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Spoštovani krajani ZLATEGA POLJA
Predolga zima se je končno poslovila, na kidanje smo že pozabili,
čeprav toliko snega ni bilo že dolga leta. Vrtički so ozeleneli in
berivka se je že znašla v skledi kot poživljajoč in svež dodatek v
prehrani z lastnega vrta.
Ko bi le tako bilo tudi na drugih področjih našega življenja –
trepetamo za službe, če jih še imamo, dohodki posameznikov in
družin se nižajo. Razmišljamo kako bomo zmogli skozi leto, ali si
še lahko privoščimo kako daljšo pot, npr. obisk rojstnega kraja.
Bomo še kdaj videli morje in obiskali kako tujo državo ali nam bo
za kòpanje ostala le Kokra ali Sava, morda bazen, če bo
vstopnina primerna za naš žep?
Tudi v krajevni skupnosti so se načrti za izboljšave in novosti
morali skrčiti na najnujnejše, oz. na tisto, kar nam lani ni uspelo
realizirati. Tudi občinska mošnja se je skrčila, zato je za krajevne skupnosti ostalo manj, pa še tisto je
bilo treba prerazporediti za nujne sanacije posledic prekomernega snega, dežja, in drugih naravnih
nesreč, ki nas iz leta v leto bolj prizadevajo. Zemeljsko plazenje v hribovju okrog Jošta, ki prizadeva
cestne povezave, podori ob bregu Kokre, ki ogrožajo stanovanjske objekte, velika sredstva, ki jih je
bilo treba nameniti za pluženje in soljenje cest pozimi, vse to je razpoložljiva sredstva še dodatno
skrčilo. Tako letos ne pričakujemo večjih investicij na območju naše KS, le nekaj novih svetilk javne
razsvetljave in novo igralo na otroškem igrišču. Želje za naprej pa ostajajo:
Kratek opis predvidenih del, ki so v večini zaenkrat in na žalost le želje
OBNOVE CEST KS
adaptacija - preplastitev ceste od RTp Zlato polje do Kalie z izgradnjo pločnika na istem delu
ceste in postavitvijo javne razsvetljave
izgradnja pločnika in javne razsvetljave od Kalie do Bleiweisove ceste
na Bleiweisovi izgradnja prehoda za pešce pri odcepu za Kalio in izgradnja pločnika od tam do
Eurospina.
obnova pločnika ob obvoznici od križišča z ul. Zlato polje proti Supernovi (desna stran)
delna preplastitev cest ulice Zlato polje, Gradnikove ul. in ul. 1. avgusta
adaptacija Koroške ceste od krožišča pri Gorenjski banki do križišča s Kidričevo cesto.
Razširitev ovinka na cesti med vhodoma Kidričeva 15 in 35 (komunalna vozila in druga večja
vozila, npr. gasilska intervencija imajo na tem delu težave.)
izgradnja priključka Levstikova (od križišča z Gosposvetsko) do Bleiweisove
rekonstrukcija ulice in pločnik na ul. Franca Rozmana Staneta in Levstikovi (ureditev in umiritev
prometa)
razbremenitev lokalnega prebivalstva zaradi prometnih in drugih obremenitev, povzročenih s
širjenjem šolskega centra - dostopi za motorizirane dijake in študente po novih dovozih z
Bleiweisove in Koroške ceste
pospešiti prenovo regionalne Kidričeve c. in izgradnjo križišča - krožišča pri OŠ Franceta
Prešerna
urediti križišče pri Lidlu
DOMOVI KS
Nakup pomožnega prostora KS Zlato polje v isti stavbi za potrebe arhiva in skladiščenja
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DRUGI OBJEKTI
izgradnja kolesarske steze, ki povezuje šole na Zlatem polju in obstoječo kolesarsko stezo
Kranj – Polica - Kokrica (pobuda obeh OŠ, VDC in zavoda Korak v dec. 2010)
GRADNJA MANJŠIH PARKIRIŠČ
Izgradnja parkirišč ob bloku Kidričeva 15 - (se prenaša že nekaj let. Sedaj so pogoji izpolnjeni,
transformator je prestavljen, stari se 2013 predvidoma podre – kar se je pravkar zgodilo)
Izgradnja parkirišč oz. parkirne hiše za potrebe Zdravstvenega doma Kranj in bližnjih stanovalcev
- možnost na območju bivše kurilnice Zdravstvenega doma oz. ob že obstoječem parkirišču –
občina je Svetu MOK pravkar predlagala takšen načrt v potrditev.
Poiskati rešitev kaotičnega stanja mirujočega prometa na območju večstanovanjskih objektov
Gosposvetske ulice – (zgoraj omenjena parkirišča bodo k temu pripomogla)
Izdelava projekta in izgradnja parkirišč ali garažne hiše za potrebe blokovskega dela ulice Zlato
polje ob Koroški cesti nad garažami v naselju (danes so tam vrtički)
(pobuda stanovalcev ulice Zlato polje z dne 4.6.2007)
Izgradnja javnih parkirišč ali park. hiše na območju kurilnice pri Dijaškem domu
ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA
Izgradnja otroškega igrišča za otroke s posebnimi potrebami pri OŠ Helene Puhar
Otroško igrišče pri OŠ France Prešeren - dopolnitev igral in zamenjava mivke
Zamenjati dotrajana otroška igrala na travniku v ul. Fr. Rozmana Staneta
Urediti rekreativne površine za odrasle
UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE - novogradnje
Izgradnja javne razsvetljave na cest. odseku od RTP Elektro do Kalie in naprej do Bleiweisove c.
Izgradnja javne razsvetljave ob novem pločniku (od Lidla proti križišču) – nedokončano iz 2012
Izgradnja javne razsvetljave – (1do 2 svetilki) pri Gosposvetski ul. 17 - nedokončano iz 2012
Postavitev 2 svetilk na otroškem igrišču za OŠ France Prešeren - nedokončano iz 2012
Izgradnja javne razsvetljave 2 svetilki ob večstanovanjskem objektu Zlato polje 2b
Razno
Postaviti klopi in koše za smeti ob sprehajalnih poteh po celi KS
(koše predvsem ob poteh, kjer se zadržujejo dijaki in študenti)
Postaviti eno klopco na zelenico za Gosposvetsko 17-19
Obnova črt na cestah in parkiriščih po celotni KS
Obnova stopnic s pločnika proti bloku Kidričeva 38 - 34
Obnova dvojih stopnic z rampe pred blokom Kidričeva 12-16
Povečati obseg rednega obrezovanja in posek drevja
Izgradnja vrtca in jasli na območju Zlatega polja
izgradnja kanalizacije za del ulice Zlato polje (območje individualnih hiš, ki imajo še greznice)
rekonstrukcija in sanacija Savskega drevoreda (včasih glavno sprehajališče Kranjčanov) z
zaščito brega Save pod njim (od Struževega do jezu)
prestavitev oz. sanacija glavne avtobusne postaje in okolice

Svet Krajevne skupnosti ZLATO POLJE je za vizijo naše KS potrdil naslednje besedilo in
ga posredoval Mestni občini KRANJ:
»Želeli bi urejeno KS, kjer bi imeli starejši občani možnost sprehoda po parku, otroci možnost
varnega igranja v bližini stanovanjskih objektov, dovolj parkirnih površin in prometno ureditev, ki bi
omogočala razbremenitev glavnih prometnih tokov skozi naselje (Kidričeva c.). Tranzitni promet bi
bilo potrebno s prometno ureditvijo speljati izven naseljenega območja na severno obvoznico in
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železnico, ki naj bi bila zgrajena čim prej. Vsa križišča je potrebno preurediti v krožišča, ki so
dokazano najbolj varna in najbolj pretočna križišča.
Soglašamo tudi z sprejetjem zazidalnega načrta na SZ delu naše KS. Vendar pri tem opominjamo, da
se najprej zgradi podporna infrastruktura – (parkirišča, dovozne in izvozne poti, javno razsvetljavo,
komunalne vode, park za sprehajanje, otroško igrišče in še kaj kar sodi zraven), šele nato naj se v
prostor umešča ostale objekte, da ne bo prišlo do položaja, kakršen je sedaj zaradi
preobremenjenosti KS z zunanjimi uporabniki zdravstvene in šolske dejavnosti.

Absolutno zahtevamo, da se pri načrtovanju tega dela obvezno vključi tudi ožjo lokalno
skupnost – krajane KS Zlato polje oz. Svet KS Zlato polje.
• Želje sveta KS, ki jih je nujno upoštevati:
- občina kot lastnica naj izda soglasja za brezplačen odstop zemljišč v naseljih z večstanovanjskimi
stavbami za določitev funkcionalnih in pripadajočih zemljišč ob večstanovanjskih stavbah.
- izgradnja vrtca in jasli
- nujno potrebno je zgraditi otroško igrišče za otroke s posebnimi potrebami pri OŠ Helene Puhar
- urediti mirujoči promet na javnih površinah – (okolica nove ledene dvorane, novega učnega
centra pri TŠC in Gimnaziji Franceta Prešerna, okolica Zdravstvenega doma, območje v naselju ul.
Zlato polje)
- urediti park s klopmi za sprehode starejših in drugih občanov ter namestiti tudi kako gibalno
orodje
- ob sprehajalnih poteh in na javnih parkiriščih namestiti več košev za odpadke
- namestiti table za obveznost pobiranja pasjih iztrebkov po vseh javnih površinah
- urediti pretočnost križišč – (pri Prešernovi šoli, pri Kroni (KronTelekom) in pri odcepu za Struževo)
- izgraditi oz. zagotoviti športno rekreacijske površine
- prenova republiške Kidričeve ceste, ki je v zelo slabem stanju, kot tudi glavni kanalizacijski vod, ki
je pod njo
- urediti problematično cesto proti Kalii in naprej do Bleiweisove, ki postaja vse bolj prometna in
nevarna za uporabnike - voznike motornih vozil, predvsem pa za pešce sprehajalce.

