v očeh, kot stari prijatelji in si 
obljubili, da se po možnosti čim prej sre-
čajo. Stiska,tovarištvo, razumevanje, dej-
stvo, da v nesreči nisi sam, spoznanje, da 
so med nami nesrečniki, nad katerimi so 
se usodne okoliščine »znesle« veliko bolj 
surovo kot nad teboj, kujejo prijateljske 
vezi,ki so pogosto trdnejše od sorodstve-
nih . Zgolj to je vredno, da si bomo priza-
devali še naprej.

Vsem našim članom, njihovim družinam 
in prijateljem DLS želim veliko zdravja in 
osebne sreče v prihajajočem letu 2017.

Ivan KošakVčasih je pot pomembnejša od cilja. (Foto I. Košak)
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Pred vstopom v EU so k nam v Slo-
venijo in invalidske organizacije pri-
hajali številni eksperti ( kasneje smo 

izvedeli, da so bili tudi dobro plačani) in nas 
poučevali o zaščiti pravic bolnikov, boju in-
validov proti diskriminaciji, pomenu civilno 
družbenih gibaj pri upravljanju države itd. Po 
vstopu v EU je Slovenija na hitro vzpostavila 
nekaj varuhov različnih pravic, ki pa so (za 
razliko od npr. angleških in škotskih varuhov, 
ki so dejansko skoraj popolnoma neodvisni 
od države) v bistvu od države nastavljeni 
uradniki in so zato bolj nekakšni »brezzobi 
tigri« kot pa dejanski varuhi bolnikih pravic, 
oziroma pravic ranljivih skupin. To je bilo pre-
cej dobro vidno pri zapletih na otroški srčni 
kirurgiji na ljubljanskem UKC. Z nastopom 
gospodarske krize, pa so tovrstne iniciative 
EU skoraj popolnoma zamrle. Ta fenomen 
so običajno opravičevali s tem, da EU želi 
najprej rešiti gospodarska vprašanja socialo, 
pa bo za enkrat, še prepustila posameznim 
nacionalnim državam in tako so se nerešena 
socialna vprašanja le še kopičila. Bruseljska 
birokracija pa je nemoteno naraščala. EU je 
pozabila na ljudi. To ni ocena kakšnega raz-
očaranega socialnega delavca ampak nove 
angleške premierke Therese May. Gospo-
darska kriza je imela za posledico nacionalni 
egoizem, zveze in društva laringektomiranih 
bogatejših držav so se začele zapirati vase. 
Za revnejše članice evropske družine pa so 

Evropska konfederacija (CEL) 
in njena delovna skupina

bile posledice celo usodnejše, saj jim je šib-
ka materialna baza celo popolnoma onemo-
gočila sodelovanje v mednarodni izmenjavi 
primerov dobre prakse in informacij. Tako so 
tisti, ki najbolj potrebujejo dobre zglede in re-
šitve ostali brez njih. 

Razlike v razvitosti so povzročil tudi vsebin-
ske dileme o razvoju delovanja CEL. Tako so 
v Zvezi Norveške laringektomirani že v manj-
šini, saj predstavljajo večino bolniki z rakom 
ustne votline oziroma drugimi vrstami raka 
glave in vratu. Je smiselno širiti delovanje 
Evropske konfederacije na celotno področje 
raka glave in vratu če vemo, da v najrevnej-
ših članicah niso uspeli organizirati niti dru-
štev laringektomiranih ? Poleg tega je pojem 
rak glave in vratu medicinska opredelitev in 

je precej nejasno kaj v posameznih države 
razumejo s tem terminom. Rak je dinamič-
na bolezen, ki se npr. iz požiralnika lahko širi 
na glasilke ali obratno iz grla potuje v pljuča, 
možgane itd. Poznamo tudi rak neznanega 
izvora,ki se pojavi neznano od kod in včasih 
enako skrivnostno tudi izgine. Zato je loci-
ranje raka na glavo in vrat precej poljubna 
opredelitev. Opisane dileme so privedle di-
rektorij CEL-a, da je na seji 13. julija 2016 
v Bad Recihenallu imenoval delovno skupi-
no sestavljeno iz predstavnikov treh držav: 
Norveške, Srbije in Slovenije, ki naj bi prouči 
opisana vprašanje in v roku treh mesecev v 
preliminarnem poročilu direktoriju posreduje 
predlog organizacijski ukrepov, ki bi jih lahko 
vključili v novo obliko organiziranosti in jih v 
končni fazi formalizirali v novem statutu kon-
federacije.

