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Spoštovane krajanke, cenjeni krajani!
V prazničnih dneh, ki se nam bližajo, vam želimo
obilo veselja in drobnih radosti, ki sestavljajo mozaik našega življenja.
V prihajajočem letu 2010
pa čim več zdravja,
osebne sreče in zadovoljstva,
ter da bi se vam uresničile vse vaše skrite želje.
Svet Krajevne skupnosti Zlato polje

Inventura 2009
Upam, da ste nas že kaj pogrešali – pa smo se kot vedno, spet potrudili in vam pripravili naše redno
decembrsko čtivo, za vse tiste, ki našega glasila ne vržete proč skupaj z drugimi neštetimi
reklamnimi papirji, ki priromajo v vaše nabiralnike.
Kakor vsak konec leta smo se tudi tokrat pripravili pisati o tem, kaj nam je uspelo uresničiti od
zastavljenih načrtov, pa tudi, kaj smo si zastavili za prihodnje leto, ki je tudi zadnje v tem mandatu,
tako občinske kot krajevne uprave.
Takole na počez menda lahko rečemo, da je bilo leto kar uspešno. Če upoštevamo še splošne
finančne težave, ki jih je porodila svetovna finančna kriza, pa se sploh ne bi smeli pritoževati nad
uresničenimi cilji.
In kaj je bilo takega, da se tako hvalimo, bi lahko porekel kdo od krajanov. Saj se ne, vendar je pa
prav, da se na koncu leta potegne črta in da se pogleda, kaj je bilo postorjenega.
Največji dosežek je obnova Gosposvetske ulice s pripadajočo infrastrukturo. Se še spomnimo,
kakšna je bila – "flika pri fliki, pa vodo drži" – če se malo pošalimo, in zdaj – je kot "nobel" ulica, s
pločnikom po vsej dolžini, pa "rostfrei" količki, pa novo kanalizacijo in odvodnjavanjem (spomnite se,
kako je teklo s ceste na levo in na desno, da so si morali lastniki v hišah omisliti razne ovire zoper
vodo ob nalivih?). Seveda je zadevo financirala občina, tako je bilo dogovorjeno za vse večje
investicije, saj bi sicer na krajevnih skupnostih težko izpolnili vse birokratske zahteve (beri "ovire"), ki
jih zahtevajo take investicije.
Druge uresničene želje so manjše, a za nas vseeno pomembne. Na ulicah med bloki je bilo
postavljenih nekaj prometnih znakov, tako da je vožnja tam bolj varna. Postavljene so bile ležeče
cestne ovire oz. »ležeči policaji« na cesti proti Dijaškemu domu. Dve sta bili položeni tja in že nekaj
časa uspešno opravljata svojo funkcijo. Tudi pločnik po desni strani proti novi ekonomski šoli je bil
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uspešno podaljšan do svojega cilja – šole. Prej se je kar končal, tako rekoč na njivi. Šolarji so v šolo
hodili z blatnimi čevlji, nekateri pa celo »vozili slalom« med avtomobili na cesti. Tudi prehod za pešce
so nam narisali na tej cesti pri Varstveno delovnem centru, da bo pot za uporabnike tega centra in
sprehajalce varnejša.
V bližini omenjenega dela je na novo postavljena ograja, ki deli naseljeni in šolski del naše Krajevne
skupnosti. Žal se je iz finančnih razlogov letos izšlo le do dobre polovice. Naslednje leto se bodo
našla sredstva za dokončanje ograje vse do ceste, ki vodi proti Dijaškemu domu. Ograja bo
pripomogla, da bo med bloki na Kidričevi več miru in tudi nekaj več reda.
Poleti je bilo postavljenih pet košev za pasje iztrebke, dodatno je bil urejen umivalnik s tekočo vodo
na otroškem igrišču pri OŠ F. Prešerna, tlakovanje ob klopcah in vhodu na igrišče. Dodatno smo
utrdili stezice med igrali, upamo pa še na nekaj novih betonskih klopic, ki bodo nadomestile
plastične iz šole.
Pred blokom Zlato polje 3a in 3c je bilo izdelanih nekaj dodatnih parkirnih prostorov – skupaj 12,
urejena je bila zelenica med garažo ZZZS in blokom Zlato polje 2ab, izdelan je bil pločnik ob cesti nad
Savskim drevoredom z obvoznice proti Struževu od stavbe ZZZS do križišča pri novih blokih. Na tem
delu so bile dodane tudi svetilke javne razsvetljave, kar se je zgodilo tudi na klancu od Lidla proti
naselju Zlato polje, ki sicer še čaka na boljše čase, ko bo potek ceste tudi ustreznejši in bo ob njej
tudi pločnik.
V mesecu aprilu je bila v sodelovanju s OŠ Franceta Prešerna uspešno izvedena čistilna akcija, o
kateri smo vam izčrpno poročali v prejšnji izdaji Zlatopoljčana. Za naslednjo akcijo, ki bo v približno
istem času naslednjega leta, se že zdaj priporočamo in vabimo k čimvečji udeležbi, saj bomo čistili
samo za seboj v svojem okolju, ki ga sami onesnažimo. Obvestili vas bomo z oglasnimi plakati.
Izdelana je bila enostranska oporna ograja na stopnicah z obvoznice do parkirne ploščadi ZZZS, kar
ste nas večkrat opozorili krajani, da je potrebno, predvsem v zimskem času, ko so stopnice
poledenele. Na drugih stopnicah v naselje Zlato polje proti garažam je bila dodana še srednja prečka
zaradi večje varnosti otrok. Obe ograji sta bili na novo zaščiteni proti rjavenju in prebarvani.
V zadnjem času se ukvarjamo tudi s problemi, ki jih prinaša bujno drevje in grmičevje. Košnja trave
poteka tekoče, tako kot v preteklosti, s tem da se je sedaj trava kosi tudi na nekaterih delih, kjer se
to prej ni počelo. Obžaganih je bilo precej dreves, nekaj tudi požaganih. Podjetje Flora, ki izvaja poleg
košnje trave in obžagovanja drevja tudi striženje in obrezovanje živih meja, je poleti lepo uredilo živo
mejo, ki teče mimo Tehniškega šolskega centra in še nekaj drugih, kar pa nekaterim krajanom tudi ni
bilo prav. Zaradi preglednosti in varnosti v cestnem prometu je treba poskrbeti tudi za to.
Dobili smo nekaj prošenj za dodatno razsvetljavo in jih bomo v prihodnosti poskušali uresničiti preko
proračuna Mestne Občine Kranj.
Poleg že dobrega sodelovanja z obema osnovnima šolama na Zlatem polju smo navezali še nove
stike z ravnateljem Ekonomske gimnazije, pa z direktorjem Tehniškega šolskega centra in s
predstavnico Dijaško študentskega doma. Kot predsednik sveta KS se veselim sodelovanja, saj se bo
s skupnim dialogom dalo vplivati na dobro vzdušje in odnose med šolami in krajani Zlatega polja.
Na vhodu med bloke naselja Zlato polje smo postavili nov oglasni kozolec, da bi obvestila Krajevne
skupnosti še bolj približali tudi temu delu naših krajanov.
Ukvarjali smo se še z drugimi problemi, ki pa so bolj trdovratne narave – npr. parkiranje na območju
Ledene dvorane ob večjih prireditvah. O tem kako to reševati, se dogovarjamo z upravitelji. Parkiranje
je na splošno bolj ali manj konstantna težava naše KS že nekaj desetletij. V dopoldanskem času je
veliko parkirnih mest zasedeno z vozili nestanovalcev, verjetno so to dnevni migranti na delo v
mestnem območju (banke, zavarovalnice, ZD itd.), v okolici Zdravstvenega doma pa tudi pacienti oz.
obiskovalci.
Med krajani se najdejo ljudje, ki jih taki avtomobili »nedomačega« izvora tako motijo, da jih
poškodujejo, če parkirajo – vsaj tako mislijo – »na njihovem«. Konkretno se je tak primer zgodil neki
občanki, ki je parkirala pred blokom na Kidričevi cesti. Primer preiskuje policija, saj je gospa zadevo
prijavila pristojnemu organu.
Krajane prosimo, da se takih dejanj vzdržijo, saj prosto parkirno mesto brez oznak pač ne more biti
razlog za kaj takega. Bolje je da se vsak najprej vpraša: Ali jaz še nikoli nisem parkiral-a nekje, kjer
nisem zaželen in ali bi zato moral-a dobiti razo po laku avtomobila.
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»Naj prvi vrže kamen tisti, ki je brez greha!« je svetopisemska modrost, ki bi si jo moral k srcu vzeti
vsak in ukrepati v skladu s tem. Parkirni prostori so v naši KS (z nekaj izjemami, ki pa so označene)
vsi od vseh, torej občinski in so javni, prosto dostopni za vse.
Na MO Kranj so se, zaenkrat poskusno, začeli ukvarjati z določanjem funkcionalnih zemljišč. Zadeva
je precej zapletena in rezultati niso najboljši za vse lastnike stanovanj v blokih. Dejstvo je, da se je
večstanovanjske stavbe gradilo preveč na gosto in med njimi ni dovolj prostora za vso potrebno
infrastrukturo in tudi ne za gradnjo zadosti parkirišč. Verjetno bi bila najprimernejša rešitev gradnja
garažno parkirnih hiš, kjer bi krajani imeli možnost kupiti svojo garažo ali parkirni prostor. O tem se
govori že nekaj časa in poskusno bodo take vrste parkirno hišo gradili na Hujah. Vedeti je treba, da je
poleg primernega prostora za gradnjo, ki ga zaenkrat na Zlatem polju nimamo, najbolj pomemben
interes krajanov, da so tako zgrajene garaže pripravljeni kupiti. Če takega interesa ni, potem je
gradnja nesmiselna. Menim pa, da bo v prihodnosti to edina rešitev za obvladovanje mirujočega
prometa povsod, ne samo na Zlatem polju.
Še malo poglejmo v prihodnje leto. Ocena investicij, ki jih v prihodnjem letu lahko pričakujemo na
Zlatem polju, je 93.000 €.
Urejenih naj bi bilo nekaj že aktivnih parkirišč in če bomo našli kaj prostora, bo zgrajeno še kakšno
novo. Dokončala se bo ograja med šolskim centrom in stanovanjskim delom Kidričeve ceste.
Asfaltiral se bo odsek ceste proti Struževu, tam kjer je danes še vedno makadam. Prenovilo in
dogradilo se bo nekaj sprehajalnih poti na območju celotne krajevne skupnosti in če bo vse po sreči
bo zgrajen tudi pločnik na klancu ob cesti od Lidla v naselje Zlato polje. Na tem delu se bo
predvidoma popravil tudi potek ovinka, ki je v sedanjem stanju preoster, neprimeren in nevaren, tako
za pešce kot za voznike. Gotovo bo postavljen tudi kakšen nov prometni znak ali označba na
cestišču, kjer se bo čez leto pokazala potreba po izboljšanju varnosti v cestnem prometu.