• Dolgoročna vizija območja KS Zlato polje:
Zlato polje naj bo ljudem prijazno naselje z vso potrebno infrastrukturo, ki zadovoljuje svoje
prebivalce: park za sprehajanje, rekreacijske površine, otroška igrišča, vrtec in jasli, poskrbljeno naj
bo za čistočo okolja. Zgrajena bo severna obvoznica, ki bo prevzela tranzitni promet. Zgrajena bo
železniška povezava med Brnikom in Naklim, ki bo na severnem delu prečkala našo KS (v bližini
Kalie). Parkirišča bodo zgrajena pod zemljo, tako da bo na površju več prostora za zelenice in drevje.
Na polju proti Polici bo zrasel moderen izobraževalno-rekreacijsko-športni center, pri katerega
načrtovanju bi radi sodelovali tudi predstavniki Krajevne skupnosti. Severna obvoznica in železnica
ga ne smeta presekati, zato morata biti zgrajeni čim bolj severno.
Prometa bo manj, saj mora biti na periferiji omogočeno parkiranje tranzitnim potnikom oziroma
tistim, ki v Kranj hodijo v službo, tako da v mestu in v naseljih ne bo tako kot danes, kjer so
vsakodnevno parkirana vozila tistih, ki v Kranj hodijo v službo. Pot v mesto bo urejena z lokalnim
javnim prevozom. Križišča naj bodo pretežno urejena kot krožišča.
Ob večstanovanjskih stavbah bodo urejena funkcionalna in pripadajoča zemljišča.
PS.: Kot mestna krajevna skupnost želimo, da se pri pripravi oz. korekciji Strategije Mestne občine
Kranj dobro premisli in izdela strategijo, ki bo oživila tudi staro mestno jedro. Opozarjamo, da je za
uspešno mestno jedro potrebna duša mesta. Dušo pa mestu dajejo njegovi prebivalci v sožitju z
gostinsko, turistično in ostalo ponudbo, ki je za staro jedro primerna. Sedanje stanje tega ne
omogoča. Podobne občutke ima marsikateri Kranjčan že danes, ko se na primer v nedeljo popoldne
sprehodi skozi mesto. In tako bo staro jedro mesta Kranja (p)ostalo mrtvo, sicer lepo tlakovano,
zaprto za promet in na zunaj lepo urejeno, vendar brez utripa življenja in brez duše.«
Predsednik Sveta KS Karel Piškur
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UMESTITEV NOVE AVTOBUSNE POSTAJE
NA ZLATEM POLJU
V sklopu celotne ureditve območja zdravstvenega doma umeščamo v prostor avtobusno postajo.
Problem centralnega avtobusnega terminala je star vsaj tri desetletja. Lokacija avtobusnega
postajališča med Bleiweisovo cesto in Stošičevo ulico je bila predstavljena kot začasna varianta, ki
pa je aktualna še danes.
Dejstvo je, da je »začasno« postajališče premajhno, z neprimerno infrastrukturo, ni dvignjenih
peronov, dostopi do avtobusov so nepokriti in funkcionalna zasnova samega objekta ne premore niti
zaprte čakalnice. Prostor za nov terminal se odpira severno od obstoječega zdravstvenega doma,
med Kidričevo cesto in OŠ Franceta Prešerna. Lokacija je manj kot 500 m oddaljena od sedanjega
postajališča in omogoča gradnjo modernega, Kranju nujno potrebnega avtobusnega terminala.

Prometna povezanost
Z rekonstrukcijo Kidričeve ceste in gradnjo krožišča se predvidi samostojni priključek za avtobusni
terminal. Medkrajevni avtobusi iz Ljubljane bi vozili po Ljubljanski cesti, z Jesenic pa po Koroški in
bi preko Kidričeve ceste prihajali na avtobusni terminal. Ob tem bi se izognili vožnji skozi center
Kranja po Jelenovem klancu. Po gradnji severne obvoznice bi medkrajevni promet preselili nanjo, saj
bo oddaljena od predvidene lokacije okrog 1,5 km.

Primerna velikost površine, ki leži blizu mestnega središča.
Lokacija omogoča gradnjo terminala s površino 5100 m2 s pripadajočimi objekti površine 320 m2.
Terminal naj bi obsegal 14 pokritih peronov za medkrajevni promet in 4 perone za mestni promet. V
objektih so predvideni prostori avtobusnega podjetja, čakalnica, sanitarije in gostinski lokal. Kot
sestavni del postaje bi bila tudi garažna hiša pod avtobusnim terminalom. Garažna hiša naj bi imela
tri etaže s predvidenimi 420 parkirnimi mesti.

Odlično dopolnjevanje z obstoječimi vsebinami
Terminal bo preko podhoda s Kidričevo cesto povezan z objekti zdravstvenega doma in garažno
hišo. Garažna hiša je nujna tudi za delovanje zdravstvenega doma in omogoča uporabo storitve
»parkiraj in uporabi mestni promet«.
V neposredni bližini je šolski center, med največjimi uporabniki bodo zagotovo učenci, dijaki in
Študenti.

Informacije: Mestna občina Kranj, obcina.kranj@kranj.si
04/23 73 150

(PREDVIDENA UREDITEV; iz brošure »KRANJ, MESTO PRILOŽNOSTI«, ki jo je izdala MOK aprila 2013)
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KAKŠNE NAJ BODO NOVE FASADE
STARIH BLOKOV NA KIDRIČEVI
Razstava študije Fakultete za arhitekturo v Ljubljani o možni barvni ureditvi blokov
ob prenavljanju fasad na Kidričevi cesti
Ob seznanitvi z občinskim odlokom o fasadnih barvah večstanovanjskih objektov, ki omogoča
prenovo fasad le s soglasjem občine k novemu videzu blokov, je svet KS ZLATO POLJE lani
sprejel odločitev, da se izdela nek model prenove fasad, posebej najstarejšega dela naselja.
V zadnjih letih pred sprejetjem tega odloka se je namreč v Kranju (in tudi drugod) pojavilo kar
nekaj kričečih novih fasad, ki so urbanistom dale misliti, da je treba postaviti neke omejitve. Z
odlokom, o katerem smo v našem glasilu že poročali, so prenovo fasad glede barve omejili na
odtenke obstoječih fasadnih barv.
Naša Kidričeva bi bila s tem obsojena na večno sivino, na naravne barve peska v različnih
odtenkih.
Našo pobudo je Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani, skupina študentov pod vodstvom znanega
arhitekta prof. Jurija Kobeta in Roka Žnidaršiča kot asistenta, z veseljem sprejela in izdelala
variantno študijo, tako možnih kombinacij barv na eni fasadi kot kombinacije barvne ureditve
celotnih karejev in uličnega sistema Kidričeve ceste.
Ob prireditvi ob 49-letnici ustanovitve KS Zlato polje, ki je bila v torek, 11. junija letos, se je
zgodila tudi otvoritev razstave te študije, ki bo do konca šolskega leta (30. junija) na ogled v OŠ
Franceta Prešerna. Razstava obsega tako grafični del s študijami združljivosti barv in odtenkov
kot predloge za posamične bloke, na ogled pa je tudi na maketah, ki prikazujejo dve variantni
rešitvi. Prebivalce s Kidričeve še posebej vabimo na ogled, saj se otvoritve ni udeležilo prav
veliko tistih, ki bodo udeleženi pri prenovi fasad, ko se bodo lastniki stanovanj o tem odločali.
Za vse koordinatorje blokov na Kidričevi je KS pripravila izvod 21-stranske grafične predstavitve
z rešitvami ureditve fasad posameznih blokov, zato vas vabimo, da jih prevzamejo naslednji prvi
torek v mesecu, t.j. 2. 7. od 17. do 18. ure v tajništvu KS Zlato polje in jih hranijo kot dokument
vsaj do takrat, ko bodo prenavljali fasado in bodo iskali soglasje občine.
Študijo bomo predložili tudi občini kot izhodišče za izdajo soglasij k prenovi fasadnih oblog.
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PRAZNIK KS ZLATO POLJE in PRAZNOVANJE
Krajevna skupnost je najmanjša lokalna skupnost, ki jo naša zakonodaja še podpira. Prejšnja
občina Kranj je imela čez trideset krajevnih skupnosti, sedanja Mestna občina Kranj jih ima 26,
od tega približno pol mestnih (kot je naša, pa Vodovodni stolp, Planina, Center itd.) in pol
primestnih (kot so Britof, Hrastje, Bitnje, Jošt itd). Ponekod, nekako bolj v primestnih, je
krajevna skupnost združevalni faktor, ki ob posameznih priložnostih združi ljudi – npr. ob
krajevnih praznikih, novoletnih in drugih praznovanjih, v mestnih pa to nekako ne zaživi tako,
kot bi si v vodstvu KS želeli. Naših dobrih 3000 krajanov nekako živi brez krajevne skupnosti,
najbrž bolj ali manj tudi brez občine in ju ne potrebuje, razen kadar se pojavi kak problem.
KS Zlato polje že 27. leto zapored
vabi svoje prebivalce k udeležbi na
krajevnem prazniku, ki smo ga
določili na dan ustanovitve, t.j. 9.
junija 1964. Še posebej vabimo naše
najstarejše krajane, ki se tudi
najbolje odzovejo in smo jim za to
tudi hvaležni, ostali krajani pa le
redko najdejo čas za obisk, če ravno
na prireditvi ne nastopa tudi njihov
potomec, in to nas malo žalosti.
Zato smo bili letos pravzaprav kar veseli obiska kakih sedemdesetih krajanov, ki so prisluhnili
najprej arhitektu prof. Kobetu, ki je predstavil barvno študijo fasad na Kidričevi, nato pa še
prikupnim nastopom učencev z OŠ Helene Puhar in nastopu deklet z OŠ F. Prešerna ter
pozdravnim nagovorom predsednika sveta KS Karla Piškurja ter podžupana Mestne občine
Kranj Janeza Freliha. Slednji je opisal nekaj načrtov, ki se pripravljajo za naše območje, vendar
je do njihove uresničitve še daleč. Več o tem izveste v drugih člankih te številke glasila.

