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UVODNIK
OSREDOTOČENI NA SVETLOBO

Že skoraj leto dni živimo drugačen čas. Druge misli nam rojijo po glavi, drugačne
stvari dejansko delamo, usmerjamo jih na drugačen način, komuniciramo, kupujemo,
pozdravljamo ipd. - vse drugače. A to ni tista drugačnost, s katero se razlikuješ od drugih.
Zdaj vsi živimo in delamo podobno. Morali smo se torej naučiti veliko novega. Čeprav
ne vemo, kakšna bo prihodnost, se je treba nanjo pripraviti. Prihodnost se ustvarja, ni
dana. Tu nam lahko najbolj pomagata vzgoja in izobraževanje. A zdi se, da smo imeli v
tem obdobju prav do tega področja mačehovski odnos.
Uresničujejo se misli znanega blogerja Perryija Timmsa, ki pravi, da v svetu ne manjka
potrošniškega blaga, ampak skrb za drugega, za planet, za učenje, želja biti boljši človek.
Napoveduje, da bodo nastale nove službe, delovna mesta, povezane z več čustvene
inteligence, z razumevanjem dejstva, da se tudi počasi lahko daleč pride. Številna delovna
mesta bodo nastala na novo. Kar je rutinsko in predvidljivo, bo avtomatizirano. Vendar
vsega ni mogoče programirati. Roboti ne vedo veliko o prijaznosti, pogumu, morali, viziji,
ustvarjalnosti ... Pomagali bodo pri izvajanju, a ne bodo odločali namesto ljudi.
Odgovorna urednica

Veliko iskrivih misli, ki so aktualne za današnji čas, boste našli v osrednjem intervjuju z

Mag. Marijana Jazbec

dr. Erikom Brecljem. Opozarja, da zdravje ni samo stanje brez bolezni, ampak je stanje

Avtorji člankov

popolne telesne, duševne in socialne blaginje. Če hočemo napredovati, se moramo

Frančiška Hunjet, Monika Javornik,

izobraževati. Ob tem bomo razvili tudi intuicijo, notranji občutek, ki prav tako kot znanje

Marijana Jazbec, Katarina Karlovšek,

lahko pripelje do pametnih rešitev.

Katja Kovačič, Marina Kurtin, Rok
Lipnik, Nina Novak, Alenka Zdešar
Lektorica Olga Podpadec.
Časopis Društvo Radi pišemo z roko

Pomembno je, da smo osredotočeni na svetlobo. To pomeni usmerjeni v prihodnost,
dobro, upanje. Bliža se uporaba cepiva proti covid-19, kar verjetn naznanja konec
epidemije.

izhaja dva krat letno. Prejemajo ga
člani Društva.
Društvo Radi pišemo z roko

Zadnji mesec v letu je, ko že po tradiciji več razmišljamo o načrtih in pričakovanjih za
naslednje leto. V vsakem od nas je upanje. Upanje je lahko močna sila, pravi Laini Taylor.

Stegne 23 a 1000 Ljubljana

‘Morda v njem ni prave čarovnije, toda ko veš, kaj to upanje je in ga držiš kot luč v sebi,

Telefon: 030 998217

se lahko zgodijo stvari, ki so skoraj kot čarovnija.’

info@pisemozroko.si
www.pisemozroko.si

Vsem nam želim čarobno leto 2021.

		
				Predsednica
						Marijana Jazbec
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NOVICE
PRED TEDNOM PISANJA Z ROKO 2021
Priprave na Teden pisanja z roko potekajo v času pandemije od meseca septembra
letos skoraj v celoti digitalno. Prijavljenih je 225 osnovnih in srednjih šol, domov za
starejše občane , društev in drugih ustanov. Organizacijski odbor v sestavi: Marijana
Jazbec, Društvo Radi pišemo z roko, Rok Lipnik, Gimnazija Celje-Center, Monika
Javornik, OŠ Šmarje pri Jelšah, Nadja Lazar, Waldorfska šola Ljubljana, Deja Kačič,
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana, Anja Marin, OŠ
Železniki, Zala Lesnik, OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana in Božena Kreuh, OŠ Selnica ob
Dravi, si izmenjujemo mnenja in dogovarjamo prek e –pošte in telefona, koordinatorji
, ki usklajujejo priprave na Teden pisanja z roko, prav tako. Osrednja tema Tedna
pisanja z roko 2021 je ‘Pišem pismo prijatelju’. Menili smo, da moramo imeti v teh
razmerah široko temo, ki omogoča veliko možnost različnega izražanja glede teme,
lokacije, medijev, mentorjev. Seveda nihče ne more predvideti, kako bo od 18. do 22.
januarja, ko bo Teden pisanja z roko. Zato nekateri izkoriščajo priložnost za pisanje
voščilnic kot posebnih oblik pisem že v mesecu decembru.
Prav tako ne moremo predvideti, ali bomo lahko organizirali osrednjo slovesnost ob
Tednu pisanja z roko na OŠ Selnica ob Dravi, v ponedeljek, 18. januarja. Učimo se
upravljati nepredvidljivost, biti fleksibilni in prilagodljivi. Učimo se improvizirati in ob
tem še vedno ohranjati visoko raven kakovosti. Kljub temu se ne moremo izogniti
nekakšnemu krču, ki ga ustvarjajo težave, ki jih imajo učitelji v šolah v razmerah
izobraževanja na daljavo in odsotnosti vsakega načrtovanja. Vsega se pač ne da
narediti od danes na jutri. Organizatorji opažamo, da jih je učenje na daljavo močno
obremenilo, navkljub temu, da so pri izobraževanju na daljavo močno angažirani
tudi starši. Vsi, učitelji in starši, skupaj z učenci/dijaki, si želijo ‘’prave šole’, učenja v
razredu. In tudi bolj zaupajo tej šoli kot tisti na daljavo.
Teden pisanja z roko 2021 poteka kot vselej doslej ob podpori Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, Zavoda RS za šolstvo in nekaterih slovenskih podjetij.
Ministrica dr. Simona Kustec je z roko napisala Nagovor ob Tednu 2021.
Ponosni smo na tri nove ambasadorje, ki so s svojimi podpisi podprli naša prizadevanja
za več pisanja z roko. Ambasadorji Tedna pisanja z roko 2021 so: dr. Erik Brecelj,
zdravnik in aktivist, Urša Menart, režiserka in scenaristka in Tadej Pogačar, kolesarski
šampion. Kot vselej doslej smo jih predstavili na priložnostnem plakatu, ki ga bodo
dobili udeleženci Tedna 2021.
Naj ob koncu omenimo, da bo 9. februarja 2021 na prvem programu TV Slovenija v
oddaji VEM tema finalne križanke ‘Radi pišemo z roko’.

Marijana Jazbec
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Dr. ERIK BRECELJ

URŠA MENART

TADEJ POGAČAR
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AKTUALNO
Z ROKO NAPISANA VOŠČILA OBOGATIJO
PISCA IN RAZVESELIJO PREJEMNIKA
V prispevku je predstavljen primer vključevanja dejavnosti pisanja
z roko v obvezni del programa osnovne šole – dan dejavnosti.
Šestošolci OŠ Šmarje pri Jelšah so na delnem kulturnem dnevu
pisali voščila ob božično-novoletnih praznikih. Tako so obudili
staro navado pisanja voščilnic z roko, ob tem pa podprli akcijo
Društva Radi pišemo z roko. Predstavljena dejavnost sicer sega
eno leto nazaj, v december 2019, a jo načrtujemo tudi letos. Glede
na situacijo bo verjetno izvedba nekoliko prilagojena, osnovni
namen pa bo ostal – spodbujanje pisanja z roko.

Ponosni na svoje izdelke

Letošnji prazniki bodo drugačni. To že vemo. Manj bo osebnih
stikov, omejeni bodo le na najbližje. Dobrohotne stiske rok, objeme
in poljube bomo verjetno morali še nekaj časa nadomeščati s
pogovori na daljavo, pomežiki in nasmehi pod maskami. Zato
je predpraznični čas še posebej priložnost, da namesto e-voščil
pošljemo ročno napisana in s tem bolj osebna voščila.
V preteklem šolskem letu smo se v aktivu učiteljic slovenščine
načrtovanja kulturnega dne na temo božično-novoletnih praznikov
lotile nekoliko drugače. Cilj je bil, da poudarimo pomen pisanja
z roko in da vsak šestošolec z roko napiše dve voščili, uradno in
neuradno, pri tem pa je pozoren na estetsko pisavo in pravopisno
ustrezen zapis.
Po učnem načrtu za slovenščino učenci že ob koncu prve triade
pišejo neuradno voščilo in čestitko, zastopana sta tudi med
vsebinami v drugi triadi. Kljub temu imajo šestošolci še vedno
težavo pri razlikovanju teh dveh besedilnih vrst.
Voščilo je besedilo, s katerim želi sporočevalec prejemniku izraziti
dobre želje ob osebnem ali kakem drugem prazniku (rojstni
dan, božič, novo leto, velika noč). S čestitko pa izrazimo veselje
ob pomembnem dogodku ali uspehu prejemnika. Čestitamo ob
uspehu na nekem področju, ob veselem dogodku (npr. rojstvu
otroka), obletnici ipd. (Gomboc, 2009, 158159)