 Kaj smo ugotovili v delovni skupini ? Interes 
med evropskimi društvi laringektomiranih za 
sodelovanje na nivoju EU vsekakor obstaja 
še posebej v Podonavski regiji in ga bo mo-
goče tudi aktivirati, posebej ob pogoju, če 
se bo birokracija EU prenehala zgolj ukvar-
jati sama s seboj in bodo hkrati obstoječe 
članice CEL-a pripravljene prevzeti odločilno 
vlogo pri premagovanju začetnih težav, ter 
izkazati vsaj neko minimalno stopnjo solidar-
nosti. Sodelovanje med društvi in zvezami 
laringektomiranih znotraj EU koristi vsem in 
tudi sami uniji, če le-ta ne bo prepoznala po-
mena tovrstnih gibaj, bo to samo pospešilo 
destruktivne tendence razpadanja EU.

Ivan Košak

Seja direktorija CEL v Bad Reichenhallu. (Foto IČ. Košak)

Člani delovne skupine CEL-a. (Foto I. Košak)
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Velika planina - 
4.12.2016

Nekateri preskušajo debelino ledu, drugi raje gledajo stran, ker je led morda pretanek... (Foto Č. Košak)

Kar nekako v navado nam je prišlo, 
da se pohodniki po opravljeni turi 
še malo zadržimo na obvezni re-

hidraciji, kjer se dogovorimo za naslednji 
cilj in določimo datum. 

Tokrat je bila odločitev: krpljanje, če bo 
sneg, sicer pa Velika planina. No, snega 
seveda ni od nikoder, zato je obveljala 
druga varianta. Po nekaj usklajevanja in 
nekaj telefonskih pogovorih smo se kar 
v lepem številu zbrali malo v Ljubljani, 
malo v Stahovici, nekateri so počakali na 
Kranjskem raku, kjer je izhodišče. Smo 
pač iz vseh koncev Slovenije in pridemo, 
kjer je komu bližje. Seveda brez obvezne 
zamude ne gre, pa brez birokracije tudi 
ne. Tudi to mora biti.

Po jutranji kavici (ker je za nekaterimi že 
kar dolga vožnja) se »preodenemo« v po-
hodno opremo, se oborožimo z dobro 
voljo in jo mahnemo proti cilju. Velika pla-
nina ni zahteven cilj, a ob vsakem letnem 
času lep in enkraten, vreden obiska. Ni 
bilo sicer idiličnih snežnih poljan, niti pre-
prog spomladanskih modrih žafranov, a 
pastirske koče (stanovi) so vedno tam, 
prekrite s skodlami in imenitne same po 
sebi. Tudi krave so sedaj v dolini, a na-
nje spominjajo prostrani pašniki in jezerca 
(mlake), ki so tokrat zaledeneli. Seveda 
nekateri od nas pogumno preizkušajo 
debelino ledu in poskušajo drsati, druga 
pa se malo oziramo vstran, ker nočemo 
videti, kako je led mogoče pretanek… 
No, nič tragičnega se ne zgodi, vse je 
prav.

V enem od domov na Mali planini si vza-
memo čas za malico. Treba je olajšati na-
hrbtnike, da bo teža na ramenih manjša. 
Tudi noge se morajo spočiti, ker pohoda 
ni še konec. Povzpnemo se mimo kape-
lice in stanov do zgornje postaje žičnice 
in se počasi po grebenski poti vračamo 
proti Mali planini. V lepem oblačnem 
dnevu nam narava vseeno nakloni odprt 
pogled proti verigi Kamniško Savinjskih 
Alp. Pogled zajame s sončkom obsijano 

Za dober razgled se je potrebno potruditi. (Foto Č. Košak)

Odprt pogled proti verigi Kamniško-Savinjskih Alp. (Foto Č. Košak)
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lepotico Ojstrico, pa Planjavo, Kamniško 
sedlo, Brano, Tursko goro, Rinke, Skuto, 
Štruco, Dolgi hrbet, Grintovec in Kočne. 
Vse od začetka do konca! Lepo! Tudi tja 
gor se bo še treba vrniti, ko bo zima mi-
nila….

