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Vsem krajankam in
krajanom Zlatega polja
iskrene čestitke
ob krajevnem prazniku KS Zlato polje
Svet KS Zlato polje

Cenjene krajanke in krajani!
Pozdravljamo vas na začetku poletja, v imenu celotnega sveta krajevne skupnosti! Radi
bi vas razveselili s čim boljšimi novicami, uresničenimi načrti in svetlo vizijo prihodnosti.
Letos žal nimamo te sreče, saj je še vedno velika večina investicijskih sredstev občine
namenjena projektu GORKI in novemu vodovodu Bašelj – Kranj, ki – po objavah v
medijih sodeč – dobro napredujeta in se tudi sredstva iz evropskih skladov in državne
malhe zdaj menda hitreje stekajo na občinski račun kot refundacija plačil računov
izvajalcem.
Ta projekt je zajel tudi našo krajevno skupnost, saj je okrog 30 hiš na ulici Zlato polje
dobilo zbirni kanal. Nanj se bodo priključili lastniki individualnih hiš, ki do danes še niso
imeli te možnosti. Resda to pomeni tudi stroške z gradnjo priključnega kanala od hiše
do prvega jaška in plačilo priključnine – komunalnega prispevka, bo pa to konec
greznic in težav z njimi, tudi onesnaževanja zaradi puščanja.
Tako bo celotno območje Zlatega polja končno oskrbljeno s kanalizacijskim omrežjem.
V letošnjem letu je bilo na celotnem območju KS zelo obširno opravljeno obžagovanje
drevja in grmovja. Odstranjeno je bilo nekaj topolov ob Koroški cesti, ki so bili znotraj
votli in tako nevarni za okolico. Odstranjenih je bilo tudi nekaj nezdravih dreves na
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območju ob Kidričevi cesti in znotraj centralnega dela KS. Prav pred kratkim je bil z
našim posredovanjem izveden obrez spodnjih vej omorik v bližini kitajske restavracije

in nekaj grmov, ki so ovirali preglednost ceste. Opravljena je bila tudi že prva letošnja
košnja trave na zelenicah.
Nedavno je bila dodatno pokrpana glavna Kidričeva cesta, kjer so razpokana in vdrta
območja ceste prekrili z novo plastjo asfalta.
Na občini imajo kar nekaj
razumevanja za naše probleme
in želje, vendar zlasti to leto ne
moremo računati na veliko
uresničenih
načrtov
oz.
predlogov.
Predvsem bi radi zagotovili
večjo varnost pešcev ob
cestiščih, kjer še ni pločnikov in
postopoma
reševali
nezadovoljivo stanje parkiranja
na tistih delih, kjer je s tem
največ težav. To sta predvsem
dve območji, Gosposvetska
ulica in območje šolskega
centra. Pločniki in razsvetljava manjkajo ob cesti proti Kaliji in sicer z obeh strani. Radi
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bi, da se zgradi pločnik ob Bleiweisovi cesti na »naši« strani, vključno s prehodom za
pešce pri vojašnici. Veseli bi bili tudi prenovo Levstikove ulice in ulice F. Rozmana –
Staneta z uvedbo novega, varnejšega prometnega režima. Projekti z novimi predlogi
ureditve so bili izdelani v letih 2011/12, potem pa je občina, spet zaradi projekta
GORKI, nanje pozabila.
Sproti na občino sporočamo in opozarjamo na manjša popravila na ulicah in poteh, na
zbledele črte na parkiriščih, udore ob jaških, manjkajočih pokrovih vodovodnih ventilov
na cestah, in drugih manjših zadevah, ki so v njeni upravljavski pristojnosti. Glede takih
zadev želimo in pričakujemo, da nas boste krajani obveščali tudi neposredno – najlažje
preko e-poštnih naslovov kszlatopolje@t-2.net oziroma kszpkr@gmail.com.

V sodelovanju z osnovno šolo in pod pokroviteljstvom Mestne občine Kranj smo tudi
letos v pomladnem času izvedli čistilno akcijo. Vodstvo KS Zlato polje bi želelo, da bi
bila udeležba krajanov večja. Akcija je bila sicer uspešna, nabralo se je kar nekaj
neustrezno odvrženih odpadkov, vendar pa se zaradi premalo udeležencev ne moremo
lotiti nekaterih črnih točk, ki vedno znova ostajajo neočiščene. Savski drevored je poln
raznovrstnih odpadkov in res potrebuje temeljito čiščenje. Tudi okrog gospodarskih
poslopij »Gozdarja« je poleg lesnih odpadkov nekaj kupov gradbenega in drugega
materiala. Več o čistilni akciji si preberite v članku na naslednjih straneh.
Veseli smo, da se v vse več stanovanjskih blokih lastniki odločajo za novo, toplejšo
preobleko, saj s tem kažejo, da so okoljsko osveščeni in se tudi zavedajo prihrankov
energije, ki jih bodo pridobili s to investicijo.
Škoda je le, da bloki z več stopnišči ne uspejo najti dogovora o istočasni izdelavi nove
fasade, saj naknadno izdelani stiki niso nikoli tako kvalitetni kot enotno izdelan toplotni
ovoj.
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Vsem krajanom, ki se udeležujejo akcij, praznovanj in drugih dejavnosti krajevne
skupnosti, želimo prijetno poletje in prijazno jesen tja do decembra, ko nas boste spet
lahko brali. Seveda prijetno poletje tudi vsem ostalim, ki nas radi prebirate.
Uredniški odbor - ZK

Koroška cesta 59, Kranj

tel.: 04/236 13 00

ŠTUDENTSKI BONI
IN

DNEVNA PONUDBA MALIC

PONUDBA HRANE:

UREJEN LETNI VRT IN IGRALA ZA OTROKE

-

odlične pice iz krušne peči
kruhki različnih okusov
lazanje in ostale testenine
mesne in RAZNE poletne solate
zrezki različnih okusov
lignji na več načinov

Vljudno vabljeni!
VSAK DAN od 11.00 do 23.00
Krajanom Zlatega polja čestitamo ob krajevnem prazniku

ODPRTO:
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Spet smo praznovali ob
krajevnem jubileju
Vsako leto 9. junija je rojstni dan naše krajevne skupnosti z lepim imenom Zlato polje,
tokrat že enainpetdeseti po vrsti.
Praznovanje se je tokrat odvijalo 11. junija, saj se moramo uskladiti s šolo Franceta
Prešerna, ki nas gosti v svojih prostorih in nam vsakokrat pripravi lepo prireditev.
Učiteljice in učenci nam vsakič postrežejo z novimi programi, novimi talenti in novimi
nastopajočimi.
Tokrat so nas s svojim pisanim nastopom presenečali deklice in dečki iz četrtih
razredov, ki so recitirali, prepevali, plesali in igrali na različne instrumente – ksilofon,
pozavno, saksofon, klaviature, kitare, čelo in morda še kaj. Resda niso bili še čisto
pravi virtuozi, smo pa kot publika prepoznali melodije, ki so jih deset in enajstletniki
zaigrali. Učiteljici in učencem se zahvaljujemo za njihov trud, in jim čestitamo za
uspešno predstavo.
Začetek prazničnega dogajanja je bil delovni obisk župana s sodelavci občinske
uprave, zgodaj popoldne, v prostorih KS. Tam je celotno skupino s svojim namestnikom
sprejela predsednica sveta KS Damjana Piškur. Na sestanku, ki je sledil, je predstavila
načrte, ki si jih je zadala KS za tekoči mandat. Župan je prisluhnil, si beležil njene
predloge in v debati tudi pojasnil, da bo za vse navedeno potreben daljši čas, saj
večinoma potrebe naše KS ne sodijo v občinsko prioriteto, ki je še vedno – skladno z
evropskimi direktivami – gradnja kanalizacije. Bo pa verjetno mogoče uresničiti manjše
želje, da se bo s tem rešila katera od perečih težav.
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Po razgovoru se je skupina odpravila na kratek sprehod po KS – tudi mimo neurejenih
zelenih površin mimo kurilnice dijaškega doma. Med potjo je predsednica sveta župana
nazorno seznanila s težavami Zlatega polja »v živo« na terenu. Ob 16.15 so skupaj
prispeli na prizorišče prvega dejanja praznovanja. Nasproti trgovine Lidl v križišču je
bilo pripravljeno prizorišče, kjer sta župan in predsednica sveta KS Zlato polje po
krajših govorih zasadila lipo.

Lipa je slovensko narodno drevo in je bila tokrat posajena v počastitev 50 let obstoja
krajevne skupnosti in kot zametek malega zelenega zavetja, ki se bo morda celo razvil
v park pobratenih mest. Seveda je za tak razvoj potrebnih veliko finančnih sredstev in
tudi drugih dejavnikov, kar pa zaenkrat še ni do konca razdelano.
Svečane zasaditve lipe se je udeležilo kar veliko krajanov in drugih povabljenih
predstavnikov mestnega sveta in drugih krajevnih skupnosti. Dogodek so obiskali tudi
predstavniki GTV. Vsakega obiskovalca smo bili zelo veseli.
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Vsi skupaj smo se nato odpravili proti OŠ F. Prešerna, kjer se je ob 17. uri začel kulturni
program, opisan na začetku članka. Po zapeti slovenski himni je prisotne nagovorila
predsednica sveta krajevne skupnosti Zlato polje Damjana Piškur, ki je med drugim
poudarila:
»Z Mestno občino bom poskušala ohranjati konstruktivne vezi in verjamem, da se bo
na tak način vedno našla rešitev za nastale situacije, ki bodo potrebovale
posredovanje. Včasih se zadeve rešijo hitro, včasih pa je potrebnega več časa in
potrpljenja, predvsem pa pravega in razumljivega dialoga. Na tak način, verjamem, da
bo naše delo uspešno.
Obljubljam vam, da bomo novi člani sveta nadaljevali delo naših predhodnikov in
uspešno sproti odkrivali potrebe, ki se bodo pojavljale v prihodnosti. Računam seveda
tudi na vas, drage krajanke in krajani, saj ste vi naše oči in ušesa in prav z vašimi
pripombami in željami lahko kvalitetno prepoznamo kako in kam bomo usmerjali naše
delo.
V prve pol leta svojega delovanja sem dobro spoznala stanje na območju naše
Krajevne skupnosti in menim, da je zadovoljivo. Seveda iz preteklosti ostajajo
neuresničeni projekti, za katere pa verjamem, da se bo slej ko prej našel denar za
uresničitev, pa tudi politična volja in energija, tam, kjer se o investicijah odloča, to je na
mestni občini Kranj.«

