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Prazniki in obredi 
 

• 8. september – Mednarodni dan pismenosti 
17. novembra je Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost 
in kulturo (UNESCO) določila 8. september za mednarodni dan pismenosti. 
Danes je na svetu skoraj 4 milijarde pismenih ljudi, kar je zadosten razlog 
za praznovanje mednarodnega dneva pismenosti. Da bi dosegli 
univerzalno pismenost, je potrebno bolj učinkovito delo ob istočasni 
oživitvi politične volje, ki bi težila k ustreznejšemu pristopu preprečevanja 
nepismenosti na lokalni, državni in mednarodni ravni. 
 

• 15. september – Mednarodni dan demokracije 
8. novembra 2007, se je  Generalna skupščina zavezala k spoštovanju  
15. septembra kot mednarodnega dneva demokracije. Skupščina je 
spodbudila vlade, naj okrepijo nacionalne programe za promocijo in 
utrjevanje demokracije. Prav tako pa je spodbudila tudi regionalne in 
druge medvladne organizacije, da si med seboj, ter s sistemom Združenih 
narodov  izmenjajo izkušnje s področja promocije demokracije. 
 

• 21. september – Svetovni dan miru 
Generalna skupščina je že leta 1981 določila, da se bo svetovni dan miru 
praznovalo na dan začetka njenega septembrskega zasedanja. Leta 2001 
so s soglasjem vseh držav članic v generalni skupščini za svetovni dan miru 
določili 21. september. Ta dan kliče k 24 urni prekinitvi aktualnih 
oboroženih spopadov. 
 

• 21. september – Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni 
Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši vzrok za demenco, napredujočo 
možgansko bolezen, ki prizadene predvsem starejše ljudi. Svetovni dan 
Alzheimerjeve bolezni obeležujemo 21. septembra, sicer pa je 
Mednarodno združenje za Alzheimerjevo bolezen ves september označilo 
za mesec osveščanja in povečanja prepoznavnosti demence.  

 

 
 



Stari slovenski pregovori o mesecu septembru 
 

• Če na Mihaelovo (29.9.) sever vleče, veliko zimo in sneg obleče. 
• Če o Mihaelu (29.9.) žerjavi še ne gredo, pred božičem zime k 

nam ne bo.  
• Ako je Matevž (21.9.) vedren, bo prijetna jesen. 
• Ako na Mateja (21.9.) sonce sije, kmalu lepa jesen zasije 

 
 
 
Predvideni prihajajoči dogodki v septembru 

 

• Septembrske srede bomo popestrili z družabnimi in športnimi  
igrami, malo urili možgančke, poizkušali srečo ter ne pozabimo 
na praznovanje rojstnih dni stanovalcev, rojenih v mesecu 
septembru 

• 16.9. ob 16.00 uri: nastop MePZ Biseri - Vodice 
• 21.9. ob 17.00 uri bomo izvedli Alzheimer Caffe 
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SPET ŠOLSKA VRATA SE ODPRO 
 

September: 

Ljubki malčki hitijo v hram učenosti. Spremljajo jih mlade mamice, očki, babice, 
dedki…To so njihovi upi; koliko najlepših želja za sinka, hčerko, vnuka, ki bodo 
danes prvič sedli v šolsko klop! Bodo uspešni, srečni ob pridobivanju osnovnega 
znanja in delovnih navad, se bodo lepo razumeli s sošolci? 

Starši s skrbjo in ponosom zro za svojim največjim zakladom, ki bo tukaj začel 
pridobivati ob skrbni zavzetosti učiteljice (v današnji moderni šoli celo dveh – 
učiteljice in vzgojiteljice), prva življenjska znanja in spretnosti, se učil izvrševati 
prve naloge, ki ne bodo le igra, ampak tudi njegove dolžnosti. Seveda pa se bodo 
otroci tudi veliko igrali in se sproščali pa se učili lepih medsebojnih odnosov, 
spoštljivega odnosa do starejših, do ljudi, ki so potrebni pomoči, odnosa do živali, 
narave, obnašanja na cesti, polni raznovrstnih vozil… 

Res, veliko stvari se mora naučiti malček, ki prvič prestopi šolski prag, čeprav ob 
vstopu v šolo danes mnogi že kar veliko vedo in znajo. 

Ta doživetja se globoko vtisnejo v spomin in neredko dajejo velik pečat vsemu 
nadaljnjemu razvoju otroka. 