Poleg omenjenih projektov se bo še naprej skrbelo za košnjo trave in obrezovanje drevja na
javnih površinah. Upamo, da bo postavljen kakšen dodaten koš za smeti in da bodo sproti
urejene vse težave, ki se pojavijo na komunalnem področju med letom.
Karel Piškur
Predsednik sveta KS Zlato polje

Vabilo ustvarjalnim, osamljenim in vsem ostalim
Vabimo vse naše krajane, ki se ukvarjajo s kako zanimivo dejavnostjo, da se predstavijo v našem
glasilu. V večnamenski dvorani naše KS je možno postaviti razne razstave, zato vabljeni vsi, ki bi se
radi predstavili z svojimi izdelki ali zbirkami, ki jih imate doma.
Poleg tega, da se ukvarjamo pretežno s komunalnimi zadevami, bi namreč radi našli še kake skupne
točke na drugih področjih.
Ob sredah popoldan se že družijo starejši ob tematskih pogovorih z društvom »Z roko v roki«, vabljeni
če bi vas takšen način druženja zanimal. O tem ste lahko prebrali v eni izmed prejšnjih številk
Zlatopoljčana, za sveže informacije pa smo vam na voljo v času uradnih ur. Včasih ima v prostorih KS
sestanek kakšen "hišni svet", ker v svojih blokih za to nimajo prostora.
Vabimo vas, da se nam oglasite, osebno ob ponedeljkih popoldan (glej zadnjo stran platnice) ali po
e-pošti na naslov kszlatopolje@t-2.net in kszlatopolje-predsednik@t-2.net.

Koristne informacije krajanom:
Zastopnica za pacientove pravice
V Kranju imamo zastopnico za pacientove pravice na Gorenjskem – to je dr. Zlata Remškar, ki ima
svoj sedež na Gosposvetski 12, njen urnik pa je ob torkih in četrtkih od 14. do 20. ure, prej pa se je
treba naročiti na tel. 04 2017 109 med 14:30 in 16. uro ob istih dnevih. Morda so tudi vas v
zdravstvu slabo obravnavali, premalo pojasnili kako zadevo ali pa celo storili kako napako, ki vam je
škodila. Če je tako, in če se s tem ne morete sprijazniti, boste morda obiskali dr. Remškar.
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Svetovalna energetska pisarna
deluje v prostorih občine Kranj vsako sredo popoldan. Za brezplačno svetovanje o vaših energetskih
problemih, pravilnih načinih ogrevanja, toplotne izolacije, zamenjave stavbnega pohištva in
možnostih za pridobitev ugodnih kreditov ali celo sofinanciranja vaših energetskih izboljšav se
morate prijaviti na tel 04 2373 121 od 8-14. ure vsak delovni dan.
Mladinske dejavnosti
V Kranju, v mestnem jedru – na Škrlovcu, deluje center za ustvarjalno druženje mladine – preberite
si njihovo objavo v tej številki glasila.
Mladinski kulturni center pa je na Tomšičevi 21, tudi tam se mlade marsikaj dogaja – od turnirjev v
šahu, s kartami Magic the Gathering, do tečajev swinga, capoeira, razstav slik in fotografij itd.
Prenosi dogajanja na slonet.tv.
Brezplačno drsanje v Ledeni dvorani
Mestna občina Kranj ima zakupljenih nekaj ur na drsališču Ledene dvorane na Zlatem polju – takrat
je mogoče brezplačno drsati, proti plačilu pa si lahko izposodite tudi drsalke. Drsanje je mogoče
vsako soboto od 15:30 do 17:00 in nedeljo med 10:00 in 11:30. Za vse informacije se obrnite na
Aleša od ponedeljka do petka med 8:00 in 17:00 na telefonsko številko 041 659 686 ali pa na
elektronski naslov dvorana.zlatopolje@gmail.com. (http://ledena-dvorana-zlatopolje.si)

VABILO
Svet KS Zlato polje vabi vse malčke Zlatega polja v starosti od 1 do 6 let,
da se v spremstvu staršev udeležijo kratke otroške predstave
»TEVŽ IN URŠULINA« z obiskom Dedka Mraza.

