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Mala dlan, veliko življenje – akcija Zarje in medijev skupine MEDIA24

Čeprav je odtlej  minilo že dvaindvajset let, se Irena Kosi Ulbl prav dobro 
spominja trenutka, ko sta njena dvojčka v skoraj šestindvajsetem tednu 
nosečnosti napovedala svoj veliko prezgodnji prihod. Ko ji je začela 
odtekati voda in niso mogli zadržati poroda, so jo zdravniki iz mariborske 
porodnišnice poslali v ljubljansko. Prav veliko upanja za srečen razplet 
ji niso dajali, pravi Irena, ki je trepetala za življenji svojih otrok. Sprva so 
mislili, da bo preživel le Domen, da so punčko izgubili, a se je izkazala 
za veliko borko. Danes sta Domen in Janina študenta, zlata maturanta, ki 
pravita, da ju je prezgodnje rojstvo zaznamovalo na dober način, saj cenita 
življenje in sta sočutna do ljudi v stiski.
Tekst: KATJA BOŽIČ, foto: ANDREJ KRIŽ

O d trenutka, ko je Irena iz-
vedela, da bosta z možem 
dobila dvojčka, pa vse do 

presenetljivega začetka prezgodnje-
ga poroda je njena nosečnost pote-
kala povsem normalno. »Večplodna 
nosečnost je že po naravi bolj rizič-
na, zato sem kmalu ostala doma in 
veliko počivala.« Spremljala je rast 
svojih otrok, se veselila napredka in 
sploh sta bila z možem v velikem pri-
čakovanju. Dokler ji ni nekega dne 
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povsem spontano začela odtekati 
voda. V mariborski porodnišnici so 
skušali situacijo umiriti in porod še 
malo zadržati, kajti v takih trenutkih 
šteje vsak dan. »Znani porodničar 
dr. Japelj, ki je tudi mene spravil na 
svet, mi je dal zdravilo dexametazon 
za hitrejši razvoj otrokovih pljuč. Mi-
slim, da je bilo to eno od dejanj, ki je 
bilo odločilno za usodo otrok,« pra-
vi. S porodom pa vseeno niso mogli 
odlašati, zato so jo napotili v Ljublja-

no. Ker so takrat vsa rojstva pred 28. 
tednom nosečnosti obravnavali kot 
splav, je mislila, da bo izgubila oba 
otroka. »Ni bilo ravno prave popo-
tnice,« se spominja žalosti in skrbi 
v tistih trenutkih. Čeprav se je vse 
skupaj dogajalo tako hitro, da niti 
ni mogla preveč razmišljati. »Sploh 
ker so mi dali precej močna pomir-
jevala.« Tisto jutro, ko so jo odpelja-
li v Ljubljano, jo je obiskal oče, zo-
bozdravnik, in ker njenega moža ni 

bilo doma – službeno je bil več dni 
na terenu, tako da mu niso mogli 
sporočiti, kaj se dogaja (mobilnih te-
lefonov pa še nismo tako množično 
uporabljali), ga je prosila, ali jo lahko 
spremlja. »Da bi mi bilo laže.« Ko je 
prišla v Ljubljano, se je vse dogajalo 
zelo hitro. V manj kot pol ure se je 
sin, pri katerem je odtekala plodov-
na voda, rodil. »Janina pa je bila vi-
soko v trebuhu in se še ni namera-
vala roditi,« se smeji. »Dobesedno 
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li, kaj se dogaja z otro-
koma, na vsa vprašanja 
so odgovorili. Na koncu 
ti še vse tisto piskanje 
aparatur postane doma-
če,« se smeji. »Ko sem 
ju začela kengurujčkati, 
sem vedela, da bo vse v 
redu. Vse drugo je bilo 
samo še vprašanje časa.« 
Kasneje ju je lahko že 
tudi pestovala. »Najprej 
smo se na oddelku selili 
iz sobe v sobo, na koncu 
pa sem se z njima preselila v sobo z 
mamicami normalno donošenih in 
rojenih otrok.« Kakšno veselje! Otro-
ka sta v porodnišnici preživela 101 
dan. »Točno do roka poroda. Pošali-
la sem se, da če bi rodila normalno, 
še ne bi šli tisti dan domov.« Osebje 
se je navezalo na otroka, zato je bilo 
slovo kar težko, čeprav je bil to vesel 
dogodek. 

