2

ZLATOPOLJČAN

Spoštovani krajanke in krajani!
V imenu novega sveta KS Zlato polje se zahvaljujem vsem, ki ste si uspeli vzeti čas in odšli na
volišče, ter s tem izkazali svojo voljo. S svojim glasovanjem ste pripomogli k izvolitvi novega sveta KS
za mandat 2014/2018 in upam, da bomo s svojim delom opravičili vaše zaupanje. Želim si uspešnega
medsebojnega sodelovanja, v imenu celotnega novoizvoljenega sveta Krajevne skupnosti Zlato polje
pa vam

v prazničnih dneh, ki se nam bližajo,
želim obilo veselja in drobnih radosti, ki sestavljajo mozaik našega življenja.
V prihajajočem letu 2015
pa čim več zdravja,
osebne sreče in zadovoljstva,
ter da bi se vam uresničile tudi vaše skrite želje.
Damjana Piškur
predsednica sveta KS Zlato polje
December je mesec, ko pogledamo nazaj in preverimo, kako uspešno smo uresničili svoje načrte, in
si tudi zastavimo nove.
Krajevna skupnost, kot ožja lokalna enota, je v naši občini na srečo še vedno trdno zasidrana v
lokalni samoupravi. Deležna je dovolj pozornosti, da lahko s svojimi pobudami za ureditev tega ali
onega problema prodre. V zadnjih letih je kljub krizi tako uspela preko občinskega načrta dela
realizirati kar nekaj projektov.
Največji je bil seveda – večini krajanov sicer skrit problem – gradnja povsem nove kanalizacije,
prenova vodovoda in nekaterih drugih napeljav individualnim hišam na ulici Zlato polje in na Koroški
cesti (hiše okrog Picerije Gorenc). Gradnja te infrastrukture je bila del projekta GORKI, ki zajema
gradnjo kanalizacije z dodatno infrastrukturo na več območjih občine in je verjetno največji projekt v
zadnjih desetletjih v občini Kranj. Dobil je odobritev evropskih in državnih sredstev, ki pa na občino le
stežka in po malem pritekajo. Zlatopoljski del izgradnje je tako zaključen. Na KS nismo dobili nobenih
pritožb razen v času gradnje, ko je bilo nekaj manjših težav s prehodnostjo, ki pa so se dokaj hitro
rešile. Seveda prebivalce hiš z novo pridobitvijo čaka še obvezna priključitev na nove kanale, ki se
vežejo na obstoječo čistilno napravo na Zarici, kjer pa tudi poteka dograditev in posodobitev
centralne čistilne naprave, kamor naj bi se stekale skoraj vse odpadne vode z območja občine in tudi
širše. Istočasno poteka gradnja novega vodovoda, ki bo nadomestil starega, neustreznega, z veliko
izgubami, od Bašlja do Kranja. Tako bomo tudi mi kot del občine bolje preskrbljeni s pitno vodo.
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Druga večja pridobitev je asfalt med Dijaškim in študentskim domom oz. transformatorsko postajo
Zlato polje in vrtnim centrom KALIA, kjer smo se znebili makadama in s tem ogromne količine
dvignjenega prahu izpod koles tistih, ki iščejo bližnjico med Bleiweisovo in Kidričevo cesto. Cesta
zaenkrat še nima pločnika in javne razsvetljave, za kar si bomo v nadaljevanju prizadevali. Pločnik in
razsvetljavo bi potrebovali tudi v nadaljevanju od KALIE pa vse tja do križišča z Bleiweisovo, kjer naj
bi zarisali tudi prehod za pešce. Naša želja je prav tako, da bi tudi na desni strani – gledano proti
mestu dogradili še pločnik do tam, kjer že obstaja (do trgovine Eurospin).
Zaradi konstantno slabega vremena čez skoraj vse leto ni uspelo novo zarisovanje črt na parkiriščih,
kjer so že povsem obledele. Na pobude posameznih okolij je bilo obrezanih nekaj motečih dreves in
grmov, ki so ovirali osvetljenost stanovanj ali preglednost vozišč.
Pa da ne govorimo le o materialnih pridobitvah – ob prazniku Krajevne skupnosti smo s pomočjo OŠ
Franceta Prešerna organizirali lepo obiskano proslavo, s katero so bilo prisotni krajani zadovoljni in
komentirali, da je tistim, ki jih ni bilo, lahko žal. Skupaj s krajevno organizacijo Rdečega križa smo
septembra, že tradicionalno povabili na srečanje najstarejše krajane – nabralo se jih je za poln
avtobus in tudi oni so odhajali zadovoljni.
Še vedno poskušamo razveseliti starejše krajane s čestitko ob rojstnem dnevu in novem letu. Lokalna
zveza borcev za vrednote NOB ob osmem marcu priredi proslavo ob dnevu žensk, ki je tudi lepo
obiskana, saj pride veliko starejših žena, ki se dneva spominjajo še iz naših socialističnih časov.
Prireditev seveda obiščejo tudi mamice in babice nastopajočih šolarjev, pa še kak očka se najde. Gre
za vzdrževanje lepe tradicije, ki še zdaleč ni samo socialistična, temveč globoko človeška, saj
ozavešča o pravicah žensk kot enakopravnih državljank. Zato je dan žena še vedno aktualen praznik,
in ga ne smemo enačiti z njegovo, v prejšnjem obdobju pridobljeno, zgrešeno podobo.
Precej truda je bilo vloženega tudi v volilni proces, ki se je končal z volitvami na občinski in krajevni
ravni. Da se je zbralo dovolj kandidatov, je bil potrebna kar velika angažiranost naših dosedanjih
svetnikov. Z listo osmih kandidatov smo tako prišli do povsem nove sedemčlanske sestave sveta KS.
Člane boste lahko spoznali v nadaljevanju.
Volitve so pokazale, da naše krajane lokalna politika ne zanima kaj dosti, saj je bila udeležba tako v
prvem kot v drugem krogu (samo za župana) zelo nizka, manjša od 30 %.
Kljub vsem težavam, ki jih imata država in občine, občani - krajani ne bi smeli biti tako nepozorni do
tega, kako volimo, in kako se volitev udeležujemo. Če se volitvam, ki so v bistvu razen referenduma
edino dejanje, ki nam ga današnja demokracija kot polnopravnim državljanom omogoča, izognemo,
prepustimo odločitev drugim, ki pa lahko odločijo v nasprotju z našim osebnim prepričanjem. V takem
primeru so lahko izvoljeni ljudje, ki bodo odločali tudi v našo škodo. Tega si najbrž nihče ne želi.
Z novo ekipo na čelu KS, ki bo skoraj do konca l. 2018 za dobro vseh krajanov in vse skupnosti
poskusila storiti čimveč, upamo, da se bo v l. 2015 vsaj začela končevati večletna kriza in da bo naše
gospodarstvo - in z njim tudi vsi ostali vitalni deli naše ureditve - pognalo nove poganjke in omogočilo
vsem lepši in boljši vsakdan.
(ZK)
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Novoizvoljeni Svet KS Zlato polje
se predstavi:
ime in priimek

število glasov

% prejetih glasov

1. Damjana Piškur

272

17,55 %

2. Mili Žumer

211

13,61 %

3. Franc Žgajnar

191

12,32 %

4. Marko Petrić

189

12,19 %

5. Jožef Keber

176

11,35 %

6. Helena Sitar

175

11,29 %

7. Silva Tepina

169

10,90 %

Rezultati lokalnih volitev po številu in odstotkih prejetih glasov

Novoizvoljeni svet KS Zlato polje s tajnico Zdenko Kogej (druga z desne) za mandat 2014 – 2018
(na sliki manjka član sveta Marko Petrić)
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Damjana Piškur - predsednica
Rojena sem leta 1963 v bližnji Besnici. Po
končanem šolanju sem se zaposlila v
velikem živilskem podjetju v Kranju in
kasneje delala tudi v prodaji. Po poroki sem
se preselila v Kranj, najprej na Kokrico, leta
1985 pa na Zlato polje, kjer z družino živimo
še danes.
Po 33 letih zakona imava z možem Karlom
3 otroke (2 hčeri in sina). Starejša dva sta si
življenje že ustvarila na svoje, mlajša hčer
pa študira in še živi doma.
Moje največje veselje predstavlja vrt, kjer
skupaj z možem pridelava vso potrebno
zelenjavo za družino. Zelo rada nabiram
gobe in borovnice, rada hodim na daljše
sprehode in tudi v hribe.
Vrsto let sem uspešno delovala kot
koordinatorka v stanovanjskem bloku, v
katerem živim. Znam prisluhniti ljudem in sem vedno pripravljena pomagati po svojih močeh.
Za kandidaturo v Svetu Krajevne skupnosti Zlato polje sem se odločila na podlagi dela mojega moža
Karla Piškurja, ki je kot predsednik vodil delo Sveta od decembra 2006 do konca marca letos. Vem,
da mi bodo njegove izkušnje in pomoč pomagale pri uspešnem delu. Ob spremljanju njegovega dela
v preteklih dveh mandatih sem spoznala, da se s trudom in vztrajnim delom da veliko prispevati k
uresničevanju začrtanih ciljev.
Ob letošnjih volitvah sem postala tudi ena od 33 članov Sveta Mestne občine Kranj in v naslednjih
štirih letih bom poskušala s svojim delom vplivati na uspešen razvoj mesta Kranja, kakor tudi Zlatega
polja.
Ob tej priliki se zahvaljujem vam, krajanom Zlatega polja, da ste mi na volitvah izkazali tako močno
podporo in obljubljam, da bom po svojih močeh delovala za dobro vseh krajanov. Novoizvoljeni člani
sveta Krajevne skupnosti Zlato polje, ki se predstavljajo v nadaljevanju, so me na naši prvi seji izvolili
za predsednico sveta. Izkazano zaupanje mi predstavlja veliko zavezo in želim si, za kar se bom tudi
prizadevala, da bo življenje na Zlatem polje še bolj prijazno, da se bodo naši krajani dobro počutili v
svojem okolju in da bodo naši otroci, pešci in ostali udeleženci varni v prometu. Zavzemala se bom,
da bomo na Zlatem polju zopet imeli vrtec in da se bo umiril kaos mirujočega prometa. Posebna
pozornost pa bo še naprej veljala tudi našim starejšim.
Želim si sodelovanja z vami - spoštovani krajani, saj menim da prav od vas prihajajo tiste informacije,
ki pripomorejo k pravim idejam. S tem se posledično usmerja delo sveta krajevne skupnosti in tako
delo tudi pomeni napredek.
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Franc Žgajnar – podpredsednik
Rodil sem se 02.04.1954 v Kranju, mami Mariji in žal
takrat že pokojnemu očetu Francu. Od rojstva dalje
pa vse do danes sem živel na Kidričevi cesti 17 v KS
Zlato polje. Odraščal sem skupaj z dvema starejšima
bratoma in sestro, s katerimi smo se dobro razumeli.
Obiskoval sem osnovno šolo Simona Jenka v Kranju,
katero sem tudi uspešno zaključil. Ker je bila mama
samohranilka in smo bili finančno kar močno omejeni,
sem se takoj po končani osnovni šoli zaposlil v tovarni
Iskra, ki je bila takrat še paradni konj slovenske
industrije.
Vmes sem odšel tudi na obvezno služenje vojaškega
roka, ki sem ga delno odslužil v Bihaču, delno pa na
karavli v Ankaranu. V tem času sem spoznal tudi
svojo sedanjo ženo Jasno, s katero sva se poročila leta 1975. Leto kasneje se nama je rodila prvi hči,
čez šest let, leta 1982 pa še druga. V tem času sem se odločil tudi za nadaljnje poklicno šolanje in
sem zaključil poklicno šolo, smer strugar. V podjetju Iskra sem delal vse do svoje upokojitve, leta
2011.
V prostem času zelo rad gobarim, rezljam iz lesa ter se še vedno ukvarjam z vrtnarjenjem. V veliko
veselje so mi tudi vsakodnevni sprehodi s psom, občasno pa se še vedno lotim šivanja oblačil za
moje najbližje. Zelo me zanimajo tudi aktualne politične teme in stanje v okolju, v katerem živim. Ker
si želim delati dobro v korist vseh, sem se odločil, da letos kandidiram za mesto v Krajevni skupnosti.
Želim si izboljšati naše življenjsko okolje, premakniti stvari v pravo smer.