Po koncu nastopov so udeleženci še posedeli v jedilnici, kjer so nam pripravili prigrizke –
obložene kruhke, dobro pecivo, pospremljeno s svežimi jagodami, češnjami in drugimi
dobrotami.
Vsem udeležencem in nastopajočim ter ostalim, ki so se trudili, da bi praznovanje lepo izpeljali,
posebej obema šolama, se KS toplo zahvaljuje in ceni njihov prispevek.
Želimo pa si, da bi v bodoče pritegnili več obiskovalcev in tako vsaj enkrat na leto združevali
naše krajane tudi na osebni ravni, ne le kot sosede, temveč tudi kot sokrajane in znance, ki bi
lahko postali še kaj več, in bi si lahko na koncu rekli: Tole je bilo pa res dobro praznovanje. (ZK)
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UPOŠTEVAJMO PROMETNO SIGNALIZACIJO

Sedaj veljavni Zakon o pravilih cestnega prometa glede gornjega prometnega znaka, ki pomeni
območje za pešce oz. območje umirjenega prometa z dovoljeno hitrostjo vozil do 10 km/h, pravi:
Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prometnim znakom dovoljeno hitrost v območju za
pešce, v območju umirjenega prometa ali v območju omejene hitrosti, se kaznuje:
1. z globo 40 €, če prekorači hitrost do vključno 5 km/h;
2. z globo 80 €, če prekorači dovoljeno hitrost nad 5 do vključno 10 km/h;
3. z globo 300 €, če prekorači dovoljeno hitrost nad 10 do vključno 20 km/h. Vozniku motornega
vozila se izreče tudi 3 kazenske točke;
4. z globo 1.000 €, če prekorači dovoljeno hitrost nad 20 do vključno 30 km/h. Vozniku motornega
vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk;
5. z globo 1.200 €, če prekorači dovoljeno hitrost za več kot 30 km/h. Vozniku motornega vozila se
izreče tudi 18 kazenskih točk.
V naselju, kjer je omejena hitrost, pa:
(5) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prometnim znakom omejeno hitrost na cesti v
naselju, se kaznuje:
1. z globo 40 €, če prekorači hitrost do vključno 5 km/h;
2. z globo 80 €, če prekorači hitrost nad 5 do vključno 10 km/h;
3. z globo 250 €, če prekorači hitrost za več kot 10 do vključno 20 km/h. Vozniku motornega vozila
se izreče tudi 3 kazenske točke;
4. z globo 500 €, če prekorači dovoljeno hitrost za več kot 20 do vključno 30 km/h. Vozniku
motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk.
5. z globo 1.000 € če prekorači dovoljeno hitrost za več kot 30 do 50 km/h. Vozniku motornega
vozila se izreče tudi 9 kazenskih točk.
6. z globo 1.200 € če prekorači dovoljeno hitrost za več kot 50 km/h. Vozniku motornega vozila se
izreče tudi 18 kazenskih točk.
Tega se mnogi vozniki vse premalo zavedamo – npr. območje ulic F. Rozmana - Staneta, 1. avgusta,
Gradnikova in ulica Zlato polje – blokovski del je v režimu 10 km/h, ki pa po naši laični oceni skoraj
nikoli ni upoštevana.
Novele, ki se obetajo, pa bodo kazni še zaostrile – najostrejša celo z odvzemom vozila.
Zato vsem voznikom na teh ulicah opozorilo, da navedene omejitve upoštevajo. Znotraj celotne KS
Zlato polje nikjer ne smete voziti več kot 50 km/h (glavna Kidričeva, Koroška, Bleiweisova), drugje pa
30 ali celo samo 10 km/h.
Pa srečno vožnjo in srečno tudi vsem pešcem in kolesarjem!

Sestavila ZK
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POLICIJA SVETUJE
PREVENTIVNO OBVESTILO O TATVINAH IN VLOMIH
Policisti so v zadnjih mesecih obravnavali več kaznivih dejanj zoper premoženje, med katerimi je
bilo največ tatvin, vlomov v stanovanjske hiše in v vozila. Dejanja so storilci največkrat storili
tako, da so izkoristili dostop do objekta storitve in stvar vzeli, kar v splošnem pomeni, da lastniki
v nekaterih primerih svojih objektov niso zaklepali, vrednejše stvari v vozilih so puščali na vidnih
mestih, stvari so odlagali tako, da jih niso imeli pod nadzorom in podobno. To so tatovi izkoristili.
Storilci so si v kaznivih dejanjih največkrat prilaščali zlatnino, denar, vrednejšo tehnično opremo
ter seveda druge, bolj ali manj vredne predmete in stvari, ki so bili v teh prostorih na vidnejših
mestih. Zato svetujemo, naj ljudje poskrbijo vsaj za osnovne zaščitne ukrepe, kot npr. zavarujejo
naj se pred vlomom v stanovanje ali hišo; naj ne odpirajo vrat neznancem, varnostno verižico pa
naj imajo vedno zataknjeno; poskrbijo naj za zaščito svojega vozila; predmetov naj ne puščajo
brez nadzora ali varstva oz. na vidnem mestu; v javnosti naj ne razkazujejo denarja, kartic in
drugih vrednejših predmetov in podobno. S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje
lastnine lahko namreč že sami precej zmanjšajo priložnosti za izvršitev kaznivih dejanj in se
hkrati izognejo neljubim dogodkom.
Več o nasvetih, kako ravnati in kako se zavarovati pred vlomilci in tatovi si lahko ogledate tudi
na internetni povezavi: http://policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/8865-vlomilci-intatovi-niso-na-dopustu-preventivni-nasveti-policije.

Želimo vam prijetno in varno preživljanje poletnega dopusta in počitnic!
Damjan Nartnik – vodja policijskega okoliša
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Gosposvetska 12, 4000 Kranj, tel.: +386 (0) 42017100 fax.: .: +386 (0) 42017113
Enota za nalezljive bolezni

Uporaba klimatskih naprav in zdravje
Najnevarnejši direktni podnebni učinek na človeka so visoke temperature. Hitri odkloni takih
temperatur žal terjajo tudi življenja. Statistike smrtnih primerov in sprejemi v bolnišnice kažejo
velik porast predvsem v vročih dneh. Človek se tako kot večina živih bitij na vročino v okolju v
neki meri prilagodi. V vročem okolju se žile v koži razširijo, krvni obtok se pospeši, poveča se
znojenje. Znoj na koži izhlapeva in pri tem jemlje telesu toploto. Skorja telesa se ogreje, sredica
ohlaja. Več kot toliko pa naš organizem ne zmore in predvsem pri težkih bolnikih te prilagoditve
lahko odpovedo, zato ni dileme ali so klime potrebne ali ne. Vsekakor so potrebne, težki bolniki
jih potrebujejo. Seveda so koristne tudi za prijetnejše življenje ostalih, vendar pa jih moramo
pravilno upravljati in vzdrževati.
Klima deluje blagodejno zaradi nižanja temperature, pa tudi čiščenja zraka in uravnavanja
zračne vlage. Z onesnaženim zrakom se praktično srečujemo povsod, doma, v službi ali drugih
zaprtih prostorih. Kakovost zraka je odvisna od stopnje vlažnosti, starosti prostora, oblike
ogrevanja, izbire talnih oblog, izbire izolacijskih materialov, prisotnosti domačih živali, kadilcev v
prostoru in podobno. Smog in izpušni plini namreč še zdaleč niso edina ali največja nevarnost
za naša dihala. Raziskave kakovosti zraka v zaprtih prostorih namreč kažejo, da je pri ljudeh
glavni vzrok za težave z dihanjem, astmo, alergijami ter podobnimi obolenji povezan ravno z
onesnaženim zrakom v naših domovih, pisarnah itn. Poleg prahu, pršic, dlak in dima se v
stanovanju lahko iz gradbenih materialov, premazov za les, čistil in podobnega izločajo kemične
sestavine, ki povzročajo ali poslabšujejo alergije. V slabem zraku se slabo počutijo tudi najbolj
zdravi ljudje. Posledice so glavoboli, utrujenost, pomanjkanje energije za delo, slaba
koncentracija in moteno spanje. Klimatska naprava tu lahko naredi veliko, v primeru, da pa je
klimatska naprava slabo vzdrževana ali zanemarjena, je sama lahko povzročitelj slabega zraka
in omenjenih težav. V klimatiziranih prostorih ni dovolj skrbeti samo za primerno temperaturo,
kroženje in vlažnost zraka, temveč tudi za njegovo mikrobiološko kakovost. Zrak iz klimatskih
naprav, ki niso redno vzdrževane, je pogosto slab in včasih neprijetnega vonja. Vlažna, umazana
in temna mesta v klimatski napravi so namreč idealna za razvoj in razmnoževanje bakterij,
plesni ter glivic. Izpostavljenost tem in drugim onesnaževalcem pa lahko povzroči neprijetne
reakcije, kronične bolezni in »sindrom bolne stavbe«. Najpogostejše tegobe, ki so povezane s
sindromom bolne stavbe, so razdraženost in suhost sluznice oči, nosu in grla, kašljanje,
srbečica, pogosta vnetja dihal, glavobol ter duševna utrujenost. Pravilno vzdrževanje in redno
menjavanje filtrov je zato pogoj, da bo klima delala dobro. Ne glede na to, kako odločno
proizvajalci in prodajalci zatrjujejo, da je njihova klimatska naprava za okolje praktično brez
posledic, to ne drži. Klimatske naprave so energetsko zelo potratne. Za uporabo klimatske
naprave moramo upoštevati nekaj koristnih navodil: Med uporabo klime moramo zapreti okna
in vrata; čeprav klimatska naprava prezračuje prostor, je priporočljivo od časa do časa na hitro
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odpreti okno in prostor dodatno prezračiti, še posebej, če se v prostoru uporablja hlapne
dražilne snovi, npr. barve ali lake. Termostat klime nastavimo na temperaturo 3 - 4 (do največ 8)
stopinje nižje, kot je zunanja temperatura. Temperaturne spremembe in spremembe vlažnosti
zraka, ki pri prehajanju iz enega prostora v drugega presegajo omenjeno temperaturno razliko,
povzročajo reakcije na sluznici zgornjih dihal, predvsem v nosu. Pri prehodu v hladnejše okolje,
ki je klimatizirano, sluznica nabrekne, oteži dihanje skozi nos, nabrekne pa tudi sluznica v
sinusih, kar povzroča glavobol in občutek napetosti. Prostor zaščitimo pred neposrednimi
sončnimi žarki z zavesami. V vročini oblečemo lahka in zračna oblačila. Redno menjajmo in
čistimo filtre klimatskih naprav. V nasprotnem primeru lahko postane klima gojišče bakterij,
gliv. Prav tako se moramo zavedati, da je za ohladitev prostora potreben določen čas.
Nastavitev termostata na najnižjo mogočo temperaturo ne bo skrajšala tega časa.
Ko prepoteni vstopite v prostor ali se usedete v avto, ne vklopite takoj klime in ne delajte
prepiha. Nenadna sprememba temperature lahko negativno vpliva na vaše zdravje in kaj hitro
se boste podhladili, začeli kašljati, dobili vnetje in celo angino. Zato postopoma ohlajajte prostor
ali avto in ne delajte prepiha.
Med vožnjo ali bivanjem v klimatiziranih prostorih pazite na višino temperature. Pri vožnji z
avtomobilom lahko sicer naravnate temperaturo na 22 stopinj Celzija, če je zunaj 31 stopinj
Celzija, vendar pred izstopom iz avtomobila povišajte temperaturo v avtomobilu. Priporočljiva
razlika med zunanjo in notranjo temperaturo naj bi bila med štiri in šest stopinj Celzija.
Napisala: Doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Koristni kontakti za krajane
Vzdrževanje cest - MOK Aleksandar Delič
tel.: (04)237-31-39, e-pošta: aleksandar.delic@kranj.si
Vzdrževanje cest - Komunala - (vodja enote) Primož Bajželj
tel.: (04)281-13-51, e-pošta: pbajzelj@komunala-kranj.si
Pluženje, meteorna kanalizacija - Komunala – (operativa) Janez Lukan
Tel.: (04)281-13-52, e-pošta: jlukan@komunala-kranj.si
Javna razsvetljava, košnja trave, obrezovanje drevja – MOK - Stanislav Koren
Tel.:(04)237-31-57, e-pošta: stanislav.koren@kranj.si
Javna razsvetljava - Vigred (koncesionar)
Tel.: (04)253-11-33, e-pošta: info@vigred-elektro.si
Košnja trave, obrezovanje drevja - Flora - (koncesionar)
Tel.: (04)231-54-40
Mestna inšpekcija, redarstvo - MOK
Tel.: (04)237-31-97
Klic v sili ob naravnih nesrečah (potres, poplava, …) Tel.: 112
Divja odlagališča, smeti v naravnem okolju lahko prijavite na:
e-pošta: mestna.inspekcija@ktranj.si
ali na naslov: Mestni inšpektorat, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
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Na OŠ Helene Puhar

