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najprej se vam želim zahvaliti za
izkazano zaupanje na zadnjih volitvah,
po katerih sem bil izvoljen v svet
krajevne skupnosti. Tudi novoizvoljenim
svetnikom, ki so me izvolili za svojega
predsednika, se zahvaljujem, vsem
skupaj pa obljubljam, da se bom trudil
po svojih najboljših močeh, da bo vaš
glas slišan, da bomo v naši krajevni
skupnosti sodelovali, da bomo strpni in
potrpežljivi, ko bo to potrebno ter glasni
in enotni, ko bomo zagovarjali naše
skupne interese. V krajevni skupnosti ni
prostora za dnevno politiko, tu so le
skupni cilji, ki bodo vsem nam,
krajankam in krajanom, prinašali boljše
življenjske razmere, lepše in mirnejše
okolje, predvsem pa veliko razumevanja in medsebojne sloge.
Verjamem da imamo vsi iste cilje, ko govorimo o bivanju v naši krajevni skupnosti in
vem, da imamo različne poglede na poti, ki bi lahko pripeljale do teh ciljev. Zato
bodimo strpni med seboj, poslušajmo se in dovolimo vsakemu med nami, da ima
svoje mnenje. Poti, ki si jih tako zamislimo so lahko različne, a cilji so skupni in složni
jih bomo lažje in hitreje dosegali. Dovolite, da s svojimi izkušnjami in izrazitim
občutkom za povezovanje in sodelovanje vse naše ideje v svetu krajevne skupnosti
povzamemo in jih na primeren in učinkovit način predstavimo, kjer bo to potrebno.
Kot predsednik sveta Krajevne skupnosti se bom trudil, da bo vsega naštetega čim
več in bo pogled na minuli mandat, čez štiri leta, prinesel sliko urejenega naselja, v
katerem bivajo zadovoljni in složni krajani.

GORAZD Copek
predsednik sveta Krajevne skupnosti Zlato polje
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Pred vami je decembrska številka našega glasila, ki pa ne zaključuje le leta, temveč
tudi mandat sveta KS in nastop novega po volitvah, ki smo jih opravili 18. 11. 2018.
Leto 2018 je bilo za našo krajevno skupnost kot smetana na torti s češnjo vred.
Prizadevanja KS, da bi dosegla nekatere cilje – izboljšave v krajevni skupnosti –
nekatera dolga že desetletje ali več, ali vsaj mandat ali dva nazaj, so letos dobila
svojo zadoščenje. Toliko naenkrat ni bilo narejenega vse od leta 2007, ko je bila
končana prenova na Kidričevi med bloki.
Nov asfalt je prekril kar štiri ulice oz. ceste – naši lokalni: Levstikova in F. Rozmana –
Staneta, mestno Koroško in del državne Kidričeve, kar je ublažilo hrup na teh cestah
in verjetno s tem vsaj nekoliko izboljšalo počutje krajanov s stanovanji ob njih.

Verjetno drži, da bi bila še boljša temeljitejša obnova teh cest z vsem, kar se skriva
pod njimi (vodovod, kanalizacija, druge napeljave), saj je starost naselja skoraj 60 let,
vendar je videti, da je bila tedanja gradnja dokaj solidna, le sem ter tja se pojavijo
kaki problemi v zvezi s tem.
Je pa občina, ki je vse te investicije izvedla, táko temeljito obnovo načrtovala v Krožni
ulici, kjer je gradnja potekala tudi v obdobju petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega
stoletja in bodo zdaj dobili kompletno prenovljeno infrastrukturo ulice - vse nove
napeljave, javno razsvetljavo, in seveda tudi nov asfalt. Podobno obnovo so imeli
pred nekaj leti tudi na ulici Zlato polje v Savskem drevoredu, na območju zasebnih
hiš.
Kot smo že večkrat zapisali, krajevna skupnost ni tista, ki bi lahko kakršnekoli
investicije izvajala sama (razen v svojih prostorih), pač pa mora na svojem območju
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najti potrebe v sodelovanju s krajani in jih osmišljene posredovati občini, ki je
izvajalka vseh teh del. Zato smo veseli, če nam krajani posredujete svoje videnje
raznih pomanjkljivosti in predloge za njihovo odpravo, še bolj pa smo veseli, če nam
sporočite tudi kako svoje pozitivno mnenje o čemerkoli, kar zadeva naše območje.

V zadnjih letih smo se veliko trudili z urejanem prometnih površin, posebej še z
označevanjem tistih delov, kjer zlasti parkiranje otežuje promet ali zdravo bivanje
prebivalcev. Tako je bilo z rumenimi talnimi oznakami začrtanih kar nekaj delov
cestišč na ulicah, zlasti v bližini vhodov v stanovanjske bloke, ki so hkrati
intervencijske površine za reševalna vozila, gasilce, policijo ipd. in območja, ki
omogočajo manipuliranje z vozili – npr. smetarskega, ki lahko zavije preko take
označbe, ne bi pa moglo mimo tam parkiranega vozila. Parkiranje na tako označeni
površini je kaznivo, kazen pa znaša najmanj 80 €. Po ureditvi enosmernega prometa
na Levstikovi je tam ob severnem robu začrtana tudi površina za pešce, ni pa nam še
uspelo dobiti primerno označene površine na stičišču – križišču Levstikove, F.
Rozmana - Staneta in Kidričeve, kjer se na 50 m stikajo še rampa za trgovino
Mercator, izvoz za bloka Kidričeva 22 in 24, izvoz izpred garaž na naslovu F.
Rozmana - Staneta 13 in od bloka Kidričeva 8-10, pa še s parkirišča pri bivšem
dijaškem domu pri Kidričevi 2-4-6. Glede na to, da tu ni nobenega pločnika, temveč
le cestišča, ki jih imajo v skupni rabi tako vozniki kot pešci, kolesarji, motoristi in še
kdo, nas pred nesrečami varuje le omejitev hitrosti na tem območju in obzirnost
voznikov.
Nameščenih je bilo tudi nekaj prometnih ogledal, narisanih prehodov za pešce ipd.
Vse to je zasluga tako krajevne skupnosti kot naših občinskih svetnikov, ki so se prav
tako trudili, da bi se te investicije izvedle in se jim za njihov prispevek zahvaljujemo,
prav tako pa tudi občini, ki jih uvrstila v svoj program dela na komunalnem področju,
poskrbela za razpise, izvajalce, nadzor in plačala vse te zadeve.
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Na koncu nam je uspel še en projekt, za katerega ni bilo vnaprejšnjega načrtovanja,
temveč se je pojavil kot predlog precejšnjega števila pasjih lastnikov z Zlatega polja,
ki vodijo svoje družinske ljubljence na vsakodnevne sprehode po severozahodnem
delu Zlatega polja – v bližini šolskih zavodov in naprej po polju. Kot pobudniki za
vzpostavitev pasjega parka so prišli s podpisi in idejo, kje bi bila zadeva možna, saj
gre za občinsko zemljišče. Prvi hip je bilo videti, da bo to težko, če ne nemogoče,
izpeljati, saj se je pobuda pojavila šele jeseni, vendar je bila rojena pod srečno
zvezdo. Občina je imela sprva pomisleke, in nam je naročila, da pridobimo soglasja
fakultete, gimnazije in dijaškega in študentskega doma. In tudi tu so sijale dobre
zvezde (no, pripomoglo je tudi to, da bo najbrž s pasjim parkom manj sprehajanja
psov pod njihovimi okni), vse te ustanove so soglašale in na občini so našli nekaj
neporabljenih sredstev in jih namenili pasjemu parku, ki je tako (po mojem vedenju)
prvi v Kranju, leži pa ob kurilnici na Kidričevi, v bližini transformatorske postaje Elektra
Gorenjske.

Seveda je ostalo še kar nekaj pobud, ki še niso bile uresničene in jih kar nekaj že leta
uvrščamo na sezname potrebnih izboljšav našega okolja, varnosti pešcev in drugih
potreb na našem območju – npr. vrtec, pločniki, prometne izboljšave – npr.
vključevanje na Koroško cesto tako iz Struževa (hiše okrog pizzerije Gorenc so še
»naše«, Struževo se začne pri avtomehaniku na klancu) kot iz soseske Zlato polje
pod Koroško cesto, kjer v konicah čakajo tudi več kot 5 minut na vključitev v gost
promet na Koroški. Mestna občina Kranj vidi rešitev v semaforiziranem križišču pri
pizzeriji Gorenc, kjer pa bo spet treba v dolgotrajno dogovarjanje z državo, ker je
Koroška cesto od križišča s Kidričevo proti Naklem njihova. Krožišča, ki so ga menda
imeli v mislih pri gradnji Lidlove trgovine, verjetno ne bomo kmalu dočakali.
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Letošnje leto je bilo bogato z volitvami, tudi prihodnje leto se nam obetajo – poslancev v
evropski parlament.
Vendar ostanimo na našem nivoju. Izvolili smo nov občinski, v zadnjem času
imenovanem mestni svet s 33 svetniki, vanj se je uvrstilo kar 11 list (nekaj strankarskih,
nekaj list predlagateljev z zbranimi podpisi), pri čemer so bili relativno zelo uspešni lista
Zorana Stevanovića Zoran za Kranj in SDS, vsaka s po šestimi svetniki, pet jih je dobila
SD, po štiri združena lista stranke Alenke Bratušek z Več za Kranj in kot druga lista za
razvoj Kranja Igorja Velova, LMŠ in NSi sta dobila po dva svetnika in še štiri druge po
enega svetnika. Preostale 4 liste niso dobile dovolj glasov za uvrstitev v mestni svet.
V drugem krogu je bil z veliko večino izvoljen za župana Matjaž Rakovec (dobrih 67%),
protikandidat Zoran Stevanović je dobil pol manj glasov (32%), v prvem krogu pa je bila
razlika med njima okrog 10 odstotnih točk (približno 30 : 20). Udeležba na volitvah pa je
bila v naši občini prej slaba kot ne, v prvem krogu skoraj 45, v drugem le 36 %.
Pa to samo, da ne pozabimo. Krajevne skupnosti so 18. 11. 2018 prav tako volile
kandidate za svete KS, ki v naši občini, razen ene, štejejo po sedem članov.
Občinski volilni komisiji je bilo tako predloženih kar 17 kandidatov za naš sedemčlanski
svet. Veliko drugih KS je imelo le malo kandidatov, nekatere le po sedem, tako da so bili
izidi vnaprej znani, pri nas pa je bila izbira kar velika, prav tako v Stražišču in še kje. V
prejšnjem mandatu je kot stranka kandidate pri nas predložil le DeSUS, zdaj pa sta to
storili še Več za Kranj in SD-socialni demokrati. Z lastnimi listami so kandidirali še
posamezniki iz KS in pa s kar sedmimi kandidati tudi Branko Obrulek in skupina volivcev.
Slednjega se spomnimo kot enega od pobudnikov civilne iniciative proti gradnji
avtobusnega terminala ob Kidričevi cesti nasproti porodnišnice.
Rezultati volitev v Svet Krajevne skupnosti so prikazani v naslednji tabeli. Svet sestavlja
sedem članov in izvoljenih je bilo tistih sedem, ki so prejeli največ glasov. V tabeli so
obarvani zeleno in se predstavljajo v nadaljevanju razvrščeni po številu, na volitvah,
prejetih glasov:
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Ime liste/predlagatelja