Silva Tepina – članica
Rodila sem se l. 1974 v Postojni, saj smo s starši v
začetku živeli v Cerknici. Ko sem bila stara 12 let, smo
se preseli na Ig, kjer smo zgradili hišo. S pogledom
sem že lažje zaobjela kraje pod zasneženimi vršaci.
Po končani osnovni šoli sem šolanje nadaljevala na
srednji ekonomski šoli in potem diplomirala kot
ekonomist na Ekonomski fakulteti. Ker ustrezne službe
takoj nisem našla, sem sprejela delo v diskontnih
prodajalnah Jate (kasneje Perutnine Ptuj).
No, ljubezen me je popeljala v Kranj in znašla sem se
tam, kamor sem že dolgo zrla. Najprej smo si dom
ustvarili na Primskovem, po rojstvu hčerke pa smo leta
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2002 uspeli kupiti stanovanje na Kidričevi, kjer živimo še danes. Še vedno sem delala kot poslovodja
v perutninskem diskontu, le da sem bila premeščena iz Ljubljane na Zlato polje, poleg trgovine
Mercator. Nekaj mesecev sem tako imela le nekaj minut od doma do službe.
Po rojstvu druge hčerke sem se kmalu zaposlila na Statističnem uradu. Sodelujem s podjetji pri
različnih raziskavah, kjer preverjam logičnost podatkov (industrija, investicije, razvoj in raziskave …).
V prostem času rada berem (še posebej na vlaku proti Ljubljani in nazaj), spremljam najrazličnejše
športe (tenis, biatlon, smučanje…) in se udeležujem kulturnih prireditev. Z možem in hčerkama v
toplih mesecih hodimo v hribe, ob prostih mrzlih popoldnevih pa radi igramo zahtevnejše družabne
igre (npr. Catan). Sobotni dopoldnevi so rezervirani za obisk tržnice in trgovinic ob poti. Rada
raziskujem knjižnico in naredim kak daljši sprehod po našem mestu ali okolici.
Za delo v svetu KS sem se odločila, ker želim sodelovati pri reševanju problemov v našem okolju in
ustvarjanju kvalitetnejšega življenja.

Jože Keber – član
Rojen sem 20.03.1944 v Novem mestu. Po
šolanju za strojnega ključavničarja sem se
zaposlil v tovarni »IBI« v Kranju. Ob delu sem
zaključil šolanje na srednji šoli. Leta 1980
sem se zaposlil v tovarni »SAVA« v Kranju
na delovnem mestu delovodja v Energetiki,
od koder sem tudi odšel v pokoj.
Na Gosposvetski ulici 19 živim že 40 let.
Vrsto let sem deloval kot koordinator te
večstanovanjske hiše, ki smo jo vsa ta leta
tudi uspešno vzdrževali. Letos smo uspeli
obnoviti tudi fasado in s tem zaključili še
zadnjo fazo obnove objekta.
Imam dve hčeri in pet vnukov, ki mi krajšajo
čas in prinašajo veselje.
V prostem času hodim v hribe, gobarim in vrtnarim. Sem član Planinskega društva Preddvor. V
letošnjem letu smo s člani PD uspeli dokončati zavetišče v Hudičevem borštu, ki predstavlja
pomembno pridobitev za vse ljubitelje gora.
V letih 2002 do 2006 sem že bil član sveta KS, ki me je tudi izvolil za predsednika. Ubadali smo se s
problematiko, ki se vleče že zadnjih dvajset in več let – t. j. s problemom parkiranja, ki je na Zlatem
polju, še posebno pa v naši ulici, ki meji na Zdravstveni dom, zelo pereč.
Zaradi osebnih razlogov sem se odrekel nadaljnji kandidaturi. Letos pa sem se s pomočjo vas
volivcev, ki ste na volitvah oddali glas zame, ponovno vključil v delo sveta krajevne skupnosti, saj
upam, da bomo s skupnimi močmi uspeli rešiti še kak problem, ki tare naše krajane.
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Helena Sitar – članica
Leta 1941 sem se rodila v Kranju. Po končanem
šolanju za medicinsko sestro v Mariboru sem se
zaposlila v zdravstvenem domu Kranj, kjer sem
delala kot medicinska sestra vse do upokojitve.
Ves čas še vedno aktivno sodelujem pri RK,
predvsem kot predavateljica prve pomoči.
Leta 1981 sva se s sinom s Planine preselila na
Zlato polje.
Sem zagovornica zdravega načina življenja.
Prehodila sem skoraj vse slovenske gore in bila
tudi dvakrat v gorovju Atlas.
Ker moramo za svoje zdravje poskrbeti tudi
sami, še danes veliko pešačim in se vozim s
kolesom.
Uživam tudi ob sprehodih v gozd, nabiranju gob
in borovnic. V posebno veselje pa mi je tudi
vnukinja Zala, ki me večkrat obišče.
Kot aktivna upokojenka pa se bom posvečala tudi delu v KS Zlato polje in si prizadevala za čim
prijetnejše bivanje vseh krajanov.

Marko Petrić – član
Sem vitalen možakar sredi šestdesetih let, še vedno
aktiven tako v športu kot v družbenem življenju, zato
sem se odločil kandidirati za člana sveta KS Zlato polje.
Še v delovnem razmerju sem se ukvarjal z organizacijo,
zlasti športnih prireditev in tekmovanj, rekreacije za
zaposlene in tudi sicer. Tudi sam sem bil ves čas
aktiven športnik, vaditelj plavanja in tudi učitelj
smučanja. Na Triglav sem se povzpel devetkrat, na kar
sem še posebej ponosen.
Postal sem tudi mednarodni športni sodnik starter v
smučanju in bil podpredsednik športne zveze v Kranju.
Na zimskih olimpijskih igrah v Sarajevu sem sodeloval
pri organizaciji iger in njihovi izvedbi.
Pred leti so me delegirali tudi v svet OŠ F. Prešerna,
tako da sem kar dobro spoznal marsikateri vidik življenja
v svoji okolici.
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V bloku, kjer stanujem od l. 1998, sem se kmalu po vselitvi vključil v delo sveta stanovalcev oz.
lastnikov in uspel doseči soglasje za prenovo strešne kritine, stopnišča, napeljavo domofona in plina
v blok. V letošnjem letu smo tudi prenovili fasado z izolacijo, kar se bo poznalo pri stroških ogrevanja
za vse stanovalce.
Še vedno sem aktiven v raznih športnih dejavnostih in organizaciji le-teh, najraje delam z ljudmi, zato
želim v svetu KS delovati v dobro vseh krajanov.
Vsem, ki ste glasovali zame, se zahvaljujem za zaupanje!

Mili Žumer – članica
Rojena sem 1944 leta v Ljubljani, kjer sem
končala Tehnično šolo - kemijska smer. Po
končanem šolanju sem se zaposlila v bolnici na
Golniku, ker v Ljubljani nisem dobila ustrezne
zaposlitve. Delala sem v biokemičnem
laboratoriju, nato v respiratornem laboratoriju
in nazadnje v histološkem laboratoriju. Uprava
bolnice mi je omogočila študij ob delu, in sem
1988 leta končala prvo stopnjo farmacije in
dobila naslov ing. farmacije.
Imam sina, ki je dober oče dveh vnukinj, ki
obiskujeta gimnazijo v Kranju.
Na Golniku, kjer sem tudi živela, sem bila
vključena v organizacijo RK in bila krvodajalka,
kar sem morala kasneje opustiti.
Zaradi obilo kemikalij na delovnem mestu sem namreč 1994 zbolela in morala zamenjati delovno
mesto – postala sem predstavnica v podjetju, ki uvaža pripomočke za diabetike in se tam leta 2001
upokojila.
V lanskem letu so me predlagali tudi v nadzorni odbor v Gorenjskem muzeju, kjer sem poskusila
konstruktivno sodelovati pri razreševanju težav, ki so se pokazale v njegovem vodenju.
Na Zlatem polju sem se vključila v krajevno organizacijo Rdečega križa in s svojimi predlogi in
znanjem o sladkorni bolezni vnesla nekaj sprememb za boljše delovanje – soorganizirala in
sodelovala sem pri lani izvedeni akciji merjenja sladkorja in holesterola v krvi za krajane. Upam, da
bomo v prihodnjih mesecih akcijo lahko ponovili.
Čeprav še nisem dolgo časa Zlatopoljčanka, na Levstikovo ulico sem se priselila leta 2005, skoraj
deset let bo kmalu, se počutim kot del skupnosti, tako kot članica RK in zdaj tudi članica sveta KS
Zlato polje.
Moja želja je, da bi aktivno sodelovala pri delu sveta KS Zlato polje in pri ugotavljanju in razreševanju
težav in problemov, ki zadevajo krajane na posameznih področjih – od prometa do skrbi za zdravje in
za starejše ter za varno življenje celotne skupnosti.
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Spoštovani starši naših najmlajših
Veljavna slovenska zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov, nam onemogoča, da bi pridobili in
razpolagali s podatki o rojstvu otrok, o njihovih imenih in naslovih. Ker torej teh podatkov nimamo, ne
moremo na predstavo in obisk dedka Mraza poimensko povabiti vsakega otroka posebej, s čimer pa
bi krajevna skupnost, skupaj s sladkim presenečenjem, tudi letos rada razveselila najmlajše. Zato
vas, dragi starši, vabimo, da si vzamete urico časa in pripeljete svoje otroke na omenjeno prireditev.
za svet KS Zlato polje
Damjana Piškur - predsednica

VABILO !!!
Svet KS Zlato polje in svet KS Struževo skupaj vabita
vse malčke Zlatega polja in Struževega v starosti od

enega do šestih let,
da se v spremstvu staršev udeležijo brezplačne
otroške predstave z obiskom dedka

Mraza

v TOREK, 23. decembra 2014 ob
17.30 uri
v večnamenski dvorani OŠ Franceta Prešerna
Vsi otroci prejmejo tudi darilo!
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S celovito ponudbo zavarovanj
in odličnimi asistenčnimi storitvami
skrbimo za vas, vašo družino in
zaščito vašega premoženja.
Tu smo za vas.
Na voljo smo vam vedno,
ko potrebujete nasvet ali
želite skleniti polni krog varnosti
in prihraniti.
Varno, zdravo in srečno 2015!