sočutna in razumevajo-
ča. Doma so ji pomagali starši in 
mož. Ker je bilo delo dvojno, po na-
vadi pa je še vse potekalo sočasno, so 
imeli vsi štirje dovolj dela. Že v po-
rodnišnici so Ireno in moža pouči-
li, da bosta otroka na začetku malo 
zaostajala v razvoju, kasneje pa se-
veda dohitela vrstnike. »Z otroki 
sem obiskovala nevrofizioterapijo. 
Terapevtka je odlično delala z nji-
ma.« Kolikor se je dalo, so se izogi-
bali območij z veliko ljudi, da so pre-
prečili okužbe. »Zato ju tudi nismo 
dali v vrtec. Prvi dve leti smo nekako 

potegnili so jo ven.« Ko se je rodila, 
je imela po Apgarjevih testih, s kate-
rimi ocenjujejo novorojenčke, oceno 
nič. »Kasneje so mi povedali, da so se 
zato odločili reševati Domna in da je 
trajalo kakšno uro, da so ga primer-
no oskrbeli. Nato je prišla dr. Cerar-
jeva pogledat, kaj je z Janino. Sestre 
so bile tako prisebne in požrtvoval-
ne, da so jo ves ta čas predihavale, 
tako da je bila ob prihodu pediatri-
nje čudežno celo v boljšem stanju kot 
Domen. Mislim, da so jo sestre reši-
le. Pravijo, da punčke lažje prenesejo 
prezgodnje rojstvo kot dečki.«

vse bo v redu. Ob rojstvu sta ime-
la mala junaka 850 gramov (Domen) 
in 790 gramov (Janina). »Za to sta-
rost sta imela kar lepo težo, verjetno 
tudi zato, ker sem bila vso nosečnost 
sproščena in sem veliko počivala.« 
Kljub temu so bili zdravniki pri na-
povedih zelo pazljivi. Prvi dan so ji 
dejali, da imata 20-odstotno možnost 
preživetja, čez kakšen dan sta si že 
tako opomogla, da je bila ta možnost 
že 80-odstotna. Domen je imel tudi 
manjšo možgansko krvavitev, a k sre-
či ni pustila posledic. »Ko sem vide-
la, kako se zdravniki borijo za njiju, 
so prišli povsem novi občutki in na-
enkrat smo se borili vsi.« Kljub temu 
se prvih dni spominja kot v transu. 
»Nekako si otopel,« pravi. »Bila so 
velika nihanja. Spomnim se, da je Ja-
nina dihala že sama, naslednji dan 
pa je bila spet na aparaturah. Osebje 
ve, da je to normalno, zame pa je bilo 
grozno.« Ko že misliš, da si iz hudega 
ven, te spet zadane. »Ampak moram 
pohvaliti osebje, vsi so izjemno po-
žrtvovalni in veliki psihologi. Vedno 
so nam povedali vse tako, kot je, so-
čutno. Največ, kar sem v tistem tre-
nutku lahko storila za otroka, je bilo, 
da sem si črpala svoje mleko. Hvala 
bogu, da mi je uspelo in da sem ime-
la veliko mleka, z njim sta se Domen 
in Janina hranila do šestega meseca. 
Mislim, da je bilo to zelo dobro za 
njuno zdravje in kasnejši razvoj.« Ve-
lika prelomnica se je zgodila, ko sta 
malčka sama zadihala. »Ko pa nama 
je z možem dr. Cerarjeva rekla, naj 
ju le fotografiramo, sicer bomo po-
zabili, kakšna sta bila, mi je to vlilo 
še več upanja. Če ne 
bi mislila, da sta zunaj 
nevarnosti, tega verje-
tno ne bi rekla.« Prvih 
štirinajst dni po rojstvu 
otrok je bila Irena v po-
rodnišnici. Ker pa ji je 
bilo sami težko, se je vr-
nila k domačim v Mari-
bor in se v Ljubljano vra-
čala vsak drugi dan, tam 
je preživljala tudi konce 
tedna. »Zdravniki in se-
stre so nas sproti obvešča-

