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V prazničnih dneh, ki jih pričakujemo,
vam želim mirnih in sproščenih trenutkov v krogu poznanih.
V prihajajočem letu 2016
pa trdnega zdravja in osebne sreče
ter da bi se vam uresničile vse vaše želje.
Damjana Piškur
predsednica sveta KS Zlato polje

Kot je navada ob koncu leta, se ozrimo malo nazaj in
poglejmo kaj se je letos dogajalo na Zlatem polju.
Po dolgoletnem opozarjanju na problematiko
kanalizacije smo v letošnjem letu končno dočakali
zadnje dejanje v obnovi oziroma izgradnji novega
kanalizacijskega omrežja na delu Zlatega polja. Tako
so še zadnje hiše na ulici Zlato polje dobile nove
priključke na kanalizacijo in se znebile greznic in
težav povezanih z njimi. Sočasno je bilo obnovljeno
tudi nekaj vodovodnega omrežja. Upamo, da so
stanovalci tega predela Zlatega polja zadovoljni z
novimi pridobitvami.
Kranj je po več kot dveh desetletjih dobil tudi novo, moderno in zmogljivejšo čistilno
napravo, kamor pritečejo odplake tudi z Zlatega polja.
Zadeva je za ostale Zlatopoljčane ostala skoraj neopazna, saj tja, poleg stanovalcev, ki
tu živijo, zaidejo le sprehajalci, ki hodijo nabirat sveži zrak v Savski drevored. Za
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krajevno skupnost kot celoto je ta pridobitev zelo pomembna. Predel te ulice je na robu
naselja nad Savskim bregom in stalno spodjedanje materiala, ki ga je povzročal stalni
pretok tekočine skozi greznice, bi lahko na dolgi rok povzročilo nepopravljive posledice.
V prej omenjeni Savski drevored, ki je bil nekdaj glavno sprehajališče Krajnčanov, se je
letos in v dveh preteklih letih uspešno vlagalo sredstva v prenovo. Savski drevored je
tako postal prijaznejši in bolj varen za obiskovalce.
Lansko leto izvoljeni člani Sveta krajevne skupnosti smo preživeli prvo leto delovanja. V
tem letu smo pridobivali prve izkušnje z delom in sama ugotavljam, da smo skupaj
uspeli tekoče obravnavati in tudi reševati določene nastale težave. Na prvih sejah smo
se seznanili z načinom dela, ki mora upoštevati obširno zakonodajo, zlasti v zvezi s
financiranjem. Vsako leto je potrebno pripravljati svoj proračun in poročila o delu pa
tudi finančna poročila, ki so lahko pregledana s strani revizijskih organov, tja do
Računskega sodišča. Naša KS doslej v svojem 50 – letnem delovanju ni bila nikoli
opozorjena na nepravilnosti, in je delovala ter deluje v skladu z navodili o poslovanju, ki
jih dobiva z Mestne občine Kranj, ki tudi vodi njene računovodske evidence.
Člani sveta KS v svojem okolju in v kontaktu z ostalimi krajani opažajo določene
napake, pomanjkljivosti in težave, o katerih poročajo na sejah sveta, kjer se potem
dogovorimo o obveščanju pristojnih organov, predvsem na občini, z željo, da se čimprej
ukrepa in težave rešijo. Tako nam je v letošnjem letu s pomočjo komunikacije z občino
in drugimi organi uspelo rešiti nekaj manjših problemov. Rešitev nekaterih se še
pripravlja v naslednjem letu ali dveh. Zamenjali smo mivko na otroškem igrišču Peter
Pan. Na novo so bile zarisane črte na parkirnih prostorih pri nekaj blokih na
Gosposvetski, urejena je bila okolica pešpoti nad Stošičevim spomenikom, le-ta je dobil
na pobudo Zveze borcev tudi novo zasaditev, popravljene so bile klopi na tej poti,
obžaganega je bilo nekaj drevja in živih meja. Seveda vse želje niso bile izpolnjene.
Posebno težko je urejati parkiranje na lokacijah, kjer je gostota avtomobilov velika.
Nekateri lastniki jeklenih konjičkov ne razumejo težav stanovalcev večstanovanjskih
stavb, ki živijo v nižjih nadstropjih in vztrajno vzvratno parkirajo pod okna svojih
sosedov in jim tako »smradijo« z v okna uperjenimi izpuhi. Mnogokrat se s parkiranimi
vozili onemogoča dostop reševalnih ali gasilskih vozil v slučaju intervencije. Kakor ni
težko razumeti, da bi vsakdo rad parkiral čim bliže domu ali ustanovi, ki jo ta tisti
trenutek potrebuje, je težko razumeti, da temu posamezniku ni mar, koliko težav s tem
povzroči drugim. Vse več je tovrstnih brezbrižnežev ali celo arogantnežev, ki mislijo le
nase, za druge pa jim ni mar.
Občina naj bi izdelala načrt intervencijskih poti, na katerih se ne bi smelo nahajati nič,
kar bi oviralo intervencijska vozila vseh vrst. Zadeva v praksi še ni zaživela do te mere,
da bi redarstvo lahko ukrepalo, zato upamo, da se bo to v naslednjih letih realiziralo in
da bodo krajani s tem imeli manj težav.
Najbolj akuten je ta problem v okolici Zdravstvenega doma, na Gosposvetski in na ulici
Zlato polje v območju večstanovanjskih stavb, kjer je prostor zelo omejen in so
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parkirišča skoraj povsod čisto pod okni stanovanj. Na težavo opozarjamo že dolga leta,
vendar občina vztraja na stališču, da so parkirni prostori med bloki javni (z redkimi
izjemami – npr. Kidričeva 27 in 32, 22 in 24, kjer zemljišča niso občinska last), torej
lahko na njih parkira vsakdo. Možnost najetja parkirnega prostora na občinskem
zemljišču obstaja, vendar se ljudje ne odločajo zanjo, morda zaradi nevednosti, morda
zaradi cene.
Kolikor nam je znano se z urejanjem prenosa zemljišč med t.i. funkcionalne površine,
na Zlatem polju ni še nihče ubadal. S tem bi se del težav v zvezi s parkiranjem mogoče
rešil, je pa res, da bi potem padlo breme vzdrževanja na lastnike, ki pa bi potem imeli
druge težave, saj parkirnih mest ni povsod dovolj za vsa vozila, ki jih stanovalci
določenih območij imajo.
Z gradnjo avtobusne postaje, ki jo občina načrtuje na območju sedanjega parkirišča
nasproti porodnišnice, se načrtuje tudi gradnja parkirne hiše. Problem bo morda rešen
v tem smislu, da bi parkirna hiša dala možnost parkiranja tistim voznikom, ki sedaj
svoja vozila vrivajo v vsako prosto luknjo, ki jo najdejo med bloki. Kdaj se bo to urejanje
začelo, še ni znano, kdo bo investitor, razen občine, tudi ne, tako da je to za sedaj
zgodba, za katero upajmo, da se bo odvila v pravo smer.
Člani sveta KS tudi želimo in od občine zahtevamo, da uvrsti v svoje plane znotraj
sedanjega mandata (do l. 2018) prenovo ulic v osrednjem delu KS – t.j. Rozmanove in
Levstikove, ki v sedanji prometni situaciji nikakor ne zadoščata veljavnim standardom.
Narejeni so bili idejni načrti, kako bi bilo mogoče izboljšati stanje na tem območju, ne
vemo pa še, kako bo zadevo razumela občina. Pred leti je bila obnova že načrtovana, a
je projekt GORKI vse podobne investicije izrinil iz načrtov. GORKI so bo še nadaljeval,
saj je treba gradnjo kanalizacije izpeljati tudi na vseh gosto poseljenih območjih – na
Kokrici, v Britofu, Čirčah, Hrastju in še kje. Zato se bomo z našimi problemi verjetno še
načakali, preden bomo doživeli njihovo izvedbo.
Podobno je s težavami, ki jih
imajo
jugozahodno
od
Koroške ceste živeči, ker se
ob prometnih konicah ne
morejo vključevati v gost
promet na tej cesti. Bilo je
nekaj idej o semaforjih pri
Lidlu ali pri Perivniku, vendar
bi zadevo elegantneje rešili s
krožiščem, ki ga bomo
verjetno tudi dolgo čakali, še
sploh, ker je cesta državna.
Tudi državna Kidričeva med
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semaforjema na križiščih s Koroško in Bleiweisovo je doživela le nekaj likanja v
lanskem letu, odsek med ovinkom in Koroško pa je še zmeraj kot beračev plašč – krpa
pri krpi. Uspeli smo le z zgladitvijo obeh uvozov na lihi strani Kidričeve, ki sta zdaj
ustrezneje izravnana in razširjena.
Za naslednje leto so nam na občini obljubili izvedbo nekaterih izboljšav:
Na Bleiweisovi cesti se bo izdelal prehod za pešce na delu, ko se iz smeri Kalie pride do
ceste pri vojašnici. Ob novoasfaltirani cesti od Dijaškega doma do Kalie nam Občina
obljublja postavitev svetilk javne razsvetljave. Obstaja tudi velika verjetnost, da se bo
na območju šolskega centra uredilo nekaj parkirnih mest, ki jih tudi kronično
primanjkuje. Za nekatere nove pridobitve v naslednjem letu pa še potekajo trdi
razgovori. Rezultate teh razgovorov vam razkrijemo v naslednji številki Zlatopoljčana, ki
bo izšel junija 2016.
Damjana Piškur
predsednica sveta KS Zlato polje