Št.
glasov

Odstotek
glasov

1. Damjana Piškur

VZK - VEČ ZA KRANJ

329

11,40 %

2. Marko Petrić

DESUS

290

10,05 %

3. Ana Pavlovski

SD - SOCIALNI DEMOKRATI

224

7,76 %

4. Helena Sitar

DESUS

209

7,24 %

5. Gorazd Copek

VZK - VEČ ZA KRANJ

205

7,10 %

6. Jolanda Bašelj

Branko Obrulek in skupina volivcev

179

6,20 %

7. Marjanca Jerman

Branko Obrulek in skupina volivcev

167

5,79 %

8. Mili Žumer

DESUS

156

5,41 %

9. Silva Tepina

Silva Tepina in skupina volivcev

150

5,20 %

10. Stanko Povšnar

Branko Obrulek in skupina volivcev

142

4,92 %

11. Branko Obrulek

Branko Obrulek in skupina volivcev

139

4,82 %

12. Aleksander Bašelj

Branko Obrulek in skupina volivcev

131

4,54 %

13. Stanka Turšič

Branko Obrulek in skupina volivcev

130

4,50 %

14. Jožef Keber

Jožef Keber in skupina volivcev

126

4,37 %

15. Milan Korbar

Branko Obrulek in skupina volivcev

113

3,92 %

16. Jure Kovač

Silva Tepina in skupina volivcev

112

3,88 %

17. Vladimir Godec

Vladimir Godec in skupina volivcev

84

2,91 %

Mesto Kandidat

Novoizvoljeni člani Sveta krajevne skupnosti Zlato polje so se 4. decembra 2018 že
sestali na svoji konstitutivni seji in za predsednika, s 5 glasovi od sedmih, izvolili Gorazda
Copka, za njegovo namestnico pa Heleno Sitar.
(ZK)

Krajanom Zlatega polja želimo mirne praznike ter sreče in zdravja v letu 2019
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Damjana Piškur
Rojena sem leta 1963 v bližnji
Besnici. Po končanem šolanju sem
se zaposlila v velikem živilskem
podjetju v Kranju in kasneje delala
tudi v prodaji. Danes sem
zaposlena v VDC Kranj, kjer s svojo
energijo in socialnim čutom
pomagam odraslim osebam z
motnjo v duševnem in telesnem
razvoju.
Po poroki sem se preselila v Kranj,
najprej na Kokrico, leta 1985 pa na
Zlato polje, kjer z možem Karlom,
rojenim Zlatopoljčanom, živiva še
danes.
Po 37 letih zakona imava 3 otroke
(2 hčeri in sina), ki so si življenje že
ustvarili na svoje, eno vnukinjo in v
kratkem pričakujeva še eno
vnukinjo in vnuka.
Moje največje veselje predstavlja
vrt, kjer skupaj z možem pridelava
vso potrebno zelenjavo za družino.
Zelo rada nabiram gobe in borovnice, rada hodim na daljše sprehode in tudi v hribe.
Vrsto let sem delovala kot koordinatorka v stanovanjskem bloku, v katerem živim.
Znam prisluhniti ljudem in sem vedno pripravljena pomagati po svojih močeh.
Za ponovno kandidaturo v Svetu Krajevne skupnosti Zlato polje sem se odločila zato,
ker mi ni vseeno, kaj se v okolici, kjer živim, dogaja in ker me je veliko krajanov
spodbujalo k temu. V preteklih štirih letih sem aktivno sodelovala v občinskem
mestnem svetu in s svojim delom in vplivom pripomogla, da je bila marsikatera ideja
in želja na območju Krajevne skupnosti tudi uresničena. S tem mislim predvsem
vplivanje na odločitve Mestne občine o porabi proračunskih sredstev. Zadnja dva
projekta, kjer je bilo potrebno vložiti veliko energije v prepričevanje o potrebnosti
izvedbe, je preplastitev Koroške ceste in postavitev prvega pasjega parka v Kranju.
Vem, da se s trudom in vztrajnim delom ter predvsem s pravilno komunikacijo in
občutkom da veliko prispevati k uresničevanju začrtanih ciljev.
Ob letošnjih volitvah sem, poleg članice Sveta KS Zlatega polja, zopet postala ena od
33 članov Sveta Mestne občine Kranj. Tako bom s svojim delom v naslednjih štirih
letih lahko še naprej vplivala na uspešen in sorazmeren razvoj Zlatega polja, kakor
tudi mesta Kranja.

ZLATOPOLJČAN

9

Ob tej priliki se zahvaljujem vsem tistim krajanom Zlatega polja, ki ste odšli na volišče
in mi namenili svoj glas, tako da sem izmed sedemnajstih kandidatov za svet KS
prejela celo največ glasov. Takšen volilni rezultat mi predstavlja veliko zavezo in mi
daje dodatne energije in zagona. Obljubljam, da bom delovala za dobro vseh
krajanov in izboljšanje življenjskih pogojev v naši okolici. Zavzemala se bom, da bi na
Zlatem polju zopet dobili vrtec in da se bo umiril kaos mirujočega prometa ter da
bodo naši otroci, pešci in ostali udeleženci v prometu varni.
Predvsem si želim sodelovanja z vami - spoštovani krajani, saj menim da prav od vas
prihajajo prave informacije, ki pripomorejo k pravim idejam. S tem se bo posledično
usmerjalo delo Sveta krajevne skupnosti in tako delo, ki ga sooblikujemo vsi, prav
gotovo pomeni pravi napredek.

Marko Petrić
Spoštovane
krajanke
in
krajani,
zahvaljujem se vam za zaupanje, ki ste
mi ga izkazali na letošnjih lokalnih
volitvah. Ponovno sem bil izvoljen v svet
KS Zlato polje, kjer sem v preteklem
mandatu večino časa deloval kot njegov
predsednik in se trudil doseči čim več v
dobro našega območja.
V dosedanjem mandatu sveta krajevne
skupnosti Zlato polje od decembra 2014
do konca novembra 2018 smo veliko
naredili za našo krajevno skupnost,
seveda s predlogi, ki jih je Mestna občina
Kranj uresničila, brez nje in naših mestnih
svetnikov se najbrž ne bi uresničilo toliko
naših predlogov: enosmerni promet po
Levstikovi in Rozmanovi, sanacija
asfaltne prevleke oz. nov asfalt na
Koroški, delu Kidričeve, celotne Levstikove,
Rozmanove in še letos naj bi celovito prenovili Krožno ulico. Na našo zahtevo so
uredili prehode za pešce, označili intervencijske poti, opozarjali pa smo tudi na
pomanjkljivo urejanje travnih površin in obrezovanje drevja, pri čemer smo bili delno
uspešni. Vsako leto smo organizirali krajevno proslavo, skupaj z zlatopoljskim
Rdečim križem srečanja najstarejših krajanov (letos Rdečemu križu žal ni uspelo) in
novoletno prireditve za najmlajše.
V novem svetu sem član. Še naprej se bom trudil za dobro vseh nas in sodeloval pri
njegovih aktivnostih.
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Ana Pavlovski
Rojena Kranjčanka, ki zadnjih devet let
živim v KS Zlato polje in si želim s
povezovanjem in razumom doseči čim
več za krajanke in krajane. Rezultati niso
vedno v velikih gradbenih projektih,
ampak so predvsem v malih stvareh, ki
ljudem omogočajo boljšo kakovost
življenja v svoji krajevni skupnosti
oziroma občini. Sem magistra upravnih
ved z dolgoletnimi izkušnjami v
gospodarstvu na kadrovskem področju,
zdaj vodja projekta - Celovita podpora
podjetjem za aktivno staranje delovne
sile (ASI). Svoj čas namenjam delu z
ljudmi z visoko mero empatije. Izkušnje
sem si pridobila na področju socialne
dejavnosti in šolstva. Komunikacija,
vodenje in organizacija dela, dobre
analitične sposobnosti, izkušnje z delom
na pravnem področju in kot ne zadnje
seveda moje osebnostne lastnosti, so mi v pomoč, da še naprej delam za ljudi.
Nekaj časa kot koordinatorka bloka, zdaj pa kot ena od aktivnih sostanovalk v bloku,
skupaj s sostanovalci delujemo v dobro sostanovalcev in nenehno iščemo načine za
izboljšanje kakovosti življenja in sobivanja. Ponosna sem, da smo na Zlatem polju,
skupaj s sostanovalci in posluhom Mestne občine Kranj, dosegli, da tudi območje
Zlato polje spada pod območje s prednostnim načinom ogrevanja, kar pomeni, da se
stanovalci lahko prijavijo za sofinanciranja plinskih kondenzacijskih kotlov na EKO
sklad. In ponosna sem, da so prvi sostanovalci že uspešno kandirali na razpisu EKO
SKLADA za nepovratne finančne spodbude občanom za večje energijske
učinkovitosti stanovanjskih stavb. Seveda se zavedam, da je na področju KS Zlato
polje še veliko odprtih zadev, ki bi se jim v tem mandatu rada posvetila. Eden
največjih je ureditev parkiranja in varnost prebivalcev. Verjamem, da lahko z vašimi
predlogi in mojim delovanjem tako v Svetu krajevne skupnosti kot s prodornim
delovanjem v Mestnem svetu najdemo rešitve, ki nam bodo dvignili kvaliteto življenja.
Z delovanjem v različnih svetih (Ljudska univerza, Dom upokojencev Kranj, Center za
socialno delo Kranj) in kot članica komisije za Kulturo in šport ter Komisije za socialne
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dejavnosti, zdravstvo in šolstvo v okviru Mestne občine Kranj ter kot predstavnica
delavcev v nadzornem svetu gospodarske družbe sem si pridobila koristne izkušnje,
ki mi bodo pomagale, da s skupnimi močmi tudi v KS Zlato polje vnesemo pozitivne
spremembe.
V prostem času za svojo dušo slikam, izdelujem nakit, berem in preizkušam vedno
nove recepte, saj obožujem vonj novih kulinaričnih poslastic, kar me spominja na
otroštvo in prebuja domačnost. Moja mama še danes vsak dan nekaj dobrega speče
in sprašujem se, kako vse to zmore. Je moja velika vzornica, ki me s svojo večno
energijo, neskončno ljubeznijo, modrostjo in nasmehom, vedno znova navdihuje.

Helena Sitar
Leta 1941 sem se rodila v
Kranju. Po končanem šolanju
za medicinsko sestro v
Mariboru sem se zaposlila v
Zdravstvenem domu Kranj,
kjer sem delala kot medicinska
sestra, najprej v ambulanti
nujne medicinske pomoči,
kasneje
v
t.i.
borčevski
ambulanti vse do upokojitve.
Ves čas sem aktivno sodelovala
območnem
Rdečem
križu,
predvsem kot predavateljica
prve pomoči bodočim voznikom.
Leta 1981 sva se s sinom s
Planine preselila na Zlato polje.
Sem
zagovornica
zdravega
načina življenja. Prehodila sem
skoraj vse slovenske gore in bila tudi dvakrat v gorovju Atlas v severni Afriki in se
povzpela na 4000 m. Ker moramo za svoje zdravje poskrbeti tudi sami, še danes veliko
pešačim in se vozim s kolesom. V posebno veselje pa mi je tudi vnukinja, ki me večkrat
obišče. Imam veliko hobijev, še vedno hodim v hribe, poleti nabiram gobe in borovnice in
uživam na kavici s prijateljicami; berem, skratka aktivnosti mi ne manjka.
Pred leti sem sodelovala tudi v nadzornem odboru OŠ F. Prešerna, kasneje v podobnem
organu Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo, aktivna pa sem bila tudi v t.i. hišnem
svetu v svojem bloku, sodelovala sem v takratni Teritorialni obrambi. Še vedno pomagam
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v Fajdigovi ambulanti (za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja). V preteklem mandatu
sem kot DESUS-ova predstavnica nadomestila mestno svetnico, ki je odstopila. Z vsemi
temi izkušnjami se čutim pripravljena tudi za nadaljevanje dela v svetu KS, kamor sem
letos drugič kandidirala in bila tudi izvoljena.
Kot aktivna upokojenka pa se bom posvečala tudi delu v KS Zlato polje in si prizadevala
za čim prijetnejše bivanje vseh krajanov. Upam, da bomo uspeli izboljšati razmere v naši
skupnosti, predvsem glede parkiranja in prometa po naših ozkih ulicah, preobremenjenih
s pločevino tako stanovalcev kot drugih uporabnikov, ki iščejo zastonjska parkirna mesta
v bližini svojih delovnih mest in javnega prevoza.
Za KS si želim, da bi nam krajani s pozitivno energijo pomagali pri našem delu, ker nam
bo tako vsem lažje in prijetneje.
Zahvaljujem se vsem, ki so na glasovnici obkrožili moje ime.