V nadaljevanju je k mikrofonu povabila še župana mestne občine Kranj, ki je pohvalil
novoizvoljeni svet KS, posebej še njegovo predsednico, saj je spoznal, da ima točno
izdelano vizijo, da ve, kaj je dobro za Zlato polje in pričakuje, da se bo s svojo ekipo z
vsemi močmi borila, da se cilji uresničijo. Nato je predstavil svoj pogled na sodelovanje
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med občino in krajevnimi skupnostmi, ki so s pravkaršnjim sprejemom rebalansa
občinskega proračuna pridobile še nekaj dodatnih sredstev. Povedal je, da občina
pripravlja več projektov, s katerimi bo kandidirala za evropska sredstva, saj je le na ta
način mogoče uresničevati večje projekte, kakršen je sedanji GORKI, ki bo zaključen v
letošnjem letu. Tudi v naslednjih letih mora občina nadaljevati z gradnjo
kanalizacijskega omrežja, poskušala pa bo tudi z drugimi projekti.
Predsednica sveta se mu je zahvalila za delovni in protokolarni obisk, saj se po njenem
mnenju le v plodnem sodelovanju in z odprtim dialogom med krajevnimi skupnostmi in
občino uspešno razrešujejo lokalni problemi.
Prireditev se je nadaljevala s predstavitvijo dveh krajanov, ki sta po mnenju sveta KS
zaslužila posebno priznanje.
Kot prvi je avtor zvezdoznanskih člankov v Zlatopoljčanu, profesor Marjan Prosen:
Takoj, ko je leta 2008 postal Zlatopoljčan, se je oglasil v našem tajništvu in s
pogovorom je hitro prišlo do skupne točke. Majo, kot je njegov nadimek, je po izobrazbi
diplomirani astronom in že dolga leta razveseljuje s svojim objavami v Zlatopoljčanu.

Pri vsem njegovem delu, ki ga je opravljal kot pedagog in strokovni sodelavec, je bilo
njegovo težišče usmerjeno k širjenju znanja o našem vesolju. O zvezdah in vesolju je
znal vedno pisati tako poljubno, da je besedilo razumljivo in zanimivo res vsakomur. Od
decembra leta 2008, ko je bil v glasilu Zlatopoljčan prvič objavljen njegov članek, je za
naše glasilo vedno napisal nekaj zanimivega o zvezdah. Ti članki so sicer le kapljica v
morju njegovega celotnega opusa. Objavljal je tudi v drugih publikacijah, izdal nekaj
samostojnih knjig in učbenikov. Skratka celo življenje je posvetil astronomiji in ljudem,
ki jim jo je želel približati.
Vse svoje delo je opravil brezplačno, zato uredništvo glasila in vodstvo krajevne
skupnosti njegovo sodelovanje še toliko bolj ceni in se ga veseli, tudi v prihodnje.
Majo je prejemnik več državnih in strokovnih priznanj. Tokrat pa je priznanje prejel še
od vodstva krajevne skupnosti, ki mu v znak hvaležnosti za njegov trud in angažiranje
na lokalnem nivoju izreka veliko zahvalo.
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Druga zaslužna krajanka pa je dolgoletna tajnica KS Zdenka Kogej:
Letos 1. avgusta bo dopolnila 30 let dela v krajevni skupnosti Zlato polje kot njena
tajnica.
Od svojega sedmega leta živi na Zlatem polju, najprej na Gradnikovi ulici, nato na
Kidričevi cesti. V letu 1985 se je tedanji svet KS odločil, da potrebuje profesionalnega
tajnika in jo izbral med nekaj prijavljenimi kandidati. Delu v krajevni skupnosti je ostala
zvesta kljub težavam, ki so se začele v devetdesetih letih. Po osamosvojitvi so se
zmanjšala denarna sredstva za tajniško dejavnost in polna zaposlitev takrat ni bila več
mogoča.
Ves čas je kot strokovna in administrativna moč vodila vse dejavnosti v soglasju z
vsakokratnimi predsedniki in sveti krajevne skupnosti.
Začela je z zdaj že skoraj tridesetletno tradicijo srečanj najstarejših krajanov, kjer se je
kasneje pri organizaciji pridružila še krajevna organizacija Rdečega križa. Tudi tam je
pomagala pri posameznih dejavnostih.
Posvečanje pozornosti starejšim krajanom, pošiljanje voščilnic, sprejemanje krajanov
na sedežu krajevne skupnosti, sodelovanje z občino in še kaj so bile njene dejavnosti v
vsem tem času.
Z znanjem, ki ga je pridobila ob svojem delu, je kot stalno prisotna v Krajevni skupnosti
pomagala vsem novoizvoljenim članom sveta pri njihovih začetkih dela, pri izvedbi
volitev in drugih obveznih dejavnostih, ki jih mora krajevna skupnost vsakoletno
izpolnjevati.
Vodstvo KS meni, da si po treh desetletjih dela v in za Krajevno skupnost tudi ona
zasluži vse priznanje.
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Oba sta se ganjena in presenečena ob tolikšni pozornosti zahvalila, tako svetu KS,
Oba sta se ganjena in presenečena ob tolikšni pozornosti zahvalila, tako svetu KS,
vsem prisotnim in posebej krajanom, ki spremljajo njuno delo.
vsem prisotnim in posebej krajanom, ki spremljajo njuno delo.
Slavnostnemu delu prireditve je sledil kulturni program, omenjen že na začetku zapisa
Slavnostnemu delu prireditve je sledil kulturni program, omenjen že na začetku zapisa
in za konec še druženje ob obloženih kruhkih in sadnih prigrizkih, ki so jih pripravili
in za konec še druženje ob obloženih kruhkih in sadnih prigrizkih, ki so jih pripravili
krožkarji gospodinjstva z veliko mero okusa in spretnosti.
krožkarji gospodinjstva z veliko mero okusa in spretnosti.
(ZK, KP)
(ZK, KP)

Takole je sedaj videti novoposajena lipa v počastitev 50. obletnice obstoja KS Zlato polje.
Takole je sedaj videti novoposajena lipa v počastitev 50. obletnice obstoja KS Zlato polje.

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

polkrožna steklena
kabina 193 €

WC kotlički
od 17 €

armature-pipe
od 33 €

VSE ZA VODOVOD, ZUNANJO KANALIZACIJO IN OGREVANJE, TUDI MONTAŽO
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Čistilna akcija na območju KS Zlato polje v
soboto, 28. 3. 2015
Najprej bi se radi zahvalili vsem, ki ste se vabilu na čistilno akcijo odzvali in prispevali
nekaj svojega prostega časa, da bo naše okolje lepše. Zahvala gre tudi ravnatelju OŠ
Franceta Prešerna g. Žitniku in ostali ekipi šole, ki nam vsako leto nudijo pomoč pri
izvedbi akcije in gostoljubje v jedilnici šole, kakor tudi Mestni občini Kranj, ki nam z
deležem finančne pomoči omogoča lažjo izvedbo akcije.
Čistilne akcije smo se letos v KS Zlato polje lotili že sedmo leto zapored. Krajani KS
Zlato polje smo čiščenje izvajali na bolj »nevarnih« predelih krajevne skupnosti. S tem
mislimo predvsem predele, kjer nam je že iz preteklih let poznano dejstvo o prisotnosti
večjega števila odvrženih uporabljenih injekcijskih igel, ter na terenih s težjo
dostopnostjo.
Pričetek oz. zbor je bil ob 9.00 uri pred OŠ France Prešeren. Sodelujočim so bile
razdeljene zaščitne rokavice, vrečke za smeti, bon za toplo malico in nekaj pijače za
lažje delo. Odrasli krajani smo se letos razdelili v 4 skupine. Vsaka je imela točno
določeno območje za čiščenje in sicer: okolico parkirišča za transformatorsko postajo
Elektro Gorenjska, okolico kurilnice pri Dijaškem domu, SZ del okolice Kalie in Gozdarja
ter območje okrog parkirišča in stare zapuščene kurilnice nasproti Zdravstvenega
doma Kranj. Okrog 11.00 ure se je čiščenje končalo in vsi udeleženci so dobili toplo
malico in osvežilno pijačo. Akcija je bila v celoti zaključena ob 12.30 uri, brez poškodb
in brez nepredvidenih zapletov.
Letos je bilo pobrano nekaj manj smeti kot prejšnje leto, prav tako pa tudi manj
uporabljenih injekcijskih igel. Takšen rezultat je razveseljiv, saj se na ta način kažejo
pozitivni učinki vsakoletnega vztrajanja pri organizaciji akcije. Čeprav bi bila udeležba
krajanov, glede na število prebivalcev Zlatega polja, lahko precej večja, pa nas
zadovoljstvo in navdušenje udeležencev, ki se z akcije vračajo z občutkom, da so
naredili nekaj dobrega zase in za okolico, vedno znova prepriča, da pri organizaciji
čistilne akcije vztrajamo vsako leto znova.
Kot organizatorji smo že odločeni, da bomo čistilno akcijo izvedli tudi v letu 2016 in bi
si iskreno želeli še več udeležencev, zato vas že sedaj vabimo, da se nam v naslednji
čistilni akciji spomladi 2016 pridružite v še večjem številu. O izvedbi akcije boste
pravočasno obveščeni.