Mar Bar
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Veljavna slovenska zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov, nam onemogoča, da bi pridobili in
razpolagali s podatki o rojstvu otrok, o njihovih imenih in naslovih. Ker torej teh podatkov nimamo, ne
moremo na predstavo in obisk dedka Mraza poimensko povabiti vsakega otroka posebej, s čimer pa
bi krajevna skupnost, skupaj s sladkim presenečenjem, tudi letos rada razveselila najmlajše. Zato
vas, dragi starši, vabimo, da si vzamete urico časa in pripeljete svoje otroke na omenjeno prireditev.
Damjana Piškur

predsednica sveta KS Zlato polje

VABILO !!!
Svet KS Zlato polje vabi malčke Zlatega polja
v starosti od enega do šestih let,
da se v spremstvu staršev udeležijo
brezplačne otroške predstave z naslovom:

»Cirkus TINKE SNEŽINKE«
Tinka Snežinka živi v oblačku. Je zelo navihana in živahna. S pomočjo
otrok bo priletela na zemljo, poskrbela za zimske radosti in pravi
snežni cirkus. S prijateljicami bo poskrbela za sneg in dedek Mraz bo
lahko prišel na obisk.

v SREDO, 23. decembra 2015
ob 17.30 uri
v večnamenski dvorani OŠ Franceta Prešerna
Vsi otroci prejmejo skromno darilo!

ZLATOPOLJČAN

7

Varnost v policijskem okolišu je bila letos dobra in boljša kot lani. Kranjski policisti smo v okolišu
obravnavali okoli 50 prekrškov s področja javnega reda, največ zaradi nasilnega vedenja
posameznikov, približno 40 prometnih nesreč, ki so bile najpogostejše v semaforiziranem križišču
obvoznice in Kidričeve ceste, s področja kriminalitete pa je bilo največ premoženjskih kaznivih
dejanj, kjer izstopajo predvsem tatvine in vlomi. K še boljšemu stanju pa bi nekaj lahko prispevali tudi
občani sami. Največ na področju premoženjskih kaznivih dejanj, ki jih je z izvajanjem vsaj
nekaterih osnovnih samozaščitnih ukrepov mogoče še zmanjšati. Zato se velja izogniti nakupu
izdelkov sumljive kakovosti in izvora na neobičajnih mestih ali pri neregistriranih prodajalcih, pri stikih
z ljudmi, ki jih ne poznajo pa naj bodo zaradi morebitnega odvračanja pozornosti in s tem
izkoriščanja priložnosti za tatvine pozorni in previdni. Za varnost nepremičnin in vozil pa lahko
občani poskrbijo z zaklepanjem vrat, zapiranjem oken, uporabo alarmnih sistemov, senzorskih luči,
odstranitvijo vrednejših predmetov z vidnih površin ter z ustreznim shranjevanjem dragocenosti
in denarja. Prav tako naj sume kaznivih dejanj policiji naznanijo pravočasno oz. čim hitreje na številko
113 ali na anonimni telefon 080 1200. Če bodo potrebovali samo nasvet, pa se lahko obrnejo na
lokalnega vodjo policijskega okoliša ali dežurnega policista.
V veselem decembru previdno in strpno tudi v prometu, s prilagojeno hitrostjo in brez alkohola, s
čim manj pirotehnike ter brez pretiravanja z alkoholom na praznovanjih in v druženjih.
Želimo vam prijetne praznike in varen veseli december.

Damjan Nartnik - vodja policijskega okoliša

CESTA STANETA ŽAGARJA 32
4000 KRANJ SLOVENIJA
Aquahit
TEL: 04 23-53-800
FAX: 04 23-53-801
EMAIL: aquahit@siol.net
www.aquahit.si

polkrožna steklena
kabina 193 €

WC kotlički
od 17 €

armature-pipe
od 33 €

VSE ZA VODOVOD, ZUNANJO KANALIZACIJO IN OGREVANJE, TUDI MONTAŽO
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Krajevna organizacija
Rdečega križa Zlato polje
Krajevna organizacija Rdečega križa Zlato polje, ki deluje v okviru Rdečega križa
Slovenije, je tudi v letošnjem letu organizirala ali sodelovala pri nekaj akcijah Rdečega
križa. Krvodajalstvo je še vedno ena od dejavnosti, ki se je udeležuje večje število
krajanov. Med njimi je potrebno ponovno poudariti Iva Žerovnika, ki je na prireditvi v
Šenčurju prejel priznanje Rdečega križa Slovenije za 70 krat darovano kri in plazmo.
Humanitarni koncert, ki je bil oktobra v občini Cerklje na Gorenjskem, je bil uspešen
tudi zaradi velikega obiska, kar je prispevalo k pozitivnemu rezultatu pridobivanja
sredstev za pomoč potrebnim.
Tudi letos v jeseni ste v poštnih nabiralnikih dobili položnice z obvestilom, s katerimi
ste krajani plačali svoj prispevek za Rdeči križ, ki je namenjen socialno ogroženim s
področja Krajevne skupnosti Zlato polje. Veliko število vas je svoj prispevek že
nakazalo, tiste Zlatopoljčane, ki tega še niste storili, pa vam to ni odveč, prosimo, da
članarino (5 €), lahko pa tudi več, nakažete s položnico, ki ste jo prejeli v svoj poštni
predal. Članarina je simbolična in vedno je lepo, če človek lahko prispeva za
humanitarno pomoč drugim. Seveda lahko plačate takrat, ko to lahko storite ne glede
na obdobje leta. Brez vaših prispevkov navedenih aktivnosti ozirom pomoči ne bo
mogoče izvajati. Danes je na žalost veliko ljudi v finančnih težavah, ki niso plod
njihovega odločitve ali nedela, mnogi ostanejo brez službe, novo pa je težko dobiti.
Posebej kritično je to pri mladih, ki se prvič srečajo s potrebo po samostojnem
preživljanju in pri starejših, katerih dohodki so premajhni za pokrivanje vsakodnevnih
stroškov. Starejšim in bolnim pa je tudi v veselje obisk in čestitka s simboličnim
darilom.