Čar prazničnega voščila, napisanega z roko
na razglednice s prazničnim motivom, ki nam jih je podarilo
Društvo Radi pišemo z roko. Učenci so pisali natančno, zavzeto in z
vso odgovornostjo. Kljub temu je bilo opaziti, da so imeli pri pisanju
nemalo težav, ki so jih v svojem slogu reševali s starim dobrim
brisalcem črnila. Izkazalo se je, da je težko napisati besedilo brez
napak. Sicer pa so nalogo vzeli zelo resno in odgovorno. Naučili so
se tudi, kako na razglednico pravilno napišejo naslov.
V nadaljevanju so v imenu vseh učencev in kolektiva šole na šolske
voščilnice, ki so jih oblikovali učenci pod mentorstvom učitelja
likovne umetnosti, napisali voščilo ustanovam in posameznikom,
ki vse leto sodelujejo s šolo in skrbijo, da nam je v šoli prijetno.
Pisali so uradno voščilo, še prej pa spoznali značilnosti le-tega.
Naloga ni bila tako preprosta, a so dokazali, da z odgovorno
pripravo in natančnim delom zmorejo.

Vedno znova se izkaže, da tudi ponovitev pravopisnih pravil
ni odveč. Čeprav se zdi, da o tem že ptički čivkajo, je še kako
pomembno poudariti, da se božič in novo leto pišeta z malo
začetnico. Slovenski pravopis namreč pravi, da se vsi prazniki v
slovenskem jeziku pišejo z malo začetnico, razen če je njihova
sestavina lastno ime (Prešernov dan, Marijino vnebovzetje).
Pravilen zapis je tudi božično-novoletni prazniki. Vezaj namreč
označuje enakovredno razmerje med besedama, lahko bi ga
nadomestili z besedico in. Tudi zapis datuma zahteva natančnost
 piše se nestično (npr. 20. 12. 2019).
Najprej so ponovili značilnosti neuradnega voščila: kraj in datum
desno zgoraj, neuradni nagovor (Dragi …), tikanje oz. rabo
osebnega zaimka vam, ki izraža kolektivnost in se zato piše z malo
začetnico, ter podpis z imenom. Pri obliki smo jih opozarjale na
robove in značilno zgradbo te besedilne vrste.

Pisanje z roko je fina motorična spretnost, kar pa so na koncu
nadgradili še z ustvarjalnostjo drugačne vrste. Domišljiji so dali
prosto pot in izdelali preproste, a čudovite voščilnice iz ekološkega
papirja in listov starih, odpisanih knjig. Nekateri so uspeli vanje
napisati še voščilo, drugi pa so to storili doma.

Poseben izziv je za učence predstavljalo pisanje z nalivnim
peresom, mnogi ga namreč pri vsakodnevnem zapisovanju snovi
nadomeščajo z raznovrstnimi kemičnimi svinčniki. Da so ogreli
roke in dobili občutek za velikost pisave in razmike, so najprej
povadili na navaden papir, nato pa voščila svojim bližnjim napisali

UČNI načrt. Program osnovna šola. Slovenščina [Online]. Posodobljena izdaja.
Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 2018. [Citirano 10. avg.
2020; 7.30]. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.gov.si/assets/ministrstva/
MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_slovenscina.pdf.
GOMBOC, M. Mala slovnica slovenskega jezika: priročnik za šolo in vsakdanjo rabo.
Ljubljana: DZS. 2009.
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Tako smo začutili čar božično-novoletnih praznikov in spoznali, da
so praznična voščila z malo ustvarjalnosti in truda lahko nekaj, kar
nas toplo pogreje in na obraz nariše nasmeh.
Monika Javornik, članica Društva Radi pišemo z roko in knjižničarka
na OŠ Šmarje pri Jelšah

AKTUALNO
UČITELJICA V ČASU COVIDA 19 NAPISALA PISMO PRVOŠOLCEM
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AKTUALNO
ZAKAJ PISATI Z ROKO, ZAKAJ SPLOH PISATI?
Ob rob Uricam pisanja z roko v Domu starejših občanov Ljubljana-Šiška

Pisalo, kakršnokoli, je običajno preprosta reč. Negiben,
molčeč predmet, ki se popolnoma spremeni, ko ga vzamemo
v roko. Neskončno možnosti imamo, da mu osmislimo obstoj.
Ko pišemo, je roka v službi pisala. Preko roke je povezano
z ritmom celotnega telesa in zato bolj kot vsi elektronski
pripomočki razvija naše možgane ter poskrbi za večstranski
razvoj osebnosti. Pa ne, da bi bilo pametnejše od nas, a kar
naenkrat postane ključni dejavnik našega razvoja. Znajde se v
službi človeka. Težko pričakujemo njegovo hvaležnost, bo pa
hvaležno naše telo, še bolj naša prihodnost.
Pisanje z roko je zelo osebno dejanje. Glava vodi roko, kamor
duša hoče. Omogoča nam ostati blizu svojemu srcu, strastem,
čustvom, neskončni ustvarjalnosti in poglobljenemu zazrtju
vase. Je zelo kreativna aktivnost, ki vključuje več možganskih
centrov, krepi spomin, ohranja dolgotrajno pozornost in razvija
finomotorične spretnosti. Bogati naše bivanje, ko se zavemo,
če imamo le list in pisalo, lahko v vsakem trenutku nekomu
nekaj damo. Ročno napisano sporočilo je nema priča časa in
energije, ki smo jo nekomu podarili in ostaja z njim. Ob tej
povezavi še brbotajoče okolje nenadoma obmolkne. Zato
moramo pisati z roko!
Ne kaže se zatakniti v preteklosti, saj živimo v moderni dobi.
Osebni profili na raznih omrežjih so običajna stvar, prenosniki,
tablice, pametni telefoni so pripomočki, ki nam omogočajo
delovati v povezanem svetu. Tipkamo, da smo bolj učinkoviti.
A tudi pisanje z roko je tehnologija, ki nam tisočletja zagotavlja
napredek. Prvič v zgodovini se je znašlo na preizkušnji. V
marsikateri šoli so prenehali poučevati pisano pisavo, češ,
da je tipkovnice ne poznajo in naj bi bila tiskana dovolj. V
času, ko v kotlu digitalizacije izgubljamo svojo identiteto, je
zelo pomembno, da omogočimo kakovostno sobivanje obeh
svetov. Človek mora biti vsestransko pismen, to mu omogoča
razumevanje sveta.
Nasploh pa moramo pisati, da ne izgubimo temeljne vrednote,
svojega jezika. Narodna identiteta je v veliki meri utemeljena
z jezikom. V zgodovini smo se morali boriti za slovenski jezik,
zato ga v času globalizacije ne smemo zapustiti. Z načinom
pisanja močno vplivamo tudi na bralne sposobnosti. Dobro
napisana zgodba se nam pred očmi vrti kot bi gledali film.
Pred tremi leti je Društvo Radi pišemo z roko začelo s pobudo
Teden pisanja z roko in lanskega (2019) septembra še s pilotnim
projektom Urice pisanja z roko za starejše. Oba projekta sta
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vseslovenska in nikakor nista omejena le na šolsko populacijo.
Namen je ohranjati kulturo pisanja z roko pri mlajših in
starejših posameznikih. V letošnjem Tednu pisanja z roko, ki je
potekal od 20. do 24. januarja 2020, je sodelovalo že preko 240
šol, knjižnic in drugih ustanov, v projektu Urice pisanja z roko
za starejše pa v uvodnem letu sodeluje 22 Domov za starejše
po vsej Sloveniji.
V Domu za starejše v Ljubljani-Šiška se srečujemo dvakrat
mesečno. Pogovarjamo se in pišemo o marsičem, za
komunikacijo med srečanji smo izdelali ličen poštni nabiralnik.
S kolegico Emo Dolinar Lovšin skrbiva za vsebinske usmeritve,
ki jih nato soustvarjamo in gradimo skupaj z udeleženci.
Prihajava prostovoljno, odhajava izpolnjeni in zadovoljni.
Od septembra smo se srečali že z vrsto vsebin. Zapisovali smo
pregovore in stare modrosti, se spomnili spominskih knjig
in zapisali posvetila, pisali slovensko in avtorsko poezijo.
Raziskovali in pisali smo o martinovem, adventu, božiču, pisali
novoletna voščila, pisali Miklavžu, velikokrat kar spontano
zapeli. V Tednu pisanja z roko smo izdelali plakat z mislimi o
pomenu pisanja z roko. Decembra nas je nagradil Božiček s
svojim prihodom.
Z roko pa ne zapisujemo le črk, zato bomo v prihodnje obudili
še računsko plat. Posvečena bo matematiki nasploh, številkam
in številom, njihovemu numeričnemu in vsebinskemu zapisu.
Sledila bosta risarska meseca, za konec bomo še malo
pokukali v skrivnosti grafologije, v osnove analize naših pisav
in ozavestili, kako unikatna je posamezna pisava in kako zelo
odraža identiteto pisca. Niti dve osebi na svetu nimata enake.