Nove dimenzije varnosti
ADRIATIC SLOVENICA, d.d., PE KRANJ
Kidričeva c. 2, Kranj, T: 04 28 17 000

Sklenite polni krog varnosti.
Z januarjem 2015 za vas v prenovljenih prostorih!

Zaključni del gradnje kanalizacije na Zlatem polju
Zaključni
del gradnje kanalizacije na Zlatem polju
Projekt GORKI je v polnem teku. Kmalu se bodo lahko na novozgrajeno javno fekalno kanalizacijo

začeli priključevati prvi objekti in sicer na območju Zlatega polja. Lastniki objektov so bili s strani
Projekt GORKI je v polnem teku. Kmalu se bodo lahko na novozgrajeno javno fekalno kanalizacijo
Mestne občine Kranj v mesecu novembru obveščeni o obvezni priključitvi njihovih objektov na javno
začeli priključevati prvi objekti in sicer na območju Zlatega polja. Lastniki objektov so bili s strani
kanalizacijo ter o višini komunalnega prispevka za kanalizacijo. Svet Mestne občine Kranj je v
Mestne občine Kranj v mesecu novembru obveščeni o obvezni priključitvi njihovih objektov na javno
septembru letos sprejel nov odlok, ki je poenotil in znižal komunalni prispevek na območju celotne
kanalizacijo ter o višini komunalnega prispevka za kanalizacijo. Svet Mestne občine Kranj je v
občine. Na višino komunalnega prispevka najbolj vplivata vrsta objekta (enostanovanjski,
septembru
letos sprejel
odlok, kiipd.)
je poenotil
in znižal
komunalni
območju celotne
dvostanovanjski
objekt,novposlovni
in njegova
neto
tlorisna prispevek
površina. naPovprečni
znesek
občine.
Na višino
komunalnega
prispevka
vplivata
vrsta polja
objekta
komunalnega
prispevka
za stanovanjsko
hišo najbolj
na območju
Zlatega
znaša(enostanovanjski,
1.500 evrov. V
dvostanovanjski
poslovni
ipd.)prejeli
in njegova
površina.
Povprečni znesek
naslednjih dneh objekt,
bodo lastniki
objektov
odločbe o neto
odmeritlorisna
komunalnega
prispevka.
komunalnega prispevka za stanovanjsko hišo na območju Zlatega polja znaša 1.500 evrov.
V
(MOK)
naslednjih dneh bodo lastniki objektov prejeli odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
(MOK)
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Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
v tem šolskem letu nadaljuje z dvoletnim mednarodnim Comeniusovim projektom We Love Nature,
Nature Loves Us oz. Mi imamo radi naravo, narava ima rada nas. Poleg naše šole v projektu
sodelujejo tudi šole iz Italije, Turčije in Poljske. Namen projekta je vzbuditi in povečati naše
zavedanje o pomenu ohranjanja narave v 21. stoletju.
Od prvega srečanja, ki je potekalo na naši šoli lani novembra, smo se posvečali ogroženim živalskim
vrstam in eroziji tal. Na to temo so učenci izdelovali različne umetniške in poljudnoznanstvene
izdelke. Po šolskem ozvočenju so poslušali osnovne informacije o ogroženih živalskih vrstah v
Sloveniji, jih spoznavali pri pouku ter izvedli anketo o poznavanju ogroženih živalskih vrstah med
prebivalci Kranja.
V maju 2014 smo se udeležili srečanja partnerjev na Poljskem, v manjšem mestu Krzywda. Tam so
nas toplo sprejeli naši prijatelji in cela skupnost. Po svečanem uvodnem sprejemu na šoli smo se
družili z vsemi delavci šole, učenci, starši in predstavniki lokalne skupnosti. Vsi sodelujoči v projektu
smo predstavili izvedene aktivnosti na določene teme in se ob tem urili v nastopanju in komunikaciji v
angleškem jeziku. V enem tednu smo spoznali čudovito poljsko pokrajino in znamenitosti, primere
erozije ter njihov način gospodarjenja z gozdom.
Srečanje smo zaključili s
prepričanjem, da se še kdaj
vrnemo. Morda s
kakšnim
drugim projektom, ali pa kar
tako, zasebno.
Po vrnitvi smo se vsi polni elana
lotili tem o onesnaževanju
okolja in recikliranju. Na šoli
smo izvedli vrsto aktivnosti: eko
teden, izdelki iz odpadnega
materiala, novoletna okrasitev iz
odpadnih plastenk, izdelava eko
mila ter še vrsto drugih. Tretje
srečanje partnerjev projekta je potekalo v Italiji. Bili smo gostje osnovne šole Cena v Latini. Spoznali
smo šolo in bili povabljeni na sprejem k županu. Tudi v Italiji smo spoznavali bližnje znamenitosti,
pokrajino ter kulturo ljudi, ki tam živijo. Prav gotovo pa nas je najbolj navdušilo Večno mesto.
Iz Italije smo se vrnili samozavestnejši in bogatejši za izkušnjo sodelovanja in druženja v tujem jeziku
ter prilagajanja novim okoliščinam.
Naslednje in zaključno srečanje bo v maju 2015 v Turčiji. Veselimo se že srečanja s svojimi prijatelji
iz Italije, s Poljske in seveda Turčije.
Sonja Grilc, koordinatorka projekta v Sloveniji
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Projekt »Dediščina gre v šole«
na OŠ Helene Puhar

V mesecu septembru letošnjega leta je na nacionalni ravni potekal Teden kulturne dediščine, v
katerem je sodelovala tudi naša šola.
Med 27. septembrom in 4. oktobrom smo v okviru pouka obravnavali področje kulturne dediščine.
Za učence smo organizirali kulturni in tehnični dan. Na šoli smo pripravili razstavo starih predmetov,
ki smo jih v ta namen zbrali starši z učenci in učitelji ter drugi delavci šole.
Zbrali smo veliko število predmetov, ki smo jih na razstavi postavili pred razredi in v hodniku šole ter s
tem pokazali, da spoštujemo našo kulturno dediščino.
Veliko je bilo starih posod, vezenih izdelkov, orodja, oblačil in igrač. Učenci so si pod vodstvom
učiteljev razstavo ogledali in tako spoznali, kakšen je bil namen uporabe razstavljenih predmetov v
preteklosti.
Na temo kulturne dediščine so učenci ustvarjali tudi pri likovnem pouku. V okviru tehničnega in
kulturnega dne so si učenci z učitelji ogledali
razstave, ki so jih v Tednu kulturne dediščine
pripravili muzeji in galerije v Kranju.
Zadnji dan poteka projekta nas je obiskal pletar.
Predstavil nam je orodje in materiale, s katerimi
ustvarja svoje pletarske mojstrovine. Prikazal nam je
tudi pletenje košar, kar je bilo za vse še posebej
zanimivo.
S sodelovanjem v tem projektu smo se vključili v
pisan mozaik, v katerem Slovenija sodeluje že 24.
leto zapored in v katerem sodeluje 50 držav
podpisnic evropske konvencije, 6000 mest, 30.000
kulturnih spomenikov in več kot 20.000.000
obiskovalcev.
Tamara Muraus Klemenčič
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Krajevna organizacija
Rdečega križa Zlato polje
V letošnjem letu je prišlo do sprememb v vodstvu KO RK Zlato polje – dosedanji predsednik Franci
Košnjek je zaradi bolezni in priletnosti težko opravljal to funkcijo, zato ga je že nekaj časa operativno
zamenjeval njegov namestnik Miro Rant, ki pa je tudi želel nekoliko izpreči, saj leta – 83 jih ima - tudi
njemu ne prizanašajo, čeprav je še vedno aktiven tekač, mož in dedek ter pradedek številnim vnukom
in pravnukom. Nov predsednik je tako postal Milan Korbar (na sliki spodaj), že dolga leta naš
krajan, ki se je pred kratkim upokojil in je bil pripravljen prevzeti to funkcijo. Tako je KO po dolgem
času dobila mlajše vodstvo, tudi za administrativne posle se je prijavila mlada mamica Tea in upati je,
da bo to malce pognalo zastajajoče kolesje lokalne organizacije, ki brez truda vodstva ne zmore
dobro steči. Vabimo tudi vse mlajše, ki imajo voljo in ideje, da se vključijo v delo Rdečega križa Zlato
polje in s tem omogočijo še več aktivnosti v prihodnosti.
Novo vodstvo je tako poskrbelo, da se je po poštnih
nabiralnikih začelo deliti položnice z obvestilom, s
katerimi boste krajani plačali svojo članarino ali
prispevek za to človekoljubno organizacijo, ki
pomaga socialno ogroženim, se potrudi z
organizacijo krvodajalskih akcij in skupaj s KS Zlato
polje povabi najstarejše krajane na vsakoletno
srečanje, jim vošči ob rojstnih dnevih in novoletnih
praznikih.
Vse Zlatopoljčane prosimo, da članarino (5 €),
lahko pa tudi več, nakažejo s položnico, ki so jo ali
jo še bodo prejeli v svoj poštni predal. Brez vaših
prispevkov navedenih aktivnosti oz. pomoči ne bo
več mogoče izvajati, sami pa veste, da je danes
veliko ljudi v finančnih težavah brez svoje krivde,
starejši in bolni pa so tudi veseli obiska in čestitke s
simboličnim darilom. Pri tem je pomembno dejstvo,
da gredo vaša članarina in zbrani prispevki
izključno za potrebe krajanov Zlatega polja, ki so potrebni pomoči.
Ena pomembnejših aktivnosti je tudi krvodajalstvo. Med krvodajalci je precej tistih, ki so kri dali več
desetkrat. Med temi so Mihajlo Milisavljevič 71-krat, Bogomir Grašič 64-krat, Ivo Žerovnik 62-krat,
Stanko Zupan 54-krat ter Dušan Kotnik in Damjan Pliberšek 49-krat. Težko bi bilo našteti vse, saj je
na seznamu kar 213 krvodajalcev z Zlatega polja. Novi postopki predelave krvi, smotrnejša uporaba
krvi in krvnih pripravkov ter novosti na področju zdravljenja so prispevali k manjši porabi krvi med
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operacijskimi posegi in tako tudi k
zmanjšani potrebi po krvi v Sloveniji. V
primerjavi z letom 2006 so potrebe po
krvi padle za 5 do 8 %. Trend
krvodajalstva v Sloveniji in v Evropi je
krvodajalstvo približati motu: »Pravi
krvodajalec ob pravem času na pravem
mestu«. Tudi krvodajalske akcije v RS so
načrtovane v skladu s tem trendom. Zato
vas prosimo, da če je le mogoče,
sporočite svoj elektronski naslov na
rk.zlato.polje@siol.net. S tem nam boste
omogočili boljše in hitrejše obveščanje.
Svojih članov se KO RK Zlato polje
spomni tudi ob njihovi smrti ter prispeva
kak šopek in sveče ob njihovem slovesu.
Tudi na naši Osnovni šoli Franceta
Prešerna so obudili krožek Rdečega
križa, ki je sodeloval v humanitarni akciji
Drobtinica, kjer so otroci iz četrtih in petih
razredov pripravljali razne sladice,
izdelovali glinene svečnike in slikali ter
vse to nato prodajali na stojnici na Glavnem trgu in prislužen denar namenili za šolska kosila socialno
ogroženim otrokom. Z ostalimi sodelujočimi in donatorji so zbrali čez 1800 €.