Obisk oskrbovancev v domu starejših
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Tradicionalno srečanje v brunarici Štern

Za Zlatopoljčane, starejše od 80 let, smo v krajevni organizaciji RK Zlato polje skupaj s
KS Zlato polje v začetku oktobra pripravili tradicionalno srečanje v brunarici Štern na
Kokrici. Glede na starostno strukturo in zdravstveno stanje večjega števila starejših, je
bil odziv dober. Ker je zanimanje za takšna srečanja veliko, bomo s takšno prakso
nadaljevali tudi naslednje leto. Tudi letos smo sodelovali pri obiskih starejših v
Domovih za oskrbo starejših v Kranju, Preddvoru in Naklem. Učenci šol so pripravili
kulturni program, ki so ga oskrbovanci domov lepo sprejeli.
Ker je bil odziv na akcijo brezplačnega merjenja holesterola za člane RK Zlato polje nad
pričakovanji, bomo akcijo ponovili v letu 2016, obenem pa se še enkrat opravičujem
vsem, ki zaradi pomanjkanja merilnega materiala letos meritve niso mogli opraviti.
Svojih članov se KO RK Zlato polje spomni tudi ob njihovi smrti, ter prispeva kak šopek
in sveče ob njihovem slovesu.
Glede na pričakovanje, da bo tudi na Gorenjskem ustanovljen namestitveni center za
begunce, za katerega še ni odločeno, kje in kdaj bo postavljen, se je v okviru
Območnega združenja Rdečega križa Kranj pojavila potreba za organizacijo nekaj
skupin prostovoljcev, ki jih bo RK Kranj posebej pripravil na posebnem seminarju. Ker
bi želeli, da imamo seznam prostovoljcev, ki bi bili pripravljeni sodelovati v takšnih
primerih, vas prosim, da sporočite svoje ime in osnovne podatke na
naslov rk.zlato.polje@siol.net do 15. 1. 2016. Ker se je pokazalo, da so znanja, ki jih
prostovoljci RK pridobijo za delo z begunci, koristna tudi za druge krizne dogodke
(naravne nesreče, poplave, potresi in drugo), je to prilika za organizacijo in
usposabljanje dodatnih ekip prve pomoči. Poleg klasičnih veščin prve pomoči, bo na
teh usposabljanjih poseben poudarek na psihosocialni pomoči prizadetim. Zato vabim
vse, ki jih to zanima, ali jim predstavlja izziv, da se javijo.
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V krajevni organizaciji RK si želimo mlajših sodelavcev, ki bi bili pripravljeni sodelovati
pri akcijah pomoči potrebnim in raznašanju obvestil. Starost in bolezen počasi omejuje
možnosti delovanja s sedanjo strukturo.
Na naši osnovni šoli Franceta Prešerna deluje krožek Rdečega križa. V sodelovanju z
OZ RK je tudi letos potekala dobrodelna akcija Drobtinica, katere namen je zbiranje
sredstev za plačilo toplega obroka za otroke, katerim starši ne morejo zagotoviti plačila.
V trgovskem centru Planet Tuš so našim osnovnošolcem na pomoč priskočili tudi
učenci Glasbene šole Kranj. Krajši posnetek njihovega nastopa si lahko pogledate
na https://youtu.be/wqz6p6ho8kM.
Milan Korbar – predsednik KO RK Zlato polje

Na OŠ Franceta Prešerna Kranj v 5. In 6. razredu poteka INTERESNA DEJAVNOST RDEČI KRIŽ, ki obsega 35 ur. Mentorica je socialna pedagoginja Urška Ude in
učiteljica RS Elvira Garibović.
Program in vsebina:
V letošnjem šolskem letu 2015/16 bo interesna dejavnost Rdeči križ namenjena
učencem 5. in 6. razreda matične šole. Sestajali se bomo na 14 dni na šoli v obliki
delavnic, predavanj in aktivne udeležbe v okviru različnih dejavnosti občinske
organizacije Rdečega križa Kranj.
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Spoznavali in sledili bomo temeljnim načelom mednarodnega gibanja Rdečega križa po
celem svetu kot je humanost, solidarnost, strpnost, nevtralnost, neodvisnost,
prostovoljnost, enotnost in univerzalnost. V okviru dejavnosti na naši šoli bo potekala
tudi dejavnost prve pomoči, kjer bomo spoznavali in pridobivali veščine prve pomoči.
Udeležili se bomo tekmovanja Prve pomoči za osnovnošolce v mesecu maju 2016.
Organizirali bomo zbiranje šolskih potrebščin ter priboljškov za božične praznike za
otroke iz socialno ogroženih družin. Udeležili se bomo humanitarne akcije Drobtinica spekli pecivo za brezdomce, ki se hranijo v razdelilnici hrane v Kranju. Skupaj bomo
spekli pecivo z varovanci Doma upokojencev v Kranju. Sodelovali bomo na
predstavitvenih delavnicah v času Tedna Rdečega križa v Kranju, se udeležili 16.
Festivala prostovoljstva v Ljubljani v okviru Slovenske filantropije. Povezovali se bomo z
lokalno skupnostjo.
Že sama dobra misel, namen in majhno dejanje lahko veliko pripomorejo k lepšemu
jutri. Veliko ljudi potrebuje pomoč in nič nas ne stane, če smo mi tisti, ki lahko obudimo
kanček veselja in upanja za ljudi okrog nas.
Urška Ude

Salon MARTI
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Šolski sklad je bil na šoli ustanovljen že leta 1998 in je bil med prvimi v Sloveniji. Z njim
želimo kot socialno osveščeni predstavniki družbe nuditi otrokom enake možnosti za
šolanje in jim omogočiti brezskrbno otroštvo.
Namen ustanovitve Šolskega sklada je predvsem pomoč učencem pri udeležbi na
šolskih taborih in šolah v naravi. Vse več pomoči pa sedaj potrebujejo učenci že pri
določenih obšolskih dejavnostih. Šolski sklad ima svoja pravila. V upravnem odboru
sklada so trije strokovni delavci šole in štirje člani predstavnikov staršev učencev tako
na matični šoli ter podružnični šoli Kokrica.
Skupen cilj Šolskega sklada je promoviranje ustvarjalnega dela učencev šole in pomoč
tistim učencem, ki jim je zaradi finančnih težav v družini otežkočeno udejstvovanje na
dejavnostih šole. Z njihovimi deli in dobrodelnimi prireditvami humanitarno zbiramo
donacije za kritje stroškov izobraževalnih programov, ki ne sodijo v redne učne
programe (npr. šole v naravi, tabori…), za otroke socialno ogroženih družin in nadarjene
otroke. Ta oblika šolanja namreč ni deležna proračunske podpore.
Prihodki Šolskega sklada temeljijo na donacijah staršev, strokovnih delavcev šole,
zunanjih donatorjev, na osnovi prostovoljnih prispevkih šolskega bazarja, z
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udejstvovanjem mladih članov Rdečega križa na humanitarni akciji Drobtinica ter s
pomočjo dobrodelnega koncerta učencev pevskega zbora naše šole, likovne
ustvarjalnosti učencev in donacij podjetij v bližnjem okolju šole.
Program dela šolskega sklada temelji na sodelovanju članov upravnega odbora, ki se
srečuje tekom šolskega leta, kjer se pripravi vsako letni program dela pridobivanja
donacij za šolski sklad.
8. 12. 2015 smo člani Šolskega sklada sodelovali pri organizaciji in izvedbi
novoletnega sejma na matični in 10. 12. na podružnični šoli. Samo na matični šoli smo
z donacijami zbrali preko 2000 evrov. Za vstopnino pa so obiskovalci prispevali
priboljške za socialno ogrožene otroke, kar smo predali Rdečemu križu.
Predsednik Šolskega sklada je g. Milan Gogič.
Sredstva zberemo tudi s papirno akcijo in dobrodelnim koncertom, donacijami staršev
in učiteljev in na druge načine.
Lahko se tudi sami pridružite našemu prizadevanju, če se obrnete direktno na
predsednika ali na koordinatorico na šoli go. Urško Ude na telefon 04/20 10 357.

Na sliki: Zbiranje donacij na novoletnem sejmu s pomočjo izdelkov, ki so jih učenci
dopoldne naredili v okviru tehničnega dne.
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Od petka 27. 11. 2015 do nedelje, 29. 11. 2015 so v športni dvorani Zlato polje
potekali jubilejni 10. Plezalni dnevi Kranja. Letošnji 10. PDK so bili še posebej zanimivi,
saj so se organizatorji za obletnico res izredno potrudili. Kranj ima že dolgoletno
tradicijo v alpinizmu in športnem plezanju in za okroglo obletnico je v treh dnevih poleg
dveh tradicionalnih tekmovalnih disciplin (v težavnostnem in balvanskem plezanju)
potekalo še tekmovanje legend slovenskega alpinizma in športnega plezanja.
Poleg nedeljskega balvanskega finala popestrenega z glasbo in svetlobnimi efekti so
organizatorji še posebej izpostavili sobotni večerni finale v težavnostnem plezanju, ki
sta ga otvorila učenca OŠ Helene Puhar Kranj Tilen in Jeton z odlično, energično
izvedeno glasbeno točko, ki je navdušila vse prisotne gledalce in tekmovalce. Njun
glasben nastop je bil prava uvertura v adrenalinski, tekmovalni sobotni večer. Tilna, ki
je beatboxal, je Jeton spremljal na cajonu.