»Pustite me zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom
pogumna v svojem poskusu«
To so besede zaprisege Specialne olimpiade, ki jih je 11. 5. 2013 na kranjskem stadionu povedala
Eva Meglič, udeleženka 20. iger Specialne olimpiade Gorenjske. Specialna olimpiada je svetovni
program športnega treninga in tekmovanj, ki so namenjeni osebam z motnjami v razvoju ne glede na
njihove sposobnosti.
Organizator letošnjih že 20. Iger specialne olimpiade Gorenjske je bila Osnovna šola Helene Puhar
Kranj. Kljub zelo slabemu vremenu, ki je bilo ves letošnji maj in začetek junija ena glavnih tem vseh
pogovorov, smo vsi zaposleni upali in verjeli, da bomo pri organizaciji iger uspešni in da bomo igre
spravili pod »streho«. In res se nas je vreme v soboto, 11. 5. 2013, usmililo. Dve uri pred otvoritvijo
iger je še obilno deževalo, ko pa se je bližal začetek tekmovanj, je le še rahlo deževalo.
Pred začetkom so dobre rezultate, športno sodelovanje in prijetno druženje po tekmovanju vsem
udeležencem zaželeli: kranjska podžupanja Nada Mihajlović, predsednica Zveze Sožitje Katja Vadnal
in v.d. ravnatelja Janez Cuderman. Po zaprisegi učenke Eve Meglič je tekmovalce, njihove trenerje,
spremljevalce in navijače na noge dvignil naš učenec Matic Tičar, ki je zaigral na harmoniko.
Njegovemu nastopu je sledila plesna točka naših učenk. Po plesni točki pa so dobro ogreti
tekmovalci že nestrpno pričakovali, da se pomerijo v športnem tekmovanju.
Iger se je udeležilo deset ekip: Center za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica, Varstveno delovni
center Jesenice, OŠ 27. julij Kamnik, Sožitje Škofja Loka, OŠ Jela Janežiča Škofja Loka, Društvo
Sožitje Mengeš, Društvo Sožitje Radovljica, OŠ Antona Janše Radovljica, OŠ Poldeta Stražišarja
Jesenice in OŠ Helene Puhar Kranj. Ne glede na slabo vreme so skoraj vsi, ki so napovedali udeležbo,
prišli na igre, tako da se je pomerilo preko 170 tekmovalcev. Spremljalo jih je preko 50 trenerjev in
veliko glasnih navijačev, ki so jih spodbujali med tekmovanji. Udeleženci tekmovanja so se na
kranjskem stadionu pomerili v atletiki z metom žogice, skokom v daljino z mesta, teku na 400, 200,
100 in 50 metrov ter štafetnim tekom. V telovadnici OŠ Helene Puhar Kranj pa so potekala
tekmovanja v elementih košarke in namiznem tenisu.
Posebnost specialne olimpiade je, da so tekmovalci razdeljeni v manjše skupine glede na enake
sposobnosti, tako da ima vsak možnost zmagati. Poleg tekmovanja in doseženih rezultatov je pri
Specialni olimpiadi prav tako pomembno druženje in proslavljanje rezultatov.
Kosilo za vse udeležence, podelitev medalj in zabava v družbi znanega glasbenika, bivšega GuGujevca Toma Juraka je bila v Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju. Medalje so na koncu prejeli vsi
sodelujoči, prvi trije zlato, srebrno in bronasto, vsi ostali pa medaljo za sodelovanje. Medalje so
podeljevali vrhunski športniki, karateist Aleksander Jesenovec, biatlonka Tea Gregorin, smučarska
tekačica Vesna Fabjan, smučarska tekačica Barbara Jezeršek, smučarski skakalec Robi Kranjec in
vodja gorenjske regije Specialne olimpiade Slovenije Jure Vajs.
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Da so se igre uspešno pripravile, izvedle in zaključile so zaslužni vsi zaposleni, učenci ki so pomagali
pri pripravah daril, napisov, …, učenci, ki so nastopili na otvoritvi, tekmovalci, trenerji, sodniki,
spremljevalci, glasni navijači, ….
Ker priprava tako obsežnega tekmovanja zahteva precej sredstev, gre posebna zahvala vsem, ki so
nam pomagali: Specialna olimpiada Slovenije, Gorenjska banka, d.d, Kranj, LPKF laser & elektronika,
d.o.o., Sodexo, d.o.o., Občina Naklo, Občina Cerklje, Občina Škofje Loka, Občina Tržič, Zveza
tabornikov občine Kranj, Zavod za šport Kranj, Zbor atletskih sodnikov Kranj, Pekarna Zevnik, ASA
Naklo, Mercator Kokrica, Žito Gorenjka, Interspar Qlandia Kranj, Union Ljubljana, Petrol, Pekarna
Mlaka, Sadjarstvo Markuta, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj in posamezniki.

Napisal: Janez Cuderman, v.d. ravnatelja OŠ Helene Puhar Kranj
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Na OŠ France Prešeren
PEVSKI ZBORI
Že v antični dobi je bilo petje sestavni del učnega sistema, saj je bila glasba ena od Arte septe
liberalis in kot pravi Platon, glasba ugodno in pomembno vpliva na razvoj otroka. V času
protestantizma in Primoža Trubarja so pri nas v šole uvedli obvezno petje, saj »glasba naredi
otroke boljše«.
Pravijo, da Slovenec ne prijoka na svet, ampak pripoje! Otroku je bila pesem položena že v
zibko. Razumljivo je, da ima naš narod tako veliko zakladnico ljudskih pesmi, ki so se skozi
rodove ohranjale in spreminjale z ustnim izročilom. Petje smo Slovenci negovali skozi celo
življenjsko obdobje, od otroštva do pozne starosti. V zadnjih desetletjih se način našega
življenja zelo spreminja in naš vsakdan pa tudi prazniki niso več prepleteni s petjem. Kljub
materialno-pridobitniški in potrošniški miselnosti ter globalizmu naš narod še vedno skrbi za
petje vsaj na institucionalnem nivoju, kar pa je zagotovo dobra popotnica osnovnošolskim
otrokom, saj še vedno drži, da glasba ugodno vpliva na razvoj osebnosti.
Na naši šoli imajo otroci možnost petja v pevskih zborih skozi vse razrede šolanja. Mlajši pevski
zbor oziroma pevsko pripravnico lahko obiskujejo otroci od prvega do tretjega razreda.
Repertoar zajema predvsem ljudske in lažje otroške umetne pesmi. Vsako leto je zbor relativno
maloštevilčen, saj pevovodja nima direktnega vpliva na otroke in na motivacijo za petje v zboru.
Učenci četrtega do šestega razreda sestavljajo starejši otroški zbor. V njem prepevajo pretežno
učenci šestega razreda. Repertoar zajema težje otroške umetne pesmi domačega in tujega
izvora, zabavno literaturo in ljudske pesmi. Nekaj pesmi se otroci naučijo peti v dvoglasju.
Mladinski pevski zbor je najštevilčnejši. Sestavljajo ga učenci sedmega do devetega razreda.
Veliko oviro predvsem kakovostnemu večglasnemu petju predstavlja razdrobljenost urnikov. V
repertoarju najdemo eno-, dvo- in večglasne domače in tuje umetne pesmi, slovenske
zimzelene, domačo in tujo popularno glasbo ter seveda ljudsko pesem.
Osnovno poslanstvo pevskih zborov je negovanje petja. Na šoli se trudimo, da bi zbore
obiskovalo čimveč otrok. Za pevce smo organizirali pevski tabor, organiziramo samostojne
koncerte, dobrodelne koncerte, sodelujemo na dobrodelnih prireditvah. Redno se udeležujemo
revij pevskih zborov, sodelujemo na šolskih proslavah in proslavah, ki so namenjene lokalni
skupnosti. Peli smo na državni slovesnosti ob razformiranju 18. bataljona Slovenske vojske.
Mlajši otroški zbor je bil vključen v projekt ČUM (Čustva odpirajo um – šola prihodnosti). V
zadnjem času se intenzivno pripravljamo na vseslovenski zborovski festival BUM 2013, ki
poteka v Mariboru. Na njem sodeluje nekaj tisoč pevcev.
Silvan Baša
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Na matični šoli OŠ
Franceta
Prešerna
delujejo trije pevski zbori.
Najmlajši pevski zbor
sestavljajo pevke od 1. 3. razreda, srednji pevski
zbor učenke in učenci od
4. - 6. razreda, najstarejši
pevski zbor pa učenke in
učenci od 7. - 9. razreda.
Kadar je potrebno, zbori
tudi združijo moči.