Posebej bo prvi šolski dan ostal malčkom – ob pogostitvi in toplem sprejemu 
učnega osebja in večjih učencev – v spominu kot nekaj lepega in vzpodbudnega, 
da bodo radi prihajali semkaj, kjer bodo vsak dan ob igri in učenju izvedeli nekaj 
novega. 

Zaželimo dragim prvošolčkom na naši najbližji »Osnovni šoli Danile Kumar« kar 
največ sreče, veselja in uspeha!  
 

Ana Pogorelec Tomažič 

 
 

 

 



SINIČJA TOŽBA 
(Josip Stritar) 

 
Stoji učilna zidana, 

pod njo je stara jablana, 
ta jablana je votel panj, 
sinica znosi gnezdo vanj. 

 
Sinica zjutraj prileti, 

pod šolskim oknom obsedi. 
Pri oknu kljunček svoj odpre, 

tako prepevati začne. 
 

Poslušaj me, učitelj ti, 
kako se pod teboj godi, 
vsi dečki tvoji me črte, 

povsod love, povsod pode. 
 

Zalezli so moj ptičji rod, 
iz gnezda vrgli ga za plot, 
mladički tam pomrli so, 

oči svetle zaprli so. 
 

Grdobe grde, paglave, 
masti ste vredne leskove, 
kdor v gnezdu ptičice lovi, 

v srcu svojem prida ni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOJA POT V PRVI RAZRED 
 
Sem rojen Ljubljančan in spominjam se 9. maja 1945, ko sem bil še otrok, kako 
so po Dunajski cesti od pošte proti Bežigradu prikorakali partizani. Jaz sem takrat 
stanoval v Livarski ulici, ta pa se priključi Dunajski cesti.  
Na prvi šolski dan me je pospremila mami, kasneje pa sva hodila s prijateljem, ki 
je stanoval v isti hiši kot jaz. V šolo sva hodila približno 20 minut, seveda, če se 
nisva kje zaustavila. Iz naše ulice sva zavila na Dunajsko cesto, kasneje se ji je 
rekla Titova cesta, sedaj pa je spet Dunajska cesta. Prometa tiste čase ni bilo 
veliko in tudi podvoza pod železnico še ni bilo. Kadar so bile preko ceste spuščene 
zapornice, pa je bil  preko železnice postavljen most za pešce. Na njem sva 
večkrat počakala, da je pod njim zapeljal vlak. Lokomotive so bile takrat še na 
premog. Ko je zapeljala pod mostom, naju je zavila v oblak dima. 
Najprej sva šla po Masarykovi ulici ob tramvaju, namreč takrat je v Ljubljani še 
vozil tramvaj, in zavila sva na Resljevo cesto ter v šolo na številki 12.  Takrat se je 
imenovala »Vadnica«, nato »Učiteljišče«, sedaj pa je tam »Gimnazija Ledina«. 
Imeli smo prijazno učiteljico. Z veseljem sem se učil branja, posebno pa računanja 
(takrat se še ni imenovala »matematika«). Prva leta smo imeli tudi predmet 
verouk, ki pa so ga kasneje ukinili. 
Pri vedenju nisem bil najbolj vzoren. Rad sem plezal na drevesa, ki so bila na 
šolskem igrišču. Tam smo vedno preživljali glavne odmore. Tudi med poukom 
sem rad klepetal. 
V to šolo sem hodil štiri leta, to je bila takrat osnovna šola, nato pa sem šel na 
štiriletno nižjo gimnazijo na Šubičevo ulico. Sedaj se ta gimnazija imenuje 
Gimnazija Jožeta Plečnika…toda to je že druga zgodba. 
 

Marko  
 

 

 