Nagrajenec Mestne občine Kranj za leto 2014
EMIL MURI
Tudi letos si je priznanje – Listino o priznanju Mestne občine Kranj - zaslužil naš krajan Emil Muri, ki
kot predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj že dolga leta dela na področju
dejavnosti slepih in slabovidnih ter vključevanju videčih mednje. Vključen je v organizacijo športnih
dejavnosti in tekmovanj ter je veliko pripomogel k ustanovitvi Športno kulturno prosvetnega društva
Tomo Zupan Kranj. Z raznimi športnimi tekmovanji krepijo povezanost slabovidnih in slepih na raznih
področjih (kegljanje, šah itd,) pri čemer se spominjajo na pokojnega zlatopoljčana Borisa Žukeviča,
njihovega člana, velikega ljubitelja šaha in drugih športov.
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naši krajani

Petar Bjegović – 90 letnik
Petar Bjegović se je rodil 1. 9. 1924 v vasi
Divoselo pri Gospiću v Liki na Hrvaškem. Imel
je dve sestri in dva brata. Gimnazijo je začel
obiskovati v Gospiću. Ko je bil star 16 let, se
je začela II. svetovna vojna. Ko so napadli
njegovo vas, so mu ubili sestro in ranili mamo,
Petar pa se je pridružil partizanom. Boril se je
v 6. Lički proleterski diviziji Nikola Tesla, v
Liki, Dalmaciji, Gorskem Kotarju, Baniji,
Kordunu, v Bosni in Hercegovini, Črni Gori, v
Srbiji v osvoboditvi Beograda, na Sremski
fronti, in v Slavoniji do Zagreba. Med drugim
se je udeležil reševanja Tita v Drvarju, ko so
Nemci izvedli desant. Med vojno je bil komisar
bataljona, bil je trikrat hudo ranjen, vendar so
ga vedno rešili v partizanskih bolnicah. Za
zasluge med vojno je dobil več priznanj in
odlikovanj, med drugim Red partizanske zvezde s puškama, Red bratstva in enotnosti s
srebrnim vencem in Red za hrabrost. Po vojni je ostal v
službi v vojski. Nekaj časa je živel na Sušaku (Rijeka), kjer
je spoznal svojo bodočo soprogo Ireno. Potem je živel v
Crikvenici, kjer je pomagal pri organiziranju doma za
otroke, ki so med vojno ostali brez staršev. Od leta 1948 je
živel in delal v Ljubljani, kjer je tudi končal gimnazijo. Poleg
rednega dela je vojakom predaval vojno taktiko, študentom
in dijakom je predaval o Narodno osvobodilnem boju ter
predaval in se udeleževal vaj pri Teritorialni obrambi. Imel
je čin polkovnika in je 50 % vojni invalid. Leta 1959 se je
skupaj z družino preselil v Kranj, kjer živi še danes s hčerko
in vnukom, žena pa je že pred leti umrla. Po upokojitvi je
začel izdelovati gobeline in rezbariti lesene figure,
večinoma nadvse simpatične stilizirane živalske figurice.
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Pri devetdesetih letih je bistrega duha, iz glave stresa datume in imena iz svoje preteklosti,
pove zgodbe iz svojega partizanskega življenja in je ponosen na svojo trdoživost, saj je uspel
v težkih vojnih okoliščinah preživeti težke rane, zaradi katerih je bil v desetletjih po vojni kar
šestkrat operiran, ko so mu koščki šrapnelov iz vojne delali težave v trebušni votlini.
Še vedno rad bere, si zapisuje zanimivosti iz svojega življenja, pred leti je z vnukom Gojkom
obiskal svoj rodni kraj, kjer so ostale večinoma le iz pretekle vojne na Hrvaškem porušene in
zapuščene hiše, zarasla polja in celo pokopališča, še vedno je tam mnogo minskih polj, ki
ljudem onemogočajo obdelavo ali zgolj sprehod po naravi.
Napisal Gojko Švraka
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OE KRANJ