V sredo 23.decembra 2009 ob 17.00 uri
v večnamenski dvorani OŠ France Prešeren.
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Vodja policijskega okoliša
g. Damjan Nartnik svetuje
Priprava motornega vozila na zimo poleg ustreznih
pnevmatik, učinkovitih zavor, krmilnega mehanizma in luči
zajema tudi pregled drugih naprav in opreme vozila. Tu je še
vrsta drugih naprav, ki jih mora uporabnik vozila občasno,
pred zimo pa pravočasno in skrbno preveriti:












akumulator - pregledati, očistiti in namazati je treba kabelske priključke ter preveriti
stanje elektrolita v celicah;
hladilni sistem - preveriti je potrebno gostoto in raven hladilne tekočine;
sistem za dovod zraka v vozilo - priporočljivo je preveriti, ali se v sistemu nahajajo tujki
(smeti ali posušeno listje);
olje v motorju - gladina olja mora vedno segati med obe oznaki (max - min) na merilni
palici;
sistem za močenje vetrobranskega stekla - preveriti je treba količino vode v posodi ter ji
dodati zadostno količino sredstva proti zmrzovanju;
metlice brisalcev - preveriti njihovo izrabljenost in jih po potrebi zamenjati;
klinasti jermen - preveriti je treba stanje in napetost jermena, ki zagotavlja vrtenje
alternatorja, črpalke hladilne tekočine in drugih naprav;
sistem za dovod goriva - pri vozilih z dizel motorjem je priporočljivo pregledati in po
potrebi očistiti filter za gorivo;
tesnila vrat - če jih bomo občasno namazali z glicerinom, v mrzlih dneh kljub mokroti vrata
ne bodo primrznila;
ključavnice na vratih in pokrovu prtljažnika - občasen vbrizg WD 40 ali podobnega
penetrirajočega antikorozivnega sredstva bo preprečil pomrznjenje ključavnice.

V avtomobil, pripravljen na zimsko vožnjo, spadata metlica in strgalo za čiščenje stekel. Preverimo
tudi brisalce, morda je guma natrgana ali drugače poškodovana. V posodi s tekočino za čiščenje
vetrobranskega stekla naj bo dovolj tekočine, ki v mrazu ne bo zmrznila. Naprave za odtajevanje in
sušenje vetrobranskega stekla ter naprave za ogrevanje in zračenje morajo zagotoviti normalno
vidljivost skozi steklo. Pred daljšo vožnjo preverimo ali imamo v rezervoarju dovolj goriva. Sneg lahko
preseneti tudi zimsko službo in zgodi se, da vozilo z nemočnimi potniki obstane na cesti, zato tudi
odeja v vozilu ne bo odveč.
December je tudi čas, ko se pojavi uporaba pirotehnike. Policija se vsako leto znova srečuje tudi s
kršitvami na področju uporabe le teh. Najbolj moteča je uporaba »petard«. Medtem ko je takšno
početje posameznikom v zabavo, je ob tem mnogim neprijetno,
vzbuja jim strah, nelagodje in občutek nevarnosti!
Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih
izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline,
raztrganine , poškodbe oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje.
Otroci in mladoletniki radi eksperimentirajo, preizkušajo svoje
sposobnosti in pogum. S spreminjanjem pirotehničnega izdelka
in nepazljivo uporabo se bistveno poveča možnost poškodb. Z
lastno "iznajdljivostjo" lahko dosežejo, da nedolžen izdelek
postane nevaren. Ne dovolite si takšne "inovativnosti", saj so
posledice lahko usodne!
Preden storite kaj takega, dobro premislite, če so oslepitve,
opečeni prsti, prestrašeni sosedje in materialna škoda vredni
poka petarde?
Želim vam lepe in varne dni.
Vodja policijskega okoliša Damjan Nartnik
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DIJAŠKI IN
ŠTUDENTSKI DOM KRANJ
DŠD Kranj je že lepo število let tudi del krajevne
skupnosti Zlato polje, pa najbrž o življenju za
njegovimi zidovi le malokdo od krajanov ve kaj
povedati. Zato se nam zdi prav, da se predstavimo
vsaj s člankom v krajevnem časopisu.

Foto: Tadeja Zagoršek

Pred več kot pol stoletja so dijaki in vajenci, ki so se šolali v Kranju, živeli v dokaj skromnih razmerah
v »gradu«, v starem delu mesta na Tomšičevi ulici, kasneje pa v dijaškem domu na Kidričevi 2 – v
veliki, prostorni stavbi na križišču, kjer so danes stanovanja in nekaj lokalov in trgovin. Dekleta so
bivala v sobah po tri, fantje pa tudi po štirje in več. Dom imel lepo, veliko dvorano za prireditve in
druge dejavnosti ter jedilnico, kjer je bilo zvečer možno gledati tudi televizijo in to le prvo oddajo po
TV dnevniku. Potem so morali dijaki v svoje sobe, vzgojitelji pa so poskrbeli, da je bil po 22. uri v
domu mir in luči pogasnjene.
Leta 1980 je bil na Kidričevi 53 zgrajen nov dijaški dom. Selitev je potekala v snegu, vendar so fantje
in dekleta z veseljem prenašali stole in ostale stvari, saj so vedeli, da bo v novem, sodobnem domu
bivanje lepše in bolj prijetno. Ker je bilo tem času v Dijaški dom Kranj vpisanih čez 500 fantov in
deklet, sta nekaj let obratovali obe enoti – stari in novi dom. Kmalu je v okviru predvidenega
šolskega centra zrasla tudi prva stavba za študente, kjer so bili po nadstropjih poleg sob še vedno
skupni prostori, kasneje pa je bil zgrajen še novi del študentskega doma, ki omogoča bivanje v
apartmajih s kuhinjo in kopalnico. Nekaj časa je bilo v veljavi ime Dom učencev Ivo Lola Ribar, zdaj
pa ima dom uradno ime Dijaški in študentski dom Kranj.
Študentski del doma spada pod Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Študenti si
sami razporejajo svoj čas in način življenja, ki pa mora biti v skladu z osnovnimi pravili bivanja v
študentskih domovih in siceršnjimi normami skupnega življenja v družbi.
Dijaški del doma pa spada pod Ministrstvo za šolstvo in šport in je namenjen oskrbi dijakinj in
dijakov, ki prihajajo iz drugih krajev Slovenije in obiskujejo eno od srednjih šol v Kranju. Poskrbljeno
je za njihovo bivanje in prehrano in vsa druga področja življenja, ki se odvijajo v domu. Fantje in
dekleta bivajo v ločenih skupinah, za vsako skupino je zadolžen vzgojitelj, ki je v stalnem stiku tudi s
starši in šolami. V vsakem dijaškem nadstropju je po 10 sob, čajna kuhinja, sanitarni blok ter skupen
prostor s televizijo in računalnikom. V domu imamo tudi domsko knjižnico, malo računalniško sobo,
mladinsko sobo za sestanke in manjše prireditve, trim kabinet ter veliko jedilnico. Za potrebe
dijaškega in študentskega doma deluje tudi domska pralnica. Kuhinja poskrbi za tri izdatne obroke
na dan, pri kosilu lahko izbiramo med tremi različnimi jedilniki.