V ŠOLI NEKOČ 
 

Tudi mi starejši smo enkrat hodili 
v 1. razred. Verjetno vsak od nas 
v drugačnih pogojih in razmerah. 
Šolska zgradba je že zelo stara. 
Ima tri učilnice. Pozimi kurijo v 
veliki lončeni peči. Iz več razpok 
uhaja dim. Učenci, ki hodijo v 
šolo dvakrat tedensko iz 
oddaljenih vasi, imajo 
premočene čevlje; v razredu se sezujejo in na vrvi, ki je obešena ob peči, sušijo 
mokre nogavice, nekateri tudi »nuče«. V noge jih zebe. 
V odmoru se drenjajo ob peči pa malicajo kruh in jabolko. Tisti, ki so brez, gledajo 
z lačnimi očmi… Doma smo imeli veliko sadja. Tako da so pozna jabolka počakala 
zgodnja naslednje leto. Večkrat sem skrivaj nabasala ruzak in jih v odmoru delila, 
najrajši sošolki, ki je sedela zraven mene. Velikokrat je tožila, da jo zebe v noge, 
ker je imela tudi v snegu le lahke »šulnčke.« 
Učila je mlada učiteljica, ki je bila zelo stroga in natančna. Vedno je imela drobno 
palico. Če kdo ni bil čisto pri miru ali je spregovoril kako besedo s sosedom, je 
moral stegniti roko in palica je zapela, ni bilo važno, ali je bil deček ali deklica. 
Meni je bilo včasih dolgčas, ker sem poznala črke in znala gladko brati in računati 
do 20, preden sem šla v šolo. Naučila sem se pri obeh starejših sestrah. Tudi, če 
komu ni šlo gladko branje, pa računanje čez desetico, je spet pomagala palica. 
V jeseni smo otroci vse do snega hodili v šolo bosi. Učiteljica nam je vsak dan 
pregledovala noge in strogo naročala, kako jih je treba umivati v lavorju, vedno z 
milom, dečkom pa velikokrat, da si jih morajo zdrgniti s sirkovo krtačo. 
Vsi smo jo ubogali, le mali drobni Miha, ki je hodil v šolo dvakrat tedensko, je imel 
vedno po nogah kar priraščeno umazanijo. Učiteljica se je vedno jezila, udarila pa 
ga ni nikoli. 
Zgodilo se je, da je enkrat prišel v šolo, s popolnoma čistimi nogami. Takrat je bila 
učiteljica tako dobre volje, da se je smejala, ga objela in rekla: »Miha, vesela sem, 
da si bil tako priden.« »Veste, gospodična,« je povedal fantič, »včeraj sem tlačil 
zelje.« Nič ga ni vprašala, ali si je noge umil v lavorju ali v zeljni kadi. 
 

Ana Pogorelec-Tomažič 
 
 

 
 



ŠOLA – ZGODBA MOJEGA SINA 

Prvošolčki so se srečali pred šolo. Med njimi je bil tudi otrok, ki je prvi razred 
ponavljal. »Zaostankar«, so ga hudobno klicali otroci, on pa je na te besede vračal 
z udarci. Tako mi je razložil moj sin. Poznala sem njegove starše. Oče in mama 
sta delala v tovarni. Imel je brate in sestro. Bili so velika delavska  družina. Zjutraj 
je mama že zgodaj šla, zato za tega fantka ni nihče poskrbel. Ni bil urejen in v 
šolo je prihajal brez domačih nalog, morda je bil tudi lačen in brez šolskih 
potrebščin. Sinu sem razložila, kako je pri tem fantku doma. Ne sme ga žaliti, naj 
se mu potrudi pomagati, če kaj ne zna sam, posodi svinčnik, če ga nima.  Mu 
ponudi polovico svoje malice, če je nima. Čez dva tedna mi sin pove: » Veš, z 
»zaostankarjem« sva sedaj prijatelja. Ubogam tvoj nasvet.« Po dolgih letih, ko je 
moj sin že odrastel, je prišel domov na obisk. Pravi mi: »Po dvajsetih letih sem 
srečal sošolca »zaostankarja«. Skupaj sva šla na sok. Zaupal mi je, da sem takrat 
bil edini, ki sem mu pomagal. Končal je šolo in dela v tovarni. Pravi, da me nikoli 
ne bo pozabil.«                                                                                             