Gorazd Copek
Rodil sem se v Kranju in celo svoje
življenje do sedaj tudi preživel kot
Kranjčan. Pred desetimi leti sem se z
družino iz Hrastja preselil na Zlato
Polje. Tukaj z ženo vzgajava dva
krasna sinova, ki obiskujeta OŠ
Franceta Prešerna. Lokacija mi je od
nekdaj všeč, smo blizu centra in le
lučaj stran od narave. V zadnjih letih,
pa je naselje z energetskimi prenovami
stavb in v zadnjem mandatu tudi
prenovami cest, dobilo še lepšo in še
bolj prijazno podobo.
Po poklicu sem diplomirani inženir
strojništva. Po končanem študiju sem
se zaposlil v takratnem koncernu Sava,
kjer sem deloval svojih prvih sedem let
službovanja. V prvih letih
kot
samostojen projektant, potem sem
zamenjal področje delovanja in se ob
raznih specializacijah preusmeril v komercialne vode. Kmalu sem prevzel vodenje prodaje
za eno od savskih tovarn in vodil ekipo, ki je delovala na zunanjih trgih. S potovanji po
vsej Evropi, Aziji in severni Afriki, sem nabiral izkušnje, ne le kot vodja prodaje, temveč
tudi kot človek. Spoznavanje različnih kultur, različnih mnenj in pogledov, prinese človeku
izkušnjo, ki ga definira in mu da širino, ki je za delo z ljudmi še kako potrebna.
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Svojo karierno pot sem po Savi nadaljeval v svetovalnem podjetju v Ljubljani, ki se je
ukvarjalo s poslovnim in podjetniškim svetovanjem na področju strateškega marketinga.
Kot specialist za področje distribucije sem izvajal taktično koordinacijo na modulih
distribucije in dokaznega gradiva. Z delovanjem na tem področju sem pridobil oziroma
nadgradil znanja in izkušnje, ki so potrebne za strateško zasnovo, izvedbo in vzdrževanje
distribucije in dokaznega gradiva blagovne znamke v celoti. Kot svetovalna firma smo
prevzemali odgovorne naloge pri sanacijah posameznih podjetij, prestrukturiranjih,
kadrovskem managementu in repozicioniranju oziroma ponovni postavitvi njihovih
blagovnih znamk.
V vlogi direktorja podjetja BELMONT inženiring, ki ga vodim in katerega lastnik sem, pa
se ukvarjam z dejavnostjo distribucije geosintetičnih materialov na področju Slovenije in
trgih Balkana. V zadnjih 15 letih smo podjetje pozicionirali, kot eno od vodilnih podjetij na
področju geosintetičnih materialov v gradbeništvu, predvsem v nizkogradnji. Kot
zastopniki mnogih priznanih evropskih proizvajalcev, poleg distribucije njihovih
proizvodov, opravljamo tudi dejavnost tehničnega svetovanja in implementacije novih
rešitev in materialov na področju delovanja.
V minulem mandatu sem deloval kot mestni svetnik stranke Več za Kranj, kjer sem bil zelo
aktiven in sodeloval na različnih področjih. Kot član komisije za pametno mesto, sem bil
med snovalci projektov Kovačnice, pametne aplikacije iKranj, pametne kartice, ki se nam
v kratkem obeta. Sodeloval sem tudi pri povezovanju šolstva in gospodarstva,
vpeljevanju dodatnih izobraževanj učiteljev tehničnega pouka s ciljem povečanja interesa
mladih za tehnična področja, pri izgradnji zavetišča za živali, katerega projekti so v
zaključni fazi in še mnogo drugih, ki so v Kranju že ali še bodo povečali kvaliteto bivanja
in zadovoljstva občanov. Zelo aktiven sem bil tudi pri uveljavljanju želja in potreb Zlatega
Polja in vesel sem, da smo s skupnimi močmi uspeli na Zlato Polje pripeljati toliko
investicij in izboljšav.
Pred nami je obdobje, ki prinaša kompleksnejše projekte in bo zahtevalo še več
sodelovanja, skupnih naporov in angažiranja. Verjamem, da bomo uspešni in bo
prihajajoči mandat prinesel še tistih nekaj uspelih projektov, ki bodo naše bivanje v
krajevni skupnost dokončno uredili v zadovoljstvo vseh krajank in krajanov.
Ob tej priložnosti vam in vašim najbližjim želim vesele Božične praznike ter veliko sreče,
zdravja in uspehov v letu, ki prihaja.

Jolanda Bašelj
Krajanka Zlatega polja sem že 23 let, doslej se v krajevno samoupravo nisem
vključila, čeprav bi morda kdaj lahko prispevala kak predlog ali izrazila interes v
svojem ali v imenu sosedov in znancev z območja KS.
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Živim na Kidričevi, v bloku tik ob
glavni cesti, ki je žal zelo prometna,
vendar smo letos končno dočakali
njeno obnovo – nov asfalt, ki za nas
pomeni precejšnje izboljšanje.
Delam v Ljubljani, zato je moj
razmislek namenjen tudi prometnim
zagatam na naših cestah, ko se
prebijam do delovnega mesta –
delno v Kranju, delno v Ljubljani.
Zlato polje mi je sicer všeč, tudi naši
družini, možu, mojima 20 in 13letnima sinovoma, saj leži na robu
mesta, tako da nismo preveč
stisnjeni, je veliko zelenih površin in
bližina polja, po drugi strani pa
razpolaga z vsem nujno potrebnim –
od trgovine, šole, zdravstva.
V prostem času se naša družina
rada odpravi na izlete, radi pešačimo
na kak zanimiv kraj, se vzpnemo na kak hrib.
V svojem neposrednem okolju pogrešam več prostora za parkiranje, saj je pločevine
v vsaki družini veliko, parkirnih mest pa premalo.
Moti me tudi problematika dohoda in dovoza za gibalno ovirane ali hudo bolne do
Zdravstvenega doma Kranj, saj ni možnosti pripeljati bolnika tja tako, da ne bi oviral
prometa, in da bi v primeru padavin prišel do vhoda po suhem.
Kot novinka v svetu KS želim sodelovati pri delu kar najbolj konstruktivno, čeprav sem
zaradi dela v zasebnem podjetju v Ljubljani veliko časa zdoma, in veliko časa tej
funkciji ne bom mogla posvetiti.

Marjanca Jerman
Sem krajanka Zlatega polja že od takrat, ko sem se vselila v stanovanje na
Gosposvetski ulici v 60-letih prejšnjega stoletja. Izhajam iz športne družine in se tudi
v zreli dobi udeležujem tekaških prireditev. Na nekaterih sem celo zmagala ali pa se
uvrstila med prvih deset.
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Z družino z dvema otrokoma
smo živeli v tej sredini dolga
leta. Zaposlena sem bila v
kranjski Savi, ki je danes
praktično ni več, saj so skoraj
vse njene dejavnosti odkupila
tuja podjetja.
S kandidaturo za svet KS Zlato
polje sem želela predvsem
pripomoči
k
izboljšanju
življenjskih pogojev pri nas, še
prav posebej pa v soseski petih
stanovanjskih stavb, vsake s po
dvajsetimi stanovanji, ki skupaj
razpolagajo z manj kot polovico
potrebnih parkirnih prostorov za
tako količino stanovalcev. Za
povrh pa je v naši ulici tudi
zdravstveni dom za skoraj ves
Kranj. To pomeni stotine pacientov in zaposlenih, od katerih bi jih mnogo želelo
parkirati čim bliže zdravstvenemu domu in zato iščejo možnosti na sicer javnih
parkiriščih med bloki. Vse te ljudi je seveda potrebno razumeti, vendar je desetletja
trajajoče zadrege na ta račun že zelo težko prenašati. Ko je občina letos sprejela
Odlok, ki naj bi vnesel red tudi izven samega mestnega jedra starega Kranja, smo se
že razveselili, da bo v letu ali dveh naš problem rešen, a je občina delo na tem
opustila po dodelitvi dovolilnic za parkiranje v starem Kranju, nas pa pustila na cedilu.
Prav tako mi ni bila všeč ideja o novem avtobusnem terminalu ob Kidričevi c. v
soseščini osnovne šole F. Prešerna, saj menim, da ne sodi taka obremenitev ne v
bližino te šole ne v bližino naše porodnišnice, ki leži nasproti.
Kljub ne več najmlajšim letom sem še vedno zagnana športnica, ukvarjam se zlasti s
tekom in pohodništvom, tudi drugi športi mi niso tuji, sodelujem pri atletskih in
smučarskih tekmovanjih kot sodnica, zelo rada pa se udeležujem tudi kulturnih
prireditev.
Menim tudi, da bi morala občina še naprej delati na širitvi omrežja kolesarskih stez,
povsod omogočiti dostop za gibalno ovirane s klančinami in drugimi rešitvami, ki to
omogočajo.
V mestu tudi manjka vrtcev, včasih sta bila na območju KS kar dva, pred dvema
desetletjema pa smo ostali še brez drugega, zato se bom zavzemala tudi za vrtec v
naši sredini.
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SNTNTN
Ne, ni tiskarski škrat. Beseda, ob kateri se marsikomu zlomi jezik in predstavlja hudo
konkurenco čmrlju po številu soglasnikov, označuje majhno aluminijasto pripravo na
vrhu pločevinke (za pivo ali druge pijače), s katero to pločevinko odpreš.
Delec, ki ga v vsakodnevnem življenju vsi uporabljamo, vendar mu posvečamo malo
pozornosti, saj večinoma pristane v smeteh, je na OŠ Helene Puhar dobil nov pomen.
Sprva, bolj za šalo kot za res, so iz sntntnov nastali prvi kosi nakita za tiste najbolj
drzne. Nato se je ideja o izdelavi nakita vedno bolj razvijala, do današnjih različnih
izdelkov. Nekatere šole zbirajo zamaške, tudi naša jih, vendar poleg tega zdaj v
zbornici zbiramo še sntntne. Šola v okviru projektov Zdrave šole in Eko šole nameni
veliko pozornosti ločevanju odpadkov in različnim oblikam recikliranja. Pri izdelavi
nakita iz sntntnov ne gre za nič drugega kot za ponovno in domiselno uporabo
»smeti«.

Pod okriljem mentorice, učiteljice tehnike, Sonje Žitnik, učenci na novo uporabljajo in
preizkušajo raznovrstne tehnike prepletanja pri ustvarjanju nakita. Različne
sposobnosti učencev vplivajo na to, da učenci sodelujejo pri soustvarjanju nakita v
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določenih stopnjah izdelave. Nekateri sntntne razvrščajo, drugi pletejo verižice, tretji
sodelujejo pri zaključkih verižic in pripravljajo embalažo za prodajo.

Tako kot poteka vse delo na naši šoli, vsakdo lahko sodeluje, vsak po svojih
sposobnostih. Končni izdelki so na voljo na šolskem bazarju, pri čemer se
prostovoljni prispevki namenijo za šolski sklad. Kar nekaj kosov nakita je že našlo
svoje ponosne lastnike, nekaj kosov pa še čaka na nove.

Zapisala: Tina Marko
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Prednovoletni prazniki so pred vrati in to je tudi čas, ko morate poskrbeti za svojo
lastnino tako doma kot na javnih krajih. Svoje domove zaščitite pred vlomi, ne
»oglašujte« svoje odsotnosti in prosite soseda, naj popazi še na vašo hišo ali
stanovanje. Na javnih krajih imejte stvari vedno pri sebi in pazite na svojo varnost. Ne
tvegajte z alkoholom in posebno pozornost namenite najmlajšim in živalim.
Verjamemo, da bo marsikoga »zamikala« pirotehnika in če jo že morate uporabljati, z
njo ravnajte varno in, prosimo, da z uporabo ne povzročate nevarnosti sebi, drugim
in živalim. Posledice nepravilne in objestne rabe so namreč lahko grozljive!
Kranjski policisti vam želimo veliko sreče in varnosti v prihajajočem letu 2019.
Lep pozdrav,
Damjan Nartnik
vodja policijskega okoliša

ŽIVLJENJE JE POLNO IZZIVOV, NAČRTOVANIH IN NEPRIČAKOVANIH POTI.
NAJ VAS PRIPELJEJO PRAV TJA, KAMOR ŽELITE.
V 2019 VAM ŽELIMO PRIJETNE, NAVDIHUJOČE
IN NESKONČNE TRENUTKE SREČE.