Alenka Zdešar
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AKTUALNO
PISANJE V DIGITALNEM SVETU
Časi se hitro spreminjajo in skozi čas se je spremenilo tudi
pisanje z roko. Pisma in dopisnice so zamenjali elektronska
pošta, kratka sporočila na telefonu, družbena omrežja in
aplikacije za sporočanje (Instagram, Snapchat, Viber, Whatsapp
... ). Pogodbe podpisujemo s certifikati preko spleta, transakcije
s karticami potrdimo s PIN kodo, le redko pa se še podpišemo.
Vedno več pisanja z roko smo nadomestili s tipkanjem na
računalnik, mobilni telefon, tablico ... To je postal prevladujoči
način pisanja. Črke imamo že pripravljene, le poiščemo jih na
tipkovnici ali zaslonu – tako pa smo tudi manj miselno aktivni.
Je v takšnem svetu prostor za pisanje z roko? Seveda je in
tudi ohranjati ga moramo, saj pisanje z roko prinaša mnogo
prednosti.

Možnost 2: Telefon ali tablica s pisalom
V množici telefonov in tablic obstajajo tudi takšne, ki nam
omogočajo natančno pisanje po zaslonu s pisalom. Velika
prednost teh naprav je, da zaradi vgrajene tehnologije po
zaslonu pišemo s pisalom, kar izredno poveča natančnost.
Večina teh naprav ima v zaslonu dodaten sloj, ki zaznava
bližino pisala, naklon pisala, moč pritiska ...
V Sloveniji lahko kupimo pametne telefone Samsung Galaxy
Note 20 (950 €), Samsung Galaxy Note 20 Ultra (1300 €),
Samsung Galaxy Note 10 (cca 750 €), Samsung Galaxy Note
10+ (cca 900 €), Samsung Galaxy Note 10 Lite (cca 550 €).

Razvoj komunikacijske tehnologije gre naprej – govorimo o
digitalnem pisanju. Kako lahko pišemo s prsti in pisalom na
računalnik, tablico, telefon? Predstavil vam bom nekaj možnih
oblik digitalnega pisanja z roko.
Možnost 1: Zaslon na dotik
Prva možnost je najbolj osnovna, saj nas večina ima pametni
telefon z zaslonom na dotik, po katerem lahko pišemo. Pisanje
je manj natančno, zaradi malo prostora tudi manj nadzorovano.
Večina telefonov ima možnost pisanja v aplikaciji Fotografije,
kjer lahko rišemo po posnetih fotografijah, pisanje omogočajo
tudi aplikacije za sporočanje.

Slika 2: Samsung Galaxy Note 9 (vir: avtor)

Slika 1: Pisanje po zaslonu s prstom (vir: avtor)
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Slika 3: Apple iPad Mini in Logitech Crayon (vir: avtor)

AKTUALNO

Pri tablicah je možnosti več, v Sloveniji dostopne so tablice
blagovnih znamk Samsung in Apple. Ponudba je široka in
odvisna od naših potreb – najcenejša možnost je Samsung Tab
S6 Lite (390 €), sledi Apple iPad (10.2 palčni osnovni model
420 € + pisalo 70 € Logitech Crayon ali 110 € Apple Pencil).
Možnosti je še veliko, recimo Samsung Galaxy Tab S3 (670 €) ,
Galaxy Tab S7, Apple iPad Pro, Apple iPad Mini, Apple iPad Air
... Najdražja možnost je Apple iPad Pro 12.9 palčni s pisalom
Apple Pencil 2, ki v osnovi stane najmanj 1350 €.

Možnost 4: Grafična tablica z zaslonom
Naprednejša možnost pisanja so grafične tablice z zaslonom.
Njihova cena se giblje od 180 € dalje (Huion Kamvas Pro 12 na
AliExpress). Še vedno gre za natančno pisanje s pisalom, le da
tokrat zapisano vidimo na zaslonu.

Možnost 3: Grafična tablica brez zaslona
Najcenejša možnost za natančno digitalno pisanje so grafične
tablice – cena se giblje od 20 € naprej (XP-Pen G430S na
AliExpress), odvisna je predvsem od velikosti tablice in
dodatnih funkcij. Tablice takšnega tipa se uporabljajo za
digitalno podpisovanje uradnih dokumentov na upravnih
enotah in občinah ter v različnih trgovinah, predvsem
pri telekomunikacijskih operaterjih. Za delovanje tablice
potrebujemo računalnik, v določenih primerih lahko takšno
grafično tablico povežemo tudi s telefonom. Slabost teh tablic
je, da pišemo po prazni površini in svojega zapisa ne vidimo
drugje kot na zaslonu računalnika.
Slika 5: Grafična tablica z zaslonom Huion Kamvas 13 Pro (vir: avtor)
Možnost 5: Prenosni računalnik s pisalom
Poleg prej omenjenih možnosti obstajajo tudi prenosni
računalniki, po katerih lahko pišemo s pisalom. V Sloveniji
sicer ni velike izbire, večja pa je izbira, če naročimo prenosnik
iz tujine. Veliko prenosnikov znamke HP, ki imajo zaslon
na dotik, omogoča tudi pisanje s pisalom, ki ga je potrebno
kupiti posebej. Pri nas lahko dobimo prenosnik Asus ZenBook
Flip (cca 840 €), ki ima pisalo že vključeno, ali pa Surface Go
2, Surface Pro 7 ... Najcenejša možnost je Chuwi Hi10 X, ki s
pisalom vred stane malo manj kot 300 €.

Slika 4: grafična tablica brez zaslona
(vir: https://www.aliexpress.com/item/32609175289.html)

Slika 6: Prenosnik Microsoft Surface Pro s pisalom (vir: https://www.
laptopmag.com/articles/microsoft-new-surface-pro-features-specs)
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AKTUALNO
Zakaj bi želeli pisati digitalno?

Katere aplikacije uporabiti?

Veliko prednost predstavlja enostavna menjava barve in pisala,
hkrati lahko napisano uporabimo večkrat, sproti spremenimo,
povečamo, pomanjšamo ... Največjo slabost predstavlja začetni
strošek, če primerne naprave nimamo.

Pri aplikacijah je zelo velika izbira in je odvisna od naših potreb.
Telefoni in tablice, ki imajo pisala, imajo vedno naložene lastne
aplikacije za pisanje, na vseh teh napravah pa deluje univerzalna
in brezplačna aplikacija Microsoft OneNote, ki omogoča tudi
pretvorbo zapisanega v besedilo, prepoznavanje oblik ... služi
pa predvsem kot zvezek za zapiske. Na računalnikih je zelo
dobra tudi odprtokodna aplikacija OpenBoard in Inkscape, na
tablicah recimo Adobe Illustrator Draw.

Ali lahko zapisano natisnemo?
Seveda, v večini primerov si zapis shranimo v obliki za
fotografije (.jpg) ali dokumente (.pdf), ki omogočajo tisk brez
velike izgube kvalitete.

Ali vse zapisano pomeni, da lahko pozabimo na pisanje na
papir?

Ali je potrebno menjati pisalo?
Večina digitalnih pisal ima občutljivo konico, ki jo je občasno
potrebno menjati. To se pri redni uporabi vseeno ne zgodi
pogosto – verjetno niti ne enkrat na leto.
Se moram za takšno pisanje usposobiti?
Odgovor je večplasten – pisati po zaslonu ni nič drugače kot
po papirju. Večja težava je, ko in če želim zapisano prenesti
na računalnik, uporabiti primerno aplikacijo, se naučiti menjati
pisala in barve ... Najlažje je začeti s poskušanjem in z navodili
za uporabo posamezne naprave.
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Nikakor ne, to je še vedno osnovna spretnost vsakega človeka.
Zasloni lahko le simulirajo občutek pisanja po papirju,
nadomestiti pa ga nikakor ne morejo.
Smo v članku omenili kakšno temo, ki vas podrobneje zanima?
Pišite urednici na naslov marijana@pisemozroko.si ali avtorju
članka na rok@pisemozroko.si, da bomo v prihodnje številke
vključili še kakšen članek s tega področja.