»OŠPICE«

V zadnjem mesecu v Sloveniji ponovno krožijo ošpice. Po zadnjih podatkih Nacionalnega inštituta za
javno zdravje je zbolelo 35 oseb, od teh je 22 bolnikov povezanih z mednarodno razstavo psov v
Šempetru, ki je bila 8. in 9. novembra, ostali primeri so posledica stika z okuženimi, ki so bili na
razstavi. Ošpice so zelo nalezljiva otroška bolezen, ki jo povzroča virus ošpic. Izvor okužbe je človek.
Bolezen se prenaša po zraku z drobnimi kužnimi kapljicami, ali pa z neposrednim stikom z izločki
dihal okužene osebe, redkeje s posrednim prenosom preko sveže kontaminiranih predmetov. Okužba
je možna v prostoru, kjer je bil bolnik, še dve uri po njegovem odhodu. Bolnik je kužen 4 dni pred
pojavom izpuščajev ter 4 dni po začetku pojava izpuščajev. Virus vstopi v telo skozi sluznico nosnožrelnega prostora in verjetno tudi skozi očesno veznico.
Bolezen se pojavlja po vsem svetu. Na njen pojav vplivata gostota prebivalstva in dostopnost do
cepljenja. Pred uvedbo cepljenja so se pojavljale epidemije ošpic na 2 do 5 let in so trajale 3 do 4
mesece. V Sloveniji so bile ošpice dolga leta najpogostejša nalezljiva bolezen. Leta 1968 smo pri nas
uvedli obvezno cepljenje proti ošpicam in od takrat je število bolezni iz leta v leto manjše. Zadnja
epidemija ošpic je bila pri nas leta 1994/95. V zadnjih letih so v Sloveniji le še posamični primeri
bolezni, katere zanesejo bolniki iz drugih držav. Epidemiološka situacija v nekaterih evropskih
državah je neugodna, saj so ošpice zaradi večjega števila necepljenih v porastu.
Povprečen čas od okužbe do izbruha bolezni je 10 dni (doba inkubacije) z razponom od 7 do 21 dni.
Pričetek bolezni je nenaden, z visoko vročino, hudim glavobolom, utrujenostjo, nahodom, vnetjem
očesnih veznic, kašljem in drisko. Sledi pojav izpuščaja na mehkem nebu, jezičku, po nebnicah.
Drugi in tretji dan bolezni se pojavijo značilne t. i. Koplikove pege, majhne bele pege, ki jih najdemo
na sluznici nasproti kočnikov. Značilen izpuščaj se pojavi od tretjega do sedmega dneva bolezni
najprej na obrazu, nato se generalizira, traja 4 – 7 dni in se lahko konča z deskvamacijo; bolezen
običajno spremlja levkopenija. Bolniki so ob nastajanju izpuščaja močno prizadeti in imajo visoko
vročino. Zapleti pri ošpicah so pogosti zaradi naknadnih bakterijskih okužb; virus ošpic lahko
prizadene tudi pljuča in osrednje živčevje.
Zdravljenje je podporno, bolnik mora počivati in piti dovolj tekočine.
Ker bodo prebivalci Slovenije v predprazničnem in prazničnem času obiskovali bližnje države, kjer
trenutno potekajo večji izbruhi ošpic, predvsem v Bosni in Hercegovini, svetujemo, da preverijo svoj
cepilni status in v kolikor niso bili cepljeni z dvema odmerkoma cepiva, opravijo cepljenje in se
zaščitijo pred ošpicami.
Dodatne informacije:
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med., spec. klin. med, spec.
javnega zdravja., telefon: 04 2017 171, e-pošta: irena.grmek.kosnik@nlzoh.si
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POLICIJA SVETUJE: Priprava vozila na zimo
Zima z nizkimi temperaturami, snegom in poledico v vozniški vsakdan prinaša nove skrbi. Da bi v
prenatrpanem urniku svojih vozil ne pozabili prilagoditi razmeram, je poskrbela država z zakonskimi
določili, ki predpisujejo zimsko opremo vozil. Poleg teh pa za zimski čas pride prav še marsikatera
podrobnost, ki nam olajša vožnjo preko tega specifičnega letnega časa. Zato smo vam pripravili nekaj
nasvetov za zimske mesece, pri tem pa upoštevali, da nimamo še vsi najnovejših avtomobilov.
Pustite sneg na parkirišču
Osnova varne vožnje je vozilo očiščeno snega. Zgolj s čiščenjem stekel ste naredili bore malo, saj
vam bo sneg na motornem pokrovu med vožnjo razpihalo po vetrobranskem steklu. Tistega na strehi
pa na zadnje steklo. V primeru zaviranja vam utegne sneg s strehe zlesti na vetrobransko steklo, kar
pomeni, da vsaj do vklopa brisalcev ne boste videli prav nič, razen beline. Kadar je sneg moker ali
zmrznjen pa s sabo vozite dodatno prtljago. Tudi zakon Zakon o pravilih cestnega prometa določa
preglednost iz vozila v zimskem času in ob neupoštevanju predvideva kazen!
Stekla, luči in ogledala
Vetrobransko steklo v tem letnem času zamrzuje, med vožnjo pa se hitro umaže, zato
moramo poskrbeti za primerno tekočino za pranje. Ta naj bo odporna pred zmrzovanjem do
-35 stopinj. V kolikor je tekočina slaba, vam lahko zamrznejo šobe, odpove lahko celo
črpalka za brizganje, najmanj kar se lahko zgodi, pa je plast ledu na vetrobranskem steklu.
Bistvenega pomena za lepo očiščeno vetrobransko steklo so dobre metlice brisalcev, saj
guma na njih s časom otrdi in slabo opravlja brisanje mokre/umazane steklene površine.
Preden zapustite vozilo za dalj časa, je priporočljivo odmakniti brisalce od stekla.
Ne vključujte k steklom primrznjenih brisalcev! Tako lahko uničite metlice v najhujšem
primeru pa celo motorček. Najprej jih odmrznite s tekočino za pranje stekel ali razpršilom
proti zmrzovanju. Nikdar ne polivajte po steklu vroče vode!
Odpiranje poledenelih stekel vam lahko poškoduje mehanizem le-teh.
Notranjost stekel premažite s sredstvom proti rosenju.
Čeprav pogosto pozabljamo, se prednja žarometa med vožnjo umažeta še hitreje kot
vetrobransko steklo, zato vidimo vedno slabše. Podobno je z zadnjimi lučmi, zaradi česar
smo tudi vedno slabše vidni.
Pred vožnjo ne pozabite očistiti tudi zunanja vzvratna ogledala, saj je pregled nad okolico
osnovni pogoj sodelovanja v prometu.
Tekočine
Pri zelo nizkih temperaturah (nižjih od -15 °Celzija) lahko imajo avtomobili z dizelskim
motorjem težave zaradi zmrzovanja nafte, zato poskrbite za pravočasno dodajanje aditiva!
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Klimatska naprava ni le za poletje, pač pa tudi za zimo, da odvlaži stekla (nekatere
klimatske naprave pod 5 stopinjami Celzija zaradi zmrzovanja na uparjalniku žal ne delujejo,
ampak delujejo kot navaden ventilacijski sistem).
Hladilna tekočina in motor vam bosta hvaležna, če boste poskrbeli, da bo v njej dovolj
sredstva proti zmrzovanju, sicer se boste bolj malo vozili.
Preverite nivo olja! Motor se pozimi počasneje ogreje, olje pa je slabše tekoče, zato Volvo, ki
ima na severu bogate izkušnje z zimami, priporoča olja (po možnosti sintetična) z oznako
5W/30.
Karoserija in ključavnice
Poskrbite za dokaj redno čiščenje vozila, kolikor je pač v tem času mogoče. Priporočamo
ročne avtopralnice in zaščito laka z voskom pred neugodnimi zunanjimi vplivi.
Za ključavnice uporabite sredstva, ki odstranjujejo vlago. Še najbolje je, če vsebujejo teflon.
Če sami umivate avtomobil, naredite to pred in po pranju.
V dneh, ko bo topleje, prezračite notranjost, saj kakovost zraka vpliva na koncentracijo med
vožnjo.
Praske na avtomobilu zaščitite, preden se na njih pojavi rja oziroma jih za silo zaščitite npr. z
WD 40.
Ključavnice lahko odmrznete tudi z drgnjenjem kljuke, ker tako s trenjem ustvarite toploto ali
pa s sapo-izdihom. Zamrznjene ključavnice ne skušajte odmrzniti z gretjem ključa, saj lahko
vročina (vžigalnik) uniči vanj vgrajen čip ali oddajnik za daljinsko osrednje zaklepanje.
Bodite pazljivi pri odpiranju vrat. Tesnila je priporočljivo premazati s katerim od sredstev ali
pa z glicerinskim oljem, sicer lahko primrznejo in se strgajo.
Električni porabniki
Ker je v tem času vklopljenih več električnih porabnikov kot sicer, je dobro stanje
akumulatorja osnova za varno vožnjo.
Pred zagonom motorja izklopite električne porabnike (luči, meglenke, brisalce, gretje zadnje
šipe). Večina novejših vozil to stori samodejno.
Pnevmatike in zavore
Pnevmatike, ki ustrezajo zimski opremi morajo biti, da bo zadoščeno zakonu, štiri enake,
zimske ali letne, z vsaj tremi milimetri profila.
V primeru uporabe letnih pnevmatik morate s sabo imeti snežne verige velikosti, ki ustreza
dimenziji pnevmatik na vozilu. Predvidevate lahko, da boste morda kdaj morali namestiti
verige. Poizkusite to za vajo prvič storiti s pomočjo nekoga, ki je že vešč montaže. Struktura
letnih pnevmatik ni primerna za vožnjo pod 7 stopinjami ozračja, prav tako se kanali letnih
gum med vožnjo po snegu/brozgi ne čistijo.
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Zimske pnevmatike imajo številne drobne lamele, ki učinkovito izvržejo sneg iz profila, hkrati
pa so narejene iz drugačne zmesi gume, so mehkejše in omogočajo veliko boljši oprijem pri
nizkih temperaturah. Torej ni dvoma, da se pozimi veliko bolje odrežejo zimske pnevmatike.
Primerno je, da se sami zavedate stanja pnevmatik in tudi njihove starosti (s staranjem
postajajo pnevmatike vedno trše in s tem vedno slabše za zimske razmere). V kolikor so
vaše pnevmatike obrabljene in ne omogočajo dobrega oprijema cestišča, je bolje za dan ali
dva pustiti vozilo doma.
Preverite tlak v pnevmatikah, saj se le-ta spreminja glede na temperaturo.
V kolikor imate starejše vozilo, oziroma veste, da zavorni sistem ne deluje brezhibno, je
priporočljivo te pomanjkljivosti odpraviti, sicer lahko neenakomerno zaviranje povzroči
zavijanje vozila ob zaviranju, kar je seveda veliko bolj očitno na spolzki podlagi kot pri
dobrem oprijemu.
Če vozila ne boste uporabljali preko zime
Če boste avtomobil dlje časa pustili stati v garaži, ga pred tem operite
Odklopite akumulator, oziroma ga priklopite na polnilce, ki imajo funkcijo stalnega polnjenja
Povišajte tlak v pnevmatikah.
Po možnosti enkrat na teden zaženite motor, oziroma premaknite vozilo sem ter tja, da se
pnevmatike ne bodo posedle.
Če vozilo postavite na podpore ("čoke"), poskrbite, da so vse v isti ravnini, sicer bodo zvijale
karoserijo.
Vozilo zračite, saj se bo sicer v njem nabirala vlaga in posledično plesen.
Priporočljiva oprema v vozilu:
odsevni jopič
strgalo za led,
sredstvo proti rosenju in odmrzovanju stekel,
zložljiva lopata in metlica vam lahko koristita v mestu in ob sneženju,
priporočamo delovne rokavice v primeru montaže verig ali drugih nevšečnosti,
ob zastojih utegne koristiti topla odeja,
verige,
baterijska (ali naglavna) svetilka,
razpršilec s čistilnim sredstvom za stekla (hitreje očistimo zaledenela stekla).
Damjan Nartnik
Vodja policijskega okoliša višji policist III
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POLEG SPLOŠNEGA IZOBRAŽEVANJA
DAJEMO VELIK POUDAREK STROKI
Na Srednji šoli za elektrotehniko in računalništvo
Šolskega centra Kranj izobražujemo na področju
elektrotehnike, računalništva in mehatronike. Našim
najboljšim dijakom omogočimo opravljanje praktičnega
usposabljanja v tujini (PUD).
Na SŠER ŠC Kranj smo pričeli z izvajanjem projektov
mednarodnih izmenjav v okviru EU programa
Vseživljenjskega učenja v letu 2010/11. Sodelovali smo
s partnerji iz Danske, Finske, Italije, Avstrije, Romunije,
Bolgarije, Turčije. Mrežo sodelujočih držav še vedno
širimo, saj je mednarodno sodelovanje ena od
prioritetnih razvojnih usmeritev našega centra.

Sønderborg, Danska 2012: programiranje
robotske roke

Praktično usposabljanje dijakov v tujini je primer
projekta, kjer dijaki pridobivajo delovne izkušnje,
spoznavajo različne kulture, vrstnike, izpopolnjujejo
znanja tujega jezika… Njihovo pridobljeno znanje ob
koncu ovrednotimo z dokumentom Europass.
Sistem izvajanja PUD v tujini ves čas nadgrajujemo.
Poudarek dajemo tako izbiri dijakov, njihovi pripravi
na mednarodno izkušnjo, kot tudi pripravi same
mobilnosti. Praktično usposabljanje z delom mora
Modena, Italija 2014: Ferrari
namreč dijaku omogočiti pridobitev strokovnih znanj
s področja njegovega šolanja. Naš cilj je omogočiti mednarodno izkušnjo čim večjemu številu dijakov
na visokem kakovostnem nivoju.
Do sedaj se je PUD v tujini v okviru treh projektov udeležilo
15 dijakov naše šole. Prvo izmenjavo smo izpeljali na Finskem,
nato smo vzpostavili zelo dobro sodelovanje s šolo na
Danskem, zadnji dijaki so odšli v Italijo, partnerstva
vzpostavljamo tudi v Belgiji, na Nizozemskem,… Izkušnje s
partnerskimi šolami so bile do sedaj vedno pozitivne.
Koordinatorji tvorno sodelujejo v procesu priprave izmenjav,
organizaciji namestitve, iskanju delodajalca in priprave
programa PUD.
Dijaki so mednarodne izkušnje do sedaj pozitivno ocenjevali.
V času PUD v tujini nadgradijo svoje strokovno znanje, dobijo
potrditev o kakovosti njihovega znanja, razvijajo socialne
veščine, odgovornost in samostojnost. Izredno dobro se Sønderborg, Danska 2013: partnerska
znajdejo v novem okolju in spretno rešujejo situacije, v
šola EUC Syd,
katerih se znajdejo: strokovni izzivi na delovnem mestu,
premagovanje jezikovnih ovir, orientacija v novem kraju, izredni dogodki v času potovanja – nič ne
predstavlja nepremagljive ovire.
Pri izvajanju tovrstnih aktivnosti je pomembno, da je vodstvo šole naklonjeno mednarodnemu
sodelovanju. Pomembna je tudi podpora staršev in učiteljev. Zanimanje za sodelovanje v
mednarodnih projektih med dijaki in študenti našega Šolskega centa narašča. Na ta način lahko
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omogočimo opravljanje PUD v tujini res tistim kandidatom, ki si tega najbolj želijo in so med
najuspešnejšimi tako na področju stroke kot tudi na področju izvenšolskih dejavnosti.
V okviru projekta prenove izobraževalnih programov
nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter
programov srednjega strokovnega izobraževanja – MUNUS
2, smo uvedli pred 6 leti nov način dela: projektni teden.
Ta je za vse dijake Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo potekal v lanskem šolskem letu v aprilu
2014. To pomeni, da ves teden ni bilo klasičnega pouka,
kajti za dijake so bile pripravljene razne delavnice in ostale
aktivnosti.
Dijaki med praktičnim sestavljanjem
Na delavnicah so dijaki uporabljali znanje vseh predmetov,
pnevmatskih škarij
ne samo svoje stroke, in tako spoznavali, kako so različna
področja med seboj povezana ter da za dobrega strokovnjaka ni dovolj poznavanje samo enega. Vsak
program je torej imel svojo strokovno delavnico, v kateri je stroko povezoval s splošnimi predmeti:
Koračni motor, Priklop 3 faznega asinhronskega motorja, Pomoč uporabnikom z video navodili,
Izdelava robota z led diodami po foto postopku in Pnevmatske škarje. Projekti so nastajali v timih.