Umetniško delo Moje srce je ustvaril akademski slikar Silvester Plotajs Sicoe.

PE KRANJ, Kidričeva cesta 2, T: 04 28 17 000

ZLATOPOLJČAN

19

1.č razred (šolsko leto 1968-1969)

Pred pol stoletja je v stavbo Osnovne šole Franceta Prešerna na Zlatem polju vstopilo
1115 učencev v dveh izmenah. Letos je na šoli 553 učencev in imamo enoizmenski
pouk. Letos šolo obiskuje 50 prvošolcev, kar je zanimivo naključje glede na okroglo
obletnico. Prvo leto smo v prvi razred vpisali 142 učencev. Normativ za razred je bil
takrat 36 učencev, danes pa je 28. V vseh petdesetih letih je šolo zaključilo 6581
učencev. Do leta 1997 so šolo obiskovali tudi učenci iz sedanje občine Naklo, s
katero smo si do takrat delili šolski okoliš. Poleg učencev iz Zlatega polja sedaj šolo
obiskujejo še učenci iz Struževega in Kokrice. V vsem tem času je bilo zaposlenih
647 delavcev, od učiteljev do vseh ostalih.
Leta 1964 je takratna lokalna oblast razpisala referendum o samoprispevku za
gradnjo šol v Kranju. Kranj je takrat obsegal še sedanje občine Jezersko, Preddvor,
Cerklje in Naklo. Referenduma se je udeležilo 81 odstotka prebivalcev občine Kranj,
od katerih je 77 odstotkov glasovalo za samoprispevek.
Pomembni mejniki so dograditev telovadnice, večnamenske dvorane, zobne
ambulante, postavitev spomenika Francetu Prešernu pred šolo, razdruženje med MO
Kranj in novonastalo občino Naklo. Zamenjava izolacije na strehi, ki je dolgo časa
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puščala in zaradi katere so bili hodniki, nekatere učilnice in telovadnica ob dežju
zaznamovani s polnimi škafi vode. Tudi na sanacijo sanitarij smo čakali predolgo,
preden se je postopoma začelo to urejati. Dobili smo nadzidek, da smo 2004 lahko
začeli z izvedbo devetletne šole. Dobili smo lastno kurilnico na plin. Na igrišču je MO
Kranj zgradila rolersko stezo, na pobudo krajevne skupnosti Zlato polje pa še otroško
igrišče, ki ga upravljamo skupaj. Najnovejša pridobitev je nova kolesarnica.
Trenutno je na šoli zaposlenih 46 strokovnih delavcev in 14 tehničnih in
administrativnih delavcev.
Ob 50 letnici smo pripravili dve prireditvi prvo za poslovne partnerje drugo pa za
bivše učence. Obeh sta bili dobro obiskani. Dogodek pa smo znotraj dejavnosti
obeležili s športnim in kulturnim dnevom.
V vseh teh letih smo posebej dobro sodelovali s Krajevno skupnostjo in skupaj
pripravili niz prireditev za krajane, na kar smo še posebej ponosni. Šola je na ta način
močno povezana z lokalno skupnostjo. Naredili bomo vse, da bo tako tudi v bodoče.

Scenarij prireditve je napisala Dunja Jezeršek, in sicer je zgodovino šole in
pomembnejše dogodke, ki so jo zaznamovali, prikazala na humoren način. Z
učiteljem Markom Kernom, ki je upravljal s kamero, sta v nekaj dopoldnevih v prostih
urah in odmorih posnela številne prizore, v katerih je sodelovalo precej učiteljev in
tudi nekaj učencev. Posnetke je nato v sodelovanju z avtorico zmontiral Toni
Cahunek, ki je prireditev tudi povezoval. Začetne prizore, ki se jih ni dalo posneti (v
zvezi z gradnjo šole), je narisal Jan Abaza, za animacijo pa je poskrbel Mark Anže
Šuštar.
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Posnetim filmčkom, ki jih je spremljal žametni glas pripovedovalca Cahuneka, so se
na odru pridružili še številni nastopajoči – na prvi prireditvi 5. oktobra šolski pevski
zbor, plesalec Miha Jelovčan, pevski zbor učiteljic Prešernove šole pod vodstvom
Silvana Baše, izvajalec rapa Marko Kern in slavnostni govornik ravnatelj Aleš Žitnik.
Na drugi prireditvi pa so vrste nastopajočih okrepile še plesalke plesne šole Tinča,
APZ France Prešeren (plesalke še vedno vadijo na šoli, veliko je bivših učenk, pevci
pa so imeli vaje na šoli nekaj desetletij) in Matej Rihter s svojim orkestrom kranjske
pihalne godbe ter mala raperja Ria in Tian Sorgo.

Dva tedna pred prireditvijo skoraj nihče v Kranju še ni vedel, da bodo nekdanji učenci
in učitelji šole proslavljali 50-letnico, prav tako se še ni vedelo, kako naj bi sploh
izgledalo prizorišče v telovadnici, tako da se je v dogajanje dejavno vključila še
učiteljica Tadeja Murn. Poskrbela je za oder, luči in sceno, skupaj z Dunjo Jezeršek in
učiteljem računalništva Markom Zupanom pa z objavami na facebooku uspela
privabiti številne gledalce, ki so popolnoma napolnili veliko telovadnico.
Prireditev so večinoma speljali nekdanji prešernovci – D. Jezeršek in M. Kern danes
na šoli tudi poučujeta, Cahunek, Šuštar, Jelovčan in Rihter pa so bili nekoč učenci
šole. Sponzorji žal niso pokazali velikega zanimanja za prireditev, tako da je bila
prireditev speljana večinoma z dobro voljo na prostovoljni pogon.
Po dogajanju v telovadnici so se obiskovalci družili na hodniku šole in po učilnicah,
kjer so obujali spomine, za jedi, ki so jih popeljale v preteklost (sok Pingo, številni
namazi ipd.) pa je poskrbel Sodexo.
Proslavo je dolgo časa v celoti predvajala GTV (ne da bi se za dovoljenje dogovorila
s šolo), tako da ste si jo lahko ogledali tudi vsi, ki niste mogli priti, številne fotografije
in navdušene komentarje pa lahko najdete na spletni strani:
https://www.facebook.com/sfpkr/
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Nekaj učiteljev in učencev Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj se je v sredini
novembra zopet odpravilo na mednarodno izmenjavo v Banja Luko, ki poteka v
sklopu projekta Popestrimo šolo. Tokrat so se nam pridružili še učitelji in učenci iz
Osnovne šole Jakoba Aljaža, Osnovne šole Matije Čopa in Osnovne šole Predoslje.
Naši gostitelji, Društvo Slovencev Triglav Banja Luka, so nas ob prihodu v Banja Luko
toplo sprejeli in nas peljali na njihovo tradicionalno kosilo. Popoldan so nas peljali na
ogled mesta, kjer smo izvedeli veliko o zgodovini Banja Luke in občudovali njene
znamenitosti. Po ogledu mesta so naše učence njihovi gostitelji odpeljali vsak na svoj
dom.

Naslednji dan so gostitelji našim učencem prikazali svoj pouk slovenščine, ki poteka
pod vodstvom učiteljice Barbare Hanuš v prostorih Društva Slovencev Triglav Banja
Luka. Preostanek dneva in ves čas do odhoda naslednji dan so naši učenci preživeli
z gostitelji in njihovimi družinami, ki so marsikaterega našega učenca vzele že kar za
svojega. Zadnji dan smo se vsi skupaj zopet zbrali, odšli še na ogled Slatine, nato pa
se po kosilu odpravili nazaj proti Kranju.
Po poti nazaj so si učenci izmenjevali svoje izkušnje in doživetja pri svojih gostiteljih,
vsi pa so bili mnenja, da je Banja Luka mesto prijaznih in toplih ljudi ter da se bodo
tja še vrnili.
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Naša učenka Maša Šprajc je dejala, da ji je bila Banja Luka kot mesto zelo všeč, saj
je drugačno od slovenskih, imajo drugačne cerkve, v trgovinah je vse veliko ceneje,
njihov jezik se ji zdi zelo zanimiv, žal pa prebrati ni znala ničesar, saj pišejo v cirilici.
Druga naša učenka Brina Thaler Šegš pa je zapisala: Ko smo prispeli v Banja Luko,
smo si za kosilo privoščili čevapčiče, tiste prave bosanske. Ogledali smo si mesto.
Moja gostiteljica Elena me je že pričakovala. To je deklica, katero sem gostila tudi jaz.
Pri obisku se mi je pridružila tudi Hana iz Osnovne šole Jakoba Aljaža. Elena živi v
Slatini, to je kakšne pol ure iz centra Banja Luke. Ko smo prišli na njen dom, sem
kmalu ugotovila, da je to zelo urejena kmetija. Vsi so bili prijazni, odprti in ustrežljivi.
Elena ima tri sestrice. Odstopili so nama celo nadstropje, pravo kraljestvo. Za večerjo
so nama pripravili odlične hamburgerje za veliko družinsko mizo. Z ostalimi člani smo
sproščeno klepetali. Vsi ne govorijo slovensko, le Elena, njena starejša sestra in
babica. Tudi midve s Hano sva se trudili z njihovim jezikom. Po večerji smo si ogledali
film Polnočno sonce. Naslednji dan smo šle v mesto po tradicionalnih nakupih po
njihovi slavni tržnici. Po napornem izletu po trgovinah smo odšle na vaflje. Hrana je
zelo okusna in poceni. Pozabila sem že, da se je tudi pri nas včasih kadilo v lokalih.
To tu še vedno počnejo. Elenini domači pa so nas pričakali z obilno in okusno
večerjo. Dan smo zaključile s klepetom in dobrim filmom. Naslednji dan smo si
ogledali še nekaj znamenitosti in njihove terme, za kosilo pa okusili res tiste prave
najboljše bosanske čevapčiče. Pot proti Sloveniji pa je bila zelo dolga in naporna. Za
vstop na Hrvaško smo morali čakati celih sedem ur. Na avtobusu smo si krajšale čas
s klepetom, glasbo in dobro voljo, vendar nas je spanec eno za drugo kmalu
premagal. Po dvanajstih urah smo bili končno doma. Moja doživetja na izmenjavi so
zelo dobra. Vedno znova se veselim prijaznih, gostoljubnih in pozornih ljudi, ki me
vedno znova presenetijo.
učiteljica Maja Habjan in učenka Brina Thaler Šegš

CESTA STANETA ŽAGARJA 32
4000 KRANJ SLOVENIJA
MOBI: 041 644-984
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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Na OŠ Franceta Prešerna Kranj smo v tem letu praznovali častitljivih 50 let. Ob tej
priložnosti smo, med vsemi drugimi dogodki, šestega oktobra organizirali tudi
mednarodni posvet z naslovom »Ko tradicija trči v sodobnost.« Želeli smo
spregovoriti o spremembah v šolstvu in svetovalnem delu skozi čas.
Posveta se je udeležilo 140 aktivnih udeležencev z referati, poleg prosvetnih delavcev
iz območja cele Slovenije tudi predavatelji in predavateljice iz Banja Luke, Herceg
Novega, Beograda in Beljaka.