Počasi je treba razmišljati o povratku v 
dolino, saj je december in je dan res kra-
tek. Ne sme nas loviti noč. Pa še načrt 
za naprej moramo predelati. Ta je seveda 
vedno odvisen od vremena. Kot rečeno 
na začetku, še vedno velja: če bo sneg, 
gremo na krplje, če ne pa ….. se dobimo 
15. januarja in gremo nekam. Bomo že 
videli sproti, kam nas bo zaneslo.

Se slišimo in se vidimo

Vaša Marta Pohodnike v že skoraj zimskih razmerah je seveda potrebno ovekovečiti. (Foto Č. Košak)

To že veste, da se rad potepam po 
svetu. Že nekaj let pa me vleče Hi-
malaja, tako sem tudi letos zašel v 

te kraje in sicer prav pod vznožje Everesta. 
Zbralo se nas je štirinajst, vsi z istim ciljem, 
da vidimo ta mogočni hrib bolj od blizu. Za 
to avanturo smo potrebovali 23 dni. In polni 
lepih spominov prišli tudi vsi zdravi ter ve-
seli domov. Ko sem se usedel za računalnik 
ter začel prebirati slike sem spet podoživljal 
trenutke tam med tistimi ljudmi, gorami, 
kraji, prijatelji…. kar za vedno ostane. Kan-
ček tega poskušam dati tudi vam članom 
društva, saj sem tudi na vas večkrat mislil, 
sploh takrat, ko sem v rokah držal fotoapa-
rat, da ujamem kašen lep motiv.  

Tisoč in več slik kaže lepo pokrajino, hri-
be, ledenike, globoke, skoraj neprehodne 
doline, deroče reke in podobno. Skoraj pri 
vsaki sliki bi lahko povedal svojo zgodbo, 
katera se me je na nek način dotaknila: 
lepo, prijetno, smešno, ganljivo, mrzlo, 
poučno ….. 

Z namenom, da  popestrimo novoletno številko  Obvestil  tudi s temami iz »širnega sveta« nam je 
naš strokovni sodelavec Boštjan Kostanjšek posredoval spodnji prispevek za kar se mu prisrčno 
zahvaljujemo.

Ivan Košak

Potepanje ob 
vznožju Everesta

Boštjan Kostanjšek pod najvišjo goro sveta. (Foto B. Kostanjšek)

Pohajanje po več milijonskem mestu mi ni 
več neznanka. Lahko bi rekel, da sem se 
počutil skoraj tako kot doma. Zares veliko 
turistov v tem času, ko je za obisk gora 

najbolj primeren, se pozna tudi na ulicah 
Katmanduja. Predvsem v starem delu ime-
novanem Tamel. Srečali smo se z starimi 
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znanci iz prejšnjih let, pa cel kup Sloven-
cev – znana in neznana imena ( Viki Gro-
šelj, Marija in Andrej Štremfelj, Aco Pepel-
nik – sami vrhunski alpinisti). Srečali smo 
tudi znano nekdanjo slovensko smučarko 
Matejo Svet. Ti dnevi so hitro minili. 