Rok Lipnik

INTERVJU
ERIK BRECELJ: LETOS SE JE TREBA
POTRUDITI … IN BLIŽNJIM KAJ NAPISATI
Skromen, zadržan, a izrazitih stališč in jasnih, prodornih
misli. Najbrž imajo bolniki Erika Breclja tako radi prav
zaradi teh odlik. Velja za kritika, borca in aktivista, kirurga,
ki obravnava ljudi, ne pa številke. A čeprav pogosto ostaja
v senci ozadja, sočasno izstopa iz današnjega povprečja,
saj si prizadeva ostati človek človeku. Tudi zato ga bolj kot
sama epidemija koronavirusa covid-19 skrbijo posledice, ki
se bodo še leta odražale na duševnem stanju ljudi, pa tudi
na njihovem mentalnem in emocionalnem ter socialnem
razvoju. Vendar eno redkih upanj, da se kljub vsemu ne
odtujimo povsem drug od drugega, še vedno vidi prav v
zmožnosti pisanja z roko.
Ob branju romanov nekoliko starejšega datuma pogosto
dobimo najbrž popačen uvid v zdravniški poklic. Že skoraj
klišejska predstava je, da zdravnik pacienta obišče na
domu, mu predpiše ustrezna zdravila, si v beležko zapiše
svoja opažanja, zaskrbljen svojec bolnika pa se nato
odpravi do najbližje lekarne, kjer značajsko nekoliko
nenavaden farmacevt prebrska omaro s kartončki,
kakršne smo še ne tako dolgo nazaj poznali tudi iz
knjižnic. V kolikšni meri gre pri tem za mit, koliko pa je v
tej predstavi resnice?
To je zelo romantično … bi pa bilo lepo, če bi bilo tako.
Navsezadnje ime družinski zdravnik izhaja iz dejstva, da naj
bi ta zdravil vso družino in jo tudi obiskoval na domu. A so žal
ambulante zdravstvenih domov, kamor dnevno pride petdeset,
šestdeset, tudi osemdeset bolnikov, preobremenjene, zato
sprehodi odpadejo. Bi pa na tem mestu poudaril pomen
farmacevtov. Imamo specialiste klinične farmacije, ki zelo
dobro poznajo interakcije med posameznimi zdravili, torej
od stranskih do kontraučinkov. Zdravniki pogosto pišemo
recepte drug čez drugega, zato je farmacevtski poklic izredno
pomemben, a v Sloveniji še vedno premalo izkoriščen. V prvi
vrsti, ker je farmacevtov premalo, premalo pa jih je tudi zato,
ker se ne zavedamo njihovega znanja. Oni resnično poznajo
ozadje. Kajti zgodi se, da splošni zdravnik predpiše eno
zdravilo, kirurg drugo, internist tretje. Farmacevt je tisti, ki
lahko prepozna številne napačne odločitve, sploh pri bolnikih z
več zdravili, in jih ukine brez škode oziroma v bolnikovo dobro.
Vemo, da že nekaj časa obstajajo elektronske naročilne
knjige, s pomočjo katerih se pacienti na preglede naročajo
kar sami. Tudi sicer v Sloveniji digitalizacija poteka že
vsaj dvajset let. Je zdravniški poklic kot posledica teh
sprememb postal drugačen?
Kot povsod drugje, tudi pri nas na področju digitalizacije
korakamo naprej. A bi nam končni cilj moralo biti olajšanje, saj
naj bi informatizacija omogočala lažje in hitrejše delo, vendar

v Sloveniji zdravnika pogosto obremeni, vprašanje pa je tudi,
če nam je sploh v pomoč. Terapija bolnikov se denimo vodi
elektronsko in tako prihaja do situacij, ko prideš do bolnika
ter gledaš v ekran. Postavljaš mu vprašanja, a zopet strmiš v
monitor. Nekoč smo se pogovarjali iz oči v oči, danes pa, da bi
naredili kar največ, gledamo v ekran in gremo čim prej naprej.
Vse našteto je postalo zelo moteče. Zato skušam vse informacije
z računalnika pridobiti že na hodniku in v sobo ne vstopim
preden nimam potrebnih podatkov. Z gledanjem v zaslon smo
izgubili stik z očmi, priložnost za pogovor s človekom, kar
je lahko tudi nevarno. Bolnika je namreč treba opazovati in
prepoznati morebitno poslabšanje stanja. Z gledanjem v ekran
to žal ne gre.
Pa vendar, se letos kažejo vse prednosti javnega
zdravstva, za ohranitev katerega se skupaj z dostopnostjo
zdravstvenih storitev tako goreče zavzemate?
Letos smo resnično videli, kaj pomeni imeti dobro javno
zdravstvo, žal pa smo spoznali tudi njegove slabosti. Bojim se,
da se politika ne zaveda, kakšen pomen ima za celotno družbo,
tudi državo. Da bi ohranili državni sistem, potrebujemo tako
policijo in vojsko kot zdravstvo, a zaradi slabega delovanja
trpi ter bo trpelo gospodarstvo. Vidimo torej, kaj vse smo v
treh desetletjih zapravili. V resnici bi rad poudaril, da je v teh
časih treba izkoristiti celoten zdravstveni sektor, tudi zasebne
zdravnike. Za dobro bolnika moramo pač storiti vse.
Bi lahko javno zdravstvo vzporedili z javnim šolstvom in
posledično opismenjevanjem otrok? Če zdravstvo skrbi
za življenja, veščina pisanja v kombinaciji s sposobnostjo
branja namreč ohranja mentalno zdravje.
Res je, kajti zdravje ni samo stanje brez bolezni. Po definiciji
Svetovne zdravstvene organizacije je zdravje stanje popolne
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telesne, duševne in socialne blaginje. Težko si je zamisliti
socialno ali duševno blaginjo brez vzdrževanja telesnega
zdravja, pa tudi brez izobraženih ljudi. Prav zato je pomembno
razvijati šolski sistem, vsaj če želimo kot družba napredovati.
Podatki mednarodne raziskave PISA, katerega slovenski
predstavnik je Pedagoški inštitut, kažejo, da so bralni
dosežki, vključujoč iskanje informacij, razumevanje
besedil, njihovo vrednotenje in razmišljanje o njih, pri
učencih, vsaj v primerjavi s prejšnjimi raziskavami,
nekoliko upadli. Rezultati zadnje iz leta 2018 so sicer,
kar se Slovenije tiče, še vedno nad povprečjem članic
raziskave in so primerljivi z državami, kot so Francija,
Belgija, Nemčija, Norveška, Portugalska ter Češka.
Bi rekli, da je nezmožnost selekcioniranja podatkov
posledica preobremenjenosti možganskih celic?
Najbrž gre za enega ključnih problemov sodobne družbe. Splet
je prinesel veliko dobrega, a tudi neobvladljivo maso podatkov,
ki jih je treba znati selekcionirati. Kateri so pravilni, kateri
nepravilni, kateri sploh uporabni? To je zelo težko … Znanost
sicer ima svoje principe, po katerih naj bi bili javno objavljeni
podatki kakovostno izbrani, vendar je znanost eno, vsakdanje
življenje pa drugo. Kar pripelje do tega, da lahko vsak napiše
karkoli želi. Vsaj na spletu, v primeru knjige je že drugače, ker
potrebuješ založnika. A če za primer vzamem kar koronavirus
… tudi strokovnjaki pišejo neumnosti, ločevanje resnice od
laži pa bi moral biti temelj družbe. Medicina premore takšno
množico podatkov o določeni bolezni, da iz njih ni vedno lahko
izluščiti tistih, ki so za bolnika uporabni. Obstajajo že sicer
super računalniki, ki naj bi obvladali maso podatkov na način,
da se vanje vnese informacije o bolniku, nakar računalnik
postreže z diagnozo in terapijo, vendar je to teorija. Sliši se
lahko, v praksi pa je najbrž nemogoče. Človek je s svojim
skromnim znanjem v primerjavi s spletom in z intuicijo, ki je
naprave nimajo, bolniku najbolj v pomoč, kajti tudi občutek
je tisti, ki pripelje do pametnih rešitev. S pomočjo računalnika
je zdravljenje nemogoče, predvsem pa se je treba zavedati
nevarnosti lažnih in nepreverjenih informacij. Tiskana knjiga
dandanes gotovo predstavlja določen faktor varnosti, kajti
blefer težko izda knjigo.
Bo v prihodnosti še slabše, glede na to, da letos praktično
vsi vidiki življenja potekajo v virtualni obliki?
To ni koristno … smilijo se mi mladi, otroci, zaprti po hišah in
stanovanjih. Leta nazaj smo jih odganjali od računalnikov, zdaj
pa jih silimo k njihovi uporabi, kar se mi zdi naravnost grozljivo.
Trenutna situacija bo imela posledice, menim, da bodo ti mladi
postali asocialni in to bo v prihodnosti velik problem, ker bo
njihovo življenje potekalo izključno za računalnikom. Tudi na
mojem področju, področju medicine, so spletne oblike v pomoč,
nedvomno, a se je treba zavedati tudi omejitev in nevarnosti.
Konkretneje: izobraževanje trenutno poteka izključno v
virtualni obliki, vendar tega ne moremo enačiti s šolanjem ob
bolniku. Zato je zdajšnje izobraževanje pomanjkljivo. Upam, da
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se bo epidemija v roku nekaj mesecev končala in bomo lahko
nadoknadili izgubljeno leto, kajti to je edina rešitev.
Ste specialist abdominalne in splošne kirurgije na
Onkološkem inštitutu v Ljubljani, primarna področja
vašega delovanja pa so rak dojke, rak prebavil, kirurško
zdravljenje metastatskega raka in kirurgija metastaz na
jetrih. Mar ni svojevrsten rak tudi vse manjša sposobnost
besednega izražanja in zmožnost pisanja z roko, ki jo je
mogoče zaznati ne le med mlajšo, temveč tudi starejšo
generacijo?
Grafologija s svojo znanostjo mi je blizu. Nehote to počnem,
čeprav nimam mehanizmov, kakršne imajo grafologi. A ko
človeka pogledam v oči, dobim vtis o njem in le redko se
zmotim, sočasno pa preverim tudi njegovo pisavo. Napisan
stavek mi o človeku ogromno pove. Z elektronizacijo se je sicer
veliko kanalov komunikacije ukinilo, vendar podpis ostaja,
na podlagi tega pa približno vem, kako bova s posameznim
bolnikom sodelovala. Včasih je koga strah, kar je normalno,
zato se podpiše plaho, s tresočo roko, drugi hitro, s čimer
ustvari distanco, kdo pa se potrudi. Ponavljam, nimam
ustreznih mehanizmov, vendar iz pisave marsikaj razberem.
Sam pa pišem zelo grdo in niti ne znam brati za seboj.
Torej v vašem primeru nedvomno drži, da imajo zdravniki
neberljivo pisavo.
Vsekakor. V prvem razredu je učiteljica kričala name, da ali ne
bom končal niti osnovne šole ali pa bom zdravnik. Sem se učil
in trudil, vendar hitro govorim in enako hitro tudi pišem.
Menite, da se bomo sploh še kdaj vrnili k analognim
oblikam, tako v smislu pisanja z roko kot branja ali
poslušanja glasbe?
Ne vem, kaj bomo … kot družba z vrtoglavo hitrostjo drvimo
v propad. Upam, da bo cepivo prineslo rešitev, sicer resnično
ne vem. Se pa sprašujem, če ne bi bilo najbolj smotrno to
šolsko leto preprosto izbrisati in začeti znova. Najbrž ne bi bila
katastrofa, če bi se eno leto izgubilo in bi nadaljevali, kjer smo
se ustavili. A se bojim, da bo učenje na daljavo potekalo tudi
v prihodnosti, zaradi česar bodo imeli številni težave. Razlike
bodo namreč še bolj očitne in velike. Pozabili smo, da nekateri
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ob razglasitvi epidemije niso imeli niti računalnika niti dostopa
do spleta, kar je krivično. Kot posamezniki družbe bi jim morali
pomagati, pa smo jih pustili na cedilu in s tem posledično
najbrž za vse večne čase tudi daleč za ostalimi.
Kakšne pa bodo, vsaj po vašem mnenju, posledice
letošnjega leta?
Zdravstvo nas bo spremljalo še leta, saj v tem času številne
diagnoze niso postavljene in jih bomo zato odkrivali z zamikom,
tekom naslednjih let. Seveda to vodi k slabšim rezultatom
zdravljenja. Ker bodo diagnoze postavljene kasneje, bo bolezen
bolj napredovala. Na drugi strani je gospodarstvo. Ne vemo,
koliko podjetij bo propadlo. Vsekakor bo tudi pocovid obdobje
izredno težko.
Znani ste po srčnosti in požrtvovalnosti, a vaše delo
spremljajo tudi težki trenutki. Kako se sprostite po službi,
ki skrbi, rešuje in kdaj tudi izgubi življenje?
Trudim se pomagati človeku, narediti zanj kaj dobrega. Pridejo
pa tudi trenutki, ki jih ne želiš, zapleti, ki jih nisi predvidel
in čas, ko zdravljenje zavije v katastrofalno smer. Kljub temu
moj prosti čas ni nič posebnega … rad imam mir. Veliko dni
preživim na Goričkem, kjer obnavljam hišo pokojnega tasta,
kar je vredno več od vseh turističnih bonov.