Predavatelji so se predstavili v temah »Vsak učenec je zgodba zase«, »Učitelj skozi
čas« ter »Učimo se tudi izven pouka«.
Posvet je bil zelo uspešen. Trajal je ves dan in je minil v sproščenem, poučnem
vzdušju. Navezali smo mnoge nove stike, pridobili veliko novih znanj in se predvsem
prijetno družili. Zadovoljni smo bili vsi, tako mi, kot organizatorji, kot tudi udeleženci.
Dobili smo zagon in nove ideje, zato smo se odločili, da tovrsten dogodek zagotovo
ni bil zadnji na naši šoli.
Elvira Garibović
OŠ Franceta Prešerna Kranj
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Osnovna šola Franceta Prešerna iz Kranja čezmejno sodeluje z večstopenjsko šolo s
slovenskim učnim jezikom v DOBERDOBU (VŠSUJ Doberdob). V soboto, 1. decembra
2018 se je pet učencev z učiteljem odpravilo v Doberdob. Za učence dveh osmih
razredov so pripravili tehniški dan.
Bine, Matej, Urban, Matic in Lovro so pripravili IKT opremo, strojno in programsko
opremo robotov, gradiva in učne pripomočke za izvedbo delavnice. Med štirimi blok
urami pouka so pomagali z znanjem in veščinami zamejcem, da so lažje vstopili v svet
elektrotehnike in robotike. Skupaj so dokazali, da je naravoslovje in tehnika lahko
zabavna in zanimiva.
Nastale so delavniške risbe in preprosta električna vezja. Sestavili so strojno opremo
samohodnih robotov. Z grafičnem programskim orodjem so razvili programe za
upravljanje samohodnih robotov. Med preizkušanjem delovanja električnih vezij in
robotov se je razvilo veselje in navdušenje.

Pet srčnih učencev si zasluži pohvalo in priznanje za širjenje tehnične kulture med
zamejskimi Slovenci. Med tkanjem medčloveških vezi so spoznali kulturne vrednote in
dvojezično okolje, v katerem žive Slovenci v Italiji.
Zahvala učencem, učiteljem in vodstvu VŠSUJ Doberdob za topel sprejem in
sodelovanje. Primer dobre prakse sodelovanja v lokalnem okolju je tudi sodelovanje šole
z Zvezo tabornikov Kranj, ki je pomagala pri prevozu učencev in opreme. Hvala vsem, ki
ste podprli mlade ustvarjalce. Posebne pohvale za sodelovanje si zaslužijo učenci:
Bine Gajšek 6.b, Matic Stenovec 7.č, Lovro Lombar 6.a, Urban Pleša 6.a in
Matej Breskvar 9.c
učitelj OŠ Franceta Prešerna Kranj, Andrej Koložvari
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REPUBLIKA SLOVENIJA
VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ
KIDRIČEVA CESTA 51, 4000 KRANJ

Naj uvodoma kot vedno poudarimo, da se v VDC Kranj izvaja socialnovarstvena
storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki uporabnikom v
varnem okolju omogoča aktivno vključevanje v družbeno življenje in delovno okolje
ter opravljanje njihovim zmožnostim primernega dela.
Mesec december je v enoti Kranj občutno drugačen, prazničen, saj ga zaznamuje
tudi delovna vnema v želji pravočasne izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti do
naših kupcev. Prepoznani smo kot zanesljiv, do partnerjev visoko odgovoren in
kakovosten ponudnik izdelkov iz lastnega programa, ki nastajajo v prilagojenih
procesih zaposlitve pod posebnimi pogoji.

Skozi ta, uporabnikovim zmožnostim prilagojen, delovni proces, se omogoča krepitev
občutka koristnosti in enakopravnega delovnega vključevanja v ožjem in širšem
okolju.
Z lastnimi izdelki smo na trgu že leta stalno prisotni, tako v vseslovenskem prostoru,
kot tudi zunaj naših meja. Vse to uporabnikom, ki se z izdelki identificirajo, daje moč,
spodbuja njihovo kreativnost in izgrajuje pozitivno samopodobo. To pomeni, da so
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motivirani za nenehno pripravljenost na osvajanje novih tehnik in s tem novih
spretnosti in znanj.
Mesec december je tudi čas, ko uporabniki v pritličju naše enote, nestrpno
pričakujejo kupce. Sodelujejo pri prodaji naših izdelkov, za katere pravijo, da jih radi
izdelujejo in da so ponosni nanje. Poleg kakovosti, estetskega videza in uporabnosti
imajo izdelki lastnega programa dodano vrednost, saj prihajajo izpod rok
uporabnikov.

Vsem uporabnikom je poleg delovne naravnanosti skupna želja po udeležbi v
dejavnostih, katere jim ponudimo z namenom prispevka h kakovosti njihovega
življenja.
Uporabnike spodbujamo in podpiramo pri vključevanju v vsebine, skozi katere se
lahko izrazijo. Sami načinov za samouresničevanje svojih potreb pogosto ne poznajo,
bodisi so jim težko dostopne. Kot odgovor na zaznane potrebe in izražene želje v tem
času izvajamo delavnici Orffovi instrumenti ter Sprostitev in regeneracija z zvokom,
imenovana Zvočna kopel.
Prva, glasbena delavnica, je namenjena uporabnikom, ki želijo spoznati Orffove
instrumente. Učijo se igrati nanje in s tem pridobivajo nove spretnosti za spremljanje

in petje pesmi, vsak po svojih zmožnostih.
Delavnica je prilagojena božičnemu času in prazničnemu vzdušju. Pri tem se
naslanjamo na slovensko ljudsko izročilo, svetovno tradicijo in tudi sodobno glasbo.
Vsebino skupaj s strokovno delavko vodi zunanja sodelavka, profesorica glasbe. S
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tem je delavnica celostno zastavljena, s ciljem dobrega počutja uporabnika in
strokovno izvedenega programa. Naš cilj je, da se z nastopom predstavimo tudi
ostalim in s tem uporabnikom omogočimo doživetje uspeha in s tem osebne
potrditve.

Z namenom, da vsebino približamo vsem uporabnikom, izvajamo tudi delavnico, kjer
je osrednji poudarek na zvoku.
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Zvok je eden izmed načinov vzpostavljanja ravnovesja v človeku. Cilj delavnice je,
skozi sprostitev in regeneracijo z zvokom, uporabnike pripeljati do stanja sprostitve in
čustvene razbremenitve. Udeleženci se na delavnici udobno namestijo in se
prepustijo zvokom gonga, himalajske posode, kristalne posode in drugih
instrumentov.

Petje, igranje na instrumente in poslušanje različnih zvokov odpira naša srca in
nam prinaša veselje. To še posebej pride do izraza v teh prazničnih dneh, ko
glasba še dodatno poskrbi za prijetno vzdušje in povezanost med nami.

Kolektiv zaposlenih in uporabnikov VDC Kranj

novo novo novo novo novo novo novo novo novo novo novo novo novo n

Sabina Omejec
Smledniška cesta 128 a
4000 KRANJ

GSM 041/822-017

novo novo novo novo novo novo novo novo novo novo novo novo novo n
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Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj, Slovenija

Fakulteta za organizacijske
vede Univerze v Mariboru v
svoji 60 letni tradiciji razvoja
organizacijskih vede nudi
možnost študija na vseh
treh stopnjah in sicer
dodiplomski (VS in UN),
magistrski in doktorski.
Skozi svojo zgodovino je
jasno izoblikovala stebre
organizacijskih znanosti na
študijskih
programih
poslovnih
Inženiring
sistemov, Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov in
Organizacija in management informacijskih sistemov. Znotraj triade pokriva ključne
dejavnike razvoja in obstoja organizacij – ljudi, informacije in procese. Ves čas
svojega delovanja sledi trendom in silnicam okolja, ki so usmerjale razvoj omenjenih
stebrov in širitev ponudbe študijskih programov. V naboru magistrskih študijskih
programov je študijski program Management v zdravstvu in socialnem varstvu, ki ga
fakulteta izvaja skupaj s Fakulteto za zdravstvo Univerze v Mariboru. V lanskem letu
se je vpisala prva generacija študentov na študijski program prve stopnje (VS)
Management v športu, ki ustvarja možnosti za dvojno kariero športnikov, ki je tako na
lokalnem, nacionalnem kot mednarodnem nivoju potreba in nujnost za razvoj
pomembne dimenzije športnih organizacij in managementa. Kot rečeno pa je v
letošnjem letu uspešno akreditirala tudi študijski program prve stopnje (VS) Krizni
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management, ki bo odgovoril na vse potrebe in pričakovanja delovnih okolij in razvijal
znanja ter kompetence diplomantov za soočanje z najpomembnejšimi izzivi,
grožnjami, tveganji in strateškimi pristopi za bodoče organizacije.

Z novim programom, v katerega se bodo prvi študenti že lahko vpisali v študijskem
letu 2019/2020, ne bo pridobila zgolj fakulteta in študenti, temveč širše slovensko in
mednarodno okolje. Znanja in kompetence, ki jih bodo diplomanti lahko
implementirali na svojih kariernih poteh, bodo zadostila vrzeli, ki v tem trenutku
obstaja na pomembnem področju upravljanja organizacij in širših družbenih vprašanj
obvladovanja negotovosti in tveganj, reševanja kriz in zadostnega ter potrebnega
soočanja z nevarnostmi, ki jih predpostavljajo različni dejavniki.
Študijski program so na Fakulteti za organizacijske vede UM pripravili skupaj s
programskim svetom študijskega programa, v katerega so vključeni številni
pomembni deležniki slovenskega okolja, med katerimi velja izpostaviti Fraport
Akademijo, ki deluje v okviru letališke dejavnosti Fraport Slovenija in je od samega
začetka aktivno sodelovala pri postavitvi vsebin programa ter bo tudi nadalje
pomemben partner pri izvajanju in aktualizaciji študijskega programa.
Cilj študijskega programa krizni management je izobraziti študente za:
 soočanje z negotovostjo in celovito obvladovanje tveganj,
 sposobnost posredovanja in reševanja kriznih situacij na področju notranjega
obvladovanja tveganj v organizacijah, zunanjega obvladovanja tveganj
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vezanih na organizacije in zunanjega obvladovanje tveganj, ki segajo izven
okvira organizacij,
preprečevanje kriz na organizacijski ravni in v okolju,
pridobivanje managerskih kompetenc (oblikovanje strategij, postavitev ciljev,
upravljanje operacij, upravljanje informacij, upravljanje ljudi in ostalih virov) ter
osebnih kompetenc (profesionalni razvoj, psihična in fizična kondicija,
socialne veščine, samoobvladovanje).

Diplomant študijskega programa bo sposoben razložiti dimenzijo gotovosti in
negotovosti, dodeliti vloge v timu z obvladanjem teoretičnih vsebin, samostojno
reševati aplikativne probleme v praksi, načrtovati in organizirati delo v timih,
vzpostaviti komunikacijske kanale z mediji, upravljati človeške vire v organizaciji,
analizirati in simulirati rešitve posledic dogodkov v organizaciji zaradi notranjih in
zunanjih dogodkov, samostojne komunikacije znotraj in zunaj organizacij, reševanja
in sprejemanja ukrepov v organizaciji in izven organizacije, timskega dela, etike in
komunikacije v različnih dejavnostih organizacij, reševanja upravljavskih in
organizacijskih problemov v organizacijah.
Diplomanti bodo pripravljeni na upravljanje negotovosti in tveganj v različnih
organizacijah.