Ostale dejavnosti so bile tudi raznovrstne. Dijaki so imeli organizirana strokovna predavanja in
ekskurzije, npr. v Modraže (učni poligon), v podjetja Krka, Unior Zreče, Iskratel, VPK in Dinos ter v
Podgorico (jedrski reaktor). En dan v tednu je bil športni dan.
Obiskal jih je tudi športnik in pisatelj Tadej Golob. Nekaj
razredov je sodelovalo v projektu Učenje učenja. Zaključni
letniki so se predvsem pripravljali na zaključni izpit in poklicno
maturo. Prvi letniki SSI-programov pa so nekaj dni preživeli na
taboru v CŠOD v Gorenju.
V maju so dijaki svoje delo javno predstavili šoli, staršem,
povabljencem in medijem, tako da so za njihov trud in seveda
trud njihovih mentorjev izvedeli tudi ostali. Škoda bi bila
namreč vse to delo obdržati zase, saj so nanj lahko upravičeno
Robotika zanima tudi dekleta
ponosni. Tak projektni teden pripravljamo tudi letošnje šolsko
leto. V četrtek, 21. maja 2015, pa bomo poleg javne predstavitve projektnega tedna in nalog dijakov
zaključnih letnikov obeležili tudi 70-letnico naše šole. Vljudno vabljeni!
Še nekaj utrinkov z letošnjega dneva odprtih vrat – Robotkovega dne, ki ga pripravimo vsako leto
zadnji četrtek v novembru. Učence osnovnih šol povabimo na delavnice, kjer spoznavajo čar tehnike
in naravoslovja. Pridružijo se nam tudi uspešni delodajalci. Letos so se nam pridružili tudi študentje
Pedagoške fakultete in predstavili verigo eksperimentov.
Pripravile: Saša Kocijančič, Nataša Kristan Primšar, Maja Teran
Šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
www.sckr.si

24

ZLATOPOLJČAN

NEMŠČINA NA GFP
Učenje tujih jezikov je zelo pomembno. Različne raziskave kažejo, da ljudje, ki govorijo več jezikov,
lažje rešujejo svoje težave. Znanje jezikov izboljša tudi možnosti zaposlitve, pridobivanje štipendij,
sodelovanje v mednarodnih projektih, olajša komuniciranje v drugih državah in krepi samozavest.
Učenje jezikov je tudi dobra telovadba za naše možgane.
Na Gimnaziji Franceta Prešerna smo na področju učenja tujih jezikov zelo aktivni.
Nemščino se kot drugi najbolj pogosto govorjeni evropski jezik dijaki učijo poleg prvega jezika
angleščine. Na šoli zato dajemo poseben poudarek učenju nemščine in izvajamo različne projekte.
Najpomebnejši od projektov, ki ga že nekaj let izvajamo, je projekt DSD, to je »NEMŠKA
JEZIKOVNA DIPLOMA« (Deutsches Sprachdiplom – DSD). Zveza nemških ministrstev za kulturo in
izobraževanje, ki organizira DSD po vsem svetu, ima pri izbiri šol zelo stroge kriterije. Veseli smo, da
nam je uspelo njihova zahtevna merila izpolniti. DSD je izpit, ki pod nadzorstvom nemškega
ministrstva za kulturo in izobraževanje poteka po vsem svetu v enaki obliki. Namenjen je mladim do
21. leta starosti, in sicer predvsem z namenom, da bi le-ti, ko ga opravijo, lahko študirali na nemških
univerzah, ne da bi morali še na kakšen drug način dokazovati svoje znanje. Izpit mednarodne
veljave dokazuje aktivno znanje nemškega jezika. Z mednarodnim certifikatom v žepu so dijakom na
stežaj odprta vrata v svet. In tega dijaki naše šole pridobijo z nekaj dodatnega dela in povsem
brezplačno!
Dijaki prejmejo DSD diplome vsako leto na posebni prireditvi. V letošnjem letu, ko Nemčija obeležuje
25-letnico padca berlinskega zidu, smo le-to organizirali še posebej svečano. Povabili smo
predstavnico nemškega veleposlaništva, vse zaposlene, dijake in starše. S strani nemškega
strokovnega svetovalca za nemški jezik in koordinatorja programa za Nemško jezikovno diplomo v
Sloveniji, dr. Reinharda Zühlkeja, smo prejeli še potrdilo, da smo PASCH šola, torej šola, ki sodeluje
v mednarodnem projektu partnerskih šol. Hkrati smo s plakati obeležili še Svetovni dan jezikov (26.9.)
in Dan nemškega jezika (13.9.2014) Po podelitvi diplom so si gosti lahko ogledali še predstavitev v
spomin na dogodke pred 25. leti in se nato posladkali z domačimi dobrotami.
Drug pomemben projekt je e-Twinning. To je skupnost evropskih šol, ki dijakom in zaposlenim v
različnih državah EU omogoča komunikacijo, sodelovanje, razvijanje projektov in izmenjavo.
»Akcija eTwinning« spodbuja sodelovanje evropskih šol s pomočjo informacijskih in komunikacijskih
tehnologij (ICT), tako da nudi podporo, orodja in storitve, ki šolam poenostavljajo oblikovanje
kratkoročnih in dolgoročnih partnerstev na katerem koli predmetnem področju.
30. 11. 2014 je Gimnazija Franceta Prešerna že drugič postala del skupnosti eTwinning. Dijaki 1. A z
mentorico Vesno Arh bodo tokrat s poljskimi vrstniki ustvarjali blog in komunicirali v Chatroom-u.
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Projekt tokrat nosi naslov: POLNISCH-SLOWENISCHER BLOG – (v prevodu Poljsko-slovenski
blog). Naša partnerska šola bo Zespol Szokol Licealnych i Zawodowych im. W. Reym, poljska
mentorica pa Regina Starukiewicz.
Kaj vse se dogaja v tem projektu, si lahko ogledate na “Portalu eTwinning”ali na našem
TwinSpace-u http://twinspace.etwinning.net/4089/home.
Projekt Nemška bralna značka Pfiffikus: Nemško bralno značko Nagajivček izvajamo že petnajsto
leto in skozi leta je spreminjala svojo obliko tekmovanja in vsebino. Iz klasičnega tekmovanja z
nalogami na papirju ter bralnega maratona preko spleta smo letos prešli na prenovljeno tekmovanje
izključno v elektronski obliki. V ospredju je seveda branje nemških knjižic, ki zajemajo tematiko blizu
mladim, ki odraščajo v digitalni dobi. Tekmovanje poteka preko spletne aplikacije na dveh
zahtevnostnih ravneh, osnovni in višji, tako, da lahko sodeluje veliko dijakov, saj berejo knjige in
rešujejo teste, ki ustrezajo njihovemu znanju oz. letom učenja nemščine.
Vsako leto organiziramo tudi tekmovanje iz nemškega jezika za dijake vseh letnikov. Dijaki drugih in
tretjih letnikov tekmovanje lahko nadaljujejo tudi na državnem nivoju. Le-tega organizira SDUNJ
(Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika), s katerim zgledno sodelujemo.
Profesorice nemškega jezika smo vseskozi zelo aktivne. Skrbimo za to, da obiskovalce naše šole in
naše dijake vseskozi pričakajo zanimive aktualne objave na oglasni deski ob nemških učilnicah. Tako
dijaki lahko spotoma ujamejo kakšno novo besedo, ostali obiskovalci šole pa morda malo osvežijo
svoje znanje nemščine. Steno nam pomagajo urejati dijaki, ki nas vedno znova presenečajo s svojo
inovativnostjo.
Češki pregovor pravi: »Tisti, ki govorijo več jezikov, živijo več življenj!« Naša šola dijakom to
vsekakor omogoča!

podelitev DSD diplom jeseni 2014
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Izzivi ob iztekajočem letu

Varstveno delovni center Kranj – VDC Kranj, ima na Zlatem polju v Kranju svojo največjo

enoto. Vanjo je od skupno 134 uporabnikov iz 14 občin, vključenih 60 uporabnikov, od tega 11 z
najtežjimi gibalnimi motnjami, težkimi spastičnimi stanji, prirojenimi in pridobljenimi anomalijami,
težkimi oblikami cerebralne disfunkcije…. in so na invalidskih vozičkih. Naši uporabniki imajo
edinstvene posebnosti, navade, ustaljene rutinirane vzorce in specifične potrebe, česar se moramo
skozi svoje delovanje, z visoko odgovornostjo ves čas zavedati.
V letu 2014 smo v pomanjkanju zunanjih površin, ob izredni naklonjenosti in posluhu MO Kranj kot
lastnice zemljišča, v pogodbeno uporabo pridobili zelenico za stavbo.
Namembnost te zelene površine želimo z optimalno opremljenostjo čim bolj približati potrebam
uporabnikov. V iztekajočem letu smo uspešno predali namenu gibalni park, katerega postavitev so
nam omogočila podarjena donatorska sredstva Lions kluba Kranj in Rotary cluba Kranj, pa tudi
podpora projektu s strani Mestne občine Kranj. Gibalnemu parku, ki omogoča kakovostno rekreativno
gibanje in fizioterapevtsko obravnavo, pa želimo dodati še več vsebine.
Preostali del travnika bi želeli urediti kot zaokroženo celoto zelenega prostora, v katerem se bodo
varovanci počutili varno in prijetno. S tem namenom želimo v prostor umestiti še gugalnico za
uporabnike na invalidskih vozičkih, dvignjene gredice za izvajanje hortikulturne terapije in poligon za
terapijo s pomočjo psov. V vogalu zelnice rastejo tri mogočna drevesa, ki ustvarjajo neprecenljivo
naravno senco in zavetje, v katerem bi želeli ustvariti intimne kotičke za druženje ter pogoje za
izvedbo različnih delavnic, k izvedbi katerih bi povabili tudi druge zainteresirane iz ožjega in širšega
okolja. Žično ograjo okrog zelenice želimo popestriti s poplezavimi rastlinami in okrasnim grmičevjem,
kar bi z načrtno zasaditvijo v svoji živopisni pestrosti zaokrožalo celoto našega parka.
Del parka bo omogočal postavitev in razvoj visokokakovostnega strokovnega programa, ki ga
sodobna literatura prepozna kot »Zeleni program socialnega varstva«. V terapevtskem kontekstu se
hortikultura in živali uporabljajo kot vsebina za delovne aktivnosti ali rekreativne aktivnosti. Poleg
pozitivnih učinkov na telo, vrtnarjenje odlično vpliva na duhovni, psihološki in intelektualni razvoj ljudi
s posebnimi potrebami. Narava, rastline in živali se odzivajo na način, ki ima terapevtske vrednosti in
učinke, ti pa se odražajo na celotnem psihofizičnem funkcioniranju oseb z motnjami v duševnem
razvoju.
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Cilji terapevtskega vrta v parku VDC Kranj so kakovostno gibanje na prostem in vsakodnevni stik z
naravo skozi tri dodatne vsebine:
Hortikulturna terapija pripomore k napredku na emocionalnem, kognitivnem in ali senzorično
motoričnem področju. Poveča socialno participacijo, splošno zdravje, dobro počutje in zadovoljstvo
posameznika in skupine. Omogoča pridobivanje spretnosti vzgoje rastlinja, spoznavanje rastlinja in s
tem tudi izboljšanje govornih in komunikacijskih spretnosti, krepitev veščin opazovanja in senzorne
percepcije, kar vpliva na celostno razumevanje in sprejemanje informacij. Omogoča sproščanje
negativnih občutenj uporabnikov na socialno sprejemljiv način, kar izboljšuje sposobnosti
samonadzora. Krepi motorične sposobnosti uporabnikov s koordinacijo gibov in načrtno aktivacijo
mišičnih skupin ter pripomore k ohranjanju vitalnih sposobnosti uporabnikov, kar vodi k ohranjanju
samostojnosti tudi v starosti.
Terapija s pomočjo psov, kot stik s so-terapevtom, družabnikom, prijateljem, motivatorjem ….,
omogoča ustvarjanje čustveno varnega ozračja, premagovanje prvotne zadržanosti in strahu,
zadovoljevanje potreb po telesnem stiku, pozornosti, družabništvu z doživljanjem taktilnih izkušenj ter
je idealna terapija za umirjanje, urjenje govora in kognitivnega zavedanja. Izvedba v parku nam bo
omogočila uporabo bolj pestrih in drugačnih pripomočkov pri izvajanju terapije s pomočjo psov ter
aktivacijo uporabnikov skozi nego psa, skozi metanje pripomočkov, skrivanje priboljškov, ipd….
S postavitvijo gugalnice za uporabnike na invalidskih vozičkih bomo prispevali k dvigu kakovosti
bivanja v parku uporabnikov, ki so najtežje gibalno ovirani in na invalidskih vozičkih. Guganje
omogoča stimulacijo pozornosti, skozi hitro nihanje gugalnice, umirjanje skozi počasno nihanje nazaj
in naprej. Stimulira čutila za ravnotežje, kar pripomore k razvoju skladnosti gibov, pomirja in spodbuja
razvijanje moči ter povečuje ozaveščenost in dodaja element zabave v obravnavo.
Gugalnica bo večala možnosti aktivacije uporabnika v primerih, ko se začne med aktivnostjo
dolgočasiti, hkrati pa z guganjem, kot terapevtskem učinku, spodbujala koordinacijo in ravnotežje ter
krepitev samozavesti preko druženja in odnosne dinamike.
V parku nam bo tako preostala le še postavitev elementov, manjkajočih za celostno ureditev parka,
v smiselno, funkcionalno zaokroženo celoto. S tem namenom bomo uredili sprehajalne krožne poti,
obstoječe poti razširili in utrdili za vožnjo z invalidskim vozičkom ter prostor opremili s svetili.
Torej, v prihajajočem letu nam izzivov ne manjka. Še zlasti, ker smo že v tem letu izvedli številne
aktivnosti zbiranja potrebnih donatorskih sredstev za načrtovani projekt in jih tudi uspešno pridobili.
Naj ob koncu z vsemi Vami, ki ste nas prijazno sprejeli v Krajevni skupnosti delimo misel
» Svet je poln malih sreč.
Umetnost je v tem, da imamo oči zanje.«
(Li Tai Po )