     Zofija Marija Šrekl 

VSEM ŽELIM LEPE SPOMINE NA ZAČETEK ŠOLE… 
 

Sama nimam nobenih spominov na 1. šolski dan. Oče je bil službeno premeščen 
v Maribor. Nismo si še uredili stanovanja, ko se je začela vojna. Vse je bilo novo 
za starše, brata, sestro in zame. Naslednje leto sem začela hoditi v šolo. Pot do 
šolske zgradbe je vodila skozi mestni park do konca kostanjevega drevoreda. (Po 
vojni niso zgradili nove stavbe na mestu porušene šole.)  
Nimam nobenih spominov na dogajanje v šoli… 
Nadaljevala sem šolanje v Št. Jakobu v Rožu na avstrijskem Koroškem. Oče ni dobil 
zaposlitve kot učitelj slovenskega jezika. Ostal je v Mariboru, z mamo, bratom in 
sestro pa sem se preselila v očetov rojstni kraj Sreje. Živeli smo na kmetiji pri 
očetovem bratu z družino; takrat je živel še moj dedek. Življenje je bilo lažje, saj 
nismo doživljali grozot vojne, iz daljave se je slišalo le bombardiranje mesta 
Beljak! Težja je bila preskrba z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, zato smo 
pomagali pri delu na kmetiji. 
Osnova šola v Št. Jakobu je bila lepa. Spoznala sem nove ljudi; s sorodniki, z 
vaškimi otroki je bilo prijetno hoditi v šolo. Na vasi smo se dosti igrali, si pomagali 
pri učenju nemščine. Doma je brata, sestro in mene vzgajala mama; zelo smo 
pogrešali očeta, čeprav nam je pridno pisal pisma. 
Iz šole smo običajno šli kar čez njive oz. travnike domov v vas Sreje. 
Nimam slabih spominov na nemško šolo.                                         Milena Dobernik 



SPOMINI NA OSNOVNO ŠOLO 
NEKAJ IZJAV NAŠIH STANOVALCEV: 

 
Milena Šlosar: » Hodila sem v OŠ Mengeš, in sicer od leta 1928-1932. Imam 
lepe spomini na učitelje. V 1. in  v 2. razredu je poučevala učiteljica iz Domžal, v 
3. razredu me je učil oče, v 4. razredu je učiteljica leta 1933 odšla na gimnazijo.« 
 
Ana Jelovšek: »OŠ Bistrica ob Sotli. V šolo sem šla leta 1930. Od doma do šole 
je bilo 15 minut hoda, v skupini pa smo hodili tudi po daljši poti, da smo se izognili 
hiše s hudim psom. Bila sem odlična učenka. Veliko sem brala, tudi med poukom, 
kar je učitelj »prekinil« s šibo. Posebej lepe spomine imam na učiteljski par.« 
 
Jožica Einspieler: »Prvi razred je bil še v slovenskem jeziku, dalje pa je bila 
nemška šola.« 
 
Ivanka Jakopič: »S starši, sestrami in bratoma sem stanovala v Savljah. Hodila 
sem na OŠ Ježica – Ljubljana. Otroci so v šolo prihajali iz Kleč, Stožic, Savelj in 
Ježice. Jaz in še pet deklet smo v šolo hodile iz Savelj. Spominjam se dobre 
učiteljice Ljudmile iz 1. razreda. V 4. razredu nas je poučevala učiteljica Vilharjeva. 
V odmorih smo bili zunaj na prostem. Učenci sedmih in osmih razredov so bili 
skupaj v razredu. Med vojno smo morali večkrat v zaklonišče, sicer pa imam na 
šolo lepe spomine.« 
 
Ljuba Vidmar: »V prvi razred sem hodila v Kranj, to je bilo leta 1932/33, v drugi 
razred pa potem v Žalcu. Kasneje sem hodila v šolo v kraju Gotovlje (blizu Žalca). 
V 3. razredu nas je učila učiteljica s Primorske, v ostalih razredih pa je učil 
ravnatelj. Zaradi mnogih selitev se nikjer nisem mogla navaditi na nove sošolce.« 
 
Franc Novak: »Hodil sem v OŠ Dobrepolje. Opravil sem le tri razrede. Šolo so 
zasedli Italijani (okoli žica). Očeta so ubili, mama je ostala sama s štirimi otroki na 
kmetiji. Zaradi obvezne dajatve državi, je bilo silno pomanjkanje vsega, zlasti 
oblek in obutve. Na otroška leta imam zelo slabe spomine. Po vojni sem moral 
delati v Ribnici v Dobrepolju, šele leta 1950 sem prišel v Ljubljano in v zelo težkih 
razmerah končal obrtno šolo.« 
 
 
 
 



Jerca Pirnat: »S starši, sestrami in bratoma sem živela v vasi Volavlje. Šola je 
bila v kraju Prežganje. V šolo sem hodila vsak dan sedem let, v 8. razredu pa vsak 
drugi dan. V šolo sem rada hodila, bila sem uspešna učenka. Posebno lepe 
spomine imam na učiteljico Anico Vrbinčevo. Še danes znam na pamet več pesmi, 
ki smo se jih učili v šoli.« 
 