Kdo so ciljne skupine?
Ciljna skupina so mladi, ki imajo željo po razvoju kompetenc za obvladovanje tveganj
v zvezi z negotovostmi, prepoznavanje, obvladovanje, reševanje in rekonstrukcijo
dogodkov po krizi v organizaciji, ter zaposleni v organizacijah, ki izkazujejo potrebe
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po celovitih znanjih s področja kriznega managementa. Študijski program je
namenjen mikro in malim podjetjem, gospodarskim družbam, nevladnim
organizacijam (gasilci, gorski reševalci itd.) in vladnemu sektorju.
Kje se bodo zaposlili bodoči diplomanti študijskega programa?
Zaposlitev diplomantov se predvideva v državnih organih, gospodarskih
organizacijah, državnih in javnih podjetjih, nevladnih organizacijah, občinah in v vseh
tistih organizacijah, kjer se na dnevni bazi srečujejo s problematiko kriznih situacij.
Pa naprej?
V letu praznovanja 60-ih let razvoja danes zaposleni s svojim znanjem in
inovativnostjo postavljajo zdrave temelje nadaljnjim 6-im desetletjem. Septembra
smo na Zlatem polju organizirali slavnostno akademijo, ki je vnesla nov veter v način
obujanja spominov in udeležencem popestrila dopoldne s pravo mero razmerja med
resnostjo in šaljivostjo.
Želimo si, da tudi v nadalje razvijamo pomembne dimenzije managementa in
organizacijskih ved v enem lepših predelov Mestne občine Kranj. Na mestu, kjer se
vsakodnevno srečuje ogromno mladih, željnih novega znanja, prijateljstev in
spoznanj, je na prvem mestu odgovornost vseh institucij, da jim nudimo spoštljivo,
varno in predvsem znanja polno okolje. Znanje je tisto, ki je in bo prepoznano kot
najpomembnejši atribut razvoja družbe. V teh okvirih bo Fakulteta za organizacijske
vede svoje pedagoško, znanstveno raziskovalno delo in strokovno delo usmerjala
tudi vnaprej.
Pred novim letom želimo vsem krajankam in krajanom Zlatega polja miru in
zdravja. To je čas, ko se čas vsaj malo ustavi in čas, ko si moramo vzeti čas za
najbližje. Tudi Fakulteta za organizacijske vede bo z vso odgovornostjo do novih
generacij v novo leto 2019 vstopila z mladostnim zagonom za nove izzive.
izr. prof. dr. Polona Šprajc

AVTO MOTO DRUŠTVO KRANJ
4000 KRANJ, KOROŠKA C. 53/D
tel: 04/ 23 80 240, www.amd-kranj.si
e-mail: amd.kranj@siol.net

Ob iztekajočem letu in pričakovanju novega je čas, ko drug drugemu zaželimo dobro
leto. Vsem Vam želimo lepe praznične dni, osebno srečo, zdravje in srečno Novo
leto.
AMD Kranj
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Smo Medgeneracijsko društvo Z roko v roki in skrbimo za sožitje generacij in
medgeneracijsko povezovanje. Spodbujamo prostovoljstvo ter skrbimo za polno, aktivno
in kakovostno življenje starejših. Zadovoljujemo socialne in nematerialne potrebe starejše
generacije in obenem pripravljamo srednjo generacijo na lastno starost. Ustvarjamo
pogoje za smiselno življenje starejših, s poudarkom na gradnji toplih medčloveških
odnosov, medgeneracijskem povezovanju in odpravljanju predsodkov o starosti.
Naše društvo združuje 425 članov in deluje pod okriljem krovne Zveze društev za
socialno gerontologijo Slovenije. V našem društvu je trenutno aktivnih 75 prostovoljcev, s
katerimi izvajamo tri poglavitne programe:
-

Skupine starejših za samopomoč
Individualno družabništvo
Medgeneracijski tabor

Poleg poglavitnih treh programov v društvu prirejamo tudi raznolika strokovna srečanja,
predavanja, izobraževalne in ustvarjalne delavnice. Organiziramo tudi družabna srečanja
kot so večeri s tombolo in vsakoletni društveni piknik.
Naši člani in prostovoljci se z velikim veseljem vključujejo v vse dejavnosti našega
društva, zato se pojavlja tudi potreba po širjenju naših dejavnosti, kar je del naše vizije
razvoja društva za v bodoče.
Zavedamo se, da so nosilni steber našega društva naši prostovoljci, zato zanje vsako leto
pripravljamo različna predavanja, seminarje, tematske delavnice pa tudi izlete in
novoletno zabavo. To je le skromen način s katerim želimo izraziti hvaležnost
prostovoljcem, ljudem, ki si odtrgajo del svojega dragocenega časa, da starim ljudem
prinašajo sonce v sivino vsakdana.
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V Krajevni skupnosti Zlato polje imamo skupino starejših ljudi za samopomoč, ki se odvija
v prostorih KS Zlato polje vsak torek ob 16:30 uri in trenutno združuje 8 vaših krajanov. V
primeru, da ste zainteresirani za prostovoljsko delo ali pa bi zgolj želeli obiskovati skupino
starejših za samopomoč nas prosimo kontaktirajte na info@drustvo-zrokovroki.si ali na
telefonsko številko: 051/722-770. Vedno dobrodošli v naši sredini!
(Fotografije: Arhiv društva)
avtor: Mateja Smolko

VEČNI PROBLEMI …
Eni padli so iz nebes,
drugi z dreves
in zato - zares težko,
najti soglasje je tu vmes … ?
Tarzan pa po svoje …
Ne loči moje - tvoje?
Kar všeč mu je, kar vzame si
in objestno se reži:
"Kaj pa moreš mi? Močnejši sem kot ti!"
Odkar zamenjal banano je za mikrofon,
do onemoglosti se napihuje on,
pa renči, kaže zobe in preti,
vse, kar se mu ne podredi - prepodi!
V džungli med zvermi
vse se ureja s kremplji in zobmi …
Kdor se ne skrije ali ne zbeži - ne preživi!
Vojne so nevidno - viden kaos
med ustvarjalnimi junaki in plenilskimi bedaki ...
Eni se za svobodo ustvarjalnosti borijo,
drugi za plenom hitijo …
Zdaj med ljudmi pleni se z lažmi, hipnozo,
ponarejenimi dokumenti in računalniki …
in nihče več pred nikomer varen ni!
Ko se neha trgovanje, se začne vojskovanje!
In kaj delate vi?
Samo dobra dela so tisto,
kar bo ostalo za nami,
vredno spomina!
Milena Preskar
Ul. F. Rozmana - Staneta 5, Kranj
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Izobraževanje odraslih na Šolskem centru Kranj je namenjeno vsem, ki bi si radi pridobili znanje in
javno veljavno izobrazbo. Odraslim so namenjeni programi poklicnega in srednjega strokovnega
izobraževanja, izpopolnjevanja, usposabljanja in učenja. Udeležence spodbujamo k izobraževanju
po načelu učenje z delom, delo z učenjem.
Vpisujemo vse, ki želijo:
• dokončati izobraževanje – po izpitih,
• pridobiti izobrazbo,
• opraviti prekvalifikacijo,
• potrditi in preveriti neformalno pridobljeno znanje ali
• da jim svetujemo in vrednotimo znanje po modelu ISIO in se lahko vključijo v dodatna
usposabljanja, kvalifikacije in prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.
Poleg izobraževanja odraslih smo vključeni tudi v določene evropske projekte. Posebno mesto ima
projekt PanUP 2018-2022 (Promocija, animacija in Učna Pomoč), s katerim hočemo povečati
vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati njihove kompetence, ki jih potrebujejo
zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v
družbi. Z animacijskimi aktivnostmi odrasle spodbujamo, da se
vključijo v izobraževanje, ga nadaljujejo in tako zaključijo obveznosti.
Poimenovali smo jih Srečanja, namenjena so promociji znanja,
vedenja in vseživljenjskega učenja. Ljudi
želimo povabiti k razmišljanju, da je znanje
vrednota in da sledimo razsvetljenski ideji
(na kateri temeljijo evropske vrednote), ki je izhajala iz moči razuma in ki je
sledila razvoju znanosti z obeti, da posameznik vse bolj teži k spoznavanju
resnice in dejstev. Danes se dogaja preobrat, ko čustva prevladujejo nad
razumom in s tem postajajo vse bolje prodajan artikel. Prvi gost Srečanj je
bil Miha Mazzini, pisatelj, scenarist, režiser, računalniški strokovnjak, kritični
mislec in komentator družbenega dogajanja, ki svojo celotno misel oblikuje
tako, da se loteva temeljnih tem družbenega in družabnega, ki se porajajo v
sodobnem življenju. Njegova osrednja misel predavanja je bila, da je treba
biti navzoč, navzoč v trenutku podobe, ki jo je poustvaril v sliki časov (od
Miha Mazzini,
Drobtinic do Pohlepa je minilo 31 let), v katerih je še kako pomemben
7. novembra, 2018,
posameznik, opremljen z vedenjem, radovednostjo po znanju in
predavanje z naslovom
dojemanjem sebe v vseživljenjskem učenju.
Življenje je učenje
Z letošnjim letom imajo naši slušatelji na voljo tudi brezplačno učno pomoč, s katero jim
omogočamo uspešen zaključek šolanja po načelu »Pot do znanja, prilagojena Vašim potrebam.
Izobraževanje odraslih v ŠC Kranj poteka na dveh lokacijah:
Na Kidričevi cesti 55 izobražujemo za poklice:
• elektrikar (elektronik, energetik),
• mehatronik operater,
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• računalnikar,
• elektrotehnik,
• tehnik mehatronike,
• tehnik računalništva.
Na Cesti Staneta Žagarja 33 pa za:
• prodajalec,
• frizer,
• pečar – polagalec keramičnih oblog,
• slikopleskar – črkoslikar,
• ekonomski tehnik,
• gradbeni tehnik in
• izvajamo poklicni tečaj za ekonomskega tehnika.
Poleg izvajanja javnoveljavnih programov ponujamo vrsto ciljno usmerjenih izobraževanj za podjetja
in posameznike, ki potekajo v okviru Medpodjetniškega centra, ki je bil ustanovljen z namenom
vzpostavitve mreže za izvajanje vseh oblik izobraževanja in usposabljanja za potrebe elektrotehnike,
mehatronike in računalništva.
Zapisala: Polona Hafner Ferlan, Izobraževanje odraslih


Šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
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Gimnazija Franceta Prešerna je v gorenjskem pa tudi širšem slovenskem prostoru
poznana po odličnem delu z dijaki športniki. Le kdo ne pozna naših dijakov, kot so:
Peter in Domen Prevc, Primož Roglič, Žan Košir, Vesna Fabjan, Jurij Tepeš, Barbara
Jezeršek, Anamarija Lampič, Štefan Hadalin, Grega Žemlja, Peter John Stevens in
mnogih drugih.
Dijaki GFP niso uspešni le na športnem področju, ampak tudi na številnih drugih,
mnogi so umetniško nadarjeni. Naši glasbeniki so še prav posebej uspešni, saj
imamo v zadnjih letih na šoli kar nekaj dijakov glasbenikov, ki se vzporedno šolajo.
Poleg naše šole obiskujejo še konservatorij, nekateri v Ljubljani, nekateri v Italiji.
Lansko leto sta Gaja in Lana Jarc, ki sta se vzporedno šolali na Konservatoriju za
glasbo in balet v Ljubljani, tudi maturo opravili z odliko in bili zlati maturantki. Harfist
Jernej Mišič, dijak prvega letnika, pa je bil v zadnjem letniku glasbene šole v Kranju
že tudi gojenec Državnega glasbenega konservatorija Jacopo Tomadini v Vidmu. V
letošnjem letu pa je dijak GFP in redni študent 1. letnika akademskega študija v Italiji.

Levo: Zlati maturantki s sošolcema Domnom Prevcem in Tilnom Lotričem; Desno: Vzporedno
izobraževanje, harfist Jernej Mišič

Dijaki GFP pa smo v jesenskih mesecih še prav posebej z navdušenjem in navijaško
vnemo spremljali oddajo »Slovenija ima talent«. Naš lanskoletni maturant Tilen Lotrič,
sedaj študent akademije za glasbo, je namreč suvereno prepričal žirijo oddaje in si
prislužil zlati gumb ter vstop v polfinale, kjer je tudi zmagal. V pretekli sezoni šova
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»Slovenija ima talent« pa smo lahko navijali za našo Klaro Jazbec, ki se je prav tako
odlično izkazala, njena avtorska pesem Milijon in ena je med najbolj predvajanimi
pesmimi na radijskih postajah, na YouTube pa ima neverjetnih 2,5 milijona ogledov.