Beatbox je ustvarjanje glasbe s pomočjo ustnic, jezika, izdiha zraka in prepone. Bistvo
beatboxanja je, da se ustvari zvok, ki je čim bolj podoben zvoku, ki ga proizvedejo
glasbeni inštrument, boben, trobenta, električna kitara, klaviature… Beatboxa se
večinoma poslužujejo glasbeniki v hip-hop kulturi.
Cajon (špansko škatla ali zaboj) je tolkalni inštrument kvadraste oblike, na katerem se
sedi in nanj igra z rokami. Zelo uspešno nadomešča komplet bobnov, zlasti v akustičnih
zasedbah.
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Jesen in prehod v zimsko obdobje sta čas, ko tudi v VDC Kranj pobiramo pridelke in se
veselimo uspešne letine. Ob koncu leta 2015 se ponosno oziramo na sadove našega
15 letnega dela ob 15. obletnici samostojnega zavoda VDC Kranj.
Smelo smo krenili v smer razvoja, in v našo »košarico« postopoma dodajali večje in
manjše plodove našega delovanja. Čeprav smo ponosni tako na manjše kot večje, pa
največ prostora v tej naši košari predstavljajo navedeni večji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

januarja 2001 preselitev VDC Kranj, enote Kranj s Stritarjeve ulice v središču
Kranja na Zlato polje v novozgrajeno stavbo na Kidričevi cesti 51.
2001 ustanovitev VDC Kranj, enote Tržič
2001 ustanovitev VDC Kranj, enote Škofja Loka
2007 ustanovitev VDC Kranj, enote Mavrica, katero smo v sodelovanju z
MDDSZ, MO Kranj in Kranjskimi vrtci prevzeli v svojo organizacijsko strukturo
2007 s strani vlade RS MDDSZ prenos stavbe dotedanje Srednje šole za slepe
in slabovidne v Škofji Loki v upravljanje VDC Kranj
2007 preselitev VDC Kranj, enote Škofja Loka, iz Starološkega gradu v stavbo,
prejeto v upravljanje, Stara Loka 31a
2007 pričetek celostne adaptacije stavbe v Škofji Loki, financirano s strani
MDDSZ
2008 preselitev v popolnoma obnovljeno stavbo s prostorskim pogojem za
izvajanje storitve dnevnega varstva in institucionalnega varstva v bivalni enoti
2009 izgradnja parkirišč za potrebe obeh enot v Škofji Loki
2010 pričetek delovanja institucionalnega varstva v bivalni enoti v Škofji Loki
2010 ustanovitev nove enote dnevnega varstva VDC Kranj, enota Šenčur
2013 pridobitev zelenice ob stavbi v VDC Kranj, enote Kranj
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•
•
•

2014 postavitev gibalnega parka na zelenici ob stavbi v VDC Kranj, enote Kranj
2015 zaključek celostne podobe parka s terapevtskim vrtom
2015 izgradnja parkirišč in nadstreška za potrebe enote Kranj

V teh letih smo v prizadevanju in odgovornosti za kakovostno izvajanje javne službe in
zadovoljstvo naših uporabnikov, strokovne vsebine smiselno prepletali z vsebinami,
katerih cilj je dvig kakovosti življenja uporabnikov.
Rdeča nit vsebin v letu 2015 je bila svetloba, ki jo je UNESCO proglasil za mednarodno
temo, mi pa smo jo prepoznali kot tisti vir energije, ki naša življenja napolni s pozitivno
naravnanostjo in omogoča nastajanje vedno novega. Nastala je ideja oziroma projekt
»Soustvarjamo svetlobo«.

Skozi celotno leto so nastajale unikatne svetilke iz gline, projekt pa smo pričeli z
zbiranjem sredstev za njegovo izvedbo, pri
čemer smo uspešno nagovorili kar nekaj
organizacij, ki so ga bile pripravljene podpreti.
Nadaljevali smo ga z izvedbo dvodnevnih
delavnic, ki sta jih vodila Barba Štembergar
Zupan in Niko Zupan, priznana umetnika
lončarja. Na delavnice smo povabili tudi
učence OŠ Franceta Prešerna, OŠ Davorina
Jenka Cerklje na Gorenjskem in učence OŠ
Helene Puhar.
Poleti smo na petdnevnem izobraževalnem
taboru na Jezerskem velik del časa namenili
učenju novih tehnik lončarjenja, z novo tehniko
žganja pa vnesli v oblikovanje svetilk
edinstvenost in s tem obogatili naš svet
svetlobe.
Nastala je prekrasna unikatna svetilka, katera
v teh prazničnih dneh krasi vhod v naš zavod.
Želimo pa si, da v prihodnje svoje mesto najde
nekje, kjer bo prepoznana njena dodana
vrednost.
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Pogled na 15-letni strokovni razvoj dejavnosti nas upravičeno lahko navdaja s
ponosom. Od sekundarne dejavnosti v okviru različnih podjetij, šol in ustanov, smo
postali samostojna socialnovarstvena storitev z jasno doktrinarno usmeritvijo.
Osnovni cilj naše dejavnosti ostajajo naši uporabniki, njihovo zadovoljstvo in skrb za
uresničevanje njihovega človeškega dostojanstva skozi enakopravno vlogo v družbi.
Med prvimi v Sloveniji smo začeli razvijati politiko, ki tudi skozi del storitve - zaposlitev
pod posebnimi pogoji, omogoča večjo socialno integracijo uporabnikov. Usmerili smo
se v inovativen, lasten program izdelkov, s poudarkom na kakovosti, estetiki in
uporabnosti, saj na trg vstopamo ob enakih pogojih kot ostali ponudniki. Izdelava
lastnega programa je zahtevala razvoj tehnološkega procesa, ki omogoča razgradnjo
na številne enostavnejše podprocese, s tem pa vanj lahko vstopajo uporabniki skladno
s svojimi zmožnostmi. Delovni proces temelji na sistematičnem, strokovno usmerjenem
pristopu, ki prepoznava in zaupa v uporabnikove spretnosti in sposobnosti. To ga vodi v
zavedanje lastnih sposobnosti, krepi njegov občutek moči in kreativnosti ter izgrajuje
pozitivno samopodobo, kar ga dodatno opremi za vsakdanje čim bolj neodvisno
življenje.
Veliko odgovornost nam zaposlenim nalaga dolžnost, da zaupamo v sposobnosti
uporabnikov in vedno znova iščemo njihova močna področja, njihove spretnost in
sposobnost, njihovo avtonomijo pri delu, njihovo sposobnost učenja, prilagajanja in
drugačnosti, ki bi kot vrednota morala bogatiti našo družbo.
Naš cilj je bil in zato še vedno ostaja tudi preseganje predsodkov in stereotipov v
miselnosti ljudi, ki si ne dovolijo spoznati te drugačnosti.
Ob koncu v košarico prilagamo še sad dobrega sodelovanja z vami, Krajevno
skupnostjo Zlato polje, njenimi predstavniki in njenimi krajani in verjamemo, da smo s
tem za letos košarico uspešno napolnili do vrha.
Naj dogajanja in povezovanja tudi v prihodnje ostanejo naša skupna odgovornost in
iskrena želja.

