
Sem Mirko Živoder, prihajam iz Trbovelj, in sem star 60 let. Do leta 2008 sem uspešno vodil družinsko 
podjetje, ki se je ukvarjalo z gradbeno dejavnostjo, nakar so mi istega leta diagnosticirali 

Parkinsonovo bolezen. Sprva so se znaki pojavljali v blažji obliki tresavice in težavami s hojo, kar sem 

pripisoval dnevni preobremenjenosti z delom, zato znakom tudi nisem dajal posebne pozornosti. 

Sčasoma so se znaki stopnjevali, zato sem na željo domačih obiskal osebnega zdravnika, nato pa tudi 

specialiste, ki so mi dokončno diagnosticirali Parkinsonovo bolezen. Prvi trenutek se je bilo težko 
soočiti s tem, kaj me je doletelo, ter si ne postavljati nepotrebnih vprašanj, kot so Zakaj ravno jaz?, in 

podobno. Diagnoza Parkinsonova bolezen me je prestrašila predvsem zaradi vsesplošne predstave, 
da je to stanje, ki nas v nekaj letih ali še hitreje posadi na invalidski voziček in popolnoma onesposobi 
za samostojno življenje.  V predmetni situaciji je bila ključnega pomena podpora mojih najbližjih, ki so 
me bodrili, ter mi tudi v najtežjih trenutkih dali smisel za veselje do življenja. Ker nam življenje 
postavlja raznorazne prepreke, sem se odločil, da bo to ena izmed tistih ovir, ki me bo naredila 

močnejšega, ter voljnega do življenja.  

Po soočenju z boleznijo, sem se odločil, da se bom poskušal kar se da seznaniti z vsemi parametri, ki 
bi lahko vplivali na zaviranje napredovanja stadija bolezni ter  čim boljšo kvaliteto življenja.  Skrbim za 
redno gibanje, ter pazim na prehrano. Ker je pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo pogosto prisotna 

rahla oblika depresije, se ob˝ slabih˝ dnevih zamotim z izdelovanjem različnih vrst lesenih izdelkov. 
Moja poglavitna vsakodnevna skrb pa je zadostna telesna dejavnost, saj dokazano preventivno deluje 

pri predmetni bolezni, saj namreč upočasni potek bolezni in zmanjša potrebo po zdravilih. Sam 

dnevno  naredim dovolj gibalnih vaj bodisi s kratko vožnjo s kolesom, nordijsko hojo, telovadbo  z 

različnimi napravami, med katere spada tudi lesena naprava za telovadbo TRIMČEK.  

Kot sem že povedal, se ob dnevih, ko je moje gibanje najbolj otežkočeno, ter moje razpoloženje niha, 
zatečem k izdelovanju raznovrstnih lesenih izdelkov. In ravno eden izmed takšnih dni me je pripeljal 

do izdelave mojega ˝Trimčka˝. Namreč bil je eden izmed tistih dni, ko sem zjutraj vstal, moje noge pa 
z zgornjim delom telesa niso in niso hotele sodelovati. Sprva sem se kot vsako jutro sprehodil okrog 

hiše, opravil nekaj vaj za moč, ter si privoščil nekaj počitka. Ob razmišljanju sem se spomnil na 
enotedensko bivanje v zdravilišču Topolšica, ki sem se ga udeležil preko društva Trepetlika, kjer smo 

med vadbami uporabljali napravo za razgibavanje, s katero se prej še nisem srečal. Utrnila se mi je 
misel, da lahko kaj podobnega ustvarim doma sam, za lastne potrebe.  Kot sem se naprave po 

spominu delovne terapije iz zdravilišča Topolšica spomnil, sem doma poskušal izdelati podobne dele 
iz že uporabljenih materialov. Prvi izdelek je bil ˝poskusna verzija˝, namenjena le domači uporabi, saj 
se vizualno ni mogla kosati z napravo iz zdravilišča Topolšica. Po ˝poskusni verziji˝ sem dobil zagon za 
izboljšanje le-te. S pomočjo sina Žige sva naredila naslednjega Trimčka, ki je izgledal dosti bolje kot 

prvi. Vendar mi tudi izdelava vizualno bolj sprejemljivega Trimčka ni predstavljala zadostnega 
zadovoljstva. Tako sem prišel do ideje, da bi morda lahko še komu drugemu s Parkinsonovo ali drugo 
boleznijo, katere posledica je zmanjšana gibalna motorika pomagal z mojo napravo za telovadbo. 

Izdelal sem več Trimčkov, ter oblikoval brošuro z nekaj vajami, katerim sem priložil tudi slikovno 
gradivo za lažjo predstavo ter opis vsake vaje posebej. Napravo sem dal v preizkus fizioterapevtki ge. 
Mravlje v Celju ter nevrološki kliniki v Ljubljani, s strani katerih sem dobil tudi povraten odziv, ki ga 

lahko preberete spodaj. Moj prvotni  motiv za izdelovanje Trimčkov ni bil želja po čim večjem 
zaslužku, temveč pomoč raznoraznim ciljnim skupinam, hkrati pa je sama izdelava Trimčka meni 

predstavljala koristno zaposlitev ter dajala občutek zadovoljstva.  

V upanju, da s Trimčkom še komu pomagam, vas lepo pozdravljam. 



 ˇ Skrbno izdelan pripomoček za vadbo, ki mi ga je predstavil g. Živoder, me je navdušil. Uporaben je 
za različne ciljne skupine kroničnih bolnikov ( možganska kap, Parkinsonova bolezen, multipla skleroza 
…), kot tudi posameznike, ki imajo le neko občasno omejitev gibanja ali motnje propriocepcije in 
ravnozežja zaradi poškodbe. Pripomoček ima to veliko prednost, da je lahko vadba z njim prilagojena 
različni težavnostni stopnji, saj lahko vključuje različne druge pripomočke ( stol, terapevtska žoga, 
ravnotežnostna blazina ..) ki vaji dodajo ali odvzamejo zahtevnost. Pripomoček je varen, prilagodljiv 

po višini, prenosljiv in zto praktičen za uporabo.ˇ 

Natalija Mravlje, dipl. fizioterapevtka  

 

ˇPripomoček, ki mi ga je predstavil Mirko Živoder smo preizkusili na nevrološki kliniki. Odziv 
uporabnikov je bil odličen. Omogoča različne načine uporabe, ki jih z lahkoto prilagajamo za potrebe 
rehabilitacije oziroma vadbe. Z njegovo pomočjo v gibanje vnesemo svežino in kreativnost. Odličen je 
za vadbo koordinacije, ravnotežja, krepitev različnih mišičnih skupin, raztezanje in večanje obsega 

gibov. Priporočam ga vsakomur, ki ga veseli gibanje oziroma je preipravljen izvajati telesno vadbo za 
izboljšanje kvalitete življenja, ne glede na izhodišče telesne pripravljenosti .ˇ 

Rok Koritnik, diplomirani delovni terapevt  

 

    