Vsem sodelujočim še enkrat zahvala za prispevek k čistejšemu
okolju.
(K.P.)
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Krajevna organizacija Rdečega križa
Zlato polje
Spoštovane krajanke, cenjeni krajani Zlatega polja,
Krajevna organizacija Rdečega križa Zlato polje deluje v okviru Rdečega križa Slovenije,
ki je v letošnjem letu dobilo novo vodstvo. Tudi Območno združenje Kranj je v letošnjem
aprilu na rednem volilnem zboru članov izvolilo novo vodstvo in organe. Za predsednika
je bil ponovno izvoljen Marjan Gantar, ki je že v prejšnjem mandatu uspešno vodil
organizacijo. Poudarek dela OZ RK bo na izvajanju krvodajalstva, prve pomoči in boljši
organiziranosti. V jeseni bo organiziran humanitarni koncert v občini Cerklje, ki bo tudi z
namenom pridobivanja sredstev za pomoč potrebnim. O koncertu boste obveščeni, vas
pa že zdaj vabim k množičnemu obisku.
Tudi letos bo KO RK Zlato polje poskrbela, da boste jeseni v poštnih nabiralnikih dobili
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. Pomembno dejstvo pri
tem je, da se vsa zbrana sredstva od članarin in prispevkov porabijo za potrebe
krajanov KS Zlato polje.
Vse Zlatopoljčane prosimo, da članarino (5 €), lahko pa tudi več, nakažejo s položnico,
ki jo bodo prejeli v svoj poštni predal. Članarina je simbolična in vedno je lepo, če
človek lahko prispeva za humanitarno pomoč drugim. Seveda lahko plačate takrat, ko
to lahko storite ne glede na obdobje leta. Brez vaših prispevkov navedenih aktivnosti
ozirom pomoči ne bo mogoče izvajati. Danes je na žalost vedno več ljudi v finančnih
težavah, ki niso plod njihovega odločitve ali nedela, mnogi ostanejo brez službe, novo
pa je težko dobiti. Posebej kritično je to pri mladih, ki se prvič srečajo s potrebo po
samostojnem preživljanju in pri starejših, katerih dohodki so premajhni za pokrivanje
vsakodnevnih stroškov. Starejšim in bolnim pa je tudi v veselje obisk in čestitka s
simboličnim darilom.
Letos smo za člane RK Zlato polje v marcu pripravili brezplačno merjenje holesterola in
sladkorja v krvi. Odziv je bil nad pričakovanji, tako da smo načrtovanih 50 pregledov
opravili že v dopoldanskem času. Opravičujemo se tistim, ki zaradi pomanjkanja
merilnega materiala popoldne meritve niso mogli opraviti. Bomo pa v naslednjem letu s
to prakso nadaljevali. Pohvalno pa je dejstvo, da večina tistih, ki so se udeležili
merjenja, skrbi za svoje zdravje in je bilo le nekaj primerov, ko je bil potreben obisk pri
zdravniku.
Svojih članov se KO RK Zlato polje spomni tudi ob njihovi smrti, ter prispeva kak šopek
in sveče ob njihovem slovesu.
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Ena pomembnejših aktivnosti ostaja krvodajalstvo. Novi postopki predelave krvi,
smotrnejša uporaba krvi in krvnih pripravkov ter novosti na področju zdravljenja so
prispevali k manjši porabi krvi med operacijskimi posegi in tako tudi k zmanjšani
potrebi po krvi v Sloveniji. V primerjavi z letom 2006 so potrebe 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 ponovno 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.
Na naši osnovni šoli Franceta Prešerna so obudili krožek Rdečega križa, v krajevni
organizaciji RK pa si želimo tudi več mlajših sodelavcev, ki bi bili pripravljeni sodelovati
pri akcijah pomoči potrebnim.
Milan Korbar - predsednik

Zveza borcev za vrednote NOB
V naši KS deluje organizacija, ki se sedaj imenuje ZVEZA BORCEV ZA VREDNOTE
NARODNO OSVOBODILNEGA BOJA. Staro ime ZB je bilo potrebno dopolniti, ker je veliko
borcev že umrlo, zato smo v članstvo pričeli vključevati tudi somišljenike, ki še cenijo in
spoštujejo borbo za nacionalne pravice naših prednikov. Pridružilo se nam je kar nekaj
mlajših članov, a tudi ti so stari že nad 50 let.
Prostor za sestanke nam brezplačno nudi KS Zlato polje. Naš odbor šteje sedem
članov. Kaj delamo?
Skrbimo za Stošićev spomenik in tri spomenike v Struževem. Njihova organizacija se je
priključila zlatopoljski, ker je bilo pri njih premalo članov.
Skupaj z Osnovno šolo Franceta Prešerna organiziramo proslavo dneva žena, na katero
povabimo vse krajanke in krajane. Dvorana je vsako leto polno zasedena. Tega dne
obiščemo tudi članice, ki so v domovih ali bolne. Ob novem letu pa vsem članicam in
članom pošljemo čestitke in darilce.
Enkrat letno poberemo članarino, ki znaša 12 evrov. Ta denar porabimo za okrasitev
spomenikov padlim, za cvetje in sveče ob smrti posameznih članov, za obiske bolnih in
v domovih starejših občanov. Naš praporščak Janez spremlja pogrebe naših članov z
razvitim praporom, nosi pa ga tudi na raznih proslavah, ki se jih udeležujemo člani, ki to
še zmoremo.
Če tudi vi cenite vrednote, ki so nam jih izborili naši očetje, matere, dedki, sorodniki,
vas vabim, da se nam pridružite in s svojim članstvom in idejami popestrite naš obstoj
in nadaljnje delovanje. Vabljeni!
Zveza borcev za vrednote NOB Zlato polje - Struževo
Predsednica Erazma Stevanović
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Ohraniti stik z naravo Vrtičkarji na OŠ Helene Puhar
Kot učiteljici na posebnem programu vzgoje in izobraževanja na OŠ Helene Puhar mi je
bila podeljena posebna naloga, da v okviru izbirne vsebine vrtnarstvo učencem
ponudim svoje znanje in veselje do vrtnarskih opravil in jih s tem motiviram za
kakovostno preživljanje prostega časa v domačem okolju.

In tako smo v letu 2011 pričeli z delom. Zaželeli smo si zeliščni vrt. Pridne roke
učencev so s krampi in lopatami prekopale travnato gredico pred vhodom v šolo in
posadile mnoge začimbe (sivko, meto, origano, meliso, žajbelj, colo…). Po štirih letih je
zeliščni vrt postal pravi ponos naši šoli. Na pomlad ozeleni, na poletje zacveti in
razveseli mimoidoče ljudi. Ko sivka zacveti pa vrtnarjem po delu diši, sledi
okopavanje, nabiranje zelišč, sušenje in pospravljanje le teh v zeliščne vrečke. Postali
smo pravi čarovniki. Vsako leto pripravimo nove zvarke. Lotimo se izdelave zeliščnih
mil, krem, napitkov, čajev in zeliščnih vrečk. Najbolj smo nagrajeni v mesecu
decembru, ko naše izdelke prodajamo na stojnici v Qlandiji in na šoli. Z zbranim
denarjem smo pomagali Šolskemu skladu oz. socialno ogroženim učencem na šoli.

Leto 2013.

V tem letu smo si zaželeli sadja. Učenci so izkopali luknje in posadili
različna sadna drevesa (hruške, slive, jablane, češnjo). Vsako leto nas obišče sadjar in
nam pokaže, kako obrezati drevo. V sadovnjaku učenci opazujejo in se čudijo
cvetenju, plodovom, odpadanju listov. V sadovnjaku najraje grabijo, obrezujejo in
obirajo. Postavili smo hotel za žuželke, ki poleg žuželk privablja poglede ljudi. Vsako
leto upamo na dobro letino, da bomo kuhali in zdravo jedli.
Saj veste: »eno jabolko na dan prežene zdravnika stran.«
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V letu 2014

smo si zaželeli zelenjavni vrt. Svoje mojstrske veščine sta pokazala
ravnatelj Janez Cuderman in hišnik Matjaž Leban. S podarjenim lesom (hvala Lions
clubu Brnik) sta izdelala prilagojene dvignjene gredice, ki omogočajo gibalno oviranim
lažji dostop ter vrtnarjenje v višini rok. Izkazali so se tudi učenci posebnega programa.
Navozili in napolnili so gredice z vejami, listjem in prstjo. Sledila so vrtna opravila.
Prelopatili so gredice, jih pognojili, pograbili in zalili. Mnogi so prvič prijeli sadilni klin in
z njim posadili sadiko.
Najbolj zadovoljni in nasmejani so obrazi učencev, ko pobirajo pridelke. Še bolj pa so
zadovoljni, ko pridelano zelenjavo tudi obdelajo in pojejo. Pripravljajo se juhe, solate in
namazi.
Vrt v različnih letnih časih učencem razvija različne delovne veščine in jih praktično
pouči o pogojih za rast zelenjave.
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V prihodnosti…
Veliko smo pridobili in smo zelo zadovoljni, da vodstvo šole podpira in odpira nove
možnosti pri urejanju šolske okolice. Nove ideje kapljajo, a žal nas občasno omejuje
denar.
Vrtnarstvo na šoli se zelo lepo razvija in učence spodbuja k zdravemu razvoju telesa
in duha. Učitelji pa ob opazovanju in ocenjevanju učnega procesa spoznavamo,
kako pomembno je konkretno delo v konkretnem okolju. Učenci hitreje osvajajo
učno snov in razvijajo delovne veščine. Beseda vrt je motivacijsko sredstvo za
marsikoga na naši šoli.
Ohranite stik z naravo tudi v domačem okolju. Otroci, imejte svoj vrtiček! Na njem
se igrajte in sadite. V cvetlične lonce posadite začimbe in opazujete njihov razcvet.
Zapisala Simona Štempihar
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Srečanje gledaliških skupin
Prešernovih šol

20. 4. 2015 je na OŠ Franceta Prešerna potekalo že tradicionalno srečanje gledaliških
skupin Prešernovih šol. V Sloveniji imamo štiri osnovne šole, ki se imenujejo po našem
pesniku: OŠ v Mariboru, v Črenšovcih, Ribnici in Kranju. Ker se vse lahko pohvalijo z
dobrimi gledališkimi skupinami, se je rodila ideja za skupno druženje. Tako se že peto
leto srečujemo, vsako leto na drugi šoli. Mladi gledališčniki med letom pod vodstvom
svojih mentorjev pridno vadijo in odstirajo skrivnosti gledališke umetnosti, na srečanjih
pa pokažejo, kaj so ustvarili. Pa ne samo to. Srečanja so prerasla tudi v prijetna
druženja tako mladih igralcev kot tudi njihovih mentorjev, v koristno izmenjavo
izkušenj, različnih znanj in mnenj.
In kaj mladi skozi gledališko igro sporočajo? Teme so zelo raznolike, največkrat pa
govorijo o problemih, ki se dotikajo tudi mladih: ekologija, problemi odraščanja, odnosi
med vrstniki.
Predstave so bile starostno zelo raznolike, namenjene mlajšim in starejšim
osnovnošolcem. Tudi igralci so starostno pokrivali celo osnovno šolo.
Srečanja so za igralce poseben izziv, saj komaj čakajo, da se pokažejo svojim
vrstnikom, to so pravi mladi gledališki navdušenci, ki svojo izkušnjo sodelovanja v
gledališki skupini odnesejo s seboj v življenje in ostanejo zvesti gledališču.
Vika Šuštar
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Atair, Deneb in Vega,
tri najsvetlejše in tudi najlepše zvezde na poletnem zvezdnem nebu
Katere so glavne značilnosti poletnega zvezdnega neba? To lahko preberete v prejšnjih
številkah Zlatopoljčana. Vse tam piše. Zato tukaj tega ne bomo ponavljali. Povedali pa
bomo, kako je z vidnostjo planetov, ki je vsako leto drugačna, omenili bomo množično
opazovani marčni Sončev mrk, nekaj vrstic pa bomo namenili tudi v naslovu
omenjenim trem zvezdam.
Najprej pa tale podatek: poletje se letos začne 21. junija ob 18. uri in 38 minut. Tega
datuma je dan najdaljši in traja okoli 16 ur, noč pa najkrajša in traja okoli 8 ur.