kombinirali s službami, potem pa se 
je moja mama predčasno upokojila 
in ju čuvala. Več kot enkrat na leto 
nista bila nikoli bolna.« Veliko so se 
ukvarjali z njima in pravzaprav sta 
precej hitro dohitela normalno ro-
jene otroke. Domen in Janina, ki se 
seveda pridružita pogovoru v njiho-
vem mariborskem domu, povesta, 
da sta imela zelo lepo otroštvo. Bila 
sta uspešna šolarja, zadnja generaci-
ja, ki je še obiskovala osem razredov 
osnovne šole, potem pa zlata medna-
rodna maturanta (Janina je bila celo 
diamantna, kar pomeni, da je matu-
ro opravila brez napak). Kasneje sta 
si izbrala vsak svoj študij – Domen, 
kot že rečeno, elektrotehniko in se 
vidi v robotiki, Janina pa medicino, 
zanima jo nevrologija. Čeprav pride-
jo trenutki, ko se ne strinjata, se nista 
še nikoli zares sprla. Nekako čutita 
misli drug drugega. Prepričana sta, 
da bi bilo njuno življenje enako, kot 
je, tudi če bi se rodila normalno. Pre-
zgodnji porod ni vplival na njuno pot, 
sta pa zato bolj sočutna in bolj razu-
meta ljudi v stiski, pravita. 

Domen in Janina kot 
otročička in danes
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Dan reformacije

Uredništvo Zarja, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje, e-pošta: zarja@media24.si

Pišite, rišite, fotografirajte

Nenaročenih fotografij ne vračamo.

4

Jezilnica
Stvari, ki so vam šle ta teden najbolj  

na živce. Spihajte se, laže vam bo, 

zagotavljamo. Naš brezplačni servis za jezne.

Ujetniki maratonov

Ni videti, da bi snovalce maratonskih 

prog v Ljubljani kaj ganila dolgoletna 

tragedija ljudi, ki stanujejo v prečnih 

ulicah med Slovenčevo in Dunajsko ter 

ob vsakem maratonu ali množičnem 

pohodu, ko sta obe ulici zaprti za 

promet, obtičijo ujeti, ker z avtom 

ne morejo od hiše. Če res čutite 

neustavljivo potrebo, da ljudem na 

račun vaših prireditev omejujete 

svobodno gibanje, si lahko vsaj 

vsakič izberete drug konec mesta, 

ki ga onesrečite?

Anonimni alkoholiki

Vam pitje povzroča težave? Ste poskusili nehati, pa ni šlo? V skupini 

Anonimnih alkoholikov lahko dosežete tisto, česar ne zmorete sami. 

Skupine AA ponujajo anonimno in brezplačno pomoč. Spletna 

stran: www.aa-slovenia.si E-pošta: info@aa-slovenia.si

Telefon: 01 433 8225. Naslov: AA, p. p. 3512, 1001 Ljubljana

Zarja, 24.10.17

Tujejezični kaos  

v osnovni šoli 

Zmešnjava pri pouku tujih jezikov, 

ki jo je lepo opisala ga. Juvan, je le 

vrh ledene gore nenačelne in zme-

dene jezikovne politike naše države. 

Govorimo lahko o angloameriškem 

kolonializmu na političnem, voja-

škem, ekonomskem in še posebej 

kulturno-jezikovnem področju. Ne 

moremo pa govoriti o neodvisnosti, 

samostojnosti, samozavesti, domo-

vinski vzgoji naših otrok.