Naj bodo božični prazniki in novo leto 2015 napolnjeni z malimi srečami,
mirom in zaupanjem v dobro.
Kolektiv zaposlenih in uporabnikov VDC Kranj
Direktorica, Mirjana Česen
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Korakov prepleteni bazar

Jesen se tiho preveša v zimo in eden mejnikov tega prehodnega časa je tudi tradicionalni Korakov
dobrodelni bazar, ki sta ga pripravila društvo Klub en korak več in Center Korak, v zadnjih
novembrskih dneh v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.
Zahvala za čudovito dogajanje na letošnjem bazarju gre vsem, ki so dogodek omogočili, vsem, ki so
na njem aktivno sodelovali in vsem, ki so se ga udeležili v tako velikem številu – več kot 600 nas je
bilo. Prepleteni bazar je bil spleten iz različnih vsebin, ki sta jih spretno povezovala voditelja Jelena
Jukić Wilfan in Damijan Perne. Za glasbo so poskrbeli pevci mešanega pevskega zbora Musica Viva
iz Kranja, katerim se je v zaključku pridružila tudi večina uporabnikov Centra Korak, (v spremljavi
Dejana in Urške) v katerem poteka rehabilitacija oseb s pridobljeno možgansko poškodbo.
Rdeča nit dogodka je bila modna revija, na
kateri so se uporabniki Centra sprehodili z
znanimi osebami s področja športa in
kulture. Modna revija je nosila tudi lepo
sporočilo, da so osebe po pridobljeni
poškodbi možganov, ne glede na svojo
poškodbo, ki so jo doživeli, dragocen del
družbe, ki lahko še naprej sledi svojim
sanjam.
»S sodelavci se sleherni dan trudimo, da bi
sledili svojemu poslanstvu. So dnevi, ko
čutimo, da naredimo tisto mnogo več in so
dnevi, ko si želimo, da bi lahko storili več, pa
tega iz različnih vzrokov ne moremo.
Neizmerno sem hvaležna vsem vam, ki nam
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stojite ob strani in nam pomagate izpolnjevati naše poslanstvo,« je poudarila direktorica Centra Korak
Mateja Korošec in dodala, da je bazar namenjen predvsem njihovim uporabnikom. Med njimi je tudi
magistra Irena Jan, ki se je pogumno odločila in navzočim predstavila svojo zgodbo o rehabilitaciji po
možganski poškodbi. Marjeta Kočevar, sestra Renate, uporabnice Centra Korak, pa je spregovorila o
tem, kako pomembno vlogo ima v sestrinem procesu rehabilitacije Center Korak. Obe sta vse v
dvorani ganili z iskrenostjo izpovedi o tem, kako pomembna je pravočasna rehabilitacija in da je vsak
majhen uspeh velik korak in motivacija za naprej.

Bazar je torej za nami, vstopili smo v praznični decembrski čas, ki ga v Centru Korak pozdravimo s
posebnim mesečnim programom. Tako se bomo aktivno udeležili nekaterih športnih dogodkov
(bowling, športno plezanje), imeli bomo različne tematske izhode z namenom vključevanja v širše
socialno okolje (Miklavževi nakupi, obisk praznične Ljubljane), na obisk bodo prišli zanimive gostje
(Darko Đurić, Peter Florjančič), s srečelovom in prazničnim kosilom pri Marinšku pa se bomo
poslovili od leta 2014 in se polni pričakovanj ozrli v leto, ki nam prihaja naproti.
Marjan Kalamar
Center KORAK, Kranj
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Po kosovne odpadke pridemo na dom
Načrtujete prenovo stanovanja? Boste zamenjali kuhinjske aparate, pospravili klet? Tudi v letu 2015 boste
lahko odvoz kosovnih odpadkov naročili z dopisnicami Komunale Kranj. Kmalu boste na dom prejeli dve
dopisnici za naslednje leto, vsaka za brezplačen odvoz kosovnih odpadkov do količine enega kubičnega
metra.
Če boste stanovalci v večstanovanjskih objektih skupaj zbrali najmanj pet dopisnic, vam brezplačno
dostavimo velik zabojnik za kosovne odpadke.
Glede na urejeno zbiranje kosovnih odpadkov prosimo, da ravnate odgovorno, poskrbite za
urejeno ter čisto okolje in izkoristite omenjeno možnost odvoza kosovnih odpadkov. Drugačno
odlaganje kosovnih odpadkov poleg zabojnikov je prepovedano, zato ste za tako ravnanje lahko tudi
kaznovani. Žal je takih primerov veliko, zato bomo v sodelovanju s pristojno inšpekcijsko službo v
prihodnje še poostrili nadzor.
Ne pozabite tudi na možnost oddaje kosovnih odpadkov v zbirnem centru Tenetiše ali Zarica.
Gospodinjstva lahko kosovne odpadke brezplačno oddate enkrat mesečno. Več informacij najdete na
www.krlocuj.me.

Uvedba e-računov in računov na elektronski naslov
Z novim letom bomo nudili možnost pošiljanja računov za komunalne storitve v obliki e-računov ali
računov na vaš elektronski naslov. Obe obliki enakovredno nadomeščata račun v papirni obliki, kar
pomeni do okolja prijaznejše poslovanje.
Namesto klasičnega papirnega računa po navadni pošti se torej lahko odločite za prejemanje računov v
vašo spletno banko ali elektronski naslov.
Na prejemanje e-računov za komunalne storitve se prijavite neposredno v vaši spletni banki. Če
pa želite prejemati račun v pdf. obliki na elektronski naslov, nam to sporočite na info@komunalakranj.si.
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Zvezde ob koncu letošnjega leta
Decembrsko večerno in nočno jasno nebo krasijo številne svetle zvezde. Veliko ljudi prisega,
posebno tisti, ki so zaljubljeni v zvezde, da so zvezde zimskega neba najlepše. Iz lastne opazovalne
prakse povem: res je tako. Tudi vi se lahko o tem prepričate. Zato predlagam, da jih tu in tam vsaj
bežno opazujete in uživate ob pogledu nanje. Seveda jih opazujete toplo oblečeni, dobro obuti in s
kapo na glavi, da se ne prehladite.
Na vzhodnem delu neba ta čas že zasledimo veliki zimski nebesni trikotnik, ki ga oblikujejo svetle
zvezde Sirij v Velikem psu, Prokijon v Malem psu in Betelgeza v Orionu. Pod Orionovima nogama na
jugovzhodu se sramežljivo skriva ozvezdje Zajec. Visoko na nebu od vzhoda proti zahodu se
razprostirajo še: Bik z Aldebaranom in Plejadami – zvezdno skupino ali kopico, ki jo vidimo s prostimi
očmi, Dvojčka s Kastorjem in Poluksom ter Voznik s svetlo rumeno Kapelo (Kozo) skoraj nad glavo.
Na severozahodnem delu neba sveti zvezda Vega v ozvezdju Lira. Oje Velikega voza, ki je del
ozvezdja Veliki medved, pa kaže navzdol, naravnost proti severu. Nad glavo sijeta veliki nebesni
junak Perzej in njegova ljubljena žena Andromeda.
Glede planetov je na kratko takole. Venera je do konca leta Večernica in jo izsledimo zvečer nizko
nad jugozahodnim delom obzorja le, če smo dovolj vztrajni. Mars je decembra tudi večerni planet.
Jupiter je viden skoraj vso noč. Saturn pa je jutranji planet.
Dne 22. decembra nastopi astronomski božič ali zimski Sončev obrat, ko se uradno začne koledarska
zima. Pri nas je najdaljša noč, ki traja okoli 16 ur. Od tega datuma dalje se začne noč krajšati in se
krajša vse do prihodnjega kresa, to je do 21.6.2015, ko bo noč najkrajša, in sicer okoli 8 ur.

.