Na kosilo lahko pridete tudi kot zunanji gost, poljubno število blokov za kosilo kupite v tajništvu.
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Življenje v domu poteka po določenem dnevnem redu. Vzgojitelj zjutraj zbudi dijake po sobah, sledi
zajtrk in odhod v šolo. Ker imajo zdaj že vse šole pouk le dopoldan, so obvezne dopoldanske učne
ure že preteklost. Pač pa so učne ure obvezne popoldan, ko pridejo dijaki iz šole, pojedo kosilo in si
malo odpočijejo. Po učnih urah je večerja in prosti čas do 21h, ko morajo biti vsi dijaki v domu, razen
če pri svojem vzgojitelju ne prosijo za podaljšan izhod do 22.ure.
Poleg šole in učenja imajo fantje in dekleta dosti časa tudi za navezovanje stikov, sklepanje
prijateljstev in skupno preživljanje prostega časa. Čeprav si brez računalnikov, telefonov in drugih
tehničnih pripomočkov mladi skoraj ne predstavljajo več življenja, jim ponujamo v domu tudi
organizirane prostočasne dejavnosti: ustvarjalne delavnice, aerobiko, domski kino, udejstvovanje pri
domskem časopisu, lahko dobijo po nižji ceni karte za bazen ali drsanje, občasno gostujejo v domu
razne glasbene ali gledališke skupine, organiziramo tudi tečaj prve pomoči in cestno-prometnih
predpisov, deluje domski ansambel, letos smo ustanovili tudi majhno folklorno skupino. Tudi športa
ne manjka: v trim-kabinetu so mize za namizni tenis, v kleti je biljardna miza, enkrat tedensko igramo
košarko, odbojko ali nogomet v bližnji dvorani, v toplih mesecih pa tudi zunaj na igrišču. Vsako
pomlad sodelujemo na Domijadi, športnem in kulturnem srečanju slovenskih dijaških domov. Že
nekaj let izvajamo tudi inovacijske in druge projekte: o skupnem življenju dijakov in študentov pod
eno streho, o spremljanju skupine z digitalno kamero, lani smo uspešno organizirali domske
multikulturne večere, že drugo leto pa smo tudi partnerji v projektu Medgeneracijsko sožitje in
osebnostna rast, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad.

Naši dijaki in dijakinje se udejstvujejo na različnih področjih, posebej pa velja omeniti mlade
športnike – smučarske skakalce in nordijske kombinatorce, ki povečini obiskujejo bližnjo ekonomsko
gimnazijo in imajo v Kranju zaradi sodobne skakalnice lepe možnosti za svoje športno udejstvovanje.
Dosegli so že nekaj vidnih uspehov: skakalci so na svetovnem mladinskem prvenstvu zasedli enkrat
prvo in enkrat drugo mesto, kombinatorci pa so bili letos na Evropskem mladinskem olimpijskem
festivalu – (EYOF) ekipno tretji. Med dijaki v domu najdemo tudi mlade nogometaše, plavalce,
hokejiste, naslednje leto pa pričakujemo še alpske smučarje.
Konec tedna in med počitnicami, ko v domu ni dijakov, nudimo gostoljubje organiziranim športnim
skupinam, ki jih v Kranj privabijo naši športni objekti: olimpijski bazen, ledena dvorana, skakalnica,
plezalna stena. Ker se je število dijakov in študentov zadnjih nekaj let zmanjšalo, delujemo tudi kot
Youth hostel, kjer vedno lahko najdejo sobo raznovrstni gostje z različnih koncev sveta. Letos pa je v
pritličju študentskega doma našel svoj prostor tudi Zavod Korak, ki pomaga pri rehabilitaciji ljudem
po poškodbi glave.
Dijaški in študentski dom Kranj niso samo stavbe in zidovi, ki jih krajani vidite s ceste. V njem je
življenje, je mladost, veselje, dobra volja in številne aktivnosti. Ob tej priložnosti vas vabimo, da se
nam pri kakšni tudi pridružite! Prva možnost bo že 22.decembra, ko bo ob 20.uri v domu na sporedu
monokomedija, februarja pa bomo ponovno pripravili manjšo prireditev v počastitev kulturnega
praznika. Veseli bomo vašega obiska!
Judita Nahtigal
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Skoraj na koncu mednarodnega leta
ASTRONOMIJE
Zajadrali smo že globoko v jesen in se približali zimi. To se vidi tudi po zvezdah. Tipična jesenska ozvezdja
Perzej, Andromeda, Pegaz in Kit so zdaj zvečer še visoko in kraljujejo na nebu, a se bodo kmalu umaknila
proti zahodu. Nadomestila jih bodo zimska ozvezdja s prekrasnim Orionom in številnimi svetlimi zvezdami,
med njimi tudi najsvetlejšo zvezdo neba Sirijem, ki kakor svetlo bleščeč diamant žari v ozvezdju Velikega
psa.
Leto bo torej kmalu naokoli in tako se tudi Mednarodnemu letu astronomije polagoma iztekajo dnevi.
Napolnjeno je bilo s številnimi nepozabnimi dogodki, delavnicami, opazovanji, tabori, predavanji in filmi o
vesolju itn. Marsikaj zanimivega se je letos dogajalo v svetu in pri nas na področju kraljeve znanosti –
astronomije.
Naštejmo nekaj astronomskih dogodkov, ki so pritegnili splošno pozornost pri nas.
Brez dvoma, prvi tak velik dogodek je bila nepozabna razstava Od Zemlje do vesolja na prostem, na
Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju v Ljubljani, odprta 22. junija 2009. Vse do začetka septembra smo si
tam na velikem formatu lahko ogledali umetniške fotografije zvezdnega neba in vesoljskih objektov:
Sonca, Lune, planetov, galaksij pa tudi raznih nebesnih pojavov (slika levo).
Pred kratkim pa so organizatorji MLA 2009 za Slovenijo sporočili, da bodo zaradi velikega zanimanja
ponovno postavili razstavo na istem mestu v parku Tivoli v Ljubljani. Na ogled bo od konca novembra do
sredine februarja.

Z razstave Od Zemlje do vesolja, ki je bila sredi letošnjega poletja v Tivoliju v Ljubljani. Levo: navidezni prehod Venere
(potovanje črnega krožca) čez Sonce, ki smo ga opazovali 8. 6. 2004 iz naših krajev. Desno: Astronomsko-geofizikalni
observatorij – AGO na hribu Golovec v Ljubljani
Foto: Maja Prosen

28. avgusta zvečer se je Ljubljana spremenila v mesto astronomov. Organizirali so najštevilčnejše javno
opazovanje pri nas. Prišlo je okoli deset tisoč radovednih obiskovalcev. Ob 30 večjih in manjših teleskopih
se je trlo ljudi, v dolgih vrstah so potrpežljivo čakali, da bi opazovali planet Jupiter in Luno. Obeh dogodkov
se je udeležil tudi predsednik republike dr. Danilo Türk.
Zanimiva je bila tudi razstava pionirja slovenske amaterske astronomije Pavla Kunaverja z naslovom Moje
zvezdarne v Tehniškem muzeju Slovenije v gradu Bistra, odprta od 16. septembra do 3. decembra 2009.
Prikazovala je, kaj vse je opazoval Kunaver na nebu in to narisal, posebno pa Sonce in njegove pege.
Na dnevih 15. slovenskega festivala znanosti od 22. do 24. septembra so učenci OŠ Franceta Prešerna v
okviru izbirnega predmeta Astronomija šli poslušat ameriško astronavtko s slovenskimi koreninami Sunito
Williams. Bili so zelo navdušeni nad njenim pripovedovanjem zgodb iz astronavtskega življenja.
6. oktobra zvečer je bil na RTV Slovenija dokumentarec o astronomu Tonetu Špenku iz Kamnika, ki
opazuje nebo z zelo zmogljivimi teleskopi in spoznava drobne stvari v vesolju, ki jih še ni videl noben
Slovenec.
V tem letu je stekel tudi projekt Teleskop za vsako šolo. Vlada je v Mednarodnem letu astronomije 2009
velikodušno poskrbela za astronomsko opremo po osnovnih in srednjih šolah, in sicer v znesku 550 EUR
na šolo. Številne šole so to ponudbo izkoristile in se dobro opremile z daljnogledi, okularji in drugimi
tehničnimi pripomočki. Med njimi je tudi OŠ Franceta Prešerna v Kranju.