Tudi sam spremljam vnuka v tre-

tjem razredu, ki je začel z anglešči-

no v prvem razredu in na koncu leta 

imel ustno testiranje znanja, čeprav 

še ni znal ne pisati, ne brati, ne ceni-

ti maternega jezika. Tako v Sloveni-

ji sedaj že od vrtcev naprej otrokom 

privzgajamo občutek manjvrednosti 

njihovega maternega jezika in njih 

samih. Če k temu dodamo še učne 

načrte za slovenščino, ki se je večina 

otrok boji in sovraži (tudi o tem je g. 

Merc pisal), je zaključek strašljiv. Po-

vedal mi ga je učenec: »Kaj bom s to 

bedno slovenščino, če mi vsepovsod 

zadostuje angleščina!«

Resnih analiz, ki bi najprej opozo-

rile na vsestranski kolonialni pomen 

angleščine; pojasnile, da je za tuji je-

zik potrebnih vsaj tisoč petsto ur po-

uka; se vprašale o potrebi po koloni-

alni angleščini v vrtcu, v osnovni šoli 

in poklicnih šolah; postavile Sloveni-

jo v prostor med štiri večje sosednje 

narode; ponudile različne možnosti 

itd., pač nimamo. Lažje je seveda  za-

četi – pravkar teče prizadevanje lo-

bijev za že drugi obvezni tuji jezik v 

naših šolah! Še lažje je seveda reči: 

saj imajo tako tudi vsi drugi. Kar pa 

ni res, in to še posebej pri velikih na-

rodih. Pri tem zgledovanju, kaj ima-

jo vsi drugi, gre seveda za butalsko 

pravilo: »Kar imajo Tepanjčani, tega 

tudi Butalci ne morejo in nočejo po-

grešati, pa naj bo to kolera ali kriva 

vera ali meč ob bedru gasilskega na-

čelnika.«

Kot pravi avtorica članka, na vzgoj-

no-izobraževalnem področju uradu-

je menda vsaj tisoč strokovnjakov. 

Kaj počnejo, ne vemo, je pa očitno, 

da ne upoštevajo Splošne deklara-

cije o človekovih pravicah, resolucij 

Unesca, preteklih dokumentov Za-

voda za šolstvo itd., saj bi sicer lahko 

ponudili ljudem poleg kolonialne an-

gleščine ali drugih nacionalnih jezi-

kov možnost učenja mednarodnega 

jezika esperanta. Potem bi celo omo-

gočili razmislek o treh korakih: ma-

terinščina, mednarodni jezik espe-

ranto, tuji nacionalni jezik.

Janez Zadravec, Ljubljana 

Praznične predpremiere
»Danes zjutraj, ko sem odprla katalog 
velike trgovske verige za prihodnji 
teden, me je razjezilo, da takoj, ko  
2. 11. pospravijo nagrobne aranžmaje, 
že razpostavijo božično okrasje in 
igrače za Miklavža. Neki drug trgovec 
ima pa celo oboje hkrati, vmes pa še 
čarovniško kramo, tako da je, medtem 
ko sem iskala ostanke mačeh, neki 
gospod spraševal, ali imajo božične 
lučke za zunanjo jelko! Zakaj nam 
morajo praznike določati trgovine?«

PotrebUjejo

Združeni smo močnejši!  

ZA dlAn veliki borci

vAšo Pomoč

katarina venturini, Petra majdič, vesna 

Pernarčič in revija Zarja v vseslovenski akciji  

za nov inkubator v ljubljanski porodnišnici

ZgodbA  

Z nAslovnice

Združeni za inkubator
Na Enoti za intenzivno nego in terapijo novorojencev »za dlan veliki 
malčki« nenehno potrebujejo nove aparate in opremo za izboljšanje 
možnosti preživetja. Zato so izredno veseli vsake donacije, saj 
tem bitjecem omogoča, da bodo njihovi prvi samostojni koraki v 
življenje lažji in varnejši. 
sredstva za nov inkubator lahko prispevate na transakcijski 
račun Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Zaloška 11, 
1000 Ljubljana, transakcijski račun pri NLB d.d., št. SI56 0201 4005 
0993 640, SWIFT: LJBASI2X, s pripisom INKUBATOR ZARJA