Prazniki ne bodo prijetni. Najbrž bodo odtujeni. Sam rad stisnem
roko, medtem ko voščilnice običajno piše soproga. Imam grdo
navado, da pošiljam elektronske, pa tudi na te se spomnim šele
zadnji dan. A bo letos, govorim na splošno, drugače. Na roko
napisane voščilnice bodo imele povsem drug pomen. Če se ne
želimo povsem odtujiti drug od drugega, se bo treba nekoliko
potruditi in kakšno napisati. Prejeti voščilnico je lep občutek.
Osebno mi veliko pomenijo tiste, ki jih prejmem s strani
pacientov, saj mi v primeru, da bi bili nad delom razočarani,
najbrž ne bi pisali …
Kakšni pa so po vašem mnenje obeti za prihodnje leto, nas
bo epidemija koronavirusa covid-19 spremljala še naprej?
Bolezen, sam virus, upam, ne več dolgo, posledice pa bomo
gotovo čutili še leta. Pametno bi bilo ostati človek. Kar se
zdaj dogaja s slovensko družbo je, vsaj po mojem mnenju,
hujše od covida. Upam, da nas pamet še sreča in da ustavimo
norost, predvsem to strahotno sovraštvo, poniževanje drugih,
norčevanje iz ljudi ter vse, kar se širi po spletu. Grozljivo je in
vsak dan hujše. Tovrstnih posledic covida se, čeprav je tudi sam
virus hud, bolj bojim, še najbolj pa me je strah dogajanj zadnjih
mesecev. In občutek imam, da bo še slabše. Zato je vse, kar
lahko naredimo, da vsak pri sebi ostane človek. Časi so očitno
pač takšni, da se je celo za to treba potruditi.
besedilo: Nina Novak

Bližajo se prazniki, letos brez dvoma precej drugačni kot
doslej. Pišete voščilnice oziroma razglednice, kakršne
ponujamo tudi v našem društvu, in ali menite, da bi drug
drugemu morali vsaj letos napisati kakšno pozitivno
misel več?
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ZANIMIVOSTI
STAREJŠI PIŠEJO POČASI: PRILOŽNOST
ZA PONAREJEVALCE PODPISOV
Eden od pomembnih znakov staranja je upad motorične
koordinacije.1 Zmanjšanje motoričnih spretnosti spremljajo
degenerativne spremembe v mišično-skeletnem, živčnem in
žilnem sistemu. Mišična masa se pri starejših zmanjša za 25
do 45 odstotkov, spremembe pogosto spremljajo še drugi
bolezenski znaki (osteoporoza, osteoartritis, revmatični artritis,
Parkisonova bolezen itd.), ki so skupni starejši populaciji.2
Upad motorične koordinacije se na primer kaže v problemih
hoje, kjer prihaja do neravnotežja, to pa lahko vodi k resnim
poškodbam, zlomom, padcem in podobno. Tudi nekatere
aktivnosti, na primer zapenjanje gumbov, odklepanje vrat,
jemanje drobiža iz denarnice, niso več samoumevne. Tu so še
poslabšanje vida, manj gibanja, več počitka, torej skromnejša
fizična aktivnost. Staranje spremlja tudi
zmanjševanje
prostornine možganov. Bolj kot se prostornina krči, bolj pešajo
fine motorične spretnosti.3
Zmanjšanje motorične koordinacije pri starejših
Pisanje z roko je fina motorična spretnost. Gibanje v
pisavi je neposredno povezano s koordinacijo oči in rok.
Eksperimentalne študije kažejo, da so funkcije roke stabilne do
65. leta starosti, po tem obdobju pa se upočasnijo. Raziskovalci
so vključili večje število odraslih oseb, ki so risale spiralo na že
obstoječo podlago; navodilo je bilo, da rišejo čim bolj natančno
in čim hitreje. Z risanjem spirale so raziskovalci preverjali fine
motorične spretnosti in ugotovili, da se razlike med ljudmi v
izvajanju aktivnosti z roko začenjajo kazati po 75. letu starosti.
Devetdesetletna oseba zmore na primer le še 60 odstotkov
takega gibanja zapestja, kakršnega vidimo pri 30-letniku.4
Empirične raziskave potrjujejo tudi znano dejstvo, da znotraj
navedenih trendov obstajajo med starostniki značilne

individualne razlike.6 Razlike med starejšimi so posledica
aktivnosti z uporabo roke, tj. kako intenzivno so posamezniki
pisali, risali, opravljali različne ročne spretnosti, igrali klavir,
violino ipd. Dober dokaz za to je naša pianistka Dubravka
Tomšič. Dami pri častitljivih 75. letih prsti kot za šalo razigrano
plešejo po klaviaturi. V tej starosti talent ni več dovolj. Roke,
prste, zapestje je treba »zaposlovati«, da ohranimo prožnost
tovrstnih motoričnih spretnosti. Vaditi, vaditi … Proces
zmanjšanja motorične koordinacije torej lahko do neke mere
sami upočasnimo.
Pisanje z roko
Pisava je podzavestna psihofizična kretnja. Beseda je lahko
napisana ali narisana. Je človeška aktivnost, ki jo določa glava,
ne roka. Roka je le pisalni instrument. Gre za sodelovanje
prstov, rok, ramen, možganov, mišic in živcev; gibanje je v
večini avtomatično. Čeprav smo se vsi učili pisati na enak način,
je z leti vsak razvil svojo pisavo, ki se bolj ali manj razlikuje
od šolske. Eni so svojo pisavo poenostavili, drugi so jo okrasili,
tretji pa ohranjajo to, kar so se naučili.
Poenostavljena pisava

Šolska pisava

Pisava vsakega človeka
je izvirna in vsakomur
omogoča
izražanje
njegove individualnosti.
Razlikuje se v velikosti
črk,
razmikih
med
vrsticami, besedami in
črkami, pisalni liniji,
pritisku, ritmu, hitrosti, conah, velikih začetnicah, povezavah
med črkami, naklonu, čitljivosti ipd.