Glasilu je priložen vprašalnik. Prosimo vas, da ga izpolnjenega vrnete v poštni predal KS.
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V dneh od 22. do 24. 10. 2009 pa je potekal projekt Galilejeve noči kot nadgradnja spomladanskih 100 ur
astronomije. To je bil svetovni astronomski dogodek. V tem času se je zvrstilo na tisoče javnih opazovanj. S
teleskopi naj bi ponovili Galilejeva opazovanja pred 400 leti in to, kar je videl Galilei, naj bi pokazali ljudem.
Široka javnost naj bi tako spet postala pozorna do lepot zvezdnega neba in občutila vsa čudenja, ki jih je
ob svojih opazovanjih občutil Galilei. Zvrstila so se množična opazovanja Jupitra in Lune, ki sta bila tedaj v
zelo ugodni legi za opazovanje. S teleskopom so pri Jupitru opazovali njegove plinaste pasove, na Luni
gore in doline ter kraterje, nadalje pa še Rimsko cesto, sestavljeno iz nepreštevne množice zvezd ter zjutraj
Venero in njeno meno.
V ta projekt se je vključila tudi OŠ Franceta Prešerna. V soboto 24. 10. 2009 se je zvečer pred šolo zbralo
nekaj navdušencev. Slabo vreme pa je pokvarilo opazovanje in je odpadlo. Kljub temu se je planiran kratek
film o Jupitru in njegovih lunah vrtel na računalniku in smo ga lahko gledali, medtem ko smo najbolj
vztrajni čakali na razvedritev. Tega na žalost nismo dočakali.
Vendar so si na šoli zadali nalogo, da bodo Galilejevo noč, to je opazovanje večernega zvezdnega neba z
glavnima »zvezdnikoma večera« Jupitrom in Luno, ponovili oziroma opravili do konca koledarskega leta.
Galilejevo noč pač hočejo doživeti, občutiti. Čakajo le na jasno vreme. Namen imajo obiskat tudi
astronomski observatorij na Golovcu, potujočo astronomsko razstavo Od Zemlje do vesolja pa so imeli na
šoli že od 16. do 20. marca.
Pa še zanimivost. Zgodilo se je letos 9. aprila ob 3. uri zjutraj. Nebo nad Slovenijo je razsvetlil zelo svetel
meteor (utrinek), ki je nato kot meteorit (kos kamna ali železa iz vesolja) padel na Mežaklo. Ta mežakelski,
imenovan tudi jeseniški meteorit, se je v zraku nekaj deset kilometrov visoko razletel. V tem času je bila na
nebu močna eksplozija, ki so jo zaznali ljudje na obeh straneh meje. Bilo je celo nekaj strahu, kaj je to.
Naši astronomi so iz opazovanj meteorja natančno izračunali njegovo tirnico gibanja in območje, kje je
meteorit padel, torej kje iskati razletele drobce – meteoritke. Po iskalnih akcijah so tam res našli nekaj
kosov in so jih že razstavili v Ljubljani. Zdaj jih še preučujejo. To je drugi znani padec meteorita v Sloveniji.
Prvi je padel blizu kraja Avče na Primorskem pred sto leti.
Omenimo še društvo Temno nebo Slovenije, ki se bori proti svetlobnemu onesnaženju nočnega neba. To
društvo je zelo dejavno. Organizira predavanja o energetsko učinkoviti razsvetljavi in novih virih
razsvetljave, ki so morebiti prijazni glede izpustov CO 2 , sicer pa so skrajno škodljivi. Že veliko je naredilo v
prid zmanjšanja zunanje razsvetljave od nastavitve raznih svetilk, ki svetijo v tla in ne bleščijo v nebo, do
izdelave posebnih ekoloških in varčnih svetilk. To je pomembno tudi iz okoljevarstvenih razlogov, za
ohranitev določenih vrst živali in rastlin. Astronomi pa imajo sploh najraje temno nebo, ker se takrat
najbolje vidijo vesoljska telesa, ki jih opazujejo in raziskujejo.
Seveda se bo do koncu leta še marsikaj zanimivega dogajalo na astronomskem področju. Kogar to
zanima, naj na internetu odtipka geslo Mednarodno leto astronomije 2009. Dobil bo ogromno podatkov.
Za zaključek samo še tole. Kljub vsem težavam in skrbem v tem recesijskem času poskušajte tu pa tam
pogledati na zvezdno nebo, občudovati njegove lepote in se radovati. Vsaj za hipec se nekoliko odmaknite
od krute realnosti. Poskušajte se sprostiti in slediti čudovitemu geslu Mednarodnega leta astronomije
2009:

Vesolje je nad tabo, odkrij ga.

Marijan Majo Prosen

Lahko ga tudi predate kateremu od članov sveta KS, ki stanuje v vaši bližini.
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Pred novim letom:
OŠ HELENE PUHAR KRANJ
Ob koncu leta radi obračunamo sami s seboj, naredimo pregled skozi preteklo
leto, se ocenimo, pomirimo za nazaj in naredimo načrte za naprej. Podobno je
tudi v šoli. V Osnovni šoli Helene Puhar Kranj smo letos zastavili nove zgodbe in
za nami je prvo skupno leto, za mano pa prvo leto vodenja te šole. Pred novim
letom se pred nas, tako kot tudi kje drugje, postavlja večno vprašanje Kam? Kaj
zmoremo, kaj znamo in kaj lahko naredimo? Za otroke s posebnimi potrebami v
sodobni družbi, kraju in času. Kje začeti in kje je malo treba, kje je dovolj podlage
in kje je temelj iz katerega lahko vedno gradimo naprej?
Primarna dejavnost šole sta vzgoja in izobraževanje, in glavno poslanstvo šole je učenje. V sodobni učeči
se družbi je šola eden od temeljnih prostorov učenja. Hkrati pa se šola formira kot socialni prostor, v
katerem ustvarja svojo kulturo. Zato je šola socialni prostor učenja. Šola ima temeljno vlogo v opremljanju
posameznika za vstopanje v medosebne odnose. Socialna funkcija šole se kaže že v njenih osnovnih
nalogah, kot so naučiti posameznika pisati, brati in računati. Vsega tega se naučimo v interakciji z drugimi.
Zato imajo rituali, odnosi in kultura šole pomemben vpliv na učenje.
Sodobno izobraževanje mora zadovoljiti zahtevo in potrebo po splošnem učenju kot tudi po učenju
posebnih, socialnih veščin. Značilnosti socialnih odnosov se kažejo v medsebojnih investicijah, pri čemer
posamezniki lahko so ali pa niso indiferentni do drugih. Socialno označuje kompleksni pojav in se
manifestira v bolj ali manj družbenem, kot prijateljstvo, solidarnost, vzajemnost, zaupanje, tolerantnost in
tudi kot izkoriščanje oz. v vseh označevalcih skupnostnega življenja. Bistvo socialnega v šoli je investiranje
v medosebne odnose.
Šola kot organizacija deluje po formalnih in neformalnih pravilih. Formalna pravila določajo zakoni in
pravilniki, neformalna pa norme, vrednote, prepričanja, zaupanje. Šola je prostor, kjer se gradijo tudi
socialne mreže in je pomembna socializacijska organizacija, ki predstavlja pomembno središče socialnih
povezav oz. odnosov za učence, starše in zaposlene. Kako šola vpliva na krepitev moralnih vrednot pri
učencih in na kakovost učenja, je odvisno od odnosov v šoli, med vsemi vpletenimi v življenje in delo šole
in tudi od odnosov šole z bližnjo okolico. Šola učinkoviteje izpolnjuje svoje poslanstvo z medsebojnim
povezovanjem učiteljev in drugih vključenih v vzgojo in izobraževanje.
Ljudje so se od nekdaj zbirali na trgih, v parkih, klubih, restavracijah, kavarnah in drugih družabnih
prostorih. V teh prostorih so se povezovali in ločevali, izmenjavali čenče in nasvete, proslavljali in
sočustvovali. Oblikovali in krepili so vezi, ki jih povezujejo v skupnosti. Gradili so zaupanje in razumevanje.
Nekoč so ljudje hodili na trg po živila in tudi zato, da so izvedeli, kaj je novega. Tudi šola je prostor
druženja, ki lahko spodbuja sodelovanje. Prostor ima simbolni pomen, spodbuja in vzdržuje konverzacijo,
socialni pogovor med ljudmi in omogoča srečevanja.
Faktor medsebojnih odnosov, značilnih za neko skupnost, je torej ključnega pomena. Šola ima vse
možnosti, da ustvari pogoje za neposredno učenje življenja z drugimi. Sodelovanja in tolerantnosti v
medosebnih odnosih se lahko učimo le v takšnem okolju. Šola kot socialni prostor predstavlja učno okolje,
ki bi se moralo ukvarjati z vprašanjem medsebojnih odnosov. Če se zavedamo težav v medosebnih
odnosih in če nam ni vseeno, v kakšni družbi bomo jutri živeli, potem se bomo morali lotiti, tako kot
opozarjajo futurologi, prestrukturiranja naših temeljnih odnosov z drugimi. Šola se zdi najprimernejši
prostor za to. Posameznik se v njej uči in sistem vzgoje in izobraževanja je edini, v katerega se vključujejo
cele generacije.
In če pričakujemo, da bodo otroci znali sodelovati z drugimi, živeti v skupnosti, da bodo presegli
individualizem sodobnega časa, in se znali prilagajati stalnim spremembam, moramo k temu prispevati vsi
v šoli.
Naj bo odstavek iz pesmi Vlada Kreslina, šoli na pot in voščilo vsem sosedom in sokrajanom Zlatega polja.
Da bi si znali vzeti čas za drugega...