Špela Pezdirc: »V 1. in 2. razred sem hodila v OŠ Šentvid, ko je pouk potekal še 
v slovenskem jeziku. Iz Šentvida smo se selili v Šiško, kjer sem obiskovala 3. in 4. 
razred. Takrat je bila že vojna in smo bili pod Italijani. V 5. in 6. razred sem hodila 
v šolo Poljane. Na to šolo pa imam slabe spomine. Vozila sem se s kolesom ali 
tramvajem. Pouk je trajal 20 minut, imeli smo stalne prekinitve zaradi alarmov. 
Bežali smo v zaklonišče pod Gradom. 7. in 8 razred sem spet obiskovala v šoli v 
Šiški.« 
 

Zbrala Milena Dobernik 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRIJATELJSTVO 

 
Prijateljstvo, prelepa stvar, 
naj nič ga ne skali nikdar; 

to kanček našega srca, 
prijatelju vse najbolje da. 

 
Prijateljstvo izdati, 

sprevrženo početje, 
kako prebridko to je doživetje; 

globoko v duši te boli, 
da moč pozabit' ni. 

Ana Pogorelec-Tomažič 



TROBENTA POJE… 
 

Televizor v noč hrešči, 
šipe dež mokri. 

Daleč tam potres, 
mesto ugreza se v jamo, 
v joku dete kliče mamo. 

 
TROBENTA POJE… 

 
Tornado od morja spet divja, 

vse hujšo moč ima. 
Domove vse splošči, 

vse več ubogih je ljudi. 
 

TROBENTA POJE… 
 

Na pomoč! 
Narasla voda, tok njen okrepljen, 

odnaša hiše in imetje, 
ljudi je strah za preživetje. 

Ugasnilo kar nekaj je življenj. 
 

TROBENTA POJE… 
 

Tornado in poplava in potres, 
vse to težka je pojava; 

postala pa vsakdanja je težava. 
Nespamet ta človeška, 

ima tu prstov dosti vmes! 
 

TROBENTA POJE… 
 
 

Ana Pogorelec-Tomažič 
 
 
 
 
 



BARVITA JESEN 
 

Se v gozdu ublaže vse sape jake, 
zlato, škrlat prelep, zdaj gozd preprede; 

ne najde za lepoto se besede, 
razsipa čar narave čiste take. 

 
Je jima b'lo živeti dneve vsake, 

kar harmonijo, srečo vso privede; 
jesen življenja hudo vse odvede, 

podobi raja ure so enake. 
 

Prehitro je idila ta minila, 
zasegel zdaj je mrak jesen barvito, 

narava v spanje zimsko utonila. 
 

Ječi zdaj v gozdu drevje v žled zavito, 
vso srečo je zakrila ji gomila, 

še vedno je srce ji v boli skrito. 
 

Ana Pogorelec-Tomažič 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bila si ... 
Bila si dar neba, v hramu mojega srca, 
ko ti mladost v žensko je zorela, 
ko me vseveč ob sebi si želela,  
ko si moj jaz do dna prevzela. 
Je bol, je jad duha, v hramu mojega srca, 
kar moč sakrala je slednji up izžgala, 
kar šla vsaksebi sva – sama ostala, 
kar hrepenenja -  koprnenja so postala, 
obred grenak je pet, v hramu mojega srca! 
 
 
 
 
 
Molk ...                                                                                                                                                                                                                                                
Molk je molitev moja in ihtenje;  
a bog, kaj on je meni, kaj sem njemu jaz, 
razum brez upanja ne zmore skozi čas, 
tišči iz duše bolečina na obraz 
in brez ljubezni nje – pekel življenje! 
 
 
 
 
Spoznanje… 
Mladost, brez ploskanja končano si dejanje! 
    Molitev, nema hvala stvarstvu za spomine!          
Apeli Kronosu ostanejo le sanje. 
    Apnijo upi, želje tonejo v sivine. 
Jasnino misli zagreni srca spoznanje. 
    Jesen zori duha s plodovi bolečine. 
Ali bom zmogel pot samote in iskanje? 
    Ali naj parka prej življenja nit prekine? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisal bom ... 
Zapisal bom, da sva živela, 
akorde nežno zaigrane, 
ljubezni upe nezlagane, 
azur nebesni sva imela. 
 