●

Vidnost planetov. Venera je do začetka avgusta še vidna kot Večernica po zaidu Sonca
na zahodnem delu večernega neba, od septembra dalje do konca leta pa je jutranji
planet, sveti na vzhodnem delu neba kot Danica pred vzidom Sonca. Je zelo svetlo
nebesno telo, tako da je ne moremo zgrešiti. Mars sije od avgusta dalje na jutranjem
nebu. Jupiter je do začetka avgusta večerni planet, od sredine septembra dalje pa
jutranji. Saturna v tem času izsledimo na večernem nebu. Vse planete lahko
opazujemo s prostim očesom. Če imamo daljnogled, pa jih seveda opazujemo tudi z
njim. Pri Jupitru si na primer ogledamo njegove štiri največje lune, pri Saturnu pa
njegov slikovit obroč.
Delni Sončev mrk smo opazovali dopoldne 20. marca. Ob največji stopnji mrka, to je ob
10. uri in 40 minut, je Luna zakrila približno sedem desetin (7/10) Sončevega premera
(glej sliko 1). Zelo uspešno so ga opazovali učenci, učitelji in tudi drugi delavci OŠ
Franceta Prešerna v Kranju in celo tisti, ki so naključno prišli mimo. To je bilo najbolj
množično opazovanje kakega mrka v Sloveniji, o čemer se lahko prepričamo na spletu.

Slika 1. Delni Sončev mrk, viden dne 20.3.2015 - maksimalna faza. Na Sončevi navidezni
ploskvi lahko opazimo Sončeve pege. Vir: slovenska astronomska revija Spika.
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Zdaj pa se sprehodimo še k našim trem zvezdam. V spodnji preprosti preglednici
najdete njihovo oddaljenost od nas ter njihovo velikost (polmer) in oddano svetlobno
energijo (izsev) glede na Sonce:

Ime zvezde

Ozvezdje,
v katerem
zvezda leži

Oddaljenost
v svetlobnih
letih*

Velikost
(polmer)
glede na
Sonce

Atair
Deneb
Vega

Orel
Labod
Lira

15
550
25

2
45
3

Oddana
svetloba
(izsev)
glede na
Sonce
10
25 000
50

* Svetlobno leto je oddaljenost oziroma razdalja, ki jo svetloba s hitrostjo 300 000 kilometrov
na sekundo prepotuje v enem letu. To je 300 000 x 60 x 60 x 24 x 365 km. Kar računalnik v
roke in izračunajte, koliko kilometrov meri ta razdalja.

Glavne zvezde v ozvezdjih: Atair v Orlu, Deneb v Labodu in Vega v Liri so oglišča
značilnega velikega poletnega nebesnega trikotnika, ki ga lahko opazujemo na
zvezdnem nebu vse od pomladi do jeseni (slika 2). Poskušajte ga najti in opazovati tudi
vi. Ne bo vam žal za izjemno prijeten vizualni užitek in spoznanje, da opazujete nekaj
nevsakdanjega.

Slika 2. Veliki poletni nebesni trikotnik z Rimsko cesto – nebesno zvezdno reko, ki teče po
sredini trikotnika; Cygnus – Labod, Aquila – Orel, Lyra – Lira, Altair  Atair. Zvezdi Vega in Atair
ležita na različnih straneh Rimske ceste; nadalje glejte zgodbo o Vegi in Atairju. Vir: splet.
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Povejmo še pravljici in zanimivost o teh treh nebesnih lepoticah, ki krasijo jasno
poletno nočno nebo.
Vega je poleti ponoči najsvetlejša zvezda na našem nebu. Leži približno nad našo glavo.
Ta zvezda skupaj z ozvezdjem Lira pripoveduje žalostno zgodbo o velikem grškem
mitološkem pevcu in godcu na harfo Orfeju in njegovi ljubljeni ženi Evridiki, ki je kmalu
po poroki umrla zaradi strupenega kačjega pika. Žalostni Orfej jo je šel iskat naravnost
v temni podzemski svet mrtvih. Odpravil se je k samemu bogu podzemeljskega
kraljestva – neizprosnemu Hadu. Prosil ga je, naj mu vrne ljubljeno ženo, saj mu jo je
prehitro in prekruto vzel k sebi. S svojo milozvočno glasbo je omehčal trdosrčnega
Hada. Že je izprosil, da mu je Evridiko vrnil nazaj v življenje, a je moral Hadu trdno
obljubiti, da ne bo pogledal Evridike, dokler oba ne prideta iz podzemlja na svetli svet.
Toda ko sta se Evridika in Orfej vračala iz podzemlja v zunanji svetli in živi svet, se je
Orfej za trenutek spozabil in se samo za hipec ozrl, da bi videl, če mu Evridika res sledi.
Tega pa zaradi obljube Hadu ne bi smel storiti. Prelomil je obljubo. Evridiko je tako
ponovno, a zdaj za večno izgubil. Orfej je bil še bolj žalosten in zgubljen kot prej. Ves
zagrenjen je kmalu umrl. Po njegovi smrti pa so njegovo harfo bogovi odnesli na nebo,
kjer so jo pripeli kot ozvezdje Lira, ki tam od tedaj dalje za vse večne čase predstavlja
spomin na veliko Orfejevo ljubezen do Evridike. Tako pripoveduje grški mit.
Na daljnem Vzhodu pa zvezda Vega predstavlja oziroma pooseblja boginjo tkalstva.
Noro se je zaljubila v navadnega zemljana, a postavnega pastirja božjih volov, ki jih je
pasel po božjih travnikih, logih in vrtovih. Poročila se je z ljubljenim pastirjem. Oba sta
se imela neskončno rada. Tako zelo sta bila zaljubljena, da sta popolnoma pozabila na
svoje dolžnosti, in to kljub temu, da ju je poglavar neba in zemlje in vseh tamkajšnjih
bogov stalno opozarjal, naj se zbereta in posvetita svojemu delu. Ona tkanju, on paši
volov. Toda nič ni pomagalo. Ljubezen je bila močnejša. Ker sta bila neposlušna, se je
poglavar bogov končno razkuril. Kaznoval ju je. Postavil ju je na nebo daleč drug od
drugega, vsakega na svojo stran dolge, široke in nepremostljive divje zvezdne reke Rimske ceste. Tam na nebu od tedaj dalje oba nemoteno in v veliki samoti opravljata
vsak svoje delo, Princeska - Vega v ozvezdju Lira tke nežne tkanine, daleč stran pa
Pastir - Atair v ozvezdju Orel pase božje volove. Med njima zija velikanski nebesni
prostor, kjer teče velikanska zvezdna reka, ki je ni mogoče niti preplavati niti prepluti z
nobeno ladjo. Vendar en dan v letu, 7. julija, pa jima je le dana možnost, da se srečata,
ampak le, če je lepa jasna noč. Takrat ptice naredijo velik most čez Rimsko cesto in
večna zaljubljenca se na sredini mosta za kratek trenutek srečata in objameta. Samo
to jima je dovoljeno in nič več.Vse ostale dni v letu pa sta ločena, prečepita pri svojem
delu in z žalostjo v srcu mislita drug na drugega in se spominjata lepih starih časov, ko
sta bila še skupaj. Tako klavrno se je končala njuna slepa ljubezen, zaradi katere sta
zanemarila svoje delo, ki bi ga morala opravljati.
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Tudi ta pravljica je kakor prejšnja, žalostna, vendar pa je poučna in velja tudi za
današnji čas.
Jasnega poletnega večera ali noči pojdite v odmaknjen in mirenkraj s čim manj
svetlobe, se umirite, zlezite v spalno vrečo ali pa se udobno ulezite v suho poletno travo
ali na kakšno suho klop. Občudujte prelepo Rimsko cesto in seveda oba zaljubljenca,
vsakega na svoji strani te mogočne zvezdne reke.

Slika 3. Lega zvezde Deneb v repu ozvezdja Labod – shematični prikaz. Jug je desno. Vir: splet.

Za konec še drobna zanimivost o zvezdi Deneb. Beseda deneb je arabskega izvora in
na splošno pomeni rep. V našem primeru gre za rep laboda. Zvezda torej leži v repu
ozvezdja Labod (slika 3). Tako bi lahko tej zvezdi pesniško rekli tudi Rep. Predlagam,
da jo poiščete na nebu. V jasnih poletnih nočeh brez mesečine jo najdete blizu
nadglavišča. Nato poiščite še ozvezdje Labod in ga opazujete, kako z zvezdo Deneb v
repu v poletnem času potuje na jug.

