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Spet je tu junij, prvi poletni mesec. Pozabili smo že na mrzel januar, en najhladnejših v
zadnjih desetletjih, morda nas za kontro čaka eno najbolj vročih poletij, vsaj konec maja
in začetek junija nam je tako napovedal.
9. junija spet obeležujemo obletnico ustanovitve naše KS, tokrat 53. To niti ni tako malo,
saj so nas vmes nameravali že ukiniti, pa tudi kakih drugih sprememb je bilo v tem času
kar nekaj. Vendar - še vedno smo tu, zlasti zato, da kot krajani opazimo pomanjkljivosti,
da jih poskušamo s pomočjo občine odpraviti, pa tudi zato, da krajanom ponudimo prvo
stopničko, ki jo je treba premagati, če kot stanovalec in občan opazimo kaj, kar bi bilo
potrebno urediti ali imamo kako željo, kjer krajevna skupnost lahko kot prvi posredovalec
priskoči na pomoč.
Nazadnje smo vas z glasilom obiskali decembra in do danes se je že nabralo nekaj
novih, omembe vrednih dogajanj, realiziranih načrtov, pa tudi kaka nova težava.
Predsednik sveta KS, od feb. 2016 do danes, se je aktivno lotil reševanja nekaterih zadev,
ki so že nekaj let ostajale nerealizirane, zlasti zaradi zmanjšanja sredstev za manjše
komunalne posege v krajevnih skupnostih zaradi velikega projekta GORKI, ki je za
izgradnjo kanalizacije na Sorškem polju, pa tudi pri nas – na ulici Zlato polje – zasebne
hiše, zahteval zase veliko večino sredstev občine. Po zaključku tega projekta in pred
začetkom njegove nove faze pa so se le našla sredstva tudi za to.
Nekatera območja naše KS že leta prenašajo hude težave zaradi svoje urbanistične
pomanjkljivosti – zlasti pomanjkanja parkirnih prostorov in s tem povezane neurejenosti –
parkiranja, posebej je to moteče v okolici Zdravstvenega doma in med bloki na ulici Zlato
polje. Na teh dveh območjih je občina na večletne intervencije Krajevne skupnosti končno
označila t.i. intervencijske poti (rumene črte) ali vsaj prostore, na katerih se ne sme
parkirati, saj so namenjene izključno reševalnim vozilom – naj si bo medicinska prva
pomoč (reševalna vozila) ali gasilci, morda še kdo, ki v taki ali drugačni nesreči priskoči
na pomoč.
Predsednik pa želi izpostaviti zlasti še
 sodelovanje pri izdelavi odloka, ki bo stanovalcem blokov v KS olajšal parkiranje v
okolici blokov za nedoločen čas z izdajo dovolilnice, za katero bodo občani
zaprosili na občini. S tem naj bi se sprostila parkirna mesta raznih nerezidenčnih
uporabnikov parkirišč – zaposlenih v bližnjih zavodih, ki so ves delavnik zasedali ta
mesta in stanovalcem onemogočali parkiranje v bližnji okolici svojih domov.
 označenje skoraj vseh obstoječih parkirnih mest v KS, ki so na nove črte čakala
skoraj desetletje, nekaj jih je bilo označenih že lani, velika večina pa letos, skupaj
kar 380.
 KS Zlato polje je letos namestila dve klopi za sprehajalce – eno pod »vaško lipo«, ki
sta jo, ob krajevnem prazniku v l. 2015, zasadila takratna predsednica Sveta KS
Zlato polje Damjana Piškur in župan Boštjan Trilar v bližini križišča pri Lidlu in eno
ob sprehajalno-kolesarski poti čez polje (med Koroško cesto in Kokrico) v bližini
letališča za letalske modele. Upamo, da bosta dolgo stali v veselje njunih
uporabnikov.