Radosti trajno pokopane, 
jad grenka je oba prevzela,                                                                                                                          
estrada sreče onemela, 
verige zmote zakovane. 
 
Izgnati moram tihe sanje, 
ječati, kleti in rotiti, 
erinije – njih maščevanje. 

Lesket solza nesrečnih skiti, 
kes pokazati kot smejanje 
in čez minulo laž trositi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Razočaranja ... 
 
 
Bil breg je še sveta, 
ti dalje si vabila, 
jaz zaveslati sem se zbal, 
veš kdaj, veš kam si me ranila! 
 
Obojeroč jemal, 
sem vse, kar si delila, 
odrinjen bolno trepetal, 
za druge meni si sodila! 
 
Prestrašen ti dajal, 
sem dušo, ki oblila 
jo žalost je, ihte obstal 
naj pride noč, naj da hladila! 
 
 
                 * 
 
 
Stegujem roke nebogljeno, 
za soncem gledam kot otrok 
in zmorem le še tihi jok, 
da zadržal bi izgubljeno! 
 
A ti lahko bi kaj storila 
in k meni z zvezdami prišla; 
ko bi hotela, bi našla, 
vse kar neumno sva zgubila. 
 
Da bolečina ne obrne, 
do dna trpečega duha, 
usodo prosim iz srca, 
naj zame zvezda se utrne! 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zlato razlito prek modrine, 
med dolge sence čare nosi, 
kot da jih pozno sonce prosi, 
pustite bregu še topline! 
 
Utrujena si, sonce moje, 
od me odhajaš brez vedrine, 
kam dala bodeš te spomine, 
komu jaz strto srce svoje? 
 
Vsaksebi praviš – žalna godba, 
ne da živeti se na dvoje, 
a vse v meni je le tvoje, 
kako je smešna, kruta sodba? 
 
 
                  * 
 
 
Zahaja sonce, dan mineva, 
samote strah v srce nosi mrak, 
oprosti mi, pozabi,  bil sem reva, 
takrat,  ko moral bi s teboj v korak. 
 
Naprej ločitve bolečina, 
slepila mi razum je, jaz bedak, 
iskal sem v tebi laž, prepoln gneva, 
kot da le sam izgubljam up sladak. 
 
Če kane solza na blazino, 
ti zame kdaj, doma v tih somrak, 
povej mi, prosim, zmogel bom temino, 
zapel nežno ti bom, čeprav grenak! 
 
 

A. Willem Rogi 
 

 



Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni: Vse več bolnikov z demenco 

Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši vzrok za demenco, napredujočo 
možgansko bolezen, ki prizadene predvsem starejše ljudi. Svetovni dan 
Alzheimerjeve bolezni obeležujemo 21. septembra, sicer pa je Mednarodno 
združenje za Alzheimerjevo bolezen ves september označilo za mesec osveščanja 
in povečanja prepoznavnosti demence.  

Pojav demence in Alzheimerjeve bolezni je zaradi starajočega se prebivalstva v 
visokem porastu. V Evropi je imelo Alzheimerjevo bolezen 4,7 milijonov ljudi. Do 
leta 2030 pa se pričakuje, da bo ta številka zrasla na osem milijonov in do leta 
2050 na okoli 12 milijonov bolnikov, na svetovni ravni pa na 115 milijonov 
bolnikov. 

Najbolj očiten znak demence je izguba spomina, pri čemer je v začetni fazi 
prizadet predvsem kratkoročni spomin. Pogosto je prizadeta tudi bolnikova 
orientacija, najprej v času in kasneje v prostoru. Bolezen prav tako spremljajo 
otežena sposobnost besednega izražanja, presoje, učenja novih vsebin, mišljenje 
je osiromašeno in togo. Predvsem pozneje se opisanim simptomom lahko 
pridružijo psihične motnje. 

A pešanje spomina ne pomeni nujno še Alzheimerjeve bolezni ali demence. 
Vzroki za motnje spomina so različni, lahko so tudi normalen del starosti. Pozorni 
moramo biti predvsem na spremembe, ki vplivajo na normalen potek vsakdana 
in z njim povezane aktivnosti. 