Slika: Merjenje finih motoričnih spretnosti s pomočjo risanja spirale 5
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Glede na kompleksnost pisalnega procesa (živčni, psihološki,
čustveni in fizični nabor) je verjetnost, da bosta imeli dve osebi
enako pisavo, praktično enaka nič. Prav tako je nemogoče, da
bo isti človek popolnoma enako pisal danes in jutri ali to uro
in naslednjo uro, četudi mu bodo na voljo enake okoliščine in
enako pisalo. Vselej pa pisava ohranja posamezne specifične
lastnosti pisca.

Čeprav je oba podpisa napisala ista oseba, nista popolnoma
enaka.
Značilnosti pisave starejših
Pisava starejših ljudi ni uniformirana, ampak se razlikuje od
primera do primera. Odvisna je od zdravja oziroma bolezni,
zdravil, mentalnega stanja, degeneracije mišic in živcev. Pri
starejših se pisava z leti upočasni, zmanjšajo se tudi njena
čitljivost, pritisk in mehkoba pisanja. Če oseba slabo vidi,
postane njena pisava večja. Gre tudi za tresenje, slab razmik,
neregularne oblike, neobičajne oblike črk. Človek se lahko
drugače podpiše tudi, če leži v postelji. Zaradi slabšega
nadzora mišic imajo starejši pogosto težave stisniti pisalo v
roko; to je še zlasti vidno pri pisalnih potezah navzgor. Njihova
pisava bo zato lahko imela manjši pritisk pri črkah v zgornji
coni. Nekatere črke bodo morda oglate zaradi nenadnega
prilagajanja. Spreminjanje pisave je proces, ki se dogaja
postopoma, čeprav se spremembe lahko zgodijo takoj, ko pride
do nenadne bolezni. Starejši, ki so fizično in miselno zdravi,
bodo imeli normalno pisavo; drugi pa slabo koordinacijo in
tresenje. Seveda ni mogoče predvideti tega procesa.
Kakovost pisave starejših je drugačna, če jemljejo zdravila.
Dobro je vedeti za bolezen in katera zdravila oseba uporablja,
saj to lahko vpliva na rokopis. Problem je večji, če človek boleha
za več boleznimi in istočasno jemlje več zdravil.
Čeprav opazimo tresenje in negotovost, bo pisava še vedno imela
nekaj notranje konsistentnosti, torej podobnosti s prejšnjimi
pisavami. Če se pisec zaveda okornosti pisave, potem začne poleg
vsebine razmišljati tudi o obliki. Slabša ko je pisalna spretnost,
bolj premišljeno, počasi in negotovo je napisano besedilo. Pisec
je pozoren na to, kaj bo napisal in kako bo napisal. V počasni
pisavi je več zavestnega oblikovanja črk.

Zakaj podpis, če že imamo prstni odtis
Podpis je najbolj pogosta vrsta pisanja; v veliki meri je stvar
navade. Ker ni pravil, kako se je treba podpisati, so podpisi
odprti za individualizacijo. Lahko so čitljivi ali nečitljivi, tiskani,
lahko so v obliki parafe ali imajo druge identifikacijske znake.
Nihče se ne podpiše popolnoma enako, a celostna zgradba
podpisa ostaja podobna. Struktura in izvedba podpisa sta
relativno stabilni, značilnosti so bolj ali manj podzavestno
oblikovane. Glede na to, da jih pogosto ponavljamo, so pisalne
poteze in oblike na splošno konsistentne, celo v daljšem
časovnem obdobju.
Podpis je osebna blagovna znamka. Je stvar zavestne odločitve.
Tako oseba želi, da jo vidijo drugi. Ko se pisec podpiše na
osebno izkaznico, se simbolno predstavi, pokaže, kdo je;
podpis ga identificira. S tem izrazi odgovornost za to, pod
čemer se je podpisal. To je odgovor na vprašanje, zakaj podpis,
če že imamo prstni odtis. Nekateri porabijo precej časa, da
se odločijo, kakšen videz bo imel njihov podpis. Kot bi izbirali,
kaj bodo oblekli. Podpisi zares velikih osebnosti so v veliki
večini primerov popolnoma čitljivi in konsistentni s preostalim
besedilom.

Papež Frančišek

Bill Gates

Anton Trstenjak

Ko se oseba podpisuje, vselej bolj misli na vsebino in namen
podpisa kot na njegovo obliko in pojavnost. Pisci, ki se večkrat
podpišejo, imajo avtomatične in na splošno tekoče podpise.
Tisti, ki se podpisujejo redkeje, imajo bolj okorne podpise,
slabše gibanje. Dobra pisalna linija in gibanje sta znaka
izvirnosti podpisa.
Zaradi pomena, ki ga ima podpis, je pogosto predmet
ponarejanja.
Načini ponarejanja podpisov
Poznamo tri osnovne načine ponarejanja.
1. Enostavno ponarejanje
Ponarejevalec podpiše drugo osebo, ne da bi opazoval njen
izvirni podpis. Ta način ponarejanja se pogosto uporablja, ko
je posameznikova identifikacija ukradena in goljuf razpolaga
z − na primer − bančno kartico. Tovrstna prevara se bo kmalu
odkrila, saj ponarejevalec ni poskušal prikriti ponaredka.
(Heyes)
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2. Prostoročna simulacija
Ponarejevalec kopira podpis druge osebe. Izvirnemu podpisu se
hoče čim bolj približati. To je najpogostejši način ponarejanja
podpisov. Ponarejevalec izviren podpis običajno kopira tako,
da ima pred seboj podpis in ga poskuša posnemati. Oči
skačejo med originalom in ponaredkom, rezultati so običajno
oklevanje, neprave linije in neurejenost. V bistvu so ti podpisi
bolj risbe kot pisave. Nekateri ponarejevalci si vzamejo čas
in vadijo ponarejanje, dokler ne postane pisava bolj naravna.
Izostreno oko preiskovalca bo opazilo negotovost v gibanju,
ki ni konsistentna z izvirnim podpisom. Seveda so med nami
tudi poklicni ponarejevalci, ki so pravi eksperti za ponarejanje
pisave.
3. Prerisovanje podpisa
Izvirni podpis ponarejevalec položi pod list papirja in ga preriše.
Roka ne teče spontano po papirju. Skoraj v vsakem primeru
se bo prepoznalo tresenje, kar zmanjšuje kakovost pisalne
linije. Običajno opazimo močan pritisk. Včasih ponarejevalec
podlago osvetli, da se podpis bolje vidi. Tako sta izvirni podpis
in ponaredek popolnoma enaka. Včasih se celo izvirni podpis
zamenja za ponaredek. Povedali smo že, da se pisec nikoli
ne podpiše popolnoma enako. Ugotoviti je treba, ali sta dva
oziroma ali je več podpisov popolnoma identičnih. Več spornih
podpisov je treba primerjati in v vsakem pisalnem elementu
se lahko vidi, da so izdelani po istem modelu. Taki primeri so
včasih težko opredeljivi, ker je model podpisa, iz katerega je
ponarejevalec podpis prerisal, nedosegljiv.
Uspešnost ponarejanja je odvisna od usposobljenosti
ponarejevalca in podpisa, ki ga ponareja. V nasprotju z
mnenji laikov je skrbno, jasno in čitljivo pisavo, brez okraskov,
najtežje ponarediti. Nečitljive oblike je lažje ponarejati. Ko
ponarejevalec ponareja podpis, ima izbiro. Ali bo pisal hitro,
kar se bo pokazalo v boljši pisalni liniji in posledično slabši
reprodukciji, ali pa bo pisal počasi, kar bo prineslo bolj
natančno kopijo oblik črk, a izgubo ritma.
Če bi se radi izognili ponarejanju podpisa, pišite čim bolj
čitljivo, čim bolj povezano in čim hitreje.
Načela ugotavljanja istovetnosti podpisov
V sodni praksi se najpogosteje ugotavlja istovetnost podpisov.
Ugotavljanje istovetnosti je kompleksen proces, ki se ga ne
da poenostaviti v formule, natančne postopke. Obstajajo pa
nekatera načela. 7
• Niti dve osebi nimata enake pisave in govora.
• Posamezna pisava vedno nekoliko odstopa, mehanično
torej ni nikoli enaka prejšnji.