Marijan Prosen – Majo
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Vtisi dveh učenk osnovne šole Franceta
Prešerna s potovanja po Turčiji:
Življenje z neznanimi družinami
Letos sem dobila priložnost, da grem v Turčijo. Problem je bil, da sem dneve preživljala
s popolnimi neznanci. Ko smo z letalom prispeli v Turčijo, sem začutila šibkost v
kolenih. Z vsakim korakom sem bila bližje spoznanju svoje ''družine''. Ko pa sem jih
spoznala, se mi je kamen odvalil od srca. Na poti do ''doma'' so me ves čas spraševali
o Sloveniji, kakšno vreme imamo, kakšno je morje ... V njihovem stanovanju so se
trudili po najboljših močeh, da bi se počutila kot doma. Po prvi noči sem vedela, da so
bile moje skrbi odveč. Mati ni znala angleško, a me je vedno nasmejala in mi poskušala
razložiti stvari v turščini. Očeta pa večino časa ni bilo doma, ker je bil na službenem
potovanju. V šoli se mi je mati vedno prijetno nasmehnila, ko me je videla, in me
predstavila vsem svojim učencem in učenkam (mati je učiteljica na osnovni šoli). Doma
smo vedno uživali in se smejali. Teden je minil zelo zelo hitro in prišel je dan, ko sem
morala oditi. Bila sem zelo žalostna, saj sem se res počutila kot del družine, in misel,
da jih moram zapustiti in da se mogoče ne bomo nikoli več videli, me je še bolj
razžalostila. Na letališču smo si izmenjali še zadnje besede, ob katerih smo se skoraj
zjokali.
Urša Pestar

Potovanje po Turčiji
V nedeljo smo z letališča Jožeta Pučnika odšli v Istanbul. Ko smo pristali, nas je kombi
odpeljal do šole, kjer smo spoznali družine. Z njimi smo odšli domov. V ponedeljek
smo obiskali čistilno napravo ISKI. Tam smo najprej poslušali predstavitev naprave,
kasneje pa so si učitelji čistilno napravo še ogledali. Pot nas je vodila naprej v čudovit
akvarij. Ko smo vstopili, je bilo neverjetno, kaj vse plava v bazenih - od velike želve do
morskih psov. V torek smo se z ladjico peljali po Bosporju. Videli smo veličastne
mošeje in ostale zgradbe. Ko smo prišli do Polonezkӧy, smo šli na piknik. Tam smo
tudi jedli in se igrali razne igre. V sredo smo imeli predstavitve, kasneje pa smo odšli v
arboretum. Malo smo se sprehodili in odšli domov. V četrtek smo si ogledali Modro
mošejo, Topkapi, Hagio Sophio in arheološki muzej. Hagia Sophia je mošeja, ki je
spremenjena v muzej. Nazadnje smo šli še v arheološki muzej, kjer imajo umetnine iz
vsega sveta. V petek smo se pripravljali na poslovilno zabavo in šli na bazar (tržnica).
Na bazarju so prodajali različne stvari od glasbil do oblek in začimb. V soboto smo
odleteli nazaj domov.
Ana Tepina
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USPEŠNO LETO NA GIMNAZIJI
FRANCETA PREŠERNA
Šolsko leto, ki se izteka, je
bilo za Gimnazijo Franceta
Prešerna uspešno. Dijaki so
se šolali v treh kakovostnih
programih
–
gimnaziji,
ekonomski
gimnaziji
in
športnem oddelku ekonomske
gimnazije – in pri tem
dosegali lepe uspehe tako v
šoli kot tudi pri obšolskih
dejavnostih. S svojimi rezultati
so nas navduševali na
likovnem,
glasbenem,
športnem področju, pohvalijo se lahko s priznanji, ki so jih dobili na tekmovanjih v
znanju, za raziskovalne naloge in turistične tržnice, nagrajeni so bili na različnih
natečajih, ukvarjali so se s pisanjem, igranjem, sodelovali so pri MEPI-ju …
Težko je vse uspehe in delo strniti v kratek sestavek, zato smo izbrali samo nekaj
kamenčkov v mozaiku našega celoletnega dela.
V letošnjem šolskem letu so
bili naši dijaki likovno zelo
ustvarjalni. Njihov likovni
talent smo lahko občudovali
na
mnogih
odmevnih
razstavah, med njimi velja
omeniti predvsem razstave
Tinaje Tutta, Urške Torkar in
Polone
Kaplenik.
Svoje
likovno znanje so dijaki lahko
oplemenitili tudi v delavnici,
ki jo je vodil magister likovne
umetnosti Klavdij Tutta.
Kakovostne izdelke, ki so jih dijaki ustvarili, si lahko ogledate na razstavi Spoznaj
sodobno umetnost v avli naše Gimnazije, ki jo je odprl kranjski župan Boštjan Trilar.
Likovno ustvarjalnost naših dijakov pa si lahko ogledate tudi na Finančnem uradu
Kranj.
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Praznični december je bil za našo Gimnazijo prav poseben mesec, saj se ne
spominjamo samo rojstva Franceta Prešerna, po katerem naša šola nosi ime, ampak
tudi sprejetja ustanovitvenega akta, s katerim se je predhodnica naše šole oblikovala v
samostojno Gimnazijo Franceta Prešerna. V predprazničnih dneh tako vsako leto
pripravimo prireditev »Prešerno in dobrodelno«, na kateri se naši nadarjeni gimnazijci
sošolcem, profesorjem, staršem in širši javnosti predstavijo s svojimi instrumentalnimi,
plesnimi, pevskimi in športnimi talenti, predvsem pa smo ponosni na naše dijake, da
ne pozabijo na sošolce, ki jim življenje včasih ne prizanaša, in jim poskušajo ponovno
prižgati iskrice v očeh. Prireditev je namreč dobrodelna, s prodajo likovnih izdelkov
naših dijakov zbiramo sredstva za šolski sklad in jih namenimo pomoči potrebnim
dijakom.

Prireditev: Prešerno in dobrodelno

Na Gimnaziji Franceta Prešerna ne moremo sestavljati mozaika, ne da bi se spomnili
naših odličnih dijakov športnikov, po katerih je naša šola poznana ne le v gorenjskem,
temveč tudi v širšem slovenskem prostoru. Tudi v letošnjem šolskem letu so se v
športnem oddelku ekonomske gimnazije kot tudi v splošni gimnaziji šolali številni mladi
perspektivni športniki, ki dosegajo vrhunske rezultate ne le v državni, ampak tudi
mednarodni konkurenci.

Rok Šmejic, mladinski svetovni podprvak v
telemarku in odličen dijak
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Odličnih športnih rezultatov so naši dijaki dosegli toliko, da jih je težko samo nekaj
izpostaviti. Miha Hrobat je postal mladinski svetovni prvak v superveleslalomu in tretji v
kombinaciji, Štefan Hadalin mladinski svetovni podprvak v superveleslalomu in
kombinaciji in Anamarija Lampič absolutna državna prvakinja v smučarskem teku. Rok
Šmejic je postal mladinski svetovni podprvak v klasičnem telemarku. S svojimi rezultati
sta nas navduševala skakalca Anže Lanišek in Domen Prevc.

Miha Hrobat, Štefan Hadalin in Rok Šmejic na podelitvi nagrad
za izjemne dosežke v mladinski konkurenci na svetovnih prvenstvih
pri predsedniku države.

Naj bo dovolj, še bi lahko naštevali odlične športne rezultate naših dijakov. Da je
Gimnazija Franceta Prešerna res športna šola, zgovorno pove podatek, da je plakete in
športne znake, ki jih podeljuje Mestna občina Kranj najuspešnejšim kranjskim
športnikom v letu 2015 prejelo kar 28 naših sedanjih in bivših dijakov. Športni znak so
prejeli: Tamara Zupanič, Nejc Dežman, Aljaž Vodan, Žiga Jelar, Kristijan Ravnik, Nik
Fabijan, Kristjan Lesnik, Domen Prevc, David Korošec, Rok Bašelj, Urška Torkar, Blaž
Marn, Jaka Primožič, Tjaša Kalan, Nina Zadravec, Tais Vozelj, Katjuša Stanek, John
Peter Stevens, Aljoša Habjan, Juš Markač, Nika Kozar, Staš Markovič. Malo plaketo:
Hana Mraz, Miha Hrobat, Jakob Špik, Anamarija Lampič in veliko plaketo: Peter Prevc
in Vesna Fabjan.
Naši dijaki dobro vedo, da so za uspešno poslovno in športno pot potrebna podjetnost,
ekonomska znanja in znanje tujih jezikov. V letošnjem šolskem letu smo organizirali
tudi 16. državno tekmovanje srednješolcev iz znanja ekonomije. Vsi naši dijaki so se
odlično odrezali, Gašper Pfajfar iz 4. E pa je osvojil zlato priznanje. Mnogi naši dijaki so
uspešno opravili tudi izpit iz DSD. Naša Gimnazija je ena redkih slovenskih šol, ki že
vrsto let izvaja program Nemške jezikovne diplome (DSD). Uspešno opravljen izpit,
mednarodne veljave, omogoča študij na nemških univerzah in dokazuje aktivno znanje
nemškega jezika.
Pri vseh uspehih in rezultatih, ki jih dosegajo naši dijaki, pa smo še posebej zadovoljni, da
se interes za vpis na našo Gimnazijo povečuje, kar sigurno dokazuje, da delamo dobro in
da bomo tudi bodočim dijakom nudili najboljše pogoje za izobraževanje, jih spodbujali pri
delu, negovali dobre medsebojne odnose in jim nudili pestro izbiro obšolskih dejavnosti.
Kolektiv Gimnazije Franceta Prešerna
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MEPI odprava Mauritius
Fotografije: Rožle Bregar, MEPI zlatnik in bivši dijak ŠC Kranj
Besedilo: Miha Bogataj, dijak Tehniške gimnazije ŠC Kranj