Vzrok za Alzheimerjevo bolezen še ni znan, prav tako še ni zdravila za to. A nove 
raziskave kažejo na povezanost med stresom in to boleznijo. "Res je, da večina 
ljudi zboli za Alzheimerjevo boleznijo zaradi tega, ker dosežejo višjo starost. 
Vendar je jasno, da pojavnost Alzheimerjeve bolezni ni izključno posledica 
dednih dejavnikov, pač pa bi lahko stres pri tem igral tudi pomembno vlogo," je 
na junijskem kongresu nevrologov v Pragi povedal ugledni brazilski strokovnjak 
na področju demenc Edgardo Reich. 

Povezavo med stresom in pojavnostjo te bolezni je potrdil tudi v eni od svojih 
študij. "Stres je verjetno eden izmed sprožilcev za prve simptome demence," je 
povedal Reich. Čeprav bi za dokončno potrditev potrebovali nadaljnje študije, 
pa je že sedaj po njegovih besedah očitno, da bi morali več pozornosti nameniti 
čustvenemu in duševnemu zdravju ljudi, predvsem pa starejših, je zapisala 
Slovenska tiskovna agencija.  

Milena Avbelj, dipl.del.ter. 



Frans Meulmeester: DEMENCA 

Demenca je ob koncu nekega življenja 

boriti se v sedanjosti s preteklostjo, 

opraviti sedaj to, kar prej ni bilo opravljeno, 

izjokati zdaj to, kar prej ni bilo izjokano, 

izgovoriti zdaj to, kar prej ni bilo izgovorjeno, 

velika psihodrama 

s Teboj kot glavno osebo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. SEPTEMBER:  SVETOVNI DAN PRVE POMOČI 

Svetovni Dan prve pomoči so prvič obeležili leta 2000, ko je 16 evropskih 
nacionalnih organizacij Rdečega križa dalo pobudo za tovrstno praznovanje. 
Zamisel je bila kmalu sprejeta in se je uveljavila v mednarodnem merilu, ko je 
leta 2003 kar 115 nacionalnih organizacij Rdečega križa po vsem svetu obeležilo 
svetovni dan prve pomoči. To kaže na velik pomen širjenja znanja in veščin o prvi 
pomoči ter spodbujanja in osveščanja prostovoljcev po vsem svetu. 

V skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije so naloge, ki jih  Rdeči križ Slovenije 
opravlja kot javno pooblastilo na področju prve pomoči naslednje: organizira 
tečaje in izpite iz prve pomoči ter organizira in usposablja enote za prvo pomoč. 

Na Rdečem križu že vrsto let opozarjajo, da znanje prve pomoči temelji na 
praktičnem delu, ki bi ga bilo potrebno v različnih starostnih obdobjih 
kontinuirano obnavljati. Nedopustno je, da tečaji prve pomoči niso obvezni 
sestavni del usposabljanja bodočih voznikov motornih vozil, obvezen je zgolj 
izpit. Prav tako je nedopustno, da lahko posameznik pridobi dvojnik izpita prve 
pomoči, ki ga je opravil pred 30 leti in več, ne da bi mu bilo potrebno to zanje 
osvežiti. Prav zato je Rdeči križ Slovenije že pred dvema letoma dal pobudo, da 
bi se vsebine preprečevanja nezgod in osnov nudenja prve pomoči uvedle v 
obvezni učni program osnovnih šol. Pri tem ne gre za uvajanje posebnega učnega 
predmeta v osnovne šole, ampak za umestitev vsebin prve pomoči kot 
dopolnilnih oziroma izbirnih vsebin, v skladu z mednarodno primerljivimi 
standardi. 

Poznavanje nudenja prve pomoči je v vsakdanjem življenju izredno pomembno, 
saj le tako lahko na kraju dogodka izvedemo nekatere pomembnejše ukrepe še 
pred prihodom nujne medicinske pomoči in sočloveku s tem morda rešimo celo 
življenje. Okoliščine nenadnih nesrečnih dogodkov, posebno takih, kjer je 
ogroženo človekovo zdravje ali življenje, sprožajo stres in strah, ki sta zaradi 
neznanja lahko še večja. Zgolj nekaj pravilno nudenih osnovnih ukrepov lahko 
človeku reši življenje. Rešitev je v izobraževanju in v praktičnem delu. Ravno zato 
je obnavljanje znanja nudenja prve pomoči izredno pomembno. Vsi zdravstveni 
delavci pridobijo teoretično in praktično znanje prve pomoči tekom šolanja. 