7 Hayes,
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• Noben človek ne more v celoti prevzeti pisave drugega
pisca, četudi je uspešno ponaredil neki vzorec.
• Ko oseba poskuša posnemati rokopis druge osebe,
pisec neizogibno odstrani mnogo ali skoraj vse osebne
značilnosti.
• Pri primerjavi spornih rokopisov bo lahko že en sam
poseben element omogočil odločilen zaključek.
• Če hočemo dokazati, da je oba rokopisa napisala ista
oseba, morajo obstajati podobnosti med njima, ki jih
ne moremo pripisati naključju ali nesreči, in ne sme biti
osnovnih nepojasnjenih razlik.
• Za dokaz, da dva rokopisa ni napisala ista oseba, mora
obstajati osnovna neskladnost med njima, ki je ne moremo
šteti za naključje, nesrečo, krinko, psihološki vpliv ali
fizični dejavnik.
• Več ko je pogostih in nenavadnih kopičenj vzajemnih
potrditev in osebnih pisnih navad, bolj zanesljivo bo pisec
identificiran.
• Kakovost pisanja je neposredno povezana z gibanjem in
bo spremenjena, če bo prišlo do motnje v mislih, mišicah
ali živcih.
• O starosti in spolu ni mogoče sklepati iz pisave.
• Vsaka oseba ima pisalne značilnosti (podzavestne), ki, ko
piše spontano in naravno, delujejo kot identifikacija. Te
značilnosti je mogoče popolnoma obvladati le v omejenem
obsegu.
• Rokopis se v življenju spreminja, bolj ali manj.
• Nihče ne more pisati bolje ali bolj tekoče kot pisec sam.
• Oseba porabi več napora, ko piše prikrito ali nenaravno,
kot če bi pisala naravno, svojo pisavo.
• Ponarejevalec ne more popolnoma odstraniti svojih
podzavestnih pisalnih navad.
• Mogoče je zavestno deformirati pisavo, tako da postane
neprepoznavna.
• Pisec ne more izključiti osebne značilnosti pisave, če se
je ne zaveda, in teh značilnosti tudi ne more prevzeti od
drugega pisca, če se tega ne zaveda.
• Tiskana pisava in pisanje številk imata značilnosti, ki se
identificirajo kot običajni rokopisi.
• Z nekaj izjemami »pisne« pisave ni mogoče uspešno
primerjati s tiskano. Podpise se lahko uspešno primerja z
drugimi podpisi, ne z drugimi besedili oziroma rokopisi.
• Če sta dva podpisa identična, je eden nujno digitalen,
elektronski ali fotokopiran.

R.: Training Course in Questioned Handwriting and Document Examination, ReedWrite Press, Honolulu 2014.
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Prepoznavanje ponaredkov
Ponarejeni podpisi so v obtoku vsak dan. To se dogaja v
trgovinah, na bančnih okencih, v zasebnih in tudi državnih
prostorih. Izvirnosti podpisa praviloma ni mogoče določiti
s prvim vtisom. Ponarejevalci se pogosto ne zavedajo nians
v pisanju. Podpisi iste osebe se vselej razlikujejo. Običajno
se ponarejevalci osredotočijo na vidne značilnosti podpisa,
na primer velike začetnice, naklon zanke, znake, ki naredijo
takojšen vtis. Lažje je spreminjati obliko pisave kot gibanje
v pisavi. Izvirni podpisi imajo določen ritem, hitrost. Pri
ponarejenih pisavah je ritem slab, pisalna linija je tresoča,
gibanje je slabo. Namesto okroglih se pojavijo oglate oblike,
togi in ostri začetki in zaključki.
Pri ocenjevanju izvirnosti podpisa najprej opazujemo gibanje
pisave: kako tekoča je in kakšna je kakovost pisalne linije.
Če obstajajo presledki, se vprašamo, ali so ti naravni? Ali so
posledica ponarejanja ali uporabe posameznega pisala? Ko
opazimo popravljanje, si moramo pobliže ogledati, ali gre za
to, da hoče ponarejevalec nekaj izpopolniti, ali pa je napaka
narejena v izvirnem podpisu. Z mikroskopom se to vidi. Pri
preiskovanju spornih podpisov so oblike črk manj pomembne
od gibanja. Če je gibanje v spornem podpisu vprašljivo, podpis
verjetno ni izviren. Pomembno je tudi poznati datum, ko je
oseba podpisala sporen dokument.

Kaj imajo skupnega starostniki in ponarejevalci pisav?
Čeprav starejši praviloma ne spreminjajo svojih pisalnih navad,
je ugotavljanje izvirnosti pisave pri starejših zahtevna naloga.
Ugotoviti moramo, kaj je posledica starosti in kaj posledica
ponarejanja. Starost spremljajo:
• tresenje roke,
• slabši ritem,
• počasna pisava.
Te značilnosti veljajo tudi za ponarejevalce, zato je lahko
ponarejanje pisav starejših zanje lažje. Počasno in tresočo
pisavo s slabim ritmom je lažje ponarejati kot hitro pisavo
z dobrim ritmom. Zato je pri preiskovanju spornih podpisov
starejših še posebej pomembno zadostno število primerjalnih
vzorcev podpisov, s katerimi lahko z večjo verjetnostjo ovržemo
dvome o izvirnosti oziroma sume o ponarejanju. Tu ne velja
pravilo »manj je več«, ampak »več je več«. Torej, več ko je
primerjalnega gradiva, več je možnosti za zanesljivo mnenje o
spornem podpisu.
Izviren podpis

Ponarejen podpis 8

Stopnja običajnega odstopanja
Pri tem gre za variabilnost znotraj enega rokopisa, za normalne
ali neobičajne variacije, najdene v ponovljenih vzorcih pisca.
Nekateri imajo zelo različne podpise, pri drugih so si podpisi
dosledno podobni. Spontana pisava ima vedno razlike. Tisti, ki
pišejo počasi in preudarno, bolj nadzirajo pisanje in imajo bolj
konsistentne podpise, manj naravnih razlik.
V seriji izvirnih podpisov je treba opazovati, kateri elementi
pisave se razlikujejo in kateri so si podobni. Štejejo detajli, pa
tudi usposobljenost in izkušnje.
Pri identificiranju pisca sporne pisave mora biti med spornim in
izvirnim podpisom dovolj podobnosti in ne sme biti nepojasnjenih
razlik. Pogosto lahko ugotovimo, da nimamo dovolj »gradiva« za
kakovostno primerjavo. Mogoča so tudi naključja. Morda bomo
opazili minimalne razlike v enem ali dveh vidikih, v preostalem
pa se bosta sporni in izvirni podpis ujemala.
Če opazimo strukturne spremembe, ki se jih ne da pojasniti,
podpis praviloma ni izviren. Razlike je pogosto videti v
detajlih gibanja ali oblik, ki jih ne moremo pripisati naravnim
variacijam. To so predvsem podzavestni elementi: pritisk,
pojavnost skupnih črk, posebna gibanja, razmerja med conami.
Ti elementi izražajo individualnost, a jih je ponarejevalec
spregledal. Tudi ena sama bistvena razlika lahko pokaže na
neizvirnost.

8 Vir: Hayes, R.: Training Course in Questioned Handwriting and Document Examination,
ReedWrite Press, Honolulu 2014.
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Tabela: Razlike med izvirno in ponarejeno pisavo pri starejših
Izvirna pisava

Ponarejena pisava

Slaba oblika.

Doslednejša oblika.

Slaba kakovost.

Nekaj mehkih potez, druge agresivne.

Dosledno tresenje.

Nedosledno tresenje, načrtovano ali pretirano.

Moteno gibanje z notranjo doslednostjo.

Nepravilna smer gibanja pisalnih potez.

»Odsekane« poteze v pisalnih znakih.

Počasnejše, manj impulzivne spremembe.

Ohranjen pritisk gor in dol.

Močan pritisk.

Moteni odstavki.

Nenavadno oblikovane črke.

Sklep
Pisanje z roko je fina motorična spretnost. Eden od znakov
staranja je poslabšanje tovrstnih spretnosti in splošne motorične
koordinacije. Individualne razlike med starostniki so odvisne
od aktivnosti z rokami, torej tudi od rednega pisanja za roko.
Pisava se z leti upočasni, zmanjšajo se njena čitljivost, pritisk in
mehkoba pisanja. A še vedno ohrani notranjo konsistentnost. To
velja tudi za podpis. S podpisom se oseba simbolno predstavi,
izrazi odgovornost za to, kar je podpisala. Zaradi pomena, ki
ga ima podpis, je pogosto predmet ponarejanja. Ponarejevalci
in starejši imajo nekaj podobnih pisalnih značilnosti: tresenje
roke, slabši ritem in počasno pisavo, zato imajo ponarejevalci
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pri starejših pogosto lažje delo kot pri mlajših. V sodni praksi se
najpogosteje ugotavlja istovetnost podpisov; preiskujemo, ali
je podpis na določenem dokumentu izviren ali ponarejen. To je
kompleksen proces, v katerem je ključno imeti na voljo dovolj
primerjalnega gradiva, tj. vzorcev izvirnih in spornih podpisov.
Članek je bil objavljen v reviji Odvetnik.