Najmlajši pevski zbor
»Drobtinice« vodita učiteljica Elvira Garibović in
učitelj Silvan Baša, ki zbor spremlja na klavirju. Vsako leto se zboru pridružijo prvošolke, nekaj
pevk pa odide v srednji pevski zbor. Zbor med šolskim letom kar precej nastopa, tako na šolskih
proslavah, kot tudi ob praznikih krajevnih skupnosti in tudi širše. V letošnjem šolskem letu je
zborček nastopil na Reviji pevskih zborov na Jesenicah, povabljeni pa so bili tudi v vojašnico v
Kranju, kjer so nastopili ob posebnem dogodku. Poleg tega so sodelovali na šolskem bazarju,
polepšali praznik dekletom, ženam, mamicam in babicam ob Dnevu žena, obeležili slovenski
kulturni praznik ter državni praznik.
Starejša pevska zbora, pod vodstvom učitelja Silvana Baše, se trenutno intenzivno pripravljata
na velik zborovski dogodek, Zborovski bum 2013, ki se bo odvijal v Mariboru in se ga bo
udeležilo okoli 170 pevskih zborov iz vse Slovenije. Vsi bodo peli isto, pod vodstvom enega
dirigenta, zato se je treba res dobro pripraviti.
Pevski zbori imajo na Osnovni šoli Franceta Prešerna posebno mesto, saj s svojimi pesmimi
razveseljujejo, popestrijo in obeležijo marsikateri pomemben dogodek. Želimo si, da bi bilo petje
med učenci naše šole še naprej tako priljubljeno, da bo pesem še dolga leta odmevala med
šolskimi zidovi in zunaj njih.
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TRIJE ZANIMIVI ASTRONOMSKI DOGODKI V PRVI POLOVICI
LETOŠNJEGA LETA
NA OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ
Letošnje leto vreme ni naklonjeno astronomskim opazovanjem. Jasno nebo je prej izjema kot
pravilo. Z mladimi astronomi, ki hodijo na izbirni predmet astronomija, smo komaj ujeli nekaj
jasnih večerov. Pa vendar, nekaj sreče smo le imeli. Vsaj za večje astronomske predstave se
nas je nebo usmililo.
V marcu se je na nizko na zahodnem nebu pojavil komet PanSTARRS, po Hale-Boppu leta 1997
prvi komet, ki je zares obetal, da bo zelo dobro viden s prostimi očmi. Napovedi za komet, ki se
je v notranjost Sončevega sistema verjetno odpravil prvič, niso nikoli zanesljive. Še bolj kot
šibkejši sij kometa so nas skrbeli oblaki, ki so vztrajali večer za večerom. V četrtek, 22. marca,
so se končno razkadili in komet smo le uspeli izslediti. Naslednji večer je celotna ekipa 'zasedla
bojne položaje'. Povabili smo še nekaj prijateljev in sorodnikov. Vsi smo napeto strmeli v
zahodni del obzorja in ga z daljnogledi pregledovali, dokler se ni toliko stemnilo, da je komet
nekdo le uzrl. Dvogledi so nato kar potovali iz rok v roke. Proti kometu smo usmerili teleskop in
pogled na svetlo jedro in pahljačast rep kometa je bil zares navdušujoč. Večina je nežno svetlo
liso uspela videti tudi s prostimi očmi. Komet PanSTARRS bo naslednjič najbližje Soncu in Zemlji
prišel šele čez 100.000 let, mi pa medtem čakamo še eno letošnjo repatico. Jeseni nas bo
namreč obiskal še večji komet ISON. Če bo preživel bližnje srečanje s Soncem, se menda obeta
še večja predstava.

Delni Lunin mrk 25.4.2013 (foto: Forum vesolje.net)

Aprilska polna luna je bila nekaj posebnega. Njena pot je sekala Zemljino polsenco, zelo majhen
del pa je zašel tudi v senco. Zato smo lahko opazovali delni Lunin mrk. Na šolskem igrišču smo
se zbrali, ko se je začelo mračiti. Polna luna je vzhajala za hišami južno od zlatopoljske cerkve in
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iz grl učencev so začeli prihajati navdušeni vzkliki v stilu, kako je lepa, kako je velika, kakšne
barve je! Vzid je bil zares veličasten. Velika oranžna krogla je lezla izza streh, počasi dobivala
vse bolj rumeno barvo in na videz postala manjša. Človek kar težko verjame, da v resnici sploh
ni videti nič večja kot takrat, ko je visoko na nebu, da je vse skupaj le optična prevara. Počasi se
nam je začelo dozdevati, da na zgornjem levem robu nekoliko temni. Mrk je bil prav lepo viden,
kljub temu, da je bil eden 'najmanjših' v zadnjih 100 letih (v Zemljino senco je Luna zašla le z
1% svoje površine). Največjo stopnjo je dosegel okoli 22h.
Vsaj za tretji letošnji večji dogodek nismo bili odvisni od vremena. Biotehniški center v Strahinju
je obiskala Sunita Williams, ameriška astronavtka slovenskih korenin, ki je bila že dvakrat na
mednarodni vesoljski postaji. Pridružili smo se dijakom na predavanju, kjer je povedala veliko
zanimivega o življenju v breztežnostnem stanju, o svoji življenjski poti in karieri astronavtke. Ob
koncu nas je prišla pozdravit, nam podpisala svoje slike, se slikala z nami in nam s tem naredila
veliko veselja. Navdušila nas je njena prisrčnost in preprostost, vsekakor pa tudi njen pogled na
svet, pogled od zgoraj, od koder ni videti meja med državami in religijami, le čudovit planet, ki je
naš edini dom in bi se tega morali vsi veliko bolj zavedati, kot se.
Zdaj pa ob večerih spet nemočno zremo v nebo. Na zahodnem obzorju 'poplesavajo' Venera,
Jupiter in Merkur, a njihova predstava ostaja zastrta z neverjetno vztrajnimi oblaki. Ostaja
tolažba, da po dežju vedno posije sonce. In ko boste ob jasnih večerih tam nekje nad Triglavom
uzrli 'zvezdo Večernico', se le spomnite, da to ni zvezda, pač pa planet Venera, ki je za Luno
naša najbližja soseda.

Marjana Sitar
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Novi prostori in oprema Medpodjetniškega izobraževalnega centra

Novi prostori in oprema Medpodjetniškega izobraževalnega centra
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Da bi izboljšali pogoje dela, smo kandidirali na javnem razpisu za izbor operacij za
sofinanciranje investicij v Medpodjetniške izobraževalne centre, kjer smo bili uspešni. To nam je
omogočilo izgradnjo novih prostorov in nabavo sodobne opreme, potrebne za kakovostno delo
na področju tehniškega praktičnega usposabljanja. Z gradnjo objekta smo pričeli v juniju 2011,
zaključili pa v maju 2013. Danes smo na novo pridobitev Šolskega centra Kranj upravičeno
ponosni.
Temeljna naloga MIC je povezati področje šolstva z gospodarstvom. S pestro ponudbo
programov, hitrim odzivom na potrebe delodajalcev ter prilagajanjem oblik in metod dela ciljni
populaciji bomo omogočili pridobivanja ustreznih kompetenc kandidatom. S tem bi povečali
njihovo konkurenčno prednost na skupnem evropskem trgu dela.
V okviru MIC izvajamo široko paleto programov in projektov. Uspešno izvajamo programe
funkcionalnega usposabljanja za naročnike. V novih prostorih bomo lahko razvijali nove
programe in projekte sodelovanja z gospodarstvom na sodobni opremi s področij CNC
tehnologije, robotike, elektrotehnike in mehatronike. Uspešno sodelujemo v mednarodnih
projektih programov Vseživljenjskega učenja (Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus), Srednja
Evropa, INTERREG …

Dijaki ŠC Kranj na delovni praksi na Finskem

Projekt Leonardo da Vinci partnerstvo:
Microeducation

Pred nami je še veliko izzivov in priložnosti, naša usmeritev pa je: permanentno zagotavljanje
kakovostnega znanja, izhajajočega iz raziskav in razvoja novih tehnologij ter opreme;
sposobnost hitrega prilagajanja na področju izobraževanja kadrov, raziskav in razvoja; vpetost v
okolje in trajno zagotavljanje usposobljenih kadrov za podporo gospodarskemu razvoju v Mestni
občini Kranj in regiji.
Šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35

ŠOLSKI CENTER
POKLICE
KRANJ ZAPRIHODNOSTI

www.sckr.si
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I FEEL
DOMIADA
51. DOMIJADA

Kulturno, športno in družabno srečanje
dijaških domov Slovenije in slovenskih dijaških domov v zamejstvu