Mirne božične praznike in vse dobro v letu, ki prihaja, vam
želimo iz VDC Kranj.
"Odgovorni smo za to, kar delamo, pa tudi za tisto, česar ne delamo."
(Voltaire)
Mirjana Česen
Direktorica VDC Kranj
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Gledališka skupina Raglje iz OŠ Franceta Prešerna Kranj je sredi meseca novembra
izvedla zanimivo »popotovanje« iz Kranja do Kikinde v Srbiji.
A vsa zgodba se je začela že pred tem, ko so nas dober mesec prej obiskali mladi
gledališčniki iz Kikinde in nam zaigrali svojo gledališko predstavo, ki govori o
drugačnosti. Le-ta je dostikrat ovira pri navezovanju medvrstniških stikov. Ampak kot se
spodobi, ima predstava srečen konec in učenci smo jo nagradili z burnim aplavzom. Že
dejstvo, da je potekala v srbskem jeziku, je zbujalo zanimanje pri gledalcih.
Učenci smo poskrbeli za vrstnike, skupaj smo se sprehodili po Kranju, zvečer pa smo
jih odpeljali na svoje domove. Spletla so se prijateljstva, ki so se nadaljevala tudi ob
našem obisku pri njih. Naslednji dan so obiskali Piran, si ogledali Ljubljano, tretji dan
pa so se že vračali proti domu.
Potem smo bili pa mi na vrsti, da vrnemo obisk in zaigramo svojo predstavo. Na dolgo
pot smo se odpravili že v zgodnjih jutranjih urah, zvečer pa smo se že sončili v
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gostoljubnosti naših gostiteljev. Mala vas Idoš blizu Kikinde premore lep kulturni dom.
V njem smo že zvečer odigrali našo predstavo Slike iz njegovega življenja, avtorsko
delo naše mentorice Vike Šuštar. Predstava je posebna zato, ker se odvija brez besed,
le z gibom, ki je podprt z glasbo. Vse jezikovne ovire so tako odpadle, dvorana je bila
nabita, navdušenje na koncu pa pristno in soglasno.
Zvečer so nas naši vrstniki odpeljali na svoje domove, nam pripravili obilno večerjo,
naslednji dan pa smo si ogledali še mesto. Popoldan smo se že usmerili proti
Beogradu na našo pobrateno šolo France Prešeren. Sprehod na Kalemegdan in po
beograjskih ulicah imamo v res lepem spominu.
Tudi tokrat smo prespali pri vrstnikih, a noč je bila sila kratka, saj smo se družili pozno
v noč.
Naslednji dan pa smo imeli predstavo na šoli. Nalogo smo opravili brez napake.
Skupaj smo se z našim avtobusom odpeljali še na Avalo, od koder se je odprl lep
razgled na Beograd in okolico.
Slovo je bilo polno besed o tem, da se še vidimo, da tokrat oni pridejo v Slovenijo na
našo šolo, ki se nam je zdela v primerjavi z obema srbskima res lepa in urejena
(ravnatelj, ki je bil z nami, je kar žarel).
Popotovanje se je zaključilo pozno zvečer, ko smo se vrnili v Kranj. Vtisi so še sedaj
nepozabni in sveži.
Zanimivo je bilo spoznati naše vrstnike v Srbiji, ki se ukvarjajo s podobnimi »težavami«
kot mi.
A pregovor vseeno velja: Povsod je lepo, a doma je najlepše.
Člani gledališke skupine Raglje

Pizzerija GORENC
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Na Gimnaziji Franceta Prešerna je vsakdanjik dijakov zapolnjen z mnogimi aktivnostmi.
Čeprav je potrebno poudariti, da je v gimnazijah učenje še vedno na prvem mestu, pa
srednješolska leta dijakom popestrijo tudi številni projekti in izmenjave. V okviru
mednarodnih projektov so bili naši dijaki v preteklih šolskih letih na Češkem,
Madžarskem, v Španiji, Franciji, na Malti in Portugalskem. Obiskala pa so nas tudi
dekleta z dekliške šole Baredene college iz Nove Zelandije.
V letošnjem šolskem letu pa smo začeli izvajati Erazmus + – projekt z
naslovom Odgovorni turist varuje raznolikost kultur, ljudi in okolja, ki bo trajal do konca
leta 2017. V projektu sodelujejo štiri partnerske gimnazije iz Slovenije, Češke, Bolgarije
in Litve in prav veselimo se že izmenjav, v okviru katerih bomo izvedli popotniške
programe po principih odgovornega turizma.
Izmenjava, ki smo je bili deležni v letošnjem novembru, pa je bila za nas med
najprisrčnejšimi, saj so nas obiskali prijatelji iz Novega Sada.
Če povzamemo samo nekaj izjav dijakov, gostov in gostiteljev, ki so po zaključeni
izmenjavi zapisali svoje vtise.:
»Hvala vam za to neverjetno izkušnjo!«
»Komaj čakam, da gremo vsi v Novi Sad, da se ponovno srečamo!«
»Vse bi še enkrat ponovil, le želim si, da bi trajalo dlje.«
»Pogrešam jih!«
»Mislim, da lahko v imenu vseh rečem, da komaj čakamo marec!«
»Stkali smo nova prijateljstva, doživeli nepozabne spomine in tako prispevali k
osebnem razvoju vsakega posameznika, ki je bil udeleženec tega projekta.«
Od torka, 17. 11. 2015, do petka, 20. 11. 2015, smo dijaki in profesorji Gimnazije
Franceta Prešerna gostili skupino gimnazijcev in njihovih profesoric iz Gimnazije
Svetozarja Markovića iz Novega Sada.
Še pred uradnim prihodom smo navezali stike preko socialnih omrežij in elektronske
pošte. Tako je bil sprejem zelo prijeten in vsem se je zdelo, kot da se že poznamo.
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Svoje goste smo sprejeli k pouku in jim pokazali, kako prijetno vzdušje je na Gimnaziji
Franceta Prešerna. Po kosilu smo odšli na ogled slovenske prestolnice in na sprejem k
ljubljanskemu županu gospodu Zoranu Jankoviću. Gospod Janković je predstavnike
Gimnazije Svetozarja Markovića sprejel zelo prisrčno, jim predstavil Ljubljano in
različne projekte ter vse skupaj odpeljal v dvorano, v kateri deluje kot matičar.
Glavni namen sodelovanja Gimnazije Franceta Prešerna in Gimnazije Svetozarja
Markovića je bila povezava med člani obeh dijaških skupnosti oz. parlamentov. Po
večurnem aktivnem delu smo izoblikovali več idej, ki jih bomo izvedli v prihodnosti, kar
bo delovanje in sodelovanje obeh skupnosti še bolj utrdilo. V zahvalnem pismu je
predsednik dijaškega parlamenta Gimnazije Svetozarja Markovića, Marko Jelisavac,
zapisal: »Za sodelovanje med šolama je bila oblikovana posebna skupina dijakov, ki je
v kratkem času štirih dni zmogla ustvariti najlepšo obliko komunikacije, to je
prijateljstvo. Vsekakor lahko rečemo, da Gimnazijo Svetozarja Markovića in Gimnazijo
Franceta Prešerna sedaj povezujejo močne prijateljske vezi in da sta tudi oba dijaška
parlamenta sklenila, da se bo naše sodelovanje v prihodnje še poglobilo.«
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V sončnem popoldnevu v Planici smo gostujočim dijakom in profesoricam pokazali,
kako fascinanten je pogled z vrha velikanke in kako pogumni in svetovno uspešni so
naši fantje Peter in Domen Prevc, Jurij Tepeš, Anže Lanišek, Jaka Hvala, Nejc Dežman,
Anže Semenič … in dekleta Maja Vtič, Eva Logar … – bivši in sedanji dijaki in dijakinje
Gimnazije Franceta Prešerna, ki uspešno tekmujejo v svetovnem pokalu in jih pozna jo
tudi srbski gimnazijci. Naši gostje, navajeni vojvodinske ravnine, so tako doživeli
nepozabno druženje. Na čudovito popoldne smo se posladkali še s blejskimi kremnimi
rezinami.

Skupaj preživeti dnevi in večeri so že naznanjali, da bo petkovo slovo težko. Po ogledu
Kranja je bil čas, da si le še obljubimo, da se kmalu spet vidimo. Do ponovnega
srečanja, ki ga načrtujemo v marcu 2016 v Vojvodini, pa ostajamo prijatelji »na
daljavo«.

VODJA PROJEKTA: Tanja Ahčin, prof.,pomočnica ravnateljice
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Leto jubilejev Šolskega centra Kranj
Fotografije: Fred Eržen, Miran Kozmus, Bojan Okorn, Srećko Simović
Besedilo: Karmen Kanalec

V drugi polovici novembra je bilo na Šolskem centru Kranj posebej živahno in slavnostno. Praznovali
smo okrogle jubileje enot Šolskega centra. Posamezne šolske enote, ki so del ŠC Kranj, imajo
pravzaprav različno dolgo tradicijo delovanja: Srednja tehniška šola ter Srednja ekonomska, storitvena
in gradbena šola - 70 let; Strokovna gimnazija s programom tehniške gimnazije - 15 let in Višja
strokovna šola - 10 let.
Ob tej priložnosti so se na šoli zvrstile številne dejavnosti, od kulturnih in svečanih, do poslovnih in
izobraževalnih; prva med njimi je bila otvoritev obsežne fotografske razstave, ki prikazuje zgodovino
šole, poimenovali smo jo ISKRA - včeraj, danes, jutri.