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 Izgradnja prehoda za pešce na Bleiweisovi ob izteku ceste od Kalie do vojašnice,
kjer so uredili sam iztek in pločnik ob njem, na katerega se prehod navezuje. Tudi
ta pobuda je bila sprožena že leta 2011, letos pa je končno prišlo do realizacije.

 predsednik in njegov namestnik sta izdelala popis potrebnih posegov na drevju v
KS, ki je bil posredovan občini; ta je z arboristom že opravila nekaj ogledov, nekaj
posegov je bilo z njegove strani
zavrnjenih (npr. platana pri Gradnikovi
11), nekaj pa jih bo, upamo, tudi
realiziranih, nekaj manjših pa je že bilo
izvedenih.
Nekaj krajanov oz. stanovalcev ima
zaradi drevja težave – preveč
osenčene
stanovanjske
prostore
zaradi velike gostote krošenj, prevelike
bližine krošenj, kjer veje ob vetru že
opletajo po fasadah, nekateri tudi
zaradi alergij itd. Nekatere pa tudi moti,
da drevje cveti in semeni, pa da mu
odpada listje in iglice, in po njihovem
bi bil tudi to razlog za odstranitev
dreves. Tu se je teže strinjati.
Naša KS je sicer zgrajena v času, ko
so prostoru med bloki namenjali
precejšen pomen, zato je lepo zelena
kljub kar nekaj parkiriščem, ki so del
teh zelenic zasedla, saj je avtomobilov
z vsakim letom več in več.
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 na delu Gradnikove ulice je občina na našo pobudo naročila popravilo
razpadajočih betonskih muld. Pri teh delih je bilo sodelovanje še posebej uspešno.

 Konec marca je bila KS aktivna sodelujoča v vsakoletni čistilni akciji kranjskih
tabornikov »Kranj ni več usran« oz. Očistimo Kranj. O tem nekaj v posebnem
poročilu v glasilu.
 Skupaj s OŠ F. Prešerna in evropskim socialnim skladom smo se vključili v
organizacijo medgeneracijskega sodelovanja in projekta Popestrimo šolo, kamor
so bili povabljeni krajani, zlasti starejši, na tečaj uporabe pametnih telefonov in
računalnikov v maju letos.
 Izobraževalni zavodi na območju Zlatega polja so pod vodstvom FOV začeli z
iniciativo Kampus Zlato polje Kranj - e-okolje, povabili so k sodelovanju tudi našo
Krajevno skupnost. Vizija Kampusa je vzpostaviti usklajeno in skupno delovanje na
področju izobraževanja, usposabljanje, raziskovanja, kulturnega življenja, skratka
vsebinsko bogatega življenja za vse udeležence, medgeneracijskega sodelovanja,
v katerem se naj bi usklajeno razvijala tako skupnost kot posamezniki, skupine,
infrastruktura in različne dejavnosti.
 Mestna občina Kranj pa v okviru projekta energetske prenove in varčevanja z
energijo načrtuje skupno kurilnico za vse javne zavode, v kasnejši fazi naj bi se na
toplovod priključili tudi drugi objekti. Kurilnica naj bi bila izdelana kot prenova
obstoječe pri dijaško-študentskem domu, izkopi za toplovod pa izdelani ob cesti
do vseh zavodov (šol, fakultete, zdravstvenega doma itd.)
 Občina še naprej razvija področni prostorski načrt za območje zdravstvenih
dejavnosti in bodočega avtobusnega terminala med sedanjo cesto in OŠ F.
Prešerna. V zvezi s tem je tudi sprejela in objavila odlok o urejanju tega območja,
drugih novosti pa za sedaj še ni slišati. V preddverju občine je razstavljena maketa
ureditve tega območja in je na ogled med delovnim časom občine.
(ZK)
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In še sporočilo predsednika vsem Zlatopoljčankam in Zlatopoljčanom:
Spoštovani,
še naprej si želim pozitivnega sodelovanja z vsemi krajani. Od
vas pričakujem dobre ideje, pobude, s ciljem, da nam bo tu še
lepše, da bo krajevna skupnost še bolj urejena in ljudem
prijazna. Poskusimo povsod poiskati dobre rešitve, ne le
kritizirati, temveč iskanja rešitev in izboljšav.