Spomnijo se še stari ljudje,
da se je rado hodilo v goste.
Da si se ustavil, pobaral al` gre,
nazdravil še kakšno besedo al` dve.

Dr. Nataša Zrim Martinjak - ravnateljica OŠ Helene Puhar
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Povabilo k nakupu voščilnic
Tudi v letošnjem letu smo se v OŠ Helene Puhar odločili za tisk voščilnic, ki jih narišejo učenci s
posebnimi potrebami. Voščilnice izdajamo že skoraj desetletje.
Motivi na voščilnicah se nanašajo na zimski čas, praznike, darila, dobre želje, na ljudi in dogodke
povezane z novim začetkom. Pri svojem delu in ustvarjanju vsak učenec poskuša delček
prazničnega vzdušja prenesti na papir, tako kot ga vidi samo on.
Na tak način učenci uspešno gradijo svojo samopodobo in postanejo opazni v širši okolici.
Voščilnice skrbno pripravimo in povabimo k nakupu le teh vsakogar, kogar naši motivi pritegnejo
in prepričajo. Vsi kupci so hkrati tudi donatorji šole, saj izkupiček od prodaje vsako leto namenimo
za nakup didaktičnih pripomočkov, ki jih pri pouku potrebujejo naši učenci.
Vabimo tudi vas, da se odzovete z nakupom, že danes ali v prihodnje in tako pomagate učencem s
posebnimi potrebami, k lažjemu in kvalitetnejšemu pouku.
mentor: Mija Kemperle, spec. pedagog

Glasba kot pomoč pri vzgoji otrok s posebnimi potrebami
Pouk glasbene vzgoje v prilagojenem izobraževalnem programu temelji na treh vzgojno izobraževalnih področjih: izvajanju, poslušanju in ustvarjanju. Pri vsakem področju si učenci razvijajo
in poglabljajo glasbene sposobnosti ter temeljna glasbena znanja. Osnovni cilj je v doživljanju
glasbenih vsebin in z njimi povezanih glasbenih aktivnosti. Pouk je naravnan tako, da otrok pozitivne
glasbene izkušnje in interese po želji vključuje tudi v svoj prosti čas.
Pri glasbenih vsebinah moram posebej poudariti terapevtske cilje, saj glasbene dejavnosti
podpirajo socializacijo, ustvarjajo čustveni kontakt, omogočajo komunikacijo, razvijajo motoriko,
usmerjajo vedenje - vzbujajo interes. Glasba ponuja velike možnosti z umetnostnega, pedagoškega in
sociološkega vidika. Novejše raziskave potrjujejo pozitiven vpliv glasbene vzgoje na razvoj učenčeve
ustvarjalnosti, socialnosti, psihomotorike, čustvene stabilnosti, samozavesti, samopodobe,
motivacije, inteligence in logičnega mišljenja. Glasba je tudi sredstvo za odpravljanje stresnih situacij,
sproščanje in boljše počutje učencev. Glasbene dejavnosti, ki jih lahko izvajamo za sproščanje so:
petje, igranje na instrumente, poslušanje, gibno - plesno izražanje, likovno ustvarjanje ob glasbi. Vse
to vpliva na oblikovanje pozitivne razredne klime in socialnih kontaktov. Glavni namen glasbene
vzgoje v šolah s prilagojenim izobraževalnim programom je, da pri učencih budi njihovo doživljanje ter
razvija estetska, socialna in pozitivna občutja.
Z razvijanjem ritmičnega občutja lahko uspešno odpravljamo tudi neskladja v psihomotoriki, ki so
pri učencih s posebnimi potrebami pogosta. Ritem mobilizira motorične funkcije in se navzven izrazi
skozi gibanje. Glasba pa spodbuja gibanje, ki je človekova osnovna dejavnost. Z gibno - plesnim
izražanjem lahko bogatimo učenčev domišljijski in doživljajski svet in vsekakor razvijamo
ustvarjalnost. Z glasbenim poukom vnašamo v šolsko delo sproščenost, učencem pa preko pozitivnih
občutij in izkušenj pomagamo do boljše samopodobe in socialnega zbliževanja.
Edina pomanjkljivost pa je, da imajo učenci, ki obiskujejo program z nižjim izobrazbenim
standardom od petega do devetega razreda le eno uro glasbene vzgoje na teden. Velike možnosti, ki
jih ponuja glasba tem otrokom, ostajajo tako žal neizkoriščene.
prof. defektologije Mateja Žvokelj Kostanjevec
učiteljica na OŠ Helene Puhar
Literatura:
Bunt, L. (1994). Music therapy. London, New York: Routlege
Mees Christeller, E. (1996). Umetnostna terapija v praksi. LJ: Kortina
Učni načrt za prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (2003). MŠZŠ , ZRSŠ.
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Osnovna šola
Franceta Prešerna
Letošnje šolsko leto smo začeli. Večino taborov in ekskurzij smo izvedli že v septembru, kar je zaradi
vremena najbolje. Zimski nas čaka v februarju, medtem ko bodo ostali spomladi. Pričakovali smo, da
bodo na šoli, skladno s sprejetim planom v Mestni občini Kranj, obnovljene dotrajane sanitarije. Na
te težave opozarjamo že leta. Žal se to ni zgodilo. Niti v minimalnem obsegu, ki bi otrokom zagotovil
nek normalen higienski standard. Od leta 1968 ni bilo nobenih večjih posegov razen rednih
vzdrževalnih del. Tople vode ni, kar je za trenutne varnostne razmere težavno. Zaradi tega smo kar
nekaj sredstev vložili v neplanirano zamenjavo vsaj ene pipe v vsakem hodniku in omogočili otrokom
minimalen standard ob pojavu gripe.
Verjetno ste opazili, da poteka stalna dejavnost na otroškem igrišču, kjer se igrišče v sodelovanju s
KS stalno dopolnjuje. V novembru pa so gradbinci ogradili igrišče in se lotili atletske steze. Namesto
atletske steze bo sedaj rolerska steza, ki bo omogočala poleg normalne dosedanje dejavnosti teka,
še vožnjo z rolerji. Ob tem se bo uredila tudi razsvetljava.
Kar nekaj dvomov je bilo, ali je asfaltna podlaga primerna za tek. Verjetno ni najbolj primerna, je pa v
dani situaciji to možnost, da se po dolgih letih dogovarjanj z mestnimi oblastmi in pričakovanj, da se
steza uredi, to priložnost izkoristi. Otroci po asfaltni podlagi v najboljšem primeru tečejo po tri ure na
teden, pa še to le kot ogrevanje nekaj minut pred redno vadbo, ali pa občasno, ko se izvajajo
preverjanja. Nenazadnje bo to priložnost, da morda razmislimo o tem, da bomo namesto teka za
ogrevanje, uporabili rolerje, ki jih bomo nabavili.
V začetku decembra je bilo število zaradi bolezni odsotnih otrok, približno enako kot lani. Stanje
bistveno ne odstopa od preteklih let. Otroci so dobro seznanjeni s preventivnimi ukrepi in jih v
okoliščinah, kot jih imamo, redno izvajajo. V primeru večje odsotnosti pa smo pripravili načrt ukrepov,
ki si ga lahko ogledate na naši spletni strani.
V naslednjem letu nas po načrtih, ki jih je sprejela MO Kranj, čaka veliko novosti. Verjetno
marsikatera zaradi pomanjkanja sredstev ne bo realizirana, še posebej, ker je treba letošnji izpad
nadomestiti. Moti nas predvsem to, da smo bili letos nesorazmerno prikrajšani za planirane posege v
objekte in da bo to težko realizirati drugo leto.
Lahko pa izjavim, da je sodelovanje šole z lokalno skupnostjo vsako leto boljše. Na Kokrici je bilo to
vsa leta zgledno, s KS Zlato polje in KS Struževo pa zadnja leta odkrivamo vse več skupnih interesov,
ki jih uspešno realiziramo. Šola je le eden od pomembnih centrov kulture in dogajanja. Zato bi se
želel še posebej zahvaliti za izredno razumevanje in pomoč predsednika Karla Piškurja in članov
sveta KS. Upam, da bomo v naslednjem letu sodelovanje še poglobili v obojestransko korist.