Pred prvomajskimi prazniki je na Rogli potekala Domijada – vsakoletno srečanje dijaških domov
Slovenije in slovenskih dijaških domov v zamejstvu. Organizatorji tega pomembnega in s strani
dijakov težko pričakovanega dogodka smo bili letos dijaški domovi gorenjske in dolenjske regije,
med njimi tudi Dijaški in študentski dom Kranj.
Letos je bila domijada že enainpetdeseta in z njo smo - po lanskoletni jubilejni – vstopili v drugo
polovico stoletja te množične organizirane prireditve, na kateri se vsako leto sreča več sto
dijakinj in dijakov iz dijaških domov Slovenije in prikaže nekaj iz bogate ustvarjalne, umetniške
in športne zakladnice dijaških domov.
Tudi letos so na Rogli potekala športna tekmovanja v različnih panogah (nogomet, košarka,
odbojka, šah, streljanje z zračno puško, tek), pripravili smo ustvarjalne delavnice in okroglo
mizo, predstavljeni so bili rezultati literarnega, fotografskega in likovnega natečaja, nastal je
zbornik literarnih prispevkov in tudi med samim potekom dogodkov so mladi novinarji iz
različnih domov beležili aktualno dogajanje in s svojimi prispevki oblikovali bilten letošnje
domijade. Da ni bilo vse samo po starem, smo se letos organizatorji odločili tudi za
predstavitvene stojnice, na katerih so bile predstavljene posamezne regije in kraji s turističnega,
zgodovinskega, kulinaričnega, glasbenega, oblačilnega in drugih vidikov.
Ideja o stojnicah je nastala kot podaljšek oziroma dodatek ob razmišljanju, kaj naj bo letošnja
osrednja tema domijade, kaj naj bo tista rdeča nit, ki ji potem skušajo slediti ustvarjalci
natečajev in ki je izhodiščna tema pogovora ob okrogli mizi. Organizatorji smo želeli najti
vsebino, ki je našim dijakom blizu, obenem pa je aktualna in primerna za obravnavo z različnih
zornih kotov. Ker dijaškodomski dijaki prehajajo iz enega v drugi dom, iz svojega domačega
okolja v okolje nekega drugega in drugačnega doma, smo za osnovno temo izbrali MOJ DOMAČI
KRAJ, za katerega smo bili prepričani, da ga bodo dijaki drug drugemu predstavili z veseljem in
ponosom. Obenem pa smo želeli preseči ozkost, gledati širše, se obrniti navzven in razvijati tudi
koncept aktivnega državljanstva, ki predvideva aktivno udeležbo posameznikov v družbi in krepi
čut ljudi za odgovornost in solidarnost ter posredno občutek pripadnosti in vključenosti v
družbo. Zato smo izhodiščno temo nadgradili v naslov MOJ DOMAČI KRAJ – MOJA PRILOŽNOST
IN ODGOVORNOST in uresničilo se je naše pričakovanje, da bodo mladi ob pomoči mentorjev
preko fotografij, slik, pogovorov, predstavitev in na druge načine zanesljivo znali povezati ta dva
– le na prvi pogled različna – življenjska koncepta.
Naš dijaški dom je poskrbel za kulturni program na otvoritveni slovesnosti. Klara, Vanja, Domen
in Karli, ki se jim je s citrami pridružila še Urška iz DD Bled, so nastopili s pravim žarom in poželi
val navdušenja in gromek aplavz. Dekleta so se udeležila še delavnice dekoriranja s servietno
tehniko, fanta pa delavnico izdelave lesene pručke in stojala za svinčnike.
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Ker smo dijaški domovi gorenjske in dolenjske regije majhni in imamo vsi skupaj le 22
strokovnih delavcev – nekateri domovi tudi le po enega ali dva - , smo pri organizaciji domijade
imeli več obveznosti in nalog, kot jih imajo domovi iz velikih mest in večjih izobraževalnih
centrov, kjer kadrovske stiske ni in je organizacija lažja. Vendar smo z veliko dobre volje in
srčnosti svojo nalogo opravili dobro in po zaključku ponosno prejemali pohvale kolegov iz
drugih domov.
Poudariti velja, da v dijaških domovih pod mentorstvom prizadevnih domskih delavcev poteka
veliko različnih dejavnosti, tekmovanj in drugih aktivnosti, katerih delček se vsako leto predstavi
na domijadi. Po zaslugi teh neimenovanih, požrtvovalnih posameznikov smo bili tudi letos na
Rogli priča bogati beri kulturnih, športnih, turistično-zgodovinskih in pogovornih srečanj in
preživeli v lepi naravi dva zanimiva, kratkočasna dneva, ki nam bosta ostala v lepem spominu.

sestavila Judita Nahtigal
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IZ GIMNAZIJE FRANCETA PREŠERNA
http://www.gfp.si
Spoštovani krajani Zlatega polja!
Tokrat vas z veseljem in ponosom nagovarjam kot ravnateljica Gimnazije Franceta Prešerna. Da, tako
se zdaj imenuje tista lepa, urejena, moderna stavba na Zlatem polju, mimo katere se morda
sprehajate, jo celo obiskujete kot dijaki ali njihovi starši, pridete na popoldansko rekreacijo ali pa
morda na kakšno izmed dejavnosti, ki jih za širšo javnost vse več organiziramo.
Želimo si, da nas ne bi opazovali samo od daleč, pač pa da
bi se vse večkrat srečevali tudi znotraj zgradbe, kjer je še
mnogo lepša kot navzven. To zagotovo dokazujejo tudi
izvrstne fotografije, ki jih je skupaj z našimi dijaki posnel
priznani fotograf in bivši dijak, Ciril Jazbec. Svoje znanje in
ideje bi torej radi delili tudi z vami, zato bi si želeli, da bodo
naša vrata večkrat odprta tudi popoldan in med
počitnicami, da boste obiskali prireditve, ki jih z velikim
žarom in z veliko truda pripravljajo naši dijaki in njihovi
profesorji.
Poleg pestre izbire naravoslovnih in športnih taborov ter ekskurzij doma in v tujino (Cern, Pariz,
Gradec, Barcelona, …) so tudi v iztekajočem se šolskem letu na naši šoli potekale številne športne in
kulturne dejavnosti, v katere so bili aktivno vključeni prav vsi dijaki in profesorji. Naj izpostavim le
najbolj odmevne.
Gostili smo kar nekaj priznanih osebnosti,
večinoma bivših dijakov naše šole. Ti imajo pri
nas vedno odprta vrata, tudi kadar potrebujejo
pomoč. Dijaki, pa tudi učitelji smo bili navdušeni
nad obiskom priznanega režiserja Mitje Okorna,
ki se je mladi publiki približal na edinstven način
in poskrbel za izjemno vzdušje v nabito polni
predavalnici. Mitjo so učili prav isti učitelji kot
učijo na tej šoli še danes, in njegove zgodbe ter
pot, po kateri je dosegel svoje sanje, so za
mnoge od njih postale prava inspiracija. Na
lastne oči so lahko videli, da talent, trdna volja
in vztrajnost pomenijo tisto pravo pot do res
vrhunskih rezultatov in uspeha.
Mag. Marko Bidovec je v knjižnici naše šole predaval ob svetovnem dnevu spomina na holokavst in
druge zločine proti človeštvu, v kranjski knjižnici pa so naši dijaki skupaj s sovrstniki srečali tudi
gospoda Borisa Pahorja, enega najpomembnejših živečih pisateljev v slovenskem jeziku, ki je tudi
najbolj prevajani slovenski avtor. Kljub častitljivi starosti jim je z izjemno energijo odstrl pogled na
težke čase, za katere upamo, da se nikoli ne ponovijo.
Naši dijaki so na delavnicah v projektu Simbioza starejše naučili kar nekaj računalniških veščin, ob
mednarodnemu dnevu prostovoljstva pa že petdeseto leto zapored obiskali starostnike v Domu za
starejše občane v Preddvoru.
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V zadnjih dveh letih smo začeli sodelovati z umetniki izven šole in trudimo se, da bi bila naša galerija
odprta širšemu okolju. Poleg številnih razstav naših dijakov smo v šolski galeriji odprli razstavo
ustvarjalcev slikarske kolonije Jasna. Suzana Brborović, naša nekdanja dijakinja, absolventke ALUO,
dobitnica študentske Prešernove nagrade in nagrade Essel, pa je v galeriji naše gimnazije odprla
samostojno razstavo grafik na tematiko mesta Kranja in tudi naše šole, ki jo je včasih obiskovala.

Fotogravura - Suzana Brborovič, 2012

Želimo si postati kulturna šola, ki spodbuja kulturno vzgojo, omogoča ustvarjalnost mladih na
raznolikih kulturnih področjih, podpira kakovostne dosežke, skrbi za izobraževanje mentorjev ter
stremi k temu, da bi postale šole žarišča kulturnega dogajanja v svojih lokalnih okoljih ter da bi
spodbujale kakovosten način preživljanja prostega časa srednješolcev.
Ker imamo na šoli zelo veliko odličnih dijakov, ki
dosegajo številne uspehe na tekmovanjih, še
posebej pa imamo veliko športnikov, nekaterih
res vrhunskih, smo med šolskim letom
spremljali njihove dosežke na najrazličnejših
tekmovanjih. Na aprilski prireditvi Naj dijak pa
smo ob dnevu upora proti okupatorju tako njim
kot tudi drugim prizadevnim dijakom podelili
posebna priznanja za izjemne dosežke pri
obšolskih dejavnostih - na področju športa,
kulture, znanja in promocije šole.
Osrednjo prireditev ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku
smo poimenovali Sila spomina. Z njo smo obeležili preoblikovanje
naše šole v enovito in samostojno Gimnazijo Franceta Prešerna. Po
njem se imenujejo mnoge ugledne ustanove, ulice, ceste, nagrade
… Imenovati se po njem torej ni kar tako. In tudi naša gimnazija ni
kar tako!
Za konec naj vas še enkrat povabim k nam, na prireditve, razstave, literarne večere …, ki jih tudi v
prihodnje ne bo manjkalo. Mladi ljudje nas bogatijo, kar mi učitelji še najbolje vemo. Ne oklevajte in
se skupaj z nami tako obogatite tudi vi. Želim vam toplo, prijetno, sončno poletje in čim manj skrbi ob
tegobah nič kaj rožnate sedanjosti, ki nam jo mladi s svojo energijo še kako polepšajo.
Mirjam Bizjak, prof.
v. d. ravnateljice
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AKTIVNOSTI IN DOGODKI
V CENTRU KORAK, KRANJ
Center KORAK, Kranj, je namenjen osebam po pridobljeni možganski poškodbi. Poleg izvajanja
rednega programa, kjer tečejo individualne obravnave in različne terapevtske skupine smo
doslej v letu 2013 izvedli tudi številne aktivnosti, ki uporabnikom omogočajo pridobivanje novih
izkušenj in dvigujejo kvaliteto njihovega življenja. Naj izpostavimo le nekatere: smučanje v
Planici, sankanje v Tamarju, turnir v namiznem tenisu s študenti ŠOUM, obisk dijakov z
Gimnazije Kranj z učiteljico Marijo Štremfelj – predstavitev potovanja po Nepalu v okviru
projekta MEPI, obisk sikha Mehtaba Singha, ki nam je predstavil svojo rodno deželo in
tamkajšnji način življenja, ogled mjuzikla 'Manjka mi, manjka' z Romano Kranjčan v okviru
tradicionalne KORAKove dobrodelne prireditve, obisk parka Brdo, udeležba na Slovenskih
dnevih knjige v Ljubljani in obisk razstave 'Da Vinci – genij', izvedba izletov na Šmarjetno Goro in
Sv. Jošta, obisk vodnika reševalnega psa Davida Pogačnika s psičko Jutto, sodelovanje na dveh
preventivnih delavnicah v sklopu projekta »Z roko v roki skupaj za boljšo varnost slepih in
slabovidnih« in sodelovanje na festivalu »Igraj se z mano«.