Marijana Jazbec
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FRANČIŠKA HUNJET PIŠE O SEBI
Kdo sem jaz? Rojena takoj po vojni, v majhni vasici Kamnica pri
Dolskem. Svoje zgodnje otroštvo sem opisala v moji prvi knjigi,
ki sem jo izdala lansko leto in ima naslov: MOJE ŽIVLJENJE NA
PAPIRJU. Pod tem naslovom polnim simbolike, sem na parih
straneh razložila, zakaj me papir spremlja vse življenje. Še
danes. V osnovni šoli sem v svetleči pergament, ki ga je oče
kot delavec, enkrat na leto dobil v papirnici Količevo, zavijala
knjige in zvezke. Na bele vrste papirja pa pisala. Črnilo se je
razlivalo po papirju in nastajale so še risbe, ki so krasile tistih,
nekaj prvih črk, ki sem jih spoznala v reviji Naša žena. To revijo
je moja mama prejemala vse od začetka. V njej so bile tudi pole
za krojenje oblek. Mama pa je bila šivilja in to dobra. Kasneje,
ko je bilo znanja več, sem pisala v zvezke. Lepopisje, ki ga žal
danes ni več, me je vedno znova očaralo. Vsak moj spis je bil
umetniško delo. Učiteljica, ki je tudi sama pisala zelo lepo, nas
je vzpodbujala k oblikovanju črk in nas nagrajevala z dobrimi
ocenami. Mene je vsekakor navdušila, da sem pisala vse več.
Še danes je svinčnik orodje s katerim prenašam na papir vse
dobre in slabe stvari, ki se v življenju dogajajo. Pogum pri vsem
mi je dajal moj oče. Dokončal je le nekaj razredov osnovne
šole; znal pa je pripovedovati. Spisi v osnovni šoli so bili zato
otroška radost, ki je kasneje prerasla v skorajšnjo zasvojenost.
A o tem v nadaljevanju.
Za mene je bilo prelomno leto 1966. Takrat sem maturirala na
Ekonomski srednji šoli v Ljubljani, se poročila in rodila prvega
sina. Vse dobre stvari v življenju so tri in to drži. Do leta 1977
sem rodila še drugega in tretjega sina, dokončala VEKŠ v
Mariboru in kupila svoj prvi avto. Pivovarna Union, v kateri
sem službovala 37 let, je bila moj drugi dom. Še danes imam
rajši rdečo barvo kot zeleno. Vesela sem, ko srečujem bivše
sodelavce, ki so polni lepih spominov na tiste čase.
Ne glede kaj se je dogajalo v mojem življenju, sem vseskozi
pisala. Vedno sem pisala na roko in občudovala svoj izdelek.
Čeprav so se s časom črke spreminjale, niso bile več tako
povezane, lepopis je skoraj izginil a pisava je ostala taka, kot je
bila meni ljuba. Začela sem s prozo a sem kmalu ugotovila, da
so rime tisto pravo izrazno sredstvo. Trdim: Rime imajo dušo.
Kdor je bral pesmi iz moje prve knjige, ki sem jo posvetila
očetu, je morda ugotovil, da so pesmi mračne, tesnobne. Res
je. A vsaka se konča z nekim upanjem in svetlobo vzhajajočega
sonca. Kdor pa pozna simboliko, mu moje pesmi razodenejo
vso globino vzponov in padcev, ki jih prinaša življenje.

sinovom, ki so mi poleg očeta uokvirili življenje. Knjiga se
konča z: NIKOLI NE RECI NIKOLI. Še vedno trdim: Vse dobre
stvari so tri. Predstavitve druge knjige še ni bilo, ker je Corona
prekrižala tudi te načrte. Tako ali tako: pišem za sorodnike,
prijatelje, sosede ali slučajne znance, ki si želijo brati poezijo.
21. marec je dan poezije. Letos je knjižnica Domžale objavila
natečaj. Nagrajena je bila tudi ena od mojih pesmi OSAMA, ki
jo prilagam v nadaljevanju.
In kje živim sedaj? Na Dobenu, za katerega trdim, da je raj
na zemlji. Na vasi sem zrasla in vrnila sem se nazaj na vas.
Čeprav je vas druga in drugačni ljudje. Toda vsi se poznamo, se
pozdravljamo, se pogovarjamo in si pomagamo. Priselile so se
družine z otroci. To je kvaliteta življenja!
Frančiška Hunjet

Ob izdaji te knjige sem obljubila nadaljevanje. In sedaj je tukaj
in zdaj. Kot, da obljuba dela dolg, je naslov spet simboličen:
IN BESEDA JE MESO POSTALA. Posvetila sem jo vsem trem
23
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KOLEKCIJA IZDELKOV, KI JIH
KRASI SLOVENSKI ORNAMENT
Pred dvema letoma je Katarina Karlovšek zasnovala kolekcijo
darilnih izdelkov Slovenski ornament Jože Karlovšek. Jože
Karlovšek (1900–1963) je bil raziskovalec, gradbenik in slikar, ki
je svoje življenje posvetil raziskovanju slovenskega ornamenta.
Bil je častilec slovenske lepote in vsega slovenskega.
Jožetova vnukinja Katarina je kar sedem let snovala kolekcijo,
preden je le-ta ugledala luč sveta. Predvsem je želela širši
javnosti predstaviti dedkove ornamente, ki jih je občudovala.
Ornamenti so po njenem mnenju izžarevali slovensko lepoto.
Jože Karlovšek je bil izredno plodovit in je za seboj pustil
neprecenljivo bogat opus. Ornament ga je povsem prevzel in
vsak dan je ustvarjal na stotine novih
ornamentalnih domislic ter skoraj večino noči presedel za risalno
desko.
Kolekcija trenutno vsebuje 50 izdelkov, ki jim je skupno to, da
jih krasi ornament. Katarina zelo premišljeno izbira izdelke, sledi
razvoj, nato pa aplikacija ornamenta na izdelek. Razvoj traja
toliko časa, dokler ne doseže take skladnosti, da začuti lepoto v
sebi. »Razvijam in kombiniram ornament na izdelku toliko časa,
dokler ne rečem: o, kako je lepo,« pove Katarina. »Vsak izdelek
mi mora biti všeč. Mislim, da je na podoben način ustvarjal
ornamente tudi Jože Karlovšek. Toliko časa je ustvarjal, dokler
ni zaklical, da je lepo, da je to lepota po slovensko.« Pogosto ji
pri razvoju izdelka pomagajo tudi proizvajalci. Katarina želi, da
soustvarjajo skupaj z njo in prenašajo svoje znanje in dolgoletne
izkušnje na izdelke.
Prvi izdelek kolekcije je bilo ravno nalivno pero, izdelano v
Sloveniji, v podjetju Vivapen. Kmalu so kolekcijo bogatila nova
nalivna peresa z različno debelino konice, različnih barvnih
kombinacij: od tradicionalnega večbarvnega ornamenta na beli
podlagi do zlato-srebrnih kombinacij.
Letošnje leto so skupaj s Celjsko Mohorjevo založbo izdali
rokovnik, ki so ga kupci zelo lepo sprejeli. Pomembno je tudi
sodelovanje z znanimi slovenskimi proizvajalci: Steklarna
Hrastnik je izdelala steklenico ter kozarce z lasersko graviranim
ornamentom, Zlatarna Celje je izdelala srebrnik, ki je zasnovan
v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem. Kolekcijo
dopolnjujeta dve liniji nakita - prva je izdelana v Slovenskem
etnografskem muzeju, druga iz Swarovski kristalov v beading
tehniki (beading tehnika je nizanje steklenih kroglic na nitko).
Kolekcijo dopolnjujejo še roler pisala, flomastri, več vrst zvezkov,
dišava za prostor, ročno izdelana torba. Zelo so priljubljene tudi
skodelice z ornamentom, Emo lončki ter različni magnetki. Letos
so zasnovali novo kolekcijo skupaj z Marijinim svetiščem na
Brezjah, zanje je Katarina zasnovala tudi mašne plašče.
Profesor dr. Janez Bogataj označuje, da je s kolekcijo Slovenski
ornament Jože Karlovšek v spominkarski in darilni ponudbi
Slovenije zapolnjena vrzel z uporabnimi izdelki, ki niso sami sebi
namen, ampak s svojo obliko, vsebino in uporabnostjo zgledno
predstavljajo tako kulturno dediščino Slovenije kot prizadevanja

na področju sodobne ustvarjalnosti: »Kolekcija izdelkov z
ornamenti Jožeta Karlovška je takšna, kakršne pri nas še nismo
poznali niti v vsebinskem kot tudi ne v aplikativnem razponu.«
Zadnji izdelek, ki je trenutno v razvoju, pa je nalivno pero s
slovenskim ornamentom, ki bo nastalo v sodelovanju z odličnim
slovenskim oblikovalcem Oskarjem Kogojem.
Katarina Karlovšek
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