Spet smo na letališču in z majhnim dvaj-
set sedežnim letalom že letimo proti Lu-
kli na višini našega Triglava. Pokažejo se 
nam prvi zasneženi vrhovi in kmalu zač-
nemo pristajati na tem tako zloglasnem 
letališču. Ko letalo zavije na parkirno me-
sto pa vsi veselo zaploskamo, kajti šele 
takrat skoraj ne more priti več do nesre-
če. Hitro nas izkrcajo in že je spet nared 
z drugo ekipo za polet proti Katmanduju. 
Na robu letališča pa nas je cel kup, ki to 
poskušamo ujeti v objektiv, kajti ti piloti 
so zares mojstri svojega poklica. Od tu 
naprej pa se potem začne za nas nova 
pot. Dobimo nosače. Vsak nese približno 
30kg, kar je več, nosimo sami. Vključimo 
se v reko turistov, ki se vije proti Namche 
Bazarju, najvišje naseljeni vasi v tem delu 
Himalaje, ki pa danes živi izključno od tu-
rizma. Široka dobro uhojena pot - skoraj 
cesta- nas po dveh dneh pripelje do te sli-
kovite vasi. Dva dni smo v vasici, saj smo 
že skoraj na višini 3500m in potrebno se 
je aklimatizirati, da kasneje ne bi bilo te-
žav z višino. Malo se potikamo okoli vasi 
po okoliških grebenih in stezicah vsak 
po svoje, kakor pač zmore. Nadaljujemo 
proti Everestu. Samo za trenutek smo ga 
videli enkrat med potjo še zelo daleč. Ko-
maj verjamemo, da bomo čez nekaj dni 
prišvedrali prav pod vznožje. Počasi vsak 
dan okoli osem ur hoje gori in doli pri-
maširamo do vznožja Kala Pattharja, od 
koder je tudi najlepši razgled na Sagar-
matho 8848m – Everest. V vasici Gorak 
Shep na višini 5140m malo počijemo, ena 
župca – garlik potem pa še 400 višinskih 
metrov do vrha Kala Pattharja (5550m). 
Zastavim po malo težji grebenski varianti 
pa bolj razgledni proti vrhu. Z zelo umir-
jenim korakom kar dobro napredujem, 
tako, da sem v slabih dveh urah na vrhu. 
Ko sonce zaide začne pihat in mraz kar 
dobro brije. Vse kar imam, navlečem 
nase in štirje od kar nekaj ljudi na vrhu, se 
odločimo, da počakamo super luno. Za-
vlečemo se vsak za svojo skalco in čaka-
mo polno luno. Ob čudovitih pogledih na 

Katmandu. (Foto B. Kostanjšek)

Na letališču v Lukli. (Foto B. Kostanjšek)

Trofejna fotografija, Everest in super Luna, vredna National Geographic-a. (Foto B. Kostanjšek)
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vrhove okoli Everesta malo pozabimo na 
mraz. Luna začne kukati prav čez vrh te 
mogočne piramide. Zdaj pa akcija, oča-
la, rokavice vse mi hodi narobe. Snamem 
rokavice, takoj se mi zanohta – pogled 
pa res enkraten, se je splačalo. Parkrat 
škloc, škloc in že po lažji poti sestopamo 
nazaj proti lodžu.  Kmalu se zagrejemo na 

delovno temperaturo in spet nas zami-
kajo osvetljeni vrhovi in zvezdnato nebo. 
Sledi večerja, potem pa v spalko kakor 
bubica dokler se ne začne delati nov dan. 
Smo približno na pol poti in vsak naslednji 
dan je zanimiv, lep, in po svoje doživet. 
Tako mi res hitro minejo dnevi, ko spet 
stojimo v Lukli na letališču. 

Opisal sem le del poti, upam da ob naših 
srečanjih pokažem še kakšno slikco in po-
vem še mnogo več. 

Bilo mi je lepo, videt to goro,
spoznati ljudi, ki živijo pod njo,
biti del njih, biti z bogovi, ki obdajajo jih.

Lep pozdrav vsem      
Boštjan

KOKALJ BORIS, DOL PRI LJUBLJANI

ROŽIČ LUDVIK, ZREČE

EMERŠIČ ANTON, ZAPOTOK

BERŠNJAK STANISLAV, TRBOVLJE

Telesno aktivni še naprej
Nadaljujemo z vajami za krepitev telesnih zmogljivosti.