Tilen Lotrič, zlati gumb na »Slovenija ima talent«

Mnogim dijakom GFP je bližje kot glasba likovna in fotografska umetnost.
Obiskovalec Prešernove gimnazije lahko takoj ob vstopu v šolsko avlo opazi galerijo
dijakov Gimnazije Franceta Prešerna. V okviru te že vrsto let poteka bogata razstavna
dejavnost, saj dijaki, ki so likovno in fotografsko kreativni, želijo svoje umetniško
ustvarjanje tudi predstaviti. Seveda v galeriji ne razstavljajo samo dijaki, ampak tudi
uveljavljeni slikarji in fotografi. Trenutno si lahko ogledate razstavo ulične fotografije
naše nekdanje dijakinje Katje Bidovec, prve Slovenke, ki je osvojila drugo mesto na
prestižnem Nikonoven natečaju in komunikološko nagrado Hanna Hardta. Katja se je
nad fotografijo navduševala že v srednji šoli. V četrtem letniku je na šoli razstavila
svoje fotografije in nekaj od njih še danes visi na hodniku gimnazije.
Tudi eden najboljših slovenskih dokumentarnih fotografov, Ciril Jazbec, je naš
nekdanji dijak. Ciril Jazbec je redni fotograf svetovne izdaje revije National
Geographic Magazine in prvi Slovenec, ki je imel v mednarodni različici te med
fotografi zelo cenjene revije kar dve objavi. Tudi njegova dela je še vedno opaziti na
stenah šole v spodbudo prihodnjim mladim fotografom.
Številne likovne izdelke dijakov in fotografije lahko opazujemo ne le v galeriji GFP,
ampak tudi po hodnikih šole, jedilnici, učilnicah. Človek, ki hodi po naši gimnaziji, ima
občutek, da je v galeriji in ne šoli. Razstave dijakov pa niso omejene le na šolo,
ampak imajo mladi ustvarjalci možnost, da se predstavljajo tudi drugod. Tako so
njihove razstave že tradicionalno na ogled v avli Finančnega urada Kranj, razstavljajo
pa tudi v knjižnicah in osnovnih šolah. Na FU Kranj si v teh dneh lahko ogledate
razstavo naših dijakov Premikajoči obrazi, ki smo jo odprli konec novembra.
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Razstava na FURS-u

Dijaki se z likovno umetnostjo srečujejo tudi v okviru delavnic, ki jih na šoli vodijo
likovni umetniki. Vsako leto na šolo povabimo vsaj enega uveljavljenega ustvarjalca,
ki kot mentor sodeluje z dijaki. Na ta način se dijaki spoznajo s pristopom k likovnim
problemom, sodobnimi načini likovnega izražanja, pomenom lastne ideje in
možnostmi za njeno izvedbo. V zadnjih letih smo še posebej navdušeni nad
sodelovanjem z akademskim slikarjem Klavdijem Tutto, ki je uspel dijake motivirati za
večje projekte, kot je projekt Spoznajmo sodobno umetnost, v okviru katerega so
dijaki skušali predstaviti svoje videnje sodobne umetnosti. V prvih letošnjih
decembrskih dneh je slikarsko delavnico z dijaki imel ruski slikar, kipar, pesnik in
pisatelj Nikolaj Mašukov.
Kako pomembna je za dijake likovna umetnost, so spoznali tudi slikarji Likovnega
društva Kranj, pa tudi fotografi, kot je Arne Hodalič, ki so dijakom donirali že dve stalni
razstavi. Magister likovnih umetnosti Klavdij Tutta pa jim je doniral stalno izobraževalno
razstavo likovnih del, ki je prva didaktično opremljena predstavitev umetniških del na
srednji šoli.
Konec januarja 2019 bomo našo likovno zbirko ponovno dopolnili s tremi donacijami
priznanih umetnikov. Svoja dela nam bodo darovali: Klementina Golija, Jaka Bonča in
Cveto Zlate. Slikarji pa bodo z našimi dijaki imeli tudi delavnice.
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Razstavna dejavnost na GFP

Na Gimnaziji Franceta Prešerna se trudimo ustvariti takšne pogoje dela, da mladi
razvijajo ustvarjalnost na različnih področjih. Zato ni naključje, da dijaki dosegajo
vrhunske rezultate na različnih področjih, v športu, znanosti, umetnosti …
Najpomembneje se nam zdi, da dijaki pridobijo toliko znanja, podjetnosti in poguma,
(Foto: GFP)
da znajo in si upajo razviti svoje potenciale.
Dijaki in profesorji GFP

PODJETJE ZA STORITVE IN TRGOVINO, D.O.O.

elektroinstalacij, vodoinstalacij, centralnega ogrevanja
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Razstava PREKO TEGOB FRONTE Z DRZNIM KORAKOM V NOVO DRŽAVNOST

Ob stoletnici konca vojne, ki naj bi prvotno trajala le do božiča 1914 in končala vse vojne, ter ob
stoletnici nastanka Države Slovencev, Hrvatov in Srbov je bilo zaklonišče dijaškega doma ponovno
preurejeno v razstavni prostor. Avtor razstave je bil vzgojitelj mag. Aleš Žlebnik.
Slika 1: Vstop na razstavni prostor
Vir: Foto arhiv DŠD Kranj (9. december 2018)

Slika 2: Napad jurišnikov
(Tehnični tečaj v Obervellachu.)

Tokratna priložnostna razstava, odprta za dijake in javnost (slika 1), je poskušala izpostaviti nekatere
tegobe iz frontnih jarkov prve svetovne vojne, ki so jim bili izpostavljeni predvsem moški (slika 2),
vzporedno pa tudi tegobe civilistov v zaledju, katere so v velikem odstotku predstavljale ženske, nove
"pater familias".
Odsotnost moških, ki je pred ženske postavila izzive begunstva, novih delovnih zadolžitev (slika 3) in
zaposlitvenih možnosti, ob tem nenehne nepopolne in slabe novice o najdražjih z bojišč, neobetavne
politične razmere, zlasti pa zlom oskrbe vojakov in civilistov, ki so svoj glas dvignili v demonstracijah
za kruh, mir in narod, so končno tlakovali pot v odločitev za drzni korak v novo konfederativno
urejeno državno tvorbo, Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov (slika 4). V njej smo si Slovenci preko
Narodne vlade SHS v Ljubljani prvič vladali sami, s tem pa postavili osnovo za kasnejšo zgodovinsko
argumentirano podkrepitev osamosvojitvene volje v 90-ih letih 20. stoletja.
Ti dve tematiki – krutost bojevanja na fronti s sočasnim trpljenjem civilistov v zaledju ter zgodovinsko
nastajanje nove države - sta bili dijakom in zunanjim obiskovalcem prikazani preko slike, besede in z
dokumentarnim filmom. Na ogled so bile številne nazorne fotografije takratnih razmer, dopolnjene z
bogatim besedilom in pojasnili, avtor razstave je obiskovalcem tudi ustno predstavil značilnosti
takratnih dramatičnih dogodkov. Dijaki so podoživeli vzdušje tudi z večerjo v zaklonišču, pripravljeno
po vojaških receptih.
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Da ne poudarjamo le obeleževanja
stoletnic v Dijaškem in študentskem
domu Kranj, izpostavljamo še nekaj
projektov, ki so postavili vojaško
dogajanje nekoliko v ozadje in izpostavili
tegobe življenja civilistov. Na prvo mesto
sodi projekt »Ženske v prvi svetovni
vojni« pod vodstvom prof. dr. Marte
Verginelle in dvanajstih sodelavk in
sodelavcev, ki je po štiriletnem obdobju
potujočih razstav in izpostavljanja
različnih poudarkov, sedaj dostopen iz
domačega naslonjača na spletnem
naslovu
http://www.potmiru.si/zenskevprvi/ .
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Slika 3: Vojaška pralno-popravljalna postaja v mestu
Piotrków Trybunalski (Poljska)

Vir:
http://www.bildarchivaustria.at/Pages/ImageDetail.aspx?p_iBildID=15589078
(9. december 2018)

Za tiste, ki jih tematika zanima, pa omenjamo še razstavo v Galeriji na Gradu v Škofji Loki "Nič nam ne
morejo sovražne vojne! - 1. svetovna vojna na Loškem" ( https://www.loski-muzej.si/galerija-nagradu_1/ ), razstavo "NA OBROBJU PEKLA, Idrijsko in Cerkljansko 1914–1918" na dveh lokacijah - na
gradu Gewerkenegg v Idriji in v Cerkljanskem muzeju ( http://www.muzej-idrijacerkno.si/index.php/sl/obasne-razstave-grad-gewerkenegg/item/580-odprtje-razstave-na-obrobjupekla.html ) in za konec razstavo "Proč z Avstrijo!: 33 dni države SHS" v stebriščni dvorani Mestne
hiše v Kranju, na Glavnem trgu 4.
Nekatere od zgornjih razstav bodo odprte vse
do poletja, naša pa se v decembru poslavlja.
V novo leto se podajamo v duhu novoletnih
želja, ki so zaposlovala tudi misli žičničarjev in
telefonistov 11. armadnega korpusa (slika 5)
in želimo krajanom Zlatega polja prijazno in
mirno leto, ki prihaja.

Slika 4: Gremo na svoje v novo državo

Slika 5: Novoletne želje žičničarjev in telefonistov

Vir: Foto arhiv DŠD Kranj (9. december 2018)
Vir:
http://www.bildarchivaustria.at/Pages/ImageDetail.aspx?p_iBildID=15628310
(9. december 2018)

Mag. Aleš Žlebnik
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Na lep novembrski dan smo zopet uspešno izpeljali letos že 11. Korakov bazar.
Večer je bil prežet s pozitivnimi čustvi, pričakovanji in radovednostjo - tako nas v
Centru KORAK, kot tudi naših prijateljev in podpornikov.
Glavni vzrok za radovednost se je skrival v novem konceptu Bazarja. Skupaj z
društvom Klub En korak več, smo izoblikovali koncept, ki je uporabnikom Centra
KORAK, Kranj ponudil drugačne oblike aktivnega sodelovanja na dogodku. Letos so
bili tako vključeni v prodajo na stojnicah, nekateri so sodelovali tudi na recitalih in v
glasbenih točkah v sodelovanju z našima prostovoljcema.

V dvorani je na 11. Korakovem bazarju na malem odru klubovka Jelena Jukič Wilfan v
Studiu KORAK vodila pogovore z gosti na svojevrsten in prijeten način. Njeni
sogovorniki so bili Mateja Korošec, direktorica Centra KORAK, Kranj; dr. Damijan
Perne, hišni zdravnik in psihiater; Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske
komisije v Sloveniji; Tanja Dular, sekretarka na Ministrstvu za delo, družino socialne
zadeve in enake možnosti, Sonja Vidergar, socialna pedagoginja v Centru KORAK,
Kranj in Ivka Pušavec, svojka uporabnika. Večer so nam polepšali tudi glasbeni gostje
Tanja Zajc Zupan s spremljevalko Teo Saksido, Tamburaši iz Kranja in dramski igralec
Aljaž Jovanović.
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Zavestno smo se odmaknili od klasične prireditve s ciljem, da večini obiskovalcem in
podpornikom ponudimo prijaznejši in mirnejši način obiska našega bazarja. Izkazalo
se je, da je ljudem tak koncept večinoma bližji, saj so tudi lažje dostopali do stojnic,
ki so bile razprostrte tako v preddverju kot tudi v dvorani Kongresnega centra Brdo ter
so tako lahko žarele v vsej svoji raznolikosti in lepoti.