Vsem krajanom želim, tudi v imenu sodelavcev, srečno, zdravo in uspešno v letu 2010.
Aleš Žitnik – ravnatelj

Tabor »Romi na Zlatem polju«
Na OŠ Franceta Prešerna smo letos v mesecu marcu pripravili 3-dnevni tabor z naslovom Romi na
Zlatem polju. Tabor je potekal v prostorih šole in je bil v celoti brezplačen, sredstva zanj pa so odobrili
tudi na Mestni občini Kranj. Učencem smo omogočili prijetno druženje in spoznavanje z novimi
prijatelji, zato so udeleženci dvakrat prespali v šoli  seveda ob prisotnosti mentorjev.
Na taboru je skupno sodelovalo 54 otrok z OŠ Franceta Prešerna, OŠ Stražišče, OŠ Ivana Tavčarja
Gorenja vas, priključili pa so se nam tudi otroci z OŠ Leskovec iz Krškega ter OŠ Franceta Prešerna
Črenšovci. Potekal je pod okriljem nevladne organizacije Amnesty International Slovenija.
Tabor smo priredili zato, da bi naši otroci dobili priložnost spoznati vsaj delček romske kulture in priti
v stik z vrstniki, ki odraščajo v malo drugačnih okoliščinah kot oni. Vse, kar vedo o Romih, prihaja v
glavnem iz medijev, ki o tej tematiki poročajo večinoma senzacionalistično, samo iz enega zornega
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kota. Naši otroci si na podlagi tega ustvarjajo negativno mnenje o ljudeh, s katerimi niso nikoli niti
spregovorili, niso slišali njihove plati zgodbe, niso videli, v kakšnih razmerah živijo ... In to predvsem
otroci, ki nikakor ne bi smeli nositi pečata zaznamovanih in na rob družbe odrinjenih ljudi zgolj zaradi
svojega porekla.
Nestrpnosti in predsodkom, ki jih srečujemo tudi v naši družbi, največkrat botruje prav strah pred
drugačnostjo, pred tujim  to pa je posledica neznanja oziroma nezadostnega poznavanja določene
tematike. Torej je najboljša pot, da to premagamo, ravno osveščanje, učenje, soočanje z
nepoznanim ...
Čeprav smo na taboru dali prednost romski skupnosti, smo z druženjem ciljali pravzaprav širše. V
našo državo prihaja tudi sicer vedno več ljudi od drugod in če želimo ustvariti pogoje za medsebojno
razumevanje in spoštovanje, moramo že naše otroke začeti vzgajati v tem duhu, jim pokazati, da nas
druge kulture ne ogrožajo, ampak kvečjemu bogatijo. S tem se v veliki meri soočamo pravzaprav že
na naši šoli, kjer je zelo veliko učencev potomcev priseljencev  in vedno več jih bo in veseli smo jih.
Drug od drugega se učimo, se srečujemo z različnostjo in jo skušamo videti v pozitivni luči. Seveda
želimo, da naši učenci vrstnikov od drugod ne gledajo postrani in se jim ne posmehujejo, zato jim
moramo dati čim več priložnosti, da sprejemanje drugačnosti »trenirajo«. Lepo priložnost za to so
imeli tudi na romskem taboru.

KRATEK OPIS POTEKA TABORA

Še pred taborom smo se učenci in mentorji z OŠ Franceta Prešerna za en dan odpeljali na obisk k
romskim učencem v Krško. Prvi stik z njimi je bil na osnovni šoli Leskovec, kjer so se sproščeno
družili v različnih spoznavnih igricah, odpravili pa smo se tudi v romsko naselje Kerinov Grm, da smo
se predstavili staršem romskih otrok. Naši učenci so tako imeli možnost »iz prve roke« videti resnično
podobo romskega življenja.
Prvi dan tabora so se učenci petih sodelujočih šol najprej spoznali med seboj, nato so sledile različne
delavnice, na katerih so se skupaj z mentorji pripravili na sobotno akcijo, ki je potekala v središču
Kranja. Zvečer smo napovedovali prihodnost, si ogledali film in se ukvarjali z gledališkimi
improvizacijami.
V soboto so se nam zjutraj pridružili še romski učenci iz Krškega in Črenšovcev. Z njimi smo obiskali
mestno jedro, romska dekleta pa so navdušila mimoidoče s prikazom tradicionalnih romskih plesov.
Nato smo se razdelili po skupinah (nekateri so peljali goste po mestu, drugi na stojnici nagovarjali
ljudi za podpis apelov Amnesty International v podporo Romom, tretji so vabili meščane na naše
nedeljske delavnice, četrti so bili v vlogi novinarjev ...).
Popoldne smo imeli različne ustvarjalne delavnice, vsi pa smo se spopadli tudi z najosnovnejšimi
romskimi izrazi. Proti večeru smo se družili na plesnih delavnicah; romske učenke so nas skušale
naučiti osnov svojega plesa. Bilo je veliko težje, kot je sprva izgledalo.
V nedeljo so učenci dopoldne dokončali svoje novinarske, filmske in fotografske podvige, nato pa
smo povabili tudi učitelje, starše in krajane na projekcijo kratkih filmov, ki so jih o romskem življenju
posneli učenci in mentorji v Krškem in Kranju, hkrati smo v debati izmenjali svoje poglede na romsko
problematiko.
Na taboru sta tako nastala časopis Cajtinge, ki so ga v celoti pripravili učenci, in kratek film o
dogajanju na taboru Prešernik. Filmček in ogromno fotografij si lahko ogledate na spletni strani:
http://www.youtube.com/watch?v=0NFQNLS0ECo&feature=channel_page
slike pa na
http://www.o-fp.kr.edus.si/slike/0809/Romi_na_Zlatem_Polju_20-22-03-2009/index.html
Namen tabora je bil, da učenci v kar največji meri nastopajo v vlogi učiteljev, da so oni tisti, ki širijo
nekaj pozitivnega v družbi, zato so imeli možnost nagovarjanja javnosti neposredno ter z
novinarskimi, fotografskimi ter filmskimi izdelki.
Morda niste vedeli, da imajo Romi tudi svojo zastavo, ki simbolizira večno potovanje, ne samo
fizično, ampak tudi v duhu.
Dunja Jezeršek - vodja tabora
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Škrlovec – dnevni center za mlade in družine