Krepitev mišic nog (4. del)

V prejšnjih številkah glasila so bile predstavljene vaje za moč trebušnih mišic, hrbtnih mišic in mišic rok ter ramenskega obroča. 
Tokrat se bomo posvetili še vadbi mišic nog, ki so neposredno povezane z našim gibanjem. Mišice nog lahko treniramo na 
različne načine. Najbolj naraven način je vadba na prostem, s pohodi in izleti v naravo ter hribe. Če bodo le ti daljši in zahtevnejši, 

bolj bodo močne naše noge. Tudi kolesarjenje, jogging, daljši sprehodi, hoja po stopnicah, peš in ne z avtomobilom do trgovine, tek 
na smučeh, ples in še druge aktivnosti, pomembno vplivajo na našo kondicijo oziroma na moč nog. Vendar se lahko odločimo tudi, da 
z enostavnimi krepilnimi vajami prav tako poskrbimo za močne noge, če smo le dovolj vztrajni in dosledni pri vadbi.
Pa si oglejmo nekaj vaj za krepitev mišic nog:

1. vaja: Dvig noge naprej (sliki 1, 2)
Začetni položaj: Stoje vzravnano, leva roka je ob telesu, dlan desne roke je zaradi ravnotežja oprijeta zgornjega roba 

stola. Stopala so v širini bokov, pogled je usmerjen naprej.
Opis vaje: Z zunanjo, levo in rahlo pokrčeno nogo naredite enakomeren in počasen gib v smeri naprej in navzgor, 

prste te noge usmerite proti stropu. Hrbet imejte raven. V zgornjem (končnem) položaju nogo zadržite 
1 sekundo in jo po isti poti vrnite v začetni položaj. Po določenem številu ponovitev se obrnite in vajo 
ponovite še z drugo nogo.

Intenzivnost vadbe povečamo z vztrajanjem v zgornjem položaju (do 3 sekunde) oziroma da nogo dvigujete čim višje.

Slika 1 Slika 2
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2. vaja: Dvig na prste in pete (sliki 3, 4)
Začetni položaj: Stoje vzravnano, leva roka je iztegnjena ob telesu, dlan desne roke je zaradi ravnotežja oprijeta zgornjega 

roba stola. Stopala so v širini bokov, pogled je usmerjen naprej.
Opis vaje: Dvignite pete in se postavite na prste. V zgornjem položaju zadržite 1 sekundo, se počasi spustite nazaj 

na stopala, nato pa se še postavite na pete (prsti na nogah so dvignjeni). Tako izmenično dvigujete pete 
in prste.

Intenzivnost vadbe povečamo z dvigovanjem na prste in peto samo z eno nogo, pri čemer se prsti druge noge (neaktivne) le 
dotikajo tal.

Slika 3 Slika 4

3. vaja: Odmik noge leže (sliki 5, 6)
Začetni položaj: Leže na desnem boku, glava je položena na spodnjo roko, ki je v komolcu pokrčena. Dlan leve roke je 

oprta v tla pred trebuhom, noge so rahlo pokrčene v kolenu.
Opis vaje: Levo nogo počasi dvignite navzgor (kolikor lahko), stopalo pa pri tem rahlo upognite. V zgornjem položaju 

nogo zadržite 1 sekundo in jo po isti poti vrnite v začetni položaj. Po določenem številu ponovitev se 
obrnite na drugi bok in vajo ponovite še z drugo nogo.

Intenzivnost vadbe povečamo z vztrajanjem v zgornjem položaju (do 3 sekunde) oziroma da nogo dvigujete čim višje.

Slika 5 Slika 6

4. vaja: Dvig noge sede (sliki 7, 8)
Začetni položaj: Sede na stolu, hrbet je raven in naslonjen na naslonjalo. Roke so oprijete roba stola, kot v kolenu znaša 

90 stopinj, stopala so na tleh in pogled je usmerjen naprej.
Opis vaje: Dvignemo levo nogo in jo v kolenu iztegnemo (vodoravni položaj noge). V zgornjem (končnem) položaju 

nogo zadržite 1 sekundo in jo po isti poti vrnite v začetni položaj. Stegna se ves čas dotikajo sedeče 
podlage in se ne dvigajo. Po določenem številu ponovitev z levo nogo, vajo ponovite še z desno nogo.