Prijatelji Centra KORAK, Kranj, hvala vam za zaupanje in da nas spremljate na naših
poteh. V novem letu vam želimo prijetnih poti, po katerih stopajte lahkotno in varno.
Eva Ristič, Center KORAK, Kranj
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Po neki zgodbi naj bi bil Kitajski zid edina zgradba, delo človeških rok,
viden s prostimi očmi z Luninega površja. Zgodba se je pojavila na
Zahodu že v 18. stoletju in je dobila poseben zagon po odkritju »kanalov«
na Marsu v 19. stoletju. To vprašanje se je v medijih pogosto pojavljalo. V
zadnjem času morda res malo manj. Eni so na vprašanje odgovarjali, da
ga je mogoče videti, drugi pa, da ne. V odgovorih niso nikoli pojasnili,
zakaj se vidi ali zakaj se ne vidi, in kako eno ali drugo dokažemo, kako
pridemo do tako zanesljivega rezultata, da mu verjamemo in zaupamo na
prvi pogled. Tu bomo zdajle na kratko natančno povedali, kako je s to
(Slike v nadaljevanju članka so s svetovnega spleta)
zadevo.

Na dolgo neodgovorjeno vprašanje, koliko je dejansko dolg Kitajski zid, smo pred kratkim
dobili presenetljiv odgovor. Dolg je 21.196 km. Številka je precej višja od do zdaj znane.
Je celo več kot meri polovica Zemljinega obsega (ki je okoli 20.000 km), kar je ogromno
in seveda s prostimi očmi z Lune za človeka vedno zaznavno. Ampak to je zgolj neka
dolžina, ki zajema vsak meter vzdolž zidu po dolinah (dol) in hribih (gor), kar seveda
nanese na tisoče kilometrov. Tako ostaja ta vrednost za dolžino zidu le nek podatek, ki pa
je za kakšen pameten račun popolnoma neuporaben. Po podatkih iz leta 2009 naj bi bil
Kitajski zid dolg 8.852 km, še pred tem pa so ocenjevali njegovo dolžino na okoli 5.000
km.

Na Kitajskem zidu.

Če pri znanih podatkih izračunamo, bi moral človek s prostimi očmi z Lune z
lahkoto razločiti oziroma zaznati Kitajski zid. A ga ne razloči, ne vidi, ne zazna. Zakaj neki?
Zato, ker ima Kitajski zid razen svoje dolge dolžine tudi svojo manjšo višino in še
manjšo širino oz. debelino. Račun pokaže, opazovanje pa potrdi, da 20 metrov visokega
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ali 20 metrov debelega zidu z Lune s prostim očmi niti v sanjah ne moremo razločiti s
take velike oddaljenosti. Obris (meja) zidu se preprosto zamegli, zabriše, se izgubi, ga ni.
Zato zidu ne vidimo.
Z velikim in dolgim Kitajskim zidom je torej tako. S prostimi očmi bi sicer z Lune z
lahkoto razločili (zajeli) njegovo površinsko oz. dolžinsko razsežnost, ne pa njegove
širinske razsežnosti, njegove debeline ali višine. Ne razločimo obrobja, roba, meje. In če
ne vidimo ali zaznamo meje, roba, ne zaznamo ničesar, ne vidimo zidu.

Del silno vijugastega Kitajskega zidu – od blizu.

Dejansko je Kitajski zid veliko preozek (pretanek), da bi ga lahko razločilo
človeško oko s take razdalje, kot je oddaljena Luna od Zemlje. Razen tega tudi ni dovolj
kontrastne barve. Vendar pa so ga zelo redki astronavti v nizki tirnici okoli Zemlje v
idealnih vremenskih razmerah in najprimernejši osvetljenosti včasih le zaznali iz vesolja.
Vendar nikoli z Lune. Končni odgovor na vprašanje v naslovu članka torej je: NE:

Lega Kitajskega zida na zemljevidu Azije; niti zdaleč pa ne viden z Lune ali morda kakšne nizke tirnice, po
kateri je v preteklosti krožil kak astronavt.

Majo Prosen
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Onesnažen zrak je v razvitem svetu najpomembnejši okoljski problem. Prispeva
namreč k nastanku številnih bolezni in skrajšuje življenjsko dobo ljudi. Zato na
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) izpostavljamo, da je zrak v času kurilne
sezone pri nas velikokrat onesnažen, še posebej so problematični delci (PM). Gre za
mešanico trdnih in tekočih snovi, razpršenih v zraku. Njihova glavna sestavina je
ogljik, na katerega so vezane različne škodljive snovi, kot so npr. strupene kovine,
organske spojine.
Delci so različnih velikosti: od saj, ki jih vidimo s prostim očesom, do najmanjših
ultrafinih nanodelcev. Od velikosti delcev je odvisno, kako globoko v dihala prodrejo
in kakšne posledice povzročajo. Najmanjši delci prodrejo najgloblje do pljuč in gredo
naprej v kri. Manjši kot so, dlje v telo prodrejo in bolj so škodljivi.
Kaj povzročajo v našemu telesu?
 Osnova njihovega škodljivega delovanja je povzročanje vnetja. Z vdihavanjem
pridejo v naša pljuča in povzročajo draženje, poškodbe tkiva in vnetje.
Najmanjši delci iz pljuč vstopajo v kri in se s krvjo odplavijo v različne organe:
v srce, jetra, ledvice, možgane... ter tudi tam povzročajo vnetja in različne
škodljive kronične učinke.
 Najpomembnejši so vplivi na srce in ožilje ter na dihala: povzročajo vnetja
dihalnih poti, pospešujejo nastanek astme.
 Pri dolgotrajnem delovanju povzročajo spremembe v krvi in na ožilju, ki imajo
lahko za posledico povečano nevarnost za nastanek krvnih strdkov in infarkta.
 Delci so tudi rakotvorni. Onesnažen zrak, ki je posledica gorenja fosilnih goriv
(nafta, premog, les, naftni derivati) sodi namreč v prvo skupino rakotvornih
snovi, ki dokazano povzročajo raka.
 V zadnjem času povezujejo delce tudi z nekaterimi nevrološkimi boleznimi ter
s sladkorno boleznijo. Škodljivo vplivajo praktično na celo telo.
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Kdo je najbolj ogrožen?
 bolniki z obstoječimi srčno-žilnimi in pljučnimi boleznimi
 starejši ljudje, majhni otroci
 sladkorni bolniki
 zdravi odrasli, ki so intenzivno fizično aktivni na prostem - zaradi poklica,
športa (dihajo globlje, hitreje)
Ob zelo povečanih vrednostih delcev v zraku so najbolj prizadeti kronični bolniki.
Kratkoročno so najbolj ogroženi tisti, ki trpijo zaradi že obstoječih dihalnih in srčnožilnih bolezni, saj se lahko njihova osnovna bolezen hitro poslabša.
Kako ravnati v času povišanih ravni delcev PM10 v zraku?
Svetujemo, da prebivalci ravnajo po priporočilih, ki so objavljeni na spletni strani
NIJZ. Ob povišanih koncentracijah priporočamo zmanjšanje fizičnih aktivnosti, zlasti
na prostem in še posebej pri osebah, ki imajo že sicer težave z dihali, srcem in
ožiljem oziroma zaznavajo težave. Še posebej se smo na to pozorni v obdobjih, ko
so vrednosti delcev več dni skupaj močno presežene.
Zato je priporočljivo spremljati podatke o onesnaženosti zraka v Sloveniji, ki jih na
svoji spletni strani redno objavlja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

50

ZLATOPOLJČAN

Skupaj z ARSO smo na NIJZ pripravili tudi stopenjske napovedi onesnaženosti zraka
z delci in priporočila za ravnanje v obliki barvne lestvice. Različnim stopnjam
onesnaženosti zraka (od nizke, zmerne, visoke do zelo visoke), ki so označene z
zeleno, rumeno, oranžno in rdečo barvo, so priloženi ustrezni zdravstveni nasveti.
Hkrati z napovedjo prekomerne onesnaženosti zraka podaja ARSO tudi osnovna
priporočila za ukrepanje (priporočila glede kurjenja in pravilne priprave drv,
zmanjšanja ogrevanja, uporabe javnega prevoza ...).
Za boljši zrak smo odgovorni vsi; država, pa tudi vsak posameznik, ki z odgovornim
ravnanjem lahko veliko naredi: uporaba javnega prometa, dobra izolacija stavb,
ogrevanje s centralnim daljinskim sistemom, vzdrževane in dobro delujoče peči z
dobrim izgorevanjem, ogrevanje na plin, toplotne črpalke...
Če uporabljamo les, pa le kakovostna, čista in pravilno posušena drva ali druge
oblike pravilno pripravljene lesne mase.
Kurjenje onesnaženega, lakiranega, barvanega odpadnega lesa, smeti, tekstila,
plastike je silno škodljivo. S tem povzročamo sproščanje strupenih snovi skozi
dimnik, ki jih neposredno vdihavamo vsi, mi sami in naši otroci.
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zdravstveno ekologijo,
člani strokovne skupine za Zrak

Podančica (Enterobius vermicularis) je glista, razširjena po vsem svetu. Je
najpogostejša glista, ki povzroča okužbo v zmerno toplem podnebju. Okužbo s
podančico imenujemo enterobioza. S podančico je občasno okuženih od 4 do 28 %
otrok po vsem svetu. Človek je edini znani gostitelj. Okužimo se z zaužitjem jajčec.
Če je parazitov malo, okužba ne povzroča simptomov. Pri večjem številu parazitov pa
poleg hudega srbenja okrog zadnjika, ki je izrazitejše ponoči in moti spanje, bolnik
občuti bolečine v trebuhu, neredno prebavo, slabost in hujšanje. Samica lahko vstopi
tudi v druge odprtine ob zadniku in povzroča vnetje rodil in vnetja spodnjih sečil.
Veliko število zajedavcev lahko povzroči vnetje slepega črevesa. Okužbe se pogosto
ponavljajo, preprečevanje je zaradi dobre prilagodljivosti gostitelja izredno težavno
(1). Podančica se prenaša preko rok v usta in direktno od osebe na osebo. Pojav
enterobioze pri nas je najverjetneje v povezavi z neustrezno higieno rok po uporabi
stranišč in nezadostnim čiščenjem skupnih prostorov.
V Sloveniji v prijavni sistem zbiramo podatke o enterobiozi v skladu z Zakonom o
nalezljivih boleznih (2). V zadnjih desetih letih opažamo porast prijav enterobioze v
vseh starostnih skupinah. Največji porast prijav je v Osrednjeslovenski regiji.
V Sloveniji smo zasnovali raziskavo, v katero so bili vključeni otroci Gorenjske regije,
mlajši od 15 let, s sumom na okužbo z enterobiusom. Otroci so oddali tri perianalne
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odtise na preiskavo skupaj z izpolnjenim vprašalnikom. Raziskava je potekala od
aprila do decembra 2017. V raziskavo smo vključili 234 otrok s kliničnimi težavami.
Od 681 perianalnih odtisov je bilo 146 pozitivnih (19.5 %). Pri 82 otrocih (35 %) smo
dokazali okužbo s podančico. Odzivnost staršev na anketiranje je bila 88 %. V naši
raziskavi smo ugotovili, da je kar 52,7 % otrok z dokazano podančico imelo bolečine
v trebuhu, 48,6 % otrok srbenje okoli zadnjika, 11,1 %, vnetje nožnice. Pri 11,1 % so
opazili gliste v blatu, 11,1 % jih je imelo drisko, 5,6 % slabost, pri 2,8 % otrok so
opazili hujšanje.
E. vermicularis dokažemo mikroskopsko s preiskavo jajčec na celofanskem traku in
preiskavo blata na jajčeca ter parazite. Rezultati raziskave so pokazali, da je za
zanesljivo diagnostiko potrebno pogledati najmanj tri vzorce, odvzete v treh
zaporednih dneh.
Enterobiozo zdravimo z mebendazolom (Vermox®). V primeru dokazano okuženega
otroka se zdravi tudi družinske člane. Bolnik in družinski člani vzamejo eno tableto
(100 mg) in čez dva do štiri tedne ponovno eno tableto. Širjenje lahko preprečimo z
dobro osebno higieno, čiščenjem in razkuževanjem predmetov ( kljuke itd.) ter
stranišč.

Slika podančic v naravni velikosti ( vir Internet).
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