Jedrna aktivnost v mesecu maju pa je bila začetek realizacije projekta Zdravilni vrt, ki je prvi
tovrsten v Sloveniji. Vrt sta zasnovali Zora Vadnjal Gruden, dr. med. in Breda Bernik, u.d.i.k.a.
Namen zdravilnega vrta je doseganje boljših rezultatov rehabilitacije s pomočjo vpliva narave, ki
pomaga pri zdravljenju in blaži simptome stresa.
V zdravilnem vrtu je oblikovanih sedem tematskih področij, opisanih v junijski številki
Zlatopoljčana 2012. Podjetje Bauimex d.o.o. je prispevalo delovno silo in mehanizacijo za
ureditev zahtevnejših posegov na vrtu. V nekaj dneh so tako povsem spremenili podobo vrta s
prvotne površine v dve dvignjeni gredici, pripravljeni za sajenje rastlin. Zaposleni podjetja UPS
Adria, d.o.o., članice kluba En korak več in zaposleni Centra KORAK so zasadili drevje in rože,
pobarvali ograjo, mize in klopi ter vrtno lopo, položili tlakovce ter uredili lopo. Skupna delovna
akcija podjetja je bistveno pripomogla k temu, da je projekt izveden do faze, v kateri se lahko v
delo in oblikovanje vrta vključijo uporabniki Centra KORAK.

ZLATOPOLJČAN

25

ZAPOSLITVENI CENTER
V septembru 2012 smo ustanovili Zaposlitveni center. Center nudi možnost zaposlitve osebam
z zmanjšanimi delovnimi sposobnostmi, ki sicer nimajo možnosti konkuriranja na trgu dela.
V zaposlitvenem centru je trenutno zaposlenih pet invalidnih oseb, tri pa so na usposabljanju.
Osnovni program centra je izdelovanje izdelkov iz gline, lesa in blaga, z laserjem imamo
možnost na vse te materiale gravirati tudi logotipe, slike in besedila. Prav tako pa v centru
želimo opravljati tudi kooperacijska dela za podjetja, zato intenzivno iščemo zainteresirana
podjetja.
V prihodnje želimo razširiti dejavnosti Zaposlitvenega centra Korak in zaposliti več invalidov ter
jim tako omogočili zaposlitev na za njih primernih delovnih mestih, na katerih bodo lahko
ohranjali in razvijali svoje sposobnosti. Z ustanovitvijo zaposlitvenega centra smo v Centru
KORAK dopolnili svoj program, saj se bodo vsaj nekateri uporabniki naših storitev po uspešni
rehabilitaciji lahko zaposlili v zaposlitvenem centru, če se ne bodo mogli vrniti na delo, ki so ga
opravljali pred poškodbo.

KVOTE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov nalaga vsem delodajalcem, ki
imajo zaposlenih 20 ali več oseb, obveznost zaposlitve določene kvote invalidov (od 2 do 6
% glede na dejavnost delodajalca).
Kvoto lahko izpolnite tako, da sklenete pogodbo o poslovnem sodelovanju za nadomestno
izpolnitev kvote z zaposlitvenim centrom ali invalidskim podjetjem. Zaposlitveni center vam
zagotovi dobavo izdelkov ali za vas opravi storitev, vi pa si s plačilom računa zagotovite tudi
izpolnitev kvote.
Kot zaposlitveni center vam lahko pomagamo pri izpolnitvi zakonskih zahtev. Nudimo vam
vso strokovno podporo pri ureditvi potrebne dokumentacije, hkrati pa za vas opravimo
kakovostno storitev.
Če vas zanima takšna vrsta sodelovanja, nas lahko kontaktirate na:
e-mail: zaposlitveni.center@center-korak.si ali telefonsko številko 04/28 18 626
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Zvezde v sredini 2013
Vsako leto prinese kak zanimiv dogodek ali pojav iz sveta zvezd. Za ene pojave že vnaprej vemo,
kdaj se bodo zgodili in kako bodo potekali, ker so napovedani, na primer mrk Sonca ali mrk
Lune, navidezno srečanje planeta s kakšno svetlo zvezdo, za druge pa ne vemo, dogodijo se
nenadoma, nenapovedano, in ti so po navadi najbolj zanimivi. V prvi polovici letošnjega leta sta
bila dva takšna nenadna pojava.
Prvič, meteorit, ki se je 15. 2. 2013 ob 9. uri in 30 minut raztreščil nad mestom Čeljabinsk na
jugu Rusije, poškodoval je okoli 3000 stavb v več mestih uralske regije in povzročil veliko
paniko med ljudmi, in drugič, komet PanSTARRS, ki se je prikazoval na zahodu večernega neba
in bil pri nas najlepše viden v drugi polovici meseca marca; ta pojav ni povzročil nobene panike,
pač pa občutek prijetnega vznemirjenja in veselja, da je po dolgem času na naše nebo spet
enkrat prijadral tak ''ta pravi'' komet, ki ga bomo lahko opazovali. Tako se je tudi zgodilo.
*
Očividci so povedali, številne fotografije pa potrdile, da je v zraku eksplodiral meteorit. Razpadel
je z močjo okoli 30 atomskih bomb nad Hirošimo leta 1945 in povzročil meteoritski dež.
Meteorit je tehtal več ton. V ozračje je vstopil s hitrostjo okoli 30 kilometrov na sekundo, se
razletel med 30 in 50 kilometri nad površjem Zemlje in na tleh naredil krater s premerom okoli
6 m. Natančnejše raziskave so pozneje pokazale, da je eksplozijo povzročil mali asteroid z maso
nekaj tisoč ton, ki je iz vesolja pridrvel v ozračje.

Del poti razletelega meteorita nad južno Rusijo. Močna eksplozija je spominjala na potres in grmenje.
Sporočili so, da ni bil nihče neposredno poškodovan zaradi trka kakšnega delca meteorita. Poškodovanih
pa je bilo okoli 1200 ljudi, v glavnem s steklom iz oken, ki jih je razbil udarni val. Vir: Internet. Foto:
Youtube.
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Kot že rečeno, smo komet PanSTARRS lahko opazovali iz naših krajev. To je bil množično
opazovan komet. Številni Slovenci so ga slikali in naredili lepe fotografije, ki jih najdemo na
Internetu. Nekateri so ga videli tudi s prostimi očmi. Sam sem ga opazoval dvakrat. V četrtek,
21. 3. 2013 ob 19. uri in 35 minut, sem ga opazoval z dvogledom 8X30 pri Lidlu ob Koroški
cesti v Kranju. Kot drobceno kosmato pegico sem ga komaj izsledil kakih 10° nad obzorjem v
smeri približno proti Triglavu. Naslednji dan pa sem ga opazoval z močnejšim binokularjem in
teleskopom, in sicer s šolskega dvorišča OŠ Franceta Prešerna v Kranju, kjer so tega dne zvečer
organizirali javno opazovanje zvezd, planetov in kometa PanSTARRS. Glavo kometa sem dobro
razločil in videl tudi njegov rep (glej sliko). Komet so seveda z užitkom opazovali tudi številni
drugi zainteresirani, ki so prišli na vabljeno opazovanje. Bilo jih je več kot trideset. Lahko rečem,
da so bili srečni in zadovoljni, ko so v živo videli to lepo repatico.

Komet PanSTARRS, posnet iz Ljubljane 19. 3. 2013. Vir: Internet. Avtor slike: Andrej Guštin.

**
Naj zdaj navedem še nekaj glavnih značilnosti večernega zvezdnega neba za sredino leta. Del
neba od juga približno proti nadglavišču zaseda Rimska cesta. Gre čez ozvezdja Strelec, Orel in
Labod. Nizko na jugozahodu je še Škorpijon, nad njim Kačenosec s Kačo, nad obema pa težko
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razpoznavni Herkul. Lira s svetlo zvezdo Vego zaseda prostor blizu nadglavišča. Poletni nebesni
trikotnik, ki ga sestavljajo zvezde Deneb v Labodu, Atair v Orlu in Vega v Liri, je v začetku poletja
še na vzhodnem delu neba. Pozneje se polagoma vse bolj dviga in zasede južni del neba, kjer
ostaja zasidran še nekaj mesecev.
Od planetov je Venera od maja pa do konca leta Večernica, Mars je od junija dalje viden na
jutranjem nebu, Jupiter je od julija do konca leta tudi jutranji planet, med tem ko je Saturn od
konca julija do oktobra večerni.
***
Zdaj pa obrnimo še pogled proti ozvezdju Orel. Sredi poletja zvečer je visoko na južni strani
neba. V bližini Orla lahko opazimo majčkeno, a zelo jasno razpoznavno ozvezdje Delfin. Na nebu
simbolizira tistega delfina v grški mitologiji, ki je iz morskih valov rešil gotove smrti slavnega
pevca Ariona. Poglejmo si pobliže zanimivo zgodbo, kako je delfin prišel kot ozvezdje na nebo.
O tem pripoveduje več zgodb. Po eni ga je tja postavil bog glasbe Apolon. Tako naj bi počastil
Delfina, ki je na čudežen način rešil življenje slavnemu pesniku, glasbeniku in pevcu Arionu (op.:
iz tega imena je izpeljana beseda arija; glej dalje).
Po zelo uspešni koncertni turneji po Siciliji in južni Italiji se je Arion z ladjo vračal domov v Grčijo,
v mesto Korint. Mornarji so zasumili, da s seboj pelje ogromno denarja, ki ga je zaslužil s
petjem. Domenili so se, da se ga znebijo, in to tako, da ga vržejo v morje, kjer bo utonil,
bogastvo pa si razdelijo.