Intenzivnost vadbe povečamo z vztrajanjem v zgornjem položaju (do 3 sekunde) oziroma da obe nogi dvigujete istočasno navzgor.
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Slika 7 Slika 8

5. vaja: Dvig goleni navzgor (sliki 9, 10)
Začetni položaj: Stoje vzravnano, dlan leve roke je oprijeta v boku, dlan desne roke je zaradi ravnotežja oprijeta zgornjega 

roba stola. Leva noga je iztegnjena nazaj, tako da se konica prstov dotika tal (vendar brez opore).
Opis vaje: Golen leve noge počasi dvignite navzgor, tako da tvorite kot v kolenu približno 90 stopinj. Gib se izvaja 

samo v kolenu, tako da je ta ves čas v isti višini. V zgornjem (končnem) položaju golen zadržite 1 
sekundo in jo po isti poti vrnite v začetni položaj. Po določenem številu ponovitev se obrnite in vajo 
ponovite še z drugo nogo.

Intenzivnost vadbe povečamo z vztrajanjem v zgornjem položaju (do 3 sekunde) oziroma da nogo dvigujete čim višje.

Slika 9 Slika 10

6. vaja: Počep (sliki 11, 12)
Začetni položaj: Stoje vzravnano, stopala so v širini bokov, roki sta iztegnjeni ob telesu, pogled je usmerjen naprej.

Opis vaje: Zadnjico počasi spuščate navzdol (kot bi se hoteli usesti na stol), kolena upognite do kota največ 
90 stopinj in pazite, da ne gredo kolena preko stopal. Pri gibanju navzdol istočasno roki dvigujete v 
predročenje. Pogled je ves čas usmerjen naprej. V spodnjem položaju zadržite 1 sekundo in se po isti 
poti vrnite v začetni položaj. Stopala so vseskozi na tleh in ne dvigujte pete.

Intenzivnost vadbe povečamo z vztrajanjem v spodnjem položaju (do 3 sekunde) oziroma s počepi na eni nogi (prsti druge noge se 
le dotikajo tal – ohranjanje ravnotežja).

Nadaljevanje na naslednji strani
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Slika 11 Slika 12

7. vaja: Odmik noge vstran z elastiko (sliki 13, 14)
Začetni položaj: Stoje vzravnano, dlan leve roke je oprijeta v boku, desna roka je v komolcu pokrčena in oprta v steno 

(zaradi ravnotežja). Stopala so v širini bokov, pogled je usmerjen naprej. Elastični trak je na koncih 
zavozlan in je nameščen nad gležnje.

Opis vaje: Dvignite zunanjo nogo v stran, tako da je celotna teža na notranji (stojni) nogi. Prste dvignjene noge 
usmerite proti tlom. V zgornjem položaju nogo zadržite 1 sekundo in jo po isti poti vrnite v začetni 
položaj. Po določenem številu ponovitev se obrnite in vajo ponovite še z drugo nogo.

Intenzivnost vadbe povečamo z vztrajanjem v zgornjem položaju (do 3 sekunde), da nogo dvigujete čim višje oziroma uporabljate 
močnejši elastični trak.

Slika 13 Slika 14

8. vaja: Primik noge navznoter z elastiko (sliki 15, 16)
Začetni položaj: Stoje vzravnano, dlan leve roke je oprijeta v boku, desna roka je v komolcu pokrčena in oprta v steno 

(zaradi ravnotežja). Stopala so v širini bokov, pogled je usmerjen naprej. Elastični trak je na koncih 
zavozlan in je nameščen nad gležnje.

Opis vaje: Desno nogo dvignite in potisnite navznoter, tako da prekrižate levo nogo. Stopalo je rahlo upognjeno. 
V zgornjem (končnem) položaju nogo zadržite 1 sekundo in jo po isti poti vrnite v začetni položaj. Po 
določenem številu ponovitev se obrnite in vajo ponovite še z drugo nogo.