1. dan:
Prvi dan smo se ob 6:30 zbrali pred našo šolo. Na beneško letališče smo prispeli okrog desetih in se
začeli pripravljati na kratek let do londonskega letališča
Gatwick. Po dvournem letu smo prispeli v London, kjer
smo prestopili na let do Mauritiusa. Ob enih popoldne
smo vzleteli iz Gatwicka. Let je trajal 12 ur. Čeprav smo
imeli občasne turbulence, nismo imeli nobenih težav z
letom. Na Mauritiusu smo pristali ob 5:30. Tam smo
morali izpolniti obrazce z našim namenom potovanja in
našimi podatki.
Iz letališča smo prišli ob 6:30 in smo šli v mladinski
center, kjer smo bili nastanjeni ves čas našega bivanja na Mauritiusu. Po tem smo imeli zajtrk in po
zajtrku nekaj prostega časa. Sprehodili smo se do zaliva "Blue Bay". Na poti nazaj nas je ujela tropska
nevihta in domov smo prišli vsi mokri. Preostalo popoldne smo preživeli v naših sobah, kjer smo imeli
kosilo in se družili med seboj.
2. dan:
Naslednje jutro smo se zbrali ob 8:15. Morali bi iti v menjalnico zamenjati denar, ampak voznik nas je
peljal v "Blue Bay" zaliv. Ker nismo imeli nič
Mauricijskih rupij, nismo mogli kupiti hrane, ampak
nekako nam je uspelo plačati v evrih. Po zajtrku smo šli
na čoln, ki nas je peljal po koralnem grebenu. Tu smo
se potapljali in videli smo veliko različnih koral in rib.
Po potapljanju smo šli z lokalnim avtobusom do
menjalnice in šli na kosilo. Nekateri so šli v KFC, ostali
so poskusili njihovo lokalno hrano.
Ko smo šli nazaj, je spet začel padati dež in spet smo bili
vsi mokri. Zvečer smo jedli kitajsko hrano in se pripravljali za slovenski kulturni program, ki smo ga
predstavljali ob odprtju nove šole na Mauritiusu. Po večerji smo se razdelili v skupine za odpravo.
4. dan:

Naslednji dan smo vstali ob osmih in šli v trgovino, da bi
kupili plinsko jeklenko. Našli smo samo eno, ki je ustrezala
samo enemu našemu gorilniku. Ko smo prišli domov, smo
najprej pojedli zajtrk in nato so prišle punce. Predstavili
smo se jim, se razdelili v šest skupin in začeli načrtovati
odpravo. Po tem smo imeli kratko predstavitev, kjer smo
peli Račke, "Waving Flag", obe himni, La Riviere Taniere
(Kreolska pesem), Na Roblek in ostale. Prav tako smo tudi
spakirali vso opremo za odpravo.
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5. dan – 1. dan odprave:
Zjutraj smo dokončno preverili našo opremo in se pripravili na odhod. Trije kombiji, ki so nas čakali, so
na odpeljali na eno uro dolgo pot do narodnega parka
"Black River". Skupine so začele 15 minut ena za drugo.
Pot je bila od začetka na ravnih tleh, pozneje se je
začela vzpenjati v hrib. Vzpon je trajal 8 kilometrov in
vmes se je pokazala prava pripravljenost domačinov.
Niso imeli opreme za hojo v hrib in prav tako niso imeli
kondicije za tako hojo, zato smo morali nositi njihove
šotore, spalne vreče in torbe. Vzpon je trajal štiri ure in
po teh štirih urah smo prišli na vrh izmučeni. Vzeli smo
si nekaj minut odmora in nato smo nadaljevali pot proti
slapu Alexandra, kjer smo končali prvi dan odprave.
Kakorkoli, dve skupini sta se izgubili v gozdu. Izbrali so napačno pot že skoraj na začetku. Ko so ugotovili
svojo napako, so se vrnili proti izhodu, kjer jih je našla policija in jih pripeljala v naš kamp. O incidentu
so poročali na njihovem državnem radiu.
6. dan – 2. dan odprave:

Naslednje jutro smo vstali, imeli zajtrk in spakirali za
odhod. Ko smo končali s pakiranjem, smo še vedno
morali čakati punce, da so vstale in prišle iz šotorov, da
so začele pakirati.
Ko smo končali s pakiranjem, smo spet začeli hoditi.
Prvih nekaj kilometrov je bilo na asfaltni cesti, ampak
kasneje smo zavili na kolovoz, ki je vodil v gozd, ki se
nas je držal naslednjih nekaj kilometrov. Ko smo
končno prišli iz gozda, smo naleteli na sladkorni trst, ki
nas je spremljal 3 kilometre. Tam smo učili drug drugega fraze iz našega in njihovega jezika, kot so "Ti
imaš lepo rit." in "Kommo to appele? " , ki pomeni "Kako ti je ime?". Prav tako smo poskusili sladkorni
trst. Ko smo prišli skozenj, smo prispeli na našo destinacijo drugega dneva – prečudovito plaža Bel
Ombre. Tam smo se najprej ohladili v vodi in nato začeli s postavljanjem šotorov in kuhanjem večerje.
7. dan – 3. dan odprave:
Tretji dan odprave smo se zbudili bolj zgodaj, ampak
sonce je že svetilo. Spakirali smo in tokrat nam ni bilo
treba čakati na punce. Razdalja, ki smo jo morali
prehoditi ni bila velika, zato smo bili prosti celo
popoldne. Večinoma smo hodili ob obali. Ko smo
prispeli na naš cilj, nas je nekaj najprej šlo v vodo, ostali
pa so se samo ulegli. Čez nekaj časa smo postavili
šotore, po tem smo bili prosti celo popoldne. Igrali smo
se različne igre, šli pod tuš… Pravzaprav nismo imeli
tušev. Edino, kar smo lahko naredili je, da smo se
polivali s plastenkami, v katerih je bila mrzla voda. Zvečer so nam punce skuhale večerjo. Po večerji
smo sedeli zunaj in se pogovarjali. Čez nekaj časa smo se začeli igrati resnico ali izziv, ki ga je trikrat
zmotil dež, ko nas je večino končno šlo spat.
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8. dan – 4. dan odprave:

In tako se je začel naš zadnji dan odprave. Zbudili smo
se zgodaj, spakirali in odšli proti naši končni destinaciji.
Bil je najkrajši del naše odprave. Na poti smo imeli
policijsko spremstvo. In tako smo končno prispeli na
naš cilj, kjer smo se žalostno poslovili od deklet. Takoj
so nas natrpali v kombi in odpeljali naravnost na moško
srednjo šolo "Royal College of Port Louis", kjer smo bili
prisotni na podelitvi priznanj. Po podelitvi smo odšli
naravnost domov, kjer so nas čakali dolgi in mrzli tuši.

9. dan:
Zjutraj smo šli na ekskurzijo po Mauritiusu. Najprej
smo obiskali krokodiljo farmo, kjer smo videli
krokodile, opice, želve, kameleone, fosile in veliko še
več. Po tem smo šli v Charmarel Park, kjer smo videli
slap in slavnih sedem barv zemlje.

10.
dan:
Naslednji dan smo šli na dogodek, ki se je dogajal v St. Catherine. Nekateri smo poskusili rezbariti v
njihovi rezbarski delavnici. Po tem smo imeli pogostitev in na koncu je bila na vrsti še naša
predstavitev. Predstavljali smo našo državo, naše športe, našega pesnika Franceta Prešerna, peli smo
himno, peli in plesali Ob Bistrem Potočku je Mlin in se
naučili njihovega narodnega plesa Sega.
Po dogodku smo šli nazaj domov, kjer so se spočili in se
pripravili na sledečo Hindujsko poroko. Ko smo prispeli,
smo najprej zagledali ogromen šotor, postavljen okrog
dveh hiš, osvetljen z mnogo lučmi in v kotu je bila
nevesta. Pozneje so nas peljali k mizam, kjer smo
poskusili njihovo hrano. Nekatere so bile bolj pekoče,
nekatere manj, ampak ni bilo nič mesa in morali smo
jesti z našimi rokami. Na koncu smo se slikali z nevesto
in šli v disko, kjer smo preživeli prečudovito noč.
11.

dan:
Dan se je začel z zajtrkom. Po tem smo šli z zasebnim
avtobusom na plažo Belle Mare. Čez nekaj časa so se
nam pridružile punce. Na plaži smo skupaj preživeli cel
dan.
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Zjutraj smo šli v bližnje mesto (Mahebourgh), kjer smo
kupili naše zadnje spominke. Čez nekaj časa smo prišli
nazaj domov, kjer smo začeli s pripravami na našo
podelitev priznanj, ki je bila zvečer. Popoldne so prišle
punce, nekatere prej, druge kasneje. Zvečer se je
pričela podelitev in z njo, naš kulturni program.
Predstavili smo slovenske pesmi, plese, kulturo in še
več.
Po podelitvi smo jim predstavili risanje po panjskih
končnicah. Kasneje smo imeli slovensko večerjo. Ko

13.
dan:
Bil je predzadnji dan in spali smo do desetih. Nato smo
imeli zajtrk ter zaključili s pakiranjem. Zvečer so nas
punce povabile na večerjo. Po večerji smo se še zadnjič
poslovili od njih in odšli nazaj domov.

Odhod iz Mauritiusa:
In tako pridemo do našega zadnjega dneva na Mauritiusu. Vstali smo zgodaj zjutraj in z vso prtljago
odšli na letališče. Letalo je vzletelo z eno uro zamude zaradi tehnične napake. Po 12 urah leta smo
varno pristali na londonskem letališču Gatwick, kjer smo morali čakati 14 ur na naš let do Benetk. Spali
smo na letaliških sedežih in zjutraj smo šli na letalo za v Benetke. Ko smo pristali, smo odšli na avtobus,
ki nas je odpeljal nazaj domov.
Bila je nepozabna izkušnja, ker je bila nekaj novega zame. Obiskali smo oddaljeno deželo, srečali
različne ljudi, različno kulturo in vero ter poskusili drugačen stil življenja. Uživali smo vsak trenutek, ki
smo ga preživeli na tem otoku. Vse kar smo videli je bilo nekaj novega, nekaj drugačnega in zanimivega.

Šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
www.sckr.si
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KITAJSKI VEČERI V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU
KITAJSKI VEČERI V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU

Oktobra 2014 se je Dijaški in študentski dom Kranj na pobudo Gimnazije Kranj kot
partner pridružil projektu »Spoznavanje kitajske kulture in jezika«, katerega koordinator
Oktobra 2014 se je Dijaški in študentski dom Kranj na pobudo Gimnazije Kranj kot
je partner
Konfucijeva
učilnica
Kranj,
sedež dejavnosti
pa jeinKonfucijev
inštitut
v Ljubljani.
pridružil
projektu
»Spoznavanje
kitajske kulture
jezika«, katerega
koordinator
Namen
Konfucijevih
učilnic,
ki sedež
jih je vdejavnosti
Sloveniji pa
le nekaj,
je v organizirani
obliki in s
je Konfucijeva
učilnica
Kranj,
je Konfucijev
inštitut v Ljubljani.
podporo
sistemaučilnic,
obeh kidržav
učencev,
Namen VIZ
Konfucijevih
jih je spodbujati
v Sloveniji lezanimanje
nekaj, je votrok,
organizirani
oblikidijakov,
in s
študentov
širše
skupnosti
za nam še zanimanje
premalo znano
svečano
podporo inVIZseveda
sistema
obeh
držav spodbujati
otrok,Kitajsko.
učencev,Nadijakov,
prireditev
obinzačetku
Konfucijeve
v tem
šolskem
letuNa
je svečano
prišel celo
študentov
seveda delovanja
širše skupnosti
za nam učilnice
še premalo
znano
Kitajsko.
kitajski
veleposlanik
v
Sloveniji,
kar
zanesljivo
daje
projektu
še
večjo
težo
in
veljavo.
prireditev ob začetku delovanja Konfucijeve učilnice v tem šolskem letu je prišel celo
kitajski
veleposlanik
v Sloveniji,
kar zanesljivo
daje projektu
še večjoučitelje,
težo in veljavo.
Naša
vloga
v projektu
je zagotavljanje
nastanitve
za kitajske
ki delujejo v
Naša vvloga
projektu je učilnice.
zagotavljanje
nastanitve
za kitajske
ki delujejo
v
Kranju
okviruv Konfucijeve
Od sredine
oktobra
sta takoučitelje,
postali naši
stanovalki
Kranju
v
okviru
Konfucijeve
učilnice.
Od
sredine
oktobra
sta
tako
postali
naši
stanovalki
mladi učiteljici Jiang Jiali in Yang He – simpatični črnolasi dekleti, ki ju poleg
mladi učiteljici
Jiang
Jiali in in
Yang
He značilnosti
– simpatičnidomovine
črnolasi odlikujeta
dekleti, ki tudi
ju poleg
poznavanja
kulture,
zgodovine
ostalih
odlično
poznavanja
kulture,
in ostalih Zato
značilnosti
tudi
odlično da
znanje
angleščine
in zgodovine
izrazita prijaznost.
se ni domovine
bilo težkoodlikujeta
dogovoriti
z njima,
znanje
izrazita prijaznost.
Zato se ni
težkonekaj
dogovoriti
z njima,
da
bosta
tudiangleščine
dijakom ininštudentom
v domu povedali
in bilo
prikazali
iz bogate
dediščine
bosta tudi
dijakom inKitajske.
študentom
v domu povedali
nekaj
iz bogate
dediščine
sodobne
in nekdanje
Dogovorili
smo se in
zaprikazali
tri kitajske
večere,
s katerimi
smo
sodobne in nekdanje Kitajske. Dogovorili smo se za tri kitajske večere, s katerimi smo
želeli popestriti dogajanje v domu in ob družabni vsebini zagotoviti še nekaj
želeli popestriti dogajanje v domu in ob družabni vsebini zagotoviti še nekaj
izobraževalnega okvira.
izobraževalnega okvira.
Za prvi skupni večer je bilo najbolj primerno slišati nekaj o zgodovini in tradiciji Kitajske,
Za prvi skupni večer je bilo najbolj primerno slišati nekaj o zgodovini in tradiciji Kitajske,
papa
tudi
o njeni sedanjosti in sodobnih trendih. Jiang Jiali je v uvodu v naše druženje
tudi o njeni sedanjosti in sodobnih trendih. Jiang Jiali je v uvodu v naše druženje
povedala
azijski državi,
državi,o onjeni
njenibogati
bogaticesarski
cesarski
povedalanekaj
nekajna
na splošno
splošno oo tej
tej veličastni
veličastni azijski
zgodovini,
gospodarski rasti
rasti itd.
itd. Kitajska
Kitajskaje jedežela
dežela
zgodovini, značilni
značilni življenjski
življenjski filozofiji,
filozofiji, gospodarski
pomembnih
tiska, kompasa,
kompasa,smodnika
smodnikainin
mnogih
drugih.
pomembnihizumov,
izumov,kot
kotna
naprimer
primer papirja,
papirja, tiska,
mnogih
drugih.
Zanimiva
je
bila
tudi
primerjava
naših
Zanimiva je bila tudi primerjava naših
dveh držav:
držav: Kitajska
Kitajskameri
meri9,5
9,5milijonov
milijonov
dveh
2
km2 inin ima
ima 1,4
1,4 milijarde
milijardeprebivalcev;
prebivalcev;
km
2 in
2 in
Slovenija
Slovenija jeje ss svojimi
svojimi20.000
20.000kmkm
dvema
manjša
kotkot
dvema milijonoma
milijonomaprebivalcev
prebivalcev
manjša
mnoga
strani
pa pa
mnoga kitajska
kitajskamesta.
mesta.PoPodrugi
drugi
strani
ima
trikrat
večji
BDP
na
prebivalca.
Slišali
ima trikrat večji BDP na prebivalca. Slišali
smo
smo tudi
tudi nekaj
nekaj o o značilnem
značilnemkitajskem
kitajskem
horoskopu,
navadah,
praznovanjih,
horoskopu,
navadah,
praznovanjih,
načinih
oblačenja
in
drugih
zanimivostih.
načinih oblačenja in drugih zanimivostih.
Naš drugi skupni večer je bil bolj sproščen in neposreden, saj je bila tema kitajska

Naš drugi skupni večer je bil bolj sproščen in neposreden, saj je bila tema kitajska
kulinarika. Po uvodni predstavitvi tipičnih kitajskih jedi, prehranjevalnih navad in
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zelenemu čaju se skriva v količini odmerjenih
čajnih lističev, temperaturi vode in času. Že stari
Kitajci so vedeli, da čaju nič ne škodi bolj kot
naglica. Poleg umirjenega časa in primernega
razpoloženja je za skodelico dobrega čaja, poleg
kakovostnega čaja seveda, potrebna še dobra
voda. Resnici na ljubo je treba povedati, da je bil
za naš okus čaj preblag in prešibek, pa še
nesladkan, tako da smo bili navdušeni bolj nad
prikazom obreda pripravljanja čaja in nad
izkušnjo, ki smo jo dobili, kot pa nad samimi
čaji.
V drugem delu večera pa smo imeli priložnost
sodelovati pri pripravi okusnih kitajskih
cmočkov, ki smo jih potem tudi pojedli. Yang He
je že vnaprej pripravila sestavine, potem pa z
dijakinjami zamesila testo in pokazala, kako se
oblikujejo cmočki. V času, ko so se kuhali, se je
razvil prijeten pogovor med domskimi dijaki in
kitajskima gostjama; treme ni bilo več in dijaki so sproščeno klepetali v angleščini, da
so bili celo sami nad sabo kar malo začudeni.
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Ena izmed tem pogovora v kulinaričnem večeru je bilo tudi šolanje na Kitajskem, ki se
od našega v mnogočem razlikuje. Zato so dijaki sami za temo tretjega srečanja
predlagali kitajski izobraževalni sistem. Jiang Jiali je najprej predstavila način in leta
šolanja od vrtca do univerze, potem pa tudi nazorno prikazala nekaj značilnosti, ki
delajo kitajski način šolanja tako poseben. Otroci so v šoli skoraj po ves dan, zelo veliko
se učijo in utrjujejo znanje, saj je silno pomembno, da uspešno končajo srednjo šolo in
se lahko vpišejo na čim boljšo univerzo. Le na ta način bodo lahko svojim staršem
zagotovili brezskrbno starost. Šola je v središču družinskega dogajanja, učitelji od
učencev zahtevajo popolno predanost šolskemu delu in starši jih pri tem absolutno
podpirajo. Na roditeljske sestanke pridejo vsi in otroci doma v strahu čakajo, kakšne
novice bodo starši prinesli iz šole. Ko pride matura, je to glavni dogodek v mestu:
promet mimo šole se ustavi, vlada popolna tišina, policisti na motorjih skrbijo za red in
mir in peljejo domov kakega dijaka, ki je v stiski pozabil doma kodo za svoj izpit. Starši
se zberejo pred vrati šole in zaskrbljeni čakajo ves čas, dokler potekajo izpiti.
Zanimivo je bilo tudi videti, kako vsako jutro celotne šole telovadijo pred začetkom
pouka. Vsi učenci, ki jih je tudi po več sto, se zberejo na šolskem dvorišču, prisostvujejo
dvigu zastave in državni himni, potem pa pod vodstvom učiteljev in ob navodilih po
zvočniku telovadijo kakih deset minut. Gibi so predpisani in jih vsako leto le malo
spremenijo, vsi šolarji tudi nosijo uniforme.
Velika zanimivost Kitajske je tudi njena pisava. V navpičnih kolonah od zgoraj navzdol
in z desne na levo se vrstijo ideografska znamenja za posamezne pojme, iz katerih so
sestavljeni stavki. Za vsako posamezno besedo obstaja posebno znamenje. Obstaja
okrog 60 000 znamenj, za potrebe vsakdanjega življenja Kitajcu zadošča poznavanje
kakih 5000 znamenj, izobraženi Kitajci poznajo okrog 8000 do 10 000 znamenj, v
književne in znanstvene namene pa jih je treba poznati okoli 15 000. Poleg kitajskih
pismenk obstaja tudi posebna – za tujce prirejena – latinizirana pisava »pinyin«, ki
zapisuje vsako pismenko kot en zlog in služi za transkripcijo kitajskih pismenk.
Čeprav ni videti, je pisanje pismenk s čopičem in črnilom zelo zapleteno. Čopič se drži
drugače, kot smo vajeni, treba je biti vzravnan in osredotočen na pisanje, pri čemer se
sledi točno določenemu zaporedju potez. Umetnost kitajske kaligrafije nam je
predstavila Yang He, potem pa smo se v njej preizkusili še sami.
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Projekt spoznavanja kitajskega jezika in kulture v okviru Konfucijeve učilnice se
nadaljuje in upamo, da bosta Jiang Jiali in Yang he tudi v naslednjem šolskem letu
stanovalki našega doma. Osvojili sta nas s svojo prijaznostjo, neposrednostjo in
pripravljenostjo, da z nami delita znanje o svoji veliki domovini. Želimo si še več
podobnih kitajskih večerov, kot smo jih imeli letos, saj smo ob prijetnem druženju in
navezovanju stikov imeli priložnost tudi izvedeti kaj novega, izmenjati izkušnje in biti
neposredno udeleženi v izgradnji mostov med narodi in kulturami. Naši mladi pa so
poleg tega še pokazali, da jih še vedno zanima tudi kaj drugega kot le računalniki,
mobilni telefoni in ostala sodobna komunikacijska tehnologija.
Judita Nahtigal, Dijaški in študentski dom Kranj