Ozvezdje Delfin - Delphinus, pri nas zvečer vidno od junija do decembra. Slika je iz starega zvezdnega
atlasa. Vir: Internet.
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Ko so ga zgrabili in ga ravno hoteli vreči v morje, jim je Arion ponudil ves svoj zaslužen denar, če
ga pustijo pri življenju. Mornarji sprva niso vedeli, kaj bi storili. Zbali so se, da jih bo Arion zaradi
ropa izdal oziroma ovadil. Zato so ga postavili pred odločitev: ali naj naredi samomor na ladji in
ga bodo v kaki luki, kjer bodo pristali, dostojno pokopali, ali pa naj kar sam skoči v morje, kar pa
bi pomenilo skoraj gotovo smrt.
Po dolgem razmišljanju kaj in kako naj stori, je Arion izbral drugo možnost. Mornarje je prosil,
naj mu dovolijo, da bi še zadnjič zaigral na harfo in zapel. Mornarji so uslišali njegovo prošnjo.
Menili so, da imajo še dovolj časa, da se ga potem za vedno znebijo. Arion si je oblekel najlepše
oblačilo, odšel na krov ladje, zaigral na harfo in zapel najlepšo pesem (arijo). Zapel je tako
presunljivo lepo in žalostno, da je žalostinka, ki jo je pel na čast boga glasbe Apolona, tega boga
ganila do srca. K sebi je poklical Delfina. Ukazal mu je, naj takoj zaplava k ladji in reši
žalostnega Ariona, ko se bo vrgel čez krov.
Delfin je priplaval k ladji ravno pravi čas. Arion se je že pognal čez krov. Predno pa je padel v
morje, ga je Delfin spretno ujel in rešil pogube. Položil si ga je na hrbet, da ga je Arion zajahal in
tako z njim odplaval proti Korintu. Varno ga je pripeljal do pristanišča v Korintu. V pristanišče je
Arion prispel prej, kot je priplula ladja z mornarji. Tu se je Arion skril in mornarjem nastavil past.
Ko je ladja pristala, so ljudje spraševali mornarje, kje je Arion, ki naj bi bil potnik na ladji.
Mornarji so se izmikali odgovoru. Dejali so, da je bil res na ladji, a je med nevihto nesrečno
padel čez krov in najbrž utonil. Niso ga mogli rešiti. V tem trenutku pa je Arion stopil pred
mornarje. Soočil jih je z lažjo, jih obtožil poskusa umora in ropa in zanje zahteval pravično
kazen.
Da bi počastil spomin na Delfina, ki ga je rešil smrti, je dal Arion izdelati majhen kip Delfina.
Postavil ga je v svetišče v Korintu. Pozneje pa ga je bog Apolon vzel s tega mesta in ga odnesel
na nebo. Tam ga je postavil kot ozvezdje, ki naj bo večen spomin na pogumnega, prijaznega in
prijateljskega Delfina, ki je rešil življenje velikemu glasbeniku.
Marijan Prosen - Majo
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Naše ulice:

Ulica FRANCA ROZMANA - STANETA
Povzeto po besedilu na http://www.gorenjci.si (ZK)

Komandant Stane
Brigade s hribov so se vsule kakor plaz,
pogumni njih korak nikjer več ne zastane.
Za naš pravični boj, sovražniku v poraz
je borcem dala vsaka naša vas,
na čelu vseh je v boj hitel tovariš Stane.
Je že nasilnik na telesu našem stal,
globoko nade vse bile so zakopane.
Le naj slovenski rod s ujetim puntom vstal
in z lastno silo novo vojsko zbral,
pognal v naskok se z nami je tovariš Stane.
Zastave vojne, počastite mu spomin,
potem zvihrajte v boj z armado do Ljubljane!
In ves slovenski rod, hvaležno posveti
junakom svojim naj slavi, časti,
od zmag do zmag nas vodil je tovariš Stane!
(besedilo: Cvetko Zagorski, Mile Klopčič)
(slika kipa s spleta)

Kontroverzne trditve, ki ga označujejo kot narodnega heroja pa vse tja do morilca, v zadnjih
dvajsetih letih rušijo sliko človeka, ki je tej ulici dal ime v začetku šestdesetih let prejšnjega
stoletja.
Kot mnogo drugih partizanskih junakov, ki smo jih častili v času Jugoslavije, je bila slika
partizanskega generala Franca Rozmana – s partizanskim imenom Stane Mlinar - morda res
preveč enostranska, a tako je vedno, kadar se vidi zadevo le z ene perspektive. Vendar – po
bitki je lahko biti general, on pa je to postal že med njo, torej mu lahko priznamo nekaj
prednosti.
Zaradi nesreče z minometom, ki mu je 7.11. 1944 v Beli Krajini pri 33 letih pretrgala življenje,
je pač ostal v očeh soborcev v NOB njihov junak, odlikovan z redom narodnega heroja, in mu
zasluge za osvobajanje Slovenije izpod okupatorskih nacistično-fašističnih agresorjev lahko
priznamo. O ostalem naj sodijo zgodovinarji na podlagi resničnih dejstev.
*
Po rojstvu v revni družini v Pirničah pri Medvodah je kot triletnik ostal brez očeta, ki ga je vzela
prva svetovna vojna. Eden od Francetovih skrbnikov je bil Valentin Tin Rožanc, komunist in
kasnejši narodni heroj, ki je vplival na Franca, da je postal somišljenik komunizma. Pri
petnajstih letih je postal hlapec v gostilni in se nato v Ljubljani izučil za pekovskega pomočnika.
Že kot mlad fant se je navduševal za vojsko, vendar so ga pri prošnji za vpis v vojaško šolo
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zavrnili. Poleti 1932 je moral služiti vojaški rok. Na nabor se je javil prostovoljno, saj je želel da
bi ga sprejeli v kakšno podčastniško pilotsko šolo. Po odslužitvi vojaškega roka je v Medvodah
vzel v najem pekarijo in gostilno, vendar je bankrotiral.
Ko je v Španiji izbruhnila državljanska vojna, je bil med prvimi jugoslovanskimi prostovoljci in se
je že 1. oktobra 1936 priključil španski republikanski vojski. Leta 1937 je končal podčastniško
šolo, postal poročnik in komandir čete, nato pa še stotnik in poveljnik bataljona. Naučil se je
ruščine in španščine in nekaj časa delal kot prevajalec sovjetskih inštruktorjev. Za čas umika v
Francijo februarja 1939 je bil spet poveljnik bataljona in ga je spretno izvlekel iz obkolitve. Leta
1936 je postal član komunistične partije Španije, leta 1939 pa član Komunistične partije
Jugoslavije.
V letih 1939 in 1940 je bil interniran v francoskih taboriščih. Po kapitulaciji Jugoslavije so ga
Nemci poslali na prisilno delu v Nemčijo. Julija 1941 je pobegnil v Jugoslavijo. Meseca avgusta
je prišel v Ljubljano in postal vojaški inštruktor pri Glavnem poveljstvu slovenskih partizanskih
čet. Vse do konca svoje življenjske poti je pomembno oblikoval partizanski boj na Štajerskem in
Dolenjskem, Beli Krajini in drugod, na koncu kot general-lajtnant, odlikovan z najpomembnejšimi odlikovanji tistega časa.
Velja za eno najpomembnejših vojaških osebnosti iz časov NOB. Njemu je posvečena znana
partizanska pesem Komandant Stane. Po njem se imenuje veliko ulic in cest pa tudi osnovnih
šol v Sloveniji ter po novem vojašnica v Celju, prej pa v Ljubljani. Republika Slovenija je ob
stoletnici rojstva izdala spominski kovanec za dva evra.
*

Ul. Franca Rozmana- Staneta (spletni zemljevid TIS)

Adriatic Slovenica
SVETUJE
Kasko za star avto?
Statistični podatki kažejo, da zadnja leta Slovenci vse
manj kupujemo nova vozila. Statistika pravi celo to, da
vse več družin svoj vozni park obnavlja z novimi rabljenimi vozili in da se slovenski vozni park na splošno zadnja
leta spet stara. Zato opažamo, da se vedno več ljudi
sprašuje, kako je modro zavarovati starejša vozila.
Zavarovanje za vozila, starejša od 5 let
Tudi na Adriaticu Slovenici se strinjamo, da je vprašljiva smiselnost sklepanja klasičnega kasko zavarovanja pri vozilih, starejših od pet let in več, če to ni pogojeno s kreditom ali lizingom
vozila. Prav za takšne primere smo pripravili prilagojeno kasko
zavarovanje za starejša vozila. Pravimo mu kar Mini kasko
AS. Mini zato, ker smo izvzeli določena kritja, ki pri starejših
vozilih niso najbolj zanimiva ali pa jih lastniki starejših avtomobilov ne potrebujejo več. Iz zavarovanja smo tako izločili kritja v
primeru poškodb na parkirišču, toče, pa tudi tatvino, saj starejši
avtomobili običajno niso tarče avtomobilskih tatov.
S tem smo omogočili, da zavarovanci plačujejo precej nižjo premijo, le malo dražjo od obveznega avtomobilskega zavarovanja.

Vsekakor pa Mini kasko AS vključuje kritje za dogodke v prometu, enako kot klasični kasko.
Premijo za Mini kasko AS še dodatno lahko znižate, če pri sklenitvi zavarovanja izberete višjo soudeležbo v primeru nesreče ali
če z zastopnikom dogovorite zavarovanje na sorazmerno vrednost glede na starost vozila.
A z ugodnejšo premijo pridejo tudi nekatere omejitve, na katere
morate biti pozorni. Posebnost Mini kasko AS je, da velja le za
dogodke v prometu, obenem pa se je treba tudi zavedati, da zavarovanje za sorazmerno vrednost pomeni tudi manjše izplačilo
škode pri popravilu.
Vsako leto manj za kasko
Zakaj bi za kasko premijo plačali vsako leto enako, kljub temu da
se vrednost vašega vozila z leti znižuje in je višina odškodnine za
popolno škodo (»totalka«) vsako leto nižja?
Odslej lahko v prenovljeni ponudbi avtomobilskih zavarovanj
AS izberete kasko z možnostjo zavarovanja na sorazmerno vrednost. Na ta način boste vsako leto lahko pri plačilu zavarovanja prihranili. Pri svojem zastopniku povprašajte o opciji
»zavarovanje na sorazmerno vrednost«, ki jo vključujemo v Mini
kasko AS.

Želite več informacij in informativno ponudbo?
Kliknite na www.as-pomlad.si
Spoznaj avtomobilska zavarovanja AS
Sodeluj v nagradni igri in se poteguj za 12 tedenskiH nagrad
v višini 300 EUR in za glavno nagrado v višini 2.000 EUR.

Odklikaj na www.as-pomlad.si
in preizkusi svoje znanje!

Vse krajane KS Zlato polje vabimo, da se
oglasijo v naši poslovalnici na Kidričevi cesti 2,
kjer bodo izvedeli vse o avtomobilskih, seveda
pa tudi ostalih zavarovanjih.

ADRIATIC SLOVENICA, D. D.
POSLOVNA ENOTA KRANJ
Kidričeva 2, Kranj
T: 04/28 170 00