Vir: splet

Sedem sester ali zvezdna kopica Plejade, ki jo opazujemo v ozvezdju Bik. Vidimo jo s prostimi
očmi. Nekateri mislijo, da je to Mali voz, a ni. Mali voz je del ozvezdja Mali medved in leži ob
zvezdi Severnici. Res pa je, da Plejade predstavljajo najmanjši od petih nebesnih voz, ki jih
najdemo na nebu. O Plejadah, ki so vidne skoraj iz vsakega kraja na Zemlji, je spleteno veliko
mitov. Preberemo jih lahko na spletu.
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Toliko o ozvezdjih in zvezdah v njih. Zdaj pa povejmo še kakšno zgodbo z zimskega pravljičnega
zvezdnega neba. Ustavili se bomo le pri zgodbah o dveh ozvezdjih, in sicer o Zajcu in Samorogu.
Ozvezdje Zajec je eno od 48 tako imenovanih starih ozvezdij, ki jih je opisal že Ptolemaj v svojem
znamenitem zvezdnem katalogu (2.stoletje n.št.). Čeprav je bilo postavljeno na nebo kot zajec, se je
prvotni namen, zakaj leži prav tam, to je pri ali pod Orionovima nogama, popolnoma izgubil.
Pozimi noč za nočjo
veliki nebesni lovec Orion
zasleduje Bika čez nebo.
Z dvignjeno gorjačo iz oljke maha proti Bikovi glavi, ki s krvavo rdečim očesom (rdečkasta zvezda
Aldebaran) divje strmi v Oriona. Popolnoma nemočen, prestrašen in povsem ponižen pa se je pri
lovčevih nogah motovili potuhnjen Zajec.
Zdi se nekoliko nenavadno, zakaj se je ta žival ob lovu na Bika zatekla k Orionu. Lahko samo
ugibamo. Morda je Zajec ugotovil, da Orion tako zavzeto zasleduje divjega nebesnega Bika, da se ta
čas lahko brez skrbi zateče k njegovim nogam, da bo tam skrit in varen vse do tedaj, dokler bo
povsem tih in miren. Morda pa bo ostal skrit in neopazen pri lovcu tudi pred hitro sledečim lovskim
psom Sirijem – Velikim psom, da ga v prostoru, kjer ga pes ne bi nikoli pričakoval, ne bi našel in
zagrabil. Tako bi imel stalno možnost, da šine stran ali pa skoči v nasprotno smer, ko bi enkrat prišel
Pes mimo. Tako bi lahko zgodbo o Zajcu napisali kar sami, kakor mislimo in znamo, saj se o njem ni
ohranil noben star mit. Poskusite.

Vir: splet

Zimska nebesna druščina, zbrana okoli Oriona, je po svoje zanimiva. Poleg velikega
nebesnega lovca Oriona sceno oblikujejo obadva njegova zvesta lovska psa - Veliki pes
(Canis Major) in Mali pes (Canis Minor), potuhnjeni Zajec (Lepus), zahrbtni Samorog
(Monoceros) in preganjani in razjarjeni Bik. Gre za primer, ki ga dostikrat navajajo tisti, ki
menijo, da so določena ozvezdja namenoma sestavljena oziroma nastala tako, da na nebu
povedo neko zaključeno zgodbo, ne pa, da so postavljena na nebo kar na slepo brez
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kakršnekoli medsebojne zveze. Tu gre očitno za Orionov lov na Bika, pomagata mu psa, zajec
pa se skriva pri Orionovih nogah, kjer se počuti varnega pred psoma. Vloga Samoroga pri tem
ni natančno opredeljena.
V 16. in 17. stoletju so astronomi naredili 40 novih ozvezdij iz zvezd, ki jih še niso uporabili v prejšnjih
ozvezdjih. Med nova ozvezdja spada Samorog. Naredili so ga iz skupine okoli petnajst še kar dobro s
prostim očesom vidnih zvezd znotraj nebesnega trikotnika, ki ga sestavljajo svetle zvezde Betelgeza
– Prokijon – Sirij. V bistvu je Samorog temni sosed svetlega Oriona.

Vir: splet

Ozvezdji Samorog in Zajec sta pri nas zvečer vidni od decembra do aprila. Samorog je narisan
kot zelo živahna žival. Na sliki lahko vidimo njegovo veliko gibčnost in poskočnost. Z lahkoto
preskakuje Rimsko cesto. Prestrašeni Zajec pa se motovili in klečeplazi ob Orionovih nogah,
kjer se počuti edino varno.
Šibke zvezde izrišejo na nebu Samoroga kot pravljično žival. Spominja na konja z dolgim rogom, ki
raste naravnost iz sredine njegove glave in štrli daleč naprej. Samorog naj bi živel v najoddaljenejših
in najsamotnejših predelih sveta. Pri zasledovanju plena naj bi bil zmožen skočiti zelo visoko in
pristati zapičen na svojem rogu, ki mu ublaži padec. Tako mu omogoči, da ostane nepoškodovan. Da
bi ga vsaj za hipec videl, je sen vsakega lovca. Če bi ujel to žival in jo predelal v čudežni napoj, pa bi
ta srečnemu lovcu dal zaščito pred vsakršno nesrečo in zlom.
Zelo skrivnostno se zdi, zakaj se je ta žival pritihotapila tako tesno Orionu za hrbet. Z rogom se skoraj
dotika velikega lovca. Ta pa se za to ne zmeni ali pa se sploh ne zaveda nevarne živali, ki ga morda
misli napasti iz ozadja, kajti njegova pozornost je popolnoma usmerjena na divjega Bika, ki ga
strastno zasleduje in preganja z visoko navzgor dvignjeno gorjačo. Morda pa ta žival niti ni nevarna
Orionu in mu želi le pomagati pri lovu, saj ima oster in zelo dolg rog. Tega pa se boji tudi Bik.
Marijan Prosen –Majo
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DEJAVNOSTI V DŠD KRANJ
Čeprav se tudi v Dijaškem in študentskem domu zadnja leta spopadamo z zmanjševanjem vpisa in
pomanjkanjem sredstev, želimo vseeno dijakinjam in dijakom v njihovem prostem času nuditi čim več
raznovrstnih prostočasnih dejavnosti, ki naj bi ob prevladujočih šolskih obveznostih našim
srednješolcem obogatile večere, jim prinašale zabavo in sprostitev ter poskrbele za družabnost in
širjenje znanja.
Na začetku šolskega leta smo tudi v
letošnjem
septembru
izvedli
tradicionalni krst novincev. Nove
dijakinje in dijaki se predstavijo,
povejo nekaj o sebi, odgovorijo na
nekaj vprašanj v zvezi z dijaškim
domom in morajo na koncu
uspešno prestati »krst«: pravi
domci postanejo šele, ko se jim
uspe spretno izogniti nihajočemu
vozlu, ki ovira njihovo prečkanje
prehoda med mizami. Oktobra smo
se en večer kratkočasili s
karaokami, novembra pa pekli in
kuhali kostanj. V sodelovanju z zavodom Drogart smo organizirali delavnico na temo preventive pred
alkoholom, z naslovom Izberi sam,
nekaj dijakov je v spremstvu
vzgojitelja obiskalo tudi tehnološki
večer na OpenLabu. Decembra nas
čaka veseli večer, ko bomo v čajni
kuhinji pekli piškote, t. i. »mašinkekse«, s katerimi se bomo sladkali
v
nadaljevanju
večera
ob
spremljanju
zabavnega
in
duhovitega nastopa Saša Stareta in
Roka Bohinca, dveh vse bolj
uveljavljenih stand-up komikov in
impro-ligašev, ki smo se jima - v
družbi še dveh kolegov iz Kluba
Kiks - nasmejali že lani.
Rdeča nit naših letošnjih aktivnosti pa je obeležitev 100. obletnice začetka 1. svetovne vojne. Odločili
smo se, da dijakov in dijakinj ne bomo peljali v muzeje, na razstave in v kinodvorane, ampak da jim
bomo takratni čas skušali približati z drugih zornih kotov. Ker je življenje v dijaškem domu pestro,
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raznoliko, dinamično in sestavljeno iz elementov vsakdanjega življenja, ni bilo težko izbrati nekaj
praktičnih dejavnosti in jim dodati zgodovinsko dimenzijo: v načrt smo uvrstili pletenje nogavic, ročno
izdelovanje mila, prikaz kozmetike in
načina oblačenja izpred 100 let, osrednji
dogodek pa bo vezan na kulinariko:
vzgojitelj Aleš, sicer zgodovinar in
obramboslovec, ki mu je obdobje 1. SV
še posebej blizu, bo v sodelovanju z
domsko kuhinjo pripravil večerjo, kot so
si jo lahko privoščili vojaki v strelskih
jarkih. Vse skupaj bo zelo preprosto,
kuhano v velikem loncu, kruh ne bo bel in
tudi krožniki ne bodo iz porcelana. Da bo
doživetje še bolj pristno, bomo večerjo
imeli v domskem zaklonišču, na trdih
klopeh in z malo razsvetljave, Aleš obljublja tudi svetlobne in slušne efekte…. Seveda bomo poskrbeli
tudi za majhno razstavo zanimivih predmetov in ostale pisne in slikovne informacije in se potrudili,
da bodo dijakinje in dijaki ta večer doživeli precej drugače kot ostale. Na ta način želimo po svojih
močeh mladim vcepiti prepričanje, da spopadi in vojne niso rešitev in da le mir prinaša blagostanje,
napredek in razvoj.
V PRIČAKOVANJU NOVEGA LETA ŽELIMO VSEM KRAJANKAM IN KRAJANOM KS ZLATO
POLJE LEPE PRAZNIKE TER VELIKO ZDRAVJA, USPEHOV IN OSEBNEGA ZADOVOLJSTVA
V LETU 2015!
Judita Nahtigal

POMEMBNO OBVESTILO!
Ker le redkokateri stanovanjski blok razpolaga s svojo zastavo, obveščamo
krajane, da si žalno zastavo lahko izposodijo pri
- hišniku KS Zlato polje Janezu Lotriču, Levstikova ul. 10 (hiša nasproti stavbe KS),
tel. : 04 2012 656 ali
- v City baru, lokalu pri OŠ F. Prešerna, Kidričeva c. 47 (bivši samski dom), ki je
odprt vsak dan, tel. : 070 833 894. (Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8.00
do 22.00, ob sobotah od 9.00 do 23.00 in ob nedeljah od 15.00 do 22:00).

Obema smo za sodelovanje hvaležni, saj hudi trenutki pridejo nenapovedano in
si časa ne moremo sami izbrati.

VABILO !!!
Svet KS Zlato polje in svet KS Struževo skupaj vabita vse malþke
Zlatega polja in Struževega v starosti od enega do šestih let,
da se v spremstvu staršev udeležijo brezplaþne otroške predstave
z obiskom dedka

Mraza

v TOREK, 23. decembra 2014 ob 17.30 uri
v veþnamenski dvorani OŠ Franceta Prešerna

Vsi otroci prejmejo tudi darilo!