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ KRAJANOM ZLATEGA POLJA

Nina Ana Jäger, po poklicu pravnica in mediatorka, imam v Kranju svojo pravno
posvetovalnico in mediacijsko pisarno. Na podlagi svojih izkušenj, se vse bolj zavedam
dveh stvari:
- da je vsak problem mogoče rešiti s kompromisom izven sodišč, če so le stranke
željne poiskati pravo rešitev
- in da vse prepogosto ljudje zamudijo oziroma odlašajo z rešitvijo problema, ker
se bojijo, da so cene pravnih svetovalcev in stroški sodišč previsoki.
KS Zlato polje prav zato uvaja program brezplačne pravne pomoči, v okviru katerega bo
vsak krajan lahko deležen brezplačnega pravnega svetovanja, s katerim si bo osvetlil
svoj pravni problem in se potem lažje pravilno odločil za nadaljnje ukrepanje.
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(vedno) AKTUALNI ŠTUDIJSKI KROŽKI
V CENTRU KORAK, KRANJ
V Centru Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo študijske krožke v
sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije izvajamo že od leta 2004. Letno
izvedemo 2-3 krožke raznovrstnih vsebin.
Študijski krožki so neformalna oblika izobraževanja, namenjena odraslim v vseh
življenjskih obdobjih, odraslim z različnimi izkušnjami, znanjem, sposobnostmi in
pričakovanji. Vanje se vključujejo tako tisti, ki jim je učenje tuje, kot tisti, ki hočejo vsak
dan izkoristiti za to, da se naučijo nekaj novega. Študijski krožki upoštevajo
pomembnost intelektualno spoznavnih lastnosti članov (različne učne stile, hitrost
učenja, kakovost učenja, težave s spominom, pozornostjo, koncentracijo in nihajoče
dnevne sposobnosti). Raznovrstnost tehnik dela in načinov učenja ohranja motivacijo
članov. Študijski krožki omogočajo izbiro pravih pristopov in metod dela ter dinamičen
časovni načrt (število in trajanje srečanj, pogostost srečevanja, kraj srečanj ipd). Ker so
sofinancirani s strani MIZŠ omogočajo izvedbo aktivnosti in ciljev, ki članom veliko
pomenijo, pa bi jih sicer težko umestili v program. Študijski krožki kot oblika
neformalnega izobraževanja zaradi načina dela in odnosov v skupini zmanjšujejo strah
pred učenjem in neuspehom, ki je s tem pogosto povezan.

ŠTUDIJSKI KROŽKI V CENTRU KORAK V LETU 2015:
ŠTUDIJSKI KROŽEK ŠAH
V zadnjem obdobju je več uporabnikov Centra Korak izrazilo interes po učenju šaha.
Kognitivne težave, ki so posledica poškodbe možganov, so med drugimi: težave s
spominom, manjša hitrost razmišljanja in razumevanja, manjša sposobnost ohranjanja
pozornosti, motnje pri načrtovanju, reševanju problemov, motnje orientacije…. Šah je
odličen pripomoček za spodbujanje napredka na prej omenjenih področjih. Igranje
šaha omogoča razvoj in trening spominskih sposobnosti ter sposobnost predvidevanja,
kot tudi prostorsko orientacijo na šahovnici in v njenih grafičnih prikazih. Izkušnje iz
šahovske igre učinkovito razvijajo kompetence izkoriščanja logike, strategije,
samodiscipline, koncentracije, spomina in sposobnosti abstrakcije - dejavnike
uspešnosti. Prakticiranje šahovske igre ali bolj splošno iger s pravili, razvija
samokontrolo v boju proti nasprotniku, izvajanje strategij in sprejemanja odločitev,
spoštovanje pravil in spoštovanje nasprotnika. V povezavi s celostnim procesom
rehabilitacije po poškodbi možganov je zanimiv tudi podatek, da mednarodne izkušnje
o uvedbi šaha v šolah kažejo, da izkazujejo otroci, ki imajo za seboj uspešne začetne
izkušnje s šahom, višje dosežke kot tisti, ki ob ostalih enakih pogojih teh izkušenj
nimajo.
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ŠTUDIJSKI KROŽEK MESTA Z ZGODOVINO
V začetku leta 2015 smo se skupaj z uporabniki dogovorili, da imamo v Centru Korak
študijski krožek mesta z zgodovino. Predvsem zato, ker imajo ljudje, ki so utrpeli
možgansko poškodbo velikokrat izražene motorične in kognitivne težave, ki se kažejo v
vsakodnevnem življenju na različnih področjih človekovega delovanja. Med drugimi se
srečujejo s težavami na področju odločanja, kaj si želijo, kaj so njihovi cilji, cilji pa se
pogosto vsakodnevno spreminjajo. Samostojno odločanje je oteženo, zato je potrebno
veliko truda, da nam povedo oz. da skupaj poiščemo njihove želje. Zelo pa so veseli, ko
zamenjajo okolje, spoznavajo
nove ljudi in kraje, njihove
običaje…
V študijskem krožku mesta z
zgodovino se torej odpravljamo
v različna slovenska mesta,
tam spoznavamo krajevno
zgodovino, ljudi, običaje in
navade, ki so povezani z
določenim mestom. S tem
uporabniki
pridobijo
nova
znanja, krepijo svojo orientacijo
- tako krajevno in časovno, kot
tudi situacijsko. Učijo se
odločanja, načrtovanja pa tudi
prilagajanja.
ŠTUDIJSKI KROŽEK OSEBNA POKLICNA AVTONOMIJA
Že več let v Centru Korak izvajamo študijske
krožke, ki so namenjeni uporabnikom
storitve našega centra, ob čemer pa se nam
je utrnila ideja, da pa bi bilo zelo koristno,
če bi se en krožek uvedel tudi za osebje
Centra Korak, saj se pri svojem delu
srečujemo z veliko stresnimi situacijami in
strokovnimi izzivi.
Tako smo v začetku leta že pričeli s
študijskim krožkom za zaposlene, ki ima
jedro v izobraževalnih ciljih (predvsem
interna predavanja, delavnice za uspešno
delo z uporabniki ob učinkovitejšem
obvladovanju stresa), deloma pa bodo
srečanja namenjena tudi team buildingu in
promociji zdravja, kar je vse pomembno za
strokovno uspešno in učinkovito delo s
populacijo oseb po poškodbi možganov.
Marjan Kalamar, mentor študijskih krožkov
Center Korak, Kranj
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Območna enota Kranj

Cepljenje lisic proti steklini
Pripravila: Kristina Orožen, dr. med.
Akcije cepljenja lisic proti steklini potekajo dvakrat letno, spomladi in jeseni. Spomladanska
akcija običajno, tudi letos, poteka maja in junija. Vabe se polagajo nad gozdovi, s pomočjo
letal. Zaradi velikega števila položenih vab, vetra in tudi drugih vplivov (živali raznesejo
vabe…), se posamezne vabe lahko znajdejo tudi v urbanih predelih, kjer je večja verjetnost,
da pridejo z njimi v stik ljudje. Ker vaba vsebuje živ oslabljen virus stekline, se vsak stik z
vabo obravnava kot ugriz stekle živali, zato je v takem primeru potrebno poiskati pomoč v
antirabični ambulanti pristojne Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje
(Antirabična ambulanta Kranj, Gosposvetska 12, Kranj, tel. 04 20 17 161).
Vaba za cepljenje lisic proti steklini je sestavljena iz:
• zunanjega ovoja (vabe), ki je namenjena privabljanju lisic in
• kapsule s cepivom, ki vsebuje oslabljen virus stekline.

Vaba za cepljenje lisic (kapsula s cepivom in zunanji ovoj).
Kaj storiti, če opazite vabo za cepljenje lisic proti steklini?
• Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice.
• O tem poučite tudi otroke.
• Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite z vrečko in odvrzite v
najbližji gozd, grm ali v smeti.
• Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, to mesto dobro sperite in
umijte z milom. Ker se vsak tak stik z vsebino vabe obravnava kot ugriz stekle
živali, nemudoma obiščite najbližjo antirabično ambulanto (Antirabična ambulanta
Kranj, Gosposvetska 12, Kranj, tel. 04 20 17 161).
Več informacij najdete na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varnost
rastlin (http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/steklina/) ali
na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (http://www.nijz.si/steklina).
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Po njeni dolžini (okrog 180 m) teče meja med KS Zlato polje in KS Center.

Že desetletja je to pravzaprav prostor glavne avtobusne postaje v Kranju, zato je ulica
enosmerna od Bleiweisove proti Koroški cesti. Južno stojijo tri manjše stolpnice s
hišnimi številkami 4, 5 in 6, nasproti izteka Gosposvetske nanjo pa stoji stara kranjska
Prahova vila, a kot rečeno, vse to v sosednji krajevni skupnosti. Nanjo se severno
navezujeta dve ulici – Vrtna, s samo štirimi zasebnimi hišami, ter Gosposvetska, ki je
tudi enosmerna od križišča z Levstikovo do izteka na Stošičevo.

Iz knjige o kranjskih spomenikih NOB:
»Načrt je bil izdan in številna nemška soldateska je nepričakovano obkolila Dobrčo. V
bitki, ki se je razplamtela, Nemci partizanov niso mogli uničiti, ujeli so le Milorada
Stošiča. Pripeljali so ga v Kranj in ga po strahotnem mučenju obsodili pred vojaškim
sodiščem na smrt z obešanjem.
V javnosti so Nemci razglasili, da so Stošiča usmrtili, ker je likvidiral nemca Walterja
Heckerja, ki je vohunil za partizani na Veliki Poljani v Storžiču. To seveda ni bilo res in
so mu dejanje naprtili zgolj zato, da bi pred javnostjo lažje opravičili svoj zločin.
Uradno je bil prva žrtev nemških okupatorjev. Sodbo so nacisti opravili na križišču ob
tedanji Blejski cesti. Takrat je tam stal steber, danes pa raste rdeča bukev. Načrt za
spomenik je napravil arhitekt Marijan Šorli in je bil odkrit leta 1952.«
(Z.K.)