Otvoritev fotografske razstave ISKRA - včeraj, danes, jutri

Vseh dogodkov so se udeležile tudi delegacije tujih gostov, zlasti učiteljev in ravnateljev sorodnih
srednjih šol iz tujine: Makedonije, Srbije, Hrvaške, Madžarske, Italije, Estonije in Belgije. To so šole, s
katerimi Šolski center Kranj tudi sicer sodeluje v različnih projektih mobilnosti.
V okviru povezovanja Šolskega centra Kranj z lokalnim okoljem so šolo obiskali številni podjetniki in
drugi delodajalci, ki so bili vabljeni k svečanemu podpisu dogovora o partnerskem sodelovanju v
novoustanovljenem združenju Konektor. Podpisalo ga je 24 partnerjev, ki si bodo skupaj s šolo
prizadevali za razvijanje novih izobraževalnih programov glede na potrebe delodajalcev in za
zagotovitev kontinuiranega pretoka znanja med gospodarstvom in izobraževalno sfero. Partnerji
podpisniki so: Aerodrom Ljubljana, Alpetour, BSC, Chemets, Četrta pot, EL-ART, Elektro Gorenjska,
Goodyear Dunlop Sava Tires, Gospodarska zbornica Slovenije – OZ za Gorenjsko, Impulz servis,
Infotrans, Iskra, Iskra ESV, Iskra ISD, Iskraemeco, Iskra strojegradnja in vzdrževanje, Meroslovje Lotrič,
LTH Castings, Mestna občina Kranj, Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj, Plamtex INT.,
Polycom, Savatech, Sibo G,Tiskana vezja Luznar.

Podpis dogovora o partnerskem sodelovanju v združenju Konektor
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Med najuglednejšimi gosti, ki so se odzvali vabilu, je vsekakor predsednik republike, gospod Borut
Pahor. Dijaki in študentje so v njegovo čast pripravili vrtiljak poklicev. V družbi z direktorjem Šolskega
centra Kranj, gospodom Jožetom Drenovcem, si je ogledal sodobno zasnovana učila, izdelke in učne
procese s področij računalništva, mehatronike, elektrotehnike, ekonomije, gradbeništva, storitev,
varovanja in drugih izobraževalnih področij na katerih se izobražujejo dijaki in študenti Šolskega centra
Kranj. V nadaljevanju se je gospod Pahor z dijaki in študenti pogovarjal o vedno aktualni temi
povezovanja šolstva z gospodarstvom.

Obisk gospoda Boruta Pahorja, predsednika republike Slovenije

V Kongresnem centru Brdo je potekala slavnostna akademija Šolskega centra Kranj. Slavnostni
govorniki svečane akademije so bili direktor Šolskega centra Kranj, gospod Jože Drenovec, župan
Mestne občine Kranj, gospod Boštjan Trilar in gospa Elvira Šušmelj, generalna direktorica Direktorata
za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu republike Slovenije za
izobraževanje, znanost in šport.

Utrinki iz slavnostne akademije v Kongresnem centru na Brdu

Predstavljenih je bilo tudi sedem bivših dijakov in dijakinj Šolskega Kranj, ki so zaradi svojih dosežkov
prepoznavni v širši javnosti, in sicer v poslovnem svetu, v znanosti ali športu; to so: izr. prof. ddr. Iztok
Humar, predavatelj na Fakulteti za elektrotehniko, Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, Marko
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Utrinki iz slavnostne akademije v Kongresnem centru na Brdu

Predstavljenih je bilo tudi sedem bivših dijakov in dijakinj Šolskega Kranj, ki so zaradi svojih dosežkov
prepoznavni v širši javnosti, in sicer v poslovnem svetu, v znanosti ali športu; to so: izr. prof. ddr. Iztok
Humar, predavatelj na Fakulteti za elektrotehniko, Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, Marko
Lotrič, podjetnik, Meroslovje Lotrič d.o.o., Miha Kravanja, direktor M-ENERGIJA, d.o.o., prof. ddr.
Marija Stanonik, upokojena znanstvena svétnica na Inštitutu za slovensko narodopisje pri
Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU, Primož Peterka, športnik - smučarski skakalec in Robert
Kranjec, športnik - smučarski skakalec. Ob zaključku prireditve sta posebno priznanje prejela bivša
direktorica ESIC-a, gospa Marija Simšič in bivši direktor TŠC-ja, gospod Franc Lebar.

Mednarodna konferenca Utrip prihodnosti 2015

V sklopu praznovanja, ki je bilo tudi ustvarjalno in delavno, je Šolski center Kranj organiziral
mednarodno strokovno konferenco Utrip prihodnosti 2015. Delo s predstavitvami in strokovnimi
debatami je potekalo znotraj petih tematskih področjih: Informatika/Računalništvo, Elektrotehnika/
Mehatronika, Ekonomija/Storitve, Sodobni didaktični pristopi ter Aktivno staranje. Na konferenci je
bilo predstavljenih preko štirideset prispevkov, ki so jih pripravili sodelujoči iz šestih držav.

Šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
www.sckr.si
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11. junija 2015 smo na OŠ Franceta Prešerna praznovali rojstni dan naše krajevne
skupnosti. Bilo nas je veliko in bilo je prijetno. Tam sem razmišljal, da bi bil za
Zlatopoljčana preprost in pregleden članek o zvezdah primernejši in bolj zanimiv kot pa
opis zimskega dogajanja na zvezdnem nebu, kar ljudi bolj manj zanima, saj imajo v tem
stresnem času dovolj svojih brig. In tako se je v mislih rodil ta članek - spis o zimskem
nebesnem šestkotniku. Sredi zime ga ponoči lahko opazujemo od juga neba vse do
nadglavišča. Rekli bi lahko celo, da se kot nekaka šestkraka razpeta 'marela'
razprostira nad nami, mi pa smo pod njo in jo opazujemo od spodaj navzgor. Navedli
bomo imena zvezd, ki sestavljajo šestkotnik, zraven pa povedali še kako zanimivost ali
zgodbo o kakšni zimski zvezdi ali o ozvezdju.

Zimski zvezdni nebesni šestkotnik (Winter Hexagon) - kot ga opazujemo od juga (South) do
nadglavišča; sestavlja ga šest najsvetlejših zvezd zimskega nočnega neba: Sirij (Sirius –
najsvetlejša zvezda vsega neba), Prokijon (Procyon), Poluks (Pollux), Kapela (Capella),
Aldebaran in Rigel. Na sliki je označen tudi Orionov pas (Orion's Belt). Vir: Splet.
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● Začnimo kar z najsvetlejšo zvezdo. To je svetlobleščeči Sirij, ki sveti v ozvezdju Veliki
pes. Po zvezdah tega ozvezdja lahko z malo domišljije v mislih izrišemo obris
nebesnega psa, ki z navzgor obrnjeno glavo stoji pod Orionom in budno čaka na vsak
njegov ukaz, da se sunkovito požene v lov za divjadjo. Zvezda Sirij ali, kot ji včasih
rečemo tudi Pes (na Štajerskem pa Kuzlak), je vidna skoraj iz vsakega kraja na Zemlji.
Kot najsvetlejšo zvezdo neba so jo stoletja in stoletja občudovali in oboževali. Stari
Egipčani so vsako leto prvi opaženi vzid Sirija v jutranji poletni zarji oznanjali za začetek
poplav reke Nil. Poplave so prinesle rodovitno zemljo, ki je obetala dober pridelek. Sirij
so zato oboževali. Imeli so ga za solzo boginje rodovitnosti Izide. Nilove vode naj bi
narasle zaradi solza, ki jih Izida pretaka za svojim umrlim možem bogom Ozirisom.

Ozvezdje Veliki pes (Canis Major) z glavno zvezdo, Sirijem. V mislih si poskusite po zvezdah
izrisati obris oziroma podobo nebesnega psa. Vir: Splet.