Center za socialno delo Kranj, Koroška c. 19, Kranj

DRAGI STARŠI in OSTALI!
V socialno preventivnem programu Škrlovec – dnevni center za mlade in družine (ki deluje v okviru Centra
za socialno delo Kranj) nudimo psihosocialno pomoč otrokom, mladostnikom in njihovim staršem, ki se v
svojem življenju soočajo z različnimi težavami in zaradi svoje stiske potrebujejo podporo ter pomoč.
Otroci in mladostniki od 8. do 18. leta starosti se lahko vključijo v naslednje dejavnosti:
prostočasne delavnice; kreativno-umetniška, športna, kuharska, multimedijska, družabna,
pogovorna, bowling, bilijard, streljanje z zračno puško, ogledi filmov itd. (vsak delavnik od 16. do
18. ure),
počitniške dejavnosti (v času šolskih počitnic),
tabori oz. mednarodne mladinske izmenjave,
pomoč pri učenju, druženje, spremljanje, svetovanje itd.
Dejavnosti Škrlovca so brezplačne (manjše doplačilo je potrebno samo ob večjih izletih)! Za več informacij
nas prosim pokličite na tel.: 04/23-73-515 oz. 040-190-560, vsak delavnik od 10. do 18. ure ali nam
pišite na e-naslov: info@skrlovec.net. Lahko pa nas obiščite na spletni strani: www.skrlovec.net

IŠČEMO PROSTOVOLJCE!
V Škrlovcu iščemo prostovoljce, ki bi bili pripravljeni prostovoljno pomagati mladim pri učenju ali druženju,
pri izvedbi prostočasnih in počitniških dejavnostih, taborih itd. in sicer najmanj 1 x tedensko po dve uri.
Za več informacij nas prosim pokliči na tel.: 04/23-73-515 oz. 040-190-560, vsak delavnik od 10. do 18.
ure ali nam piši na e-naslov: info@skrlovec.net. Lahko pa nas obiščeš na spletni strani: www.skrlovec.net
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VABILO NA GLEDALIŠKO PREDSTAVO
22. decembra 2009 OB 20:00 URI
V JEDILNICI DŠD KRANJ, Kidričeva 53
Avtorski projekt Gregorja Čušina

HAGADA
Komedija

Predstava traja 1 uro in nima odmora.

Vstop je prost.

Vse, kar ste od nekdaj hoteli vedeti o Bogu, pa si niste upali vprašati.
Duhovita masovka na mono način z veliko petja in pitja

fotografije Tone Stojko

Izbor, priredba besedil, režija, dramaturgija, kostumografija, scenografija, odrski gib……..Gregor Čušin
Pripoveduje, poje, pije, igra, nastopa, upodablja …………………………………………………………..Gregor Čušin

Hagada je na festivalu Monodrama 2003 na Ptuju prejela nagrado za najboljšo uprizoritev.

AMD
KRANJ

PREVENTIVA
PRAVNI NASVETI IN ZASTOPANJE ČLANOV
INFORMACIJE
LITERATURA IN PRIROČNIKI
VINJETE (AVSTRIJA)
LETOVANJE IN IZLETI
MEDNARODNA VOZNIŠKA DOVOLJENJA
AVTOKARTE
DOVOLJENJA ZA VOŽNJO TUJEGA VOZILA IZVEN SLOVENIJE
4000 Kranj, Koroška 53/d
amd.kranj@siol.net
04/238 02 40 www.amd-kranj.si
AMD KRANJ
.

Želimo vam varno vožnjo
brez nezgod,
predvsem pa zdravja
in osebne sreče povsod,
kjer koli v prihodnje
bo peljala vaša pot.
Upravni odbor AMD Kranj
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Karel Bajd praznoval 102. leto
Kot se spodobi, so predstavniki
lokalne skupnosti tudi letos obiskali
najstarejšega Zlatopoljčana, ki je v
novembru praznoval že 102. rojstni
dan. Za svojo starost se drži odlično.
Kratkočasili so se ob pripovedovanju
vedno novih zgodb iz njegovega
pestrega življenja.
Obiskali so ga predsednik KS Zlato
polje g. Karel Piškur, predstavnik
Društva upokojencev Kranj g. Ludvik
Gorjanc in predstavnica kabineta
župana ga. Nada Bogataj – Kržan in
mu skupaj zaželeli vse dobro.

Svetujemo
Imate odpadek, pa ne veste, kako ga pravilno odložiti?
Vse vrste odpadkov lahko pripeljete v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Zarica (od
ponedeljka do petka, med 12. in 19. uro, ob sobotah pa med 8. in 13. uro) ali v zbirni center pri
zaprtem odlagališču odpadkov Tenetiše (od ponedeljka do sobote, med 7. in 18. uro). Sprejemamo
odpadke iz gospodinjstev in poslovnih dejavnosti. Prosimo vas, da imate ob obisku pri sebi potrdilo o
poravnanih obveznosti za storitev ravnanja z odpadki (zadostuje položnica za obračun komunalnih
storitev), s katerim boste potrdili, da ste vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov na območju
Mestne občine Kranj.
Ločevanje odpadkov je preprosto in okolju prijazno. V boju proti odpadkom je to edina rešitev.
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V boju proti odpadkom
Po 35 letih odlaganja odpadkov na odlagališče v Tenetišah, smo v letošnjem juliju odlagališče zaprli.
Odlagališče bomo morali vzdrževati in varovati še najmanj deset let. Potrebna je bila reorganizacija
odvoza in odlaganja odpadkov, posledično so se povečali tudi stroški priprave odpadkov, prevoza in
odlaganja na druga odlagališča.
Še pomembnejša je tako postala količina odpadkov, ki se odlaga. Ker se zavedamo, da je edini
učinkovit boj proti odpadkom zavedanje ljudi, da se morajo znebiti stare navade, ko smo vse
odpadke metali v isti koš, intenzivno iščemo nove načine, kako ločeno zbiranje ljudem še bolj
približati.
V občini Cerklje in Preddvor smo letos že uvedli nove načine ločenega zbiranja odpadne embalaže od
vrat do vrat. Vzporedno smo zmanjšali število mesečnih odvozov mešanih odpadkov in s tem tudi
mesečne izdatke gospodinjstev. Enako želimo nadaljevati tudi v ostalih občinah.
Prve korake smo naredili tudi na področju ločenega zbiranja bioloških odpadkov. Izbrali smo manjšo
zaokroženo krajevno skupnost Struževo v Kranju, kjer bomo v prihodnjih šestih mesecih poskusno
ločeno zbirali biološke odpadke, ki predstavljajo več kot 30 odstotni delež med nastalimi odpadki.
Gospodinjstvom smo razdelili rjave zabojnike za zbiranje bioloških odpadkov, dodatno pa tudi manjše
posode za zbiranje bioloških odpadkov v gospodinjstvu. Naš cilj je, da na celotnem območju občine
vzpostavimo sistem ločenega zbiranja bioloških odpadkov in obenem pri individualnih hišah
spodbujamo kompostiranje na vrtu.

Kosovne odpadke boste naročali z dopisnico
Tudi naslednje leto bo zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov potekalo preko dopisnic. V decembru
bodite pozorni na posebno pošto, v kateri vam bomo poslali dopisnico za naročilo odvoza kosovnih
odpadkov. Priložili bomo tudi koledarček z urnikom odvoza odpadkov v času praznikov za leto 2009.
Izkoristite torej brezplačno možnost in oddajte kosovne odpadke na pravilen način.
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