Intenzivnost vadbe povečamo z vztrajanjem v zgornjem položaju (do 3 sekunde), da nogo dvigujete čim višje oziroma uporabljate 
močnejši elastični trak.
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Načrtovanje vadbe za celo telo:

- Izberite 2 za vas najbolj primerni vaji za moč nog med zgoraj opisanimi, poleg tega pa še 2 vaji za povečanje moči trebušnih 
mišic, 2 vaji za povečanje moči hrbtnih mišic in 2 vaji za krepitev mišic rok in ramenskega obroča (glejte prejšnje številke 
glasila). Skupno imate torej 8 različnih vaj;

- vaje izvajajte kombinirano v zaporedju noge – trebuh – hrbet – roke:
Ø	 1. vaja za mišice nog (npr. dvig na prste in pete),
Ø	 1. vaja za trebušne mišice (npr. drsenje dlani po stegnih),
Ø	 1. vaja za hrbtne mišice (npr. dvig ramen in stisk lopatic),
Ø	 1. vaja za mišice rok in ramenskega obroča (npr. skleca na kolenih),
Ø	 2. vaja za mišice nog (npr. počep),
Ø	 2. vaja za trebušne mišice (npr. opora na podlakteh),
Ø	 2. vaja za hrbtne mišice (npr. dvig bokov),
Ø	 2. vaja za mišice rok in ramenskega obroča (npr. kroženje z rokami in     bremenom);

- število ponovitev izbrane vaje naj bo med 8 do 15;
- med posameznimi vajami naj znaša odmor 1 minuto;
- ko končate prvo serijo osmih vaj in imate še dovolj energije ter moči, naredite odmor 2 do 3 minute in nadaljujte še z drugo 

serijo osmih 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).

Pri izvajanju vaj se še vedno držite osnovnih dveh načel (ogrevanje in varnost pred poškodbami) ter napotkov in priporočil, ki so bila v 
predhodni številki že našteta (postopnost, sistematičnost, primernost vaj itn.).

Za zaključek bi še enkrat predstavil vse krepilne vaje, ki so opisane v prejšnjih in tovrstni številki glasila. Tako boste imeli boljši 
pregled vaj po posameznih telesnih sklopih in lažje načrtovali vadbo.

Vaje za krepitev mišic telesa

1. Vaje za krepitev mišic rok in ramenskega obroča
ü	 Skleca na kolenih
ü	 Skleca z oporo rok na oviri
ü	 Skleca na klopci / stolu
ü	 Dvig ročke / bremena do ramen
ü	 Potisk ročke / bremena nad glavo
ü	 Upogib komolca
ü	 Kroženje z rokami in bremenom
ü	Odmik podlahti navzven z elastiko
ü	Odmik roke diagonalno navzgor z elastiko

Slika 15 Slika 16
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2. Vaje za krepitev trebušnih mišic
ü	 Drsenje s stopalom po tleh
ü	 Zasuk nog na stran
ü	 Drsenje dlani po stegnih
ü	 Spuščanje noge proti tlom
ü	 Iztegnitev nog v prednoženje
ü	Opora na podlakteh
ü	 Dvig nog prek ovire

3. Vaje za krepitev hrbtnih mišic
ü	 Dvig noge in roke
ü	 Dvig ramen in stisk lopatic
ü	 Zaklon – dvig rok in glave
ü	 Dvig noge v zanoženje
ü	 Dvig bokov
ü	 Dvig bremena
ü	 Veslanje sede z elastiko

4. Vaje za krepitev mišic nog
ü	 Dvig noge naprej
ü	 Dvig na prste in pete
ü	Odmik noge leže
ü	 Dvig noge sede
ü	 Dvig goleni navzgor
ü	 Počep
ü	Odmik noge vstran z elastiko
ü	 Primik noge navznoter z elastiko

Pa pridno na vadbo …

Lep športni pozdrav, Cveto Ivšek

Našim članom, njihovim družinam, donatorjem, 

prijateljem in simpatizerjem društva, strokovnim sodelavcem, 

osebju in bolnikom obeh ORL klinik, 

ki morda ta trenutek preživljajo 

najtežjo preizkušnjo v svojem življenju, 

želimo vesele Božične in Novoletne praznike, 

ter obilo zdravja in osebne sreče v prihajajočem letu 2017. 

Vsem bolnikom: »Navadno je pred zoro, najtrša  tema.« 

In morda samo še rek: »Vse kar nas ne ubije, nas dela močnejše.«

V  imenu DLS:

Ivan Košak