Pri Starih Grkih in Rimljanih pa je pojavljanje Sirija na jutranjem nebu označevalo
začetek uničujoče poletne vročine, ko so ljudje morali zaradi silne sončne pripeke
prekiniti vsa poljedelska in druga dela. To prekinitev, odmor ali počitnice so imenovali
kanikule (caniculares dies – pasji dnevi, ki trajajo od 23.7. do 23.8.).
Sirij je ena nam najbližjih zvezd. Od nas je oddaljena devet svetlobnih let. To je zvezda
s površinsko temperaturo okoli 10 000°C. Njen polmer je dvakrat večji od polmera
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Sonca, njen izsev, to je oddana svetlobna moč, pa je okoli 25 krat večja od izseva
Sonca. To pomeni, da Sirij sveti kot 25 Sonc. Ker pa je daleč, pride do nas le malo
njegove svetlobe. Če bi se Siriju zelo približali in bi ga opazovali dovolj od blizu, bi
ugotovili, da je dvozvezdje, da je sestavljen iz dveh zvezd, ki krožita druga okrog
druge in se obkrožita v 50 letih.
● Pripovedujejo, da sta velikemu lovcu Orionu pri lovu na divjega nebesnega Bika
pomagala dva psa, Veliki pes in Mali pes. Glavna zvezda Malega psa je Prokijon.
Beseda prokijon je grškega izvora, pro pomeni pred, kijon pa pes. Tako bi tej zvezdi
lahko rekli kar Predpes, če za Psa označimo zvezdo Sirij. Ime Predpes je celo
smiselno, saj dejansko ta zvezda vzhaja malo pred Sirijem in napoveduje prihod
glavne in najbolj bleščeče zvezde na nebo. O tem se lahko prepričamo z
opazovanjem.
● Po mitološkem izročilu sta bila brata – dvojčka Kastor in Poluks sinova
vrhovnega boga Zevsa. Bila sta ljubeča in nerazdružljiva prijatelja v dobrem in
slabem. Bila sta tudi slavna bojevnika in velika pustolovca. Skupaj z drugimi
grškimi junaki – Argonavti, mornarji ladje Argo, sta se odpravila na zgodovinsko
plovbo v Kolhido iskat veliki zaklad, zlato runo. Zaradi številnih junaštev so ju stari
Grki tako zelo slavili, da so ju kot ozvezdje pripeli na nebo, kjer so ju lahko
občudovali kot večni zgled ljubezni in dobrih del. To lahko občudujemo v jasnih
zimskih nočeh tudi danes.
● Med zvezdami zimskega neba izstopa svetlo rumena zvezda Kapela. Rečemo ji
tudi Koza. Po jakosti sija je peta najsvetlejša zvezda. Sredi zime jo pri nas najdemo
nad našo glavo. Koza je glavna zvezda ozvezdja Voznik (po starem Kočijaž).
Nebesni voznik pa po grškem bajeslovju predstavlja Erihtonija, sina boga ognja in
kovaštva Hefajsta. Erihtonij se je rodil s pohabljenimi nogami. Ker je bil hrom in ni
mogel hoditi, je izumil vozilo oziroma kočijo s štirimi konji. Vrhovni bog Zevs je bil
tako navdušen nad tem izumom, da je Erihtonija za nagrado takoj postavil visoko
na nebo, da bi lahko tam umetnost njegove vožnje občudovali tudi Zemljani.
● V jasnih zimskih večerih in nočeh ne moremo prezreti svetle oranžne zvezde, ki
sveti v ozvezdju Bik. Včasih so ji rekli (Veliko Bikovo) Oko, danes pa jo poznamo pod
imenom Aldebaran. To je pravzaprav tista svetla zvezda, ki na nebu zasleduje
sestrice Plejade (Gostosevce), zato bi zvezdi lahko tudi rekli Zasledovalka.
Aldebaran je glavna zvezda ozvezdja Bik. Vzeti si moramo čas in jo opazovati nekaj
jasnih in temnih noči. S prostim očesom poskušamo ugotoviti, če res sveti oranžno
in če zares zasleduje Plejade. Da zvezda zasleduje Plejade, ugotovimo takoj, ko
ugotovimo, da sveti oranžno, se pa moramo že precej potruditi.
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Ozvezdje Orion s svojimi značilnimi sedmimi svetlimi zvezdami; desno - shematićni prikaz
nebesnega lovca.Vir: Splet.

● Pozimi zvečer ali ponoči lahko na južni strani zvezdnega neba v vsej svoji lepoti in
veličini občudujemo ozvezdje Orion. Tam se je s svojima močnima nogama trdno
zasidral mogočni nebesni lovec Orion, ki razen svojih dveh psov in ponižnega zajca
ne spusti nobenega drugega bitja v svojo lovsko bližino.
V ozvezdju Orion spodaj desno (glej sliko) z lahkoto zasledimo zelo svetlo zvezdo,
imenovano Rigel ali Noga (pravzaprav koleno lovca). V oddaljenosti 1000
svetlobnih leta ta zvezda oddaja v prostor svetlobo za kakšnih 50000 Sonc. Čeprav
se zdi, da je nebesni Orion skrajno spreten in trden v svojih lovskih odločitvah, da je
najboljši in nepremagljiv, pa vendar ni tako. O njem kroži več zgodb. V eni podleže
piku majhnega, a strupenega škorpijona. Morda ga je škorpijon smrtno pičil prav v
peto te noge, ki jo zdaj predstavlja zvezda Noga.
Letos se zima prične 22.12. ob 6. uri. Noč je tega dne najdaljša in traja okoli 16 ur.
Časa za opazovanje zvezd pozimi je torej ogromno, saj so noči dolge. Predlagam, da
poiščete vseh šest zvezd zimskega nebesnega šestkotnika, ga na nebu oblikujete,
občudujete, opazujete, osvojite in se imate čim lepše pri spoznavanju te prekrasne
zimske nebesne vizualne pravljice.
Marijan Prosen – Majo
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Ko nastopi november, po svojem značaju pogosto siv in neprijazen, nam misli kaj
kmalu zaplavajo v praznični čas, ki prihaja – čarobni december, poln objemov, topline,
smeha in dobrih želja. Za Korakovce in mnoge, ki nam stojite ob strani, je točka
preloma med enim in drugim časom Korakov dobrodelni bazar - v letu 2015
imenovanem Objeti bazar, ki je 23.11.2015 potekal v Kongresnem centru Brdo.
Dobrodelni koncert in prireditev sta ob pomoči številnih prostovoljcev organizirala Klub
en korak več in Center KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Dvorana
je bila, kot vsako leto, tudi tokrat polna do zadnjega kotička.

V prvem delu prireditve smo uživali v čudovitih pevskih točkah solo pevcev Glasbene
šole Kranj (Estera Marija Erzar, Sara Žagar, Filip Kralj in duet Mance Zupan in Eve
Jelovčan, ki ju je na klavirju spremljala prof. Katja Frelih Dobrovoljc). Glasbene točke so
se prepletale z govori varuhinje človekovih pravic, gospe Vlaste Nussdorfer,
predsednice društva Klub en korak več, Tanje Žumer in direktorice Centra KORAK,
Mateje Korošec. Prelepi baletni točki, ki sta jo izvedla Lucija Danilov in Luka Maj
Špenko, je sledil še izjemen nastop opernega pevca Domna Križaja.
Sledila je modna revija, na kateri so osrednje mesto imeli uporabniki Centra KORAK.
Spremljali so jih Boštjan Romih, Žan Košir, Nejc Šmit, Maja Ferme, Živa Rogelj, Ivo
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Čarman, Andrej in Marija Štremfelj, Renata in Primož Peterka, Franc Hvasti in Lili Žura hvala vsem, da ste se bili pripravljeni izpostaviti in z nami narediti korake za lepši jutri.
Veliki finale sta predstavljala glasbena nastopa »Novih upov« in »Skupine Korak«, ki sta
se zaradi svoje srčnosti dotaknila vsakogar.