Pišite
nam
na
e-naslov
kszpkr@gmail.com
ali
kszlatopolje@t-2.net , vsak prvi torek (razen, če je praznik),
pa smo od 17. do 18. ure dežurni v pisarni KS na F. Rozmana
- Staneta 13, 1. nadstropje.
Vsem lep pozdrav, predsednik sveta KS in člani sveta

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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Kranvaj, prosim!
To boste slišali, če boste od ponedeljka, 24. aprila 2017, poklicali na telefonsko številko
031 383 700. Mestna občina Kranj bo namreč tako prebivalcem mestnega jedra kot tudi
tukajšnjim obiskovalcem ponudila brezplačni prevoz na klic, ki smo ga poimenovali
Kranvaj (združeno iz besed Kranj in tramvaj). Kranvaj izvaja prevoz po prilagodljivem
voznem redu, kjer se čas in relacija vožnje oblikujeta glede na potrebo potnika. Prevozi
se izvajajo vse dni v letu od 8.00 do 19.30.
Potnik prevoz na klic lahko uporabi tako, da počaka na vstop na označenih vstopnih
točkah:
- Knjižnica Kranj, Pungert, Huje,
- prikliče prevoz na klic v območju prevoza na klic z dvigom roke ali na javno dostopni
številki mobilnega telefona št. 031 383 700,
- vnaprej naroči ali rezervira prevoz na klic na javno dostopni številki mobilnega telefona
št. 031 383 700. Rezervacije sprejema voznik osebno ali po telefonu vsak dan od 8.00 do
19.30.
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KRsKOLESOM tudi na Zlatem polju
'KRsKOLESOM je preprost, praktičen in ekološko naravnan sistem prevoza za potovanje
po mestu. Z njim se boste izognili vožnji z avtomobilom in prihranili čas pri iskanju
parkirnega mesta ter tako zmanjšali izpuste CO2. S preprosto izposojo in vračilom kolesa
boste lahko povezali različne oblike prevoza in spremenili način svojega potovanja. Lahko
boste uživali v svežem zraku, hkrati pa nekaj naredili tudi za svoje telo.
Cena letne naročnine na storitev 10 EUR. Za to ceno vam sistem omogoča brezplačno
uporabo kolesa do 14 ur tedensko. Torej brez doplačila. Uporabnik pa si sam porazdeli
ure uporabe po dnevih kot si želi. To pomeni, da lahko sistem uporablja v ponedeljek tri
ure, v torek pet ur, ter v soboto in nedeljo po dve uri.
Registracija v sistem se lahko opravi preko spleta na spletni strani www.krskolesom.si ali
v Kranjski hiši oziroma Turistično informativnem centru. Ob registraciji in podpisu
pristopnice uporabnik pridobi uporabniško ime in geslo in kartico za dostop do
sistema. Sistem lahko uporabljate ali s kartico ali z uporabniškim imenom in geslom, ki ga
prejmete ob registraciji.
Sistem KRsKOLESOM ima trenutno šest postaj, ki so med sabo oddaljene med 3OO in
5OO metrov. Vsaka od šestih postaj ima deset ključavnic in pet koles, skupaj trenutno 3O
koles. Sistem KRsKOLESOM je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
V pripravi pa je že nov razpis, ki bo predvidoma objavljen še v tem mesecu za nove
postaje. Slednje načrtujemo predvsem tam, kjer je potreba in so prebivalci izrazili potrebo
po kolesarnicah. Za zdaj načrtujemo z lastnim vložkom tri nove, smo pa zaznali interes
tudi pri večjih podjetjih, ki poslujejo s prebivalci in bi radi imeli kolesarnice pred svojimi
poslovnimi enotami. Kar nas seveda izredno veseli. To pomeni, da so