Stališče Rdečega križa Slovenije je, da preprečevanje nezgod in obvladovanje 
prve pomoči ni le izraz privzgojene solidarnosti, ampak sodi v splošno izobrazbo 
in usposobljenost, ki se je je treba začeti učiti v osnovni šoli in pozneje 
nadgrajevati oziroma ohranjati kot veščino za vsakodnevno rabo. 

 

 



30. SEPTEMBER: SVETOVNI DAN SRCA 
Svetovni dan srca je največja svetovna kampanja za osveščanje o boleznih srca 
in možganski kapi, saj se z organiziranimi prireditvami in medijsko 
izpostavljenostjo približa več kot dvema milijardama ljudi v 120 državah. 
Svetovni dan srca je nastal leta 2000, da bi ljudi po vsem svetu obveščali o 
boleznih srca in možganski kapi, ki so najpogostejši povzročitelj smrti. Letno 
namreč terjajo 17.3 milijona življenj, številka pa še narašča. 
Pričakuje se, da bo do leta 2030 zaradi bolezni srca in ožilja letno umrlo že 23 
milijonov ljudi, kar je več od celotnega prebivalstva Avstralije!  
Svetovni dan srca je po petnajstih letih obstoja edinstvena priložnost za uvrstitev 
bolezni srca in ožilja v osrčje globalnih prednostnih nalog - na področju zdravja 
in širše. Poudarek je namenjen zdravju prijaznim okoljem, ki posameznikom 
omogočajo obvladovanje dejavnikov tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja, 
kot so visok krvni tlak, tobak, pomanjkanje telesne dejavnosti, nezdrava 
prehrana in drugi spremenljivi dejavniki tveganja za nastanek tovrstnih bolezni. 
Svetovna zveza za srce s svojimi člani sporoča, da bi bilo najmanj 80 odstotkov 
primerov prezgodnjih smrti zaradi bolezni srca in ožilja ter možganske kapi 
mogoče preprečiti z obvladovanjem glavnih dejavnikov tveganja. Treba se je 
zavedati, da srčno-žilne bolezni ogrožajo vse prebivalce. Pri preprečevanju 
dejavnikov za bolezen se pogosto pozablja na okolja, v katerih živimo, delamo, 
se zabavamo, saj le-ta lahko omejujejo izbiro zdravih in srcu prijaznih odločitev. 
Urbana okolja se srečujejo s pomanjkanjem zelenih površin, površin za rekreacijo 
in z onesnaženostjo zraka. Hitra prehrana, alkohol in tobak so lahko dostopni. Le-
to pomeni pomembno oviro pri izbiri zdravih odločitev. K vzpostavitvi pogojev, 
ki pripomorejo k boljšemu zdravja srca, največ pripomoremo z izbiro zdrave 
prehrane, omejevanjem kajenja, še posebno ne v zaprtih prostorih in s primerno 
telesno aktivnostjo. 
 
V Sloveniji ta dan vsako leto obeležijo preko koordinacije Društva za zdravje srca 
in ožilja Slovenije, ki v septembru organizira veliko dejavnosti, posvečenih temu 
dnevu, in osrednjo prireditev v centru Ljubljane. 
 

 

 

Brigita Komurka Stanojevič, Zdravstveni tehnik – vodja tima 

 

 



Ugankarski kotiček 

 
Rešitev Malih sivih celic o 
slovenskih zdraviliščih  
 

1. Moravske toplice  
2. Radenci  
3. Laško 
4. Čatež  
5. Ptujske toplice  
6. Portorož  
7. Dolenjske toplice 
8. Podčetrtek  
9. Rogaška Slatina  
10.  Lendava  

 

 

Uganka 
 

Oseba ta, 

je spola moškega. 

Iz črnih je oči, pogled prelep, 

nevaren je za ženski mladi svet. 

Lastnosti lepe ga krase, 

pozoren do starejših je. 
 

Kdo je ta junak, 

presodi dobro vsak?! 

 

Vic meseca 

Janezek pride iz šole ves utrujen. 

»Kaj pa je danes s teboj?« ga zaskrbljeno vpraša mama. 

»Ah, utrujen sem, pri uri matematike smo celo uro iskali skupni 
imenovalec.« 

»Ohjoj,« reče mama, »skupni imenovalec smo iskali, ko sem še jaz 
hodila v šolo. Kaj ga tudi vi še niste našli?« 

 

   

 

Prijetno branje vam želimo! 
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