Objeti bazar nam bo zaradi optimizma nastopajočih in hvaležnosti obiskovalcev ostal v
lepem spominu, v spominu pa naj nam ostanejo tudi besede slavnostne govornice
Vlaste Nussdorfer:
»Tudi če nas doleti nekaj hudega, je pomembno, da se imamo s kom objeti, da je
nekdo z nami, da nas razume in pomaga. Zato naj čestitam organizatorjem dogodka, ki
je pomemben zlasti za tiste, ki so v nekem trenutku postali drugačni. A to se lahko vsak
trenutek zgodi vsakomur. In najpomembnejše je, da takrat ne ostaneš sam. Da imaš
ob sebi dobre ljudi, ki ti pomagajo hoditi korak za korakom naprej.« Ali kot je po
dogodku zabeležil terapevt v Zakonskem in družinskem centru Toplina v Kranju, g.
Janez Logar: »Zamislil sem se nad seboj, da sem precej premalo hvaležen, da sem
zdrav, lahko hodim, delam, sanjam in sanje uresničujem. To bolj cenimo, ko vidimo
ljudi, ki samoumevnih dobrin nimajo več. Čez noč so jih izgubili. Iz prireditve sem odšel
ganjen od nenadnega trpljenja, ki je uporabnikom spremenilo celo življenje. Ganjen
sem bil od požrtvovalnega dela zaposlenih in prostovoljcev, vesel, da obstajajo podjetja
in pomembneži, ki materialno pomagajo KORAKU. In hkrati sem bil preplavljen s
hvaležnostjo in obvezo pomagati sočloveku.«
Marjan Kalamar, Center KORAK, Kranj
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Dijaški dom na Zlatem polju že dolgo ni več, kar je bil.
Starejši se spomnimo, da je bil nabito poln srednješolcev, za katere je bil v osnovi tudi
ustanovljen in ki so ga leta 1980, ko je bil dograjen in odprt, videli kot pravo razkošje:
prej so živeli v 6 – 8-posteljnih sobah, na pogradih, z dotrajanimi sanitarijami, tu pa so
prišli v svetle, nove 3-posteljne sobe, ki so jim bile v času šolanja drugi dom.
Zagotavljali smo jim vso oskrbo, hrano, varstvo, pomoč pri učenju, zabavno in koristno
izrabo prostega časa, možnost druženja, zagotavljanja socialnih stikov, zdravo okolje za
dozorevanje in odraščanje. Leta 1984 je zrasel zraven še prvi študentski stolpič in leta
1992 še drugi – postali smo dijaški in študentski dom, ki je pod svojo streho združeval
dve mladi, radoživi, učeči se populaciji. Vse sobe so bile polne, na posteljo se je čakalo
tudi po več mesecev, preskoki na čakalni listi niso bili mogoči. Vrvež je onemel ob
petkih zvečer in se z vso silovitostjo vrnil ob nedeljah. Tisti, ki smo tu že po nekaj
desetletij, se še živo spomnimo teh lepih časov.
Velike spremembe v družbi, gospodarstvu, politiki, ureditvi, zakonodaji … so privedle do
velikih sprememb tudi v šolstvu, izobraževanju in s tem tudi v našem domu.
Iz
različnih razlogov – manj rojstev, pregosta mreža šol, ekonomske spremembe zaradi
izgube trgov, zadnja leta tudi subvencionirani prevozi in celo socialne stiske družin – je
vpis tako dijakov kot študentov močno upadel in dosega le še okoli 25% razpoložljivih
postelj.
V taki situaciji smo se morali izrazito začeti ukvarjati s tržno dejavnostjo. Najprej smo
sprejemali športne in kulturne skupine le ob koncih tedna in med počitnicami, ko so bili
dijaki doma, potem se je izpraznila najprej ena in potem še druga skupina tudi za
oddajanje med tednom. Nezasedenim prostorom smo spremenili namembnost in jih
nekaj oddali v najem, med drugim Centru Korak, ki je pod našo streho našel prostor in
upamo, da tudi vse ostale pogoje za svoje človekoljubno poslanstvo.
Iz proračuna in od dijaških oskrbnin in stanarin ne pride več dovolj sredstev niti za
opravljanje osnovne dejavnosti, kaj šele za potrebne posege v dotrajane prostore. Vsi
zaposleni zato namenimo veliko dodatnih moči, časa, dela, energije za uspešno
prodajo naših storitev na trgu, pa naj gre za storitve domske kuhinje ali prenočevanje
posameznikov in skupin.
Naše zadnje dejanje za uspešno promocijo domskih kapacitet je priključitev
mednarodni verigi YHI – Youth Hostelling International, katere član smo od lanskega
junija. Imamo vse pogoje, da lahko postanemo uspešen hostel: imamo dovolj prostora,
izvrstno kuhinjo, možnost parkiranja, imamo urejene zunanje površine, urejen dostop,
bližino avtoceste in že nekaj izkušenj s tovrstnim delom. In seveda veliko pripravljenosti
in dobre volje, da se izkažemo tudi na tem področju. Ker tovrstnega hostla Kranj še ni
imel, je naša vključitev v mednarodno mrežo YHI priložnost tudi za naše lepo mesto, da
postane prepoznavno na zemljevidu mladinskega in siceršnjega popotništva.
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Sprva ne pričakujemo večjega števila z naslova YHI, radi pa bi čim prej postali
prepoznavni, izboljšali ponudbo in postali zanimivi tudi za kolesarje, motoriste in druge
ciljne skupine. Postaviti moramo označevalne table in kažipote in poskrbeti, da bodo
ljudje vedeli za nas. Idej in možnosti je veliko, vse pa je seveda vezano tudi na
sredstva, ki jih kot javni zavod nimamo veliko, in podpore okolja.
Zaenkrat smo za youth hostel namenili eno nadstropje. Z lastnimi silami smo delno
osvežili in polepšali sobe, obnovili sanitarije, uredili predavalnico, družabno sobo in
čajno kuhinjo, najavljene skupine še vedno lahko, kot doslej, dobijo tudi vse obroke.
Vsakodnevno recepcijo in delo za hostel zagotovimo v poletnih mesecih, od 15. junija
do 15. septembra, med šolskim letom pa v skladu z možnostmi.
V našem domu ne bo nikoli dolgčas. Z vedno novimi vsebinami, s katerimi je že
presegel svoje osnovno poslanstvo, in vstopom v mednarodno družino mladinskih
prenočišč še v večji meri postaja prostor druženja različnih populacij, obenem prostor
za osebnostno rast, preseganje stereotipov, razvoj strpnosti, sprejemanja,
drugačnosti… Kjer se družijo mladi, ni prostora in niti časa za žalost, pasivnost in
apatijo. Je le priložnost za odprtost in pozitiven odnos do sveta.
Dijaški dom že dolgo ni več, kar je nekoč bil. Spet se je potrdila stara modrost: Tempora
mutantur et nos mutamur in illis. Časi se spreminjajo in mi se spreminjamo z njimi.
Prilagajanje spremembam, ki jih prinaša vrtenje časa, je edini način, da obstanemo. Ni
vse staro slabo in ni vse novo dobro. Ampak združitev obojega - v našem primeru smo
dali starim prostorom novo vsebino - mora biti dobra in mora prinesti novo kvaliteto in
nove priložnosti.
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Ob tej priložnosti naj izpostavim storitve naše domske kuhinje, kjer lahko dobijo
kosilo vsak delovni dan med 12. In 15. uro tudi zunanji abonenti. Cena enega
kosila je 4,50 €, bloke dobite v tajništvu. Če jih kupite 10, jih dobite 11, njihova
veljavnost je eno leto. Krajanke in krajane KS Zlato polje prijazno vabim, da se
pridete prepričat, kako dobro in okusno hrano pripravljajo naše kuharice!

Prof. Judita Nahtigal,
ravnateljica DŠD Kranj

Slonček + GLAMUR
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O tej uličici nisem uspela pridobiti kaj dosti podatkov. Seznam ulic, cest in trgov v
mestu Kranj - nastanek, poimenovanja in njih spremembe avtorja Franca Benedika iz l.
1999 navaja le:
»Vrtna ulica do 1941 in od 1945 dalje, Gartengasse 1941-1945. Ulica ob nekdanjem
velikem vrtu za sedanjo avtobusno postajo.«
Od sedanjih lastnikov ene od hiš sem uspela dobiti tole fotografijo s komentarjem: Kot
vidite, je naša hiša sama na polju, levo spodaj je Žužkova hiša (porušena, danes
parkirni prostor policije), v ozadju pa Prešernova hiša (čevljarska zadruga).
Vrtna
ulica
je
verjetno
med
najkrajšimi ulicami
v
Kranju,
na
Zlatem polju pa
zagotovo.
Njen naslov nosijo
samo štiri hiše, dve
še pred I. svetovno
vojno
zgrajeni,
tretja v času SFRJ,
zadnja pa po letu
2000.
Vse ležijo zahodno
(levo) od ceste, desno oz. vzhodno je samo market Mercator z bifejem, včasih znanim
kot »krematorij«. Gre za slepo ulico, dolgo kakih 150 m, ležečo v smeri sever-jug, kjer se
izteka na Stošičevo ulico, na kateri so funkcionalne površine avtobusne postaje Kranj.
Vzhodno od ulice so velike nepozidane površine parkovnega značaja, kjer še stoji zelo
uničena vila, ki je bila denacionalizirana in že vsa leta od tedaj propada. Občina doslej
ni uspela z novimi lastniki doseči kakega dogovora, s katerim bi to zemljišče bilo
koristno občanom, krajanom kot rekreativna površina. Včasih je bil tu vrtec in park
njegovo igrišče. (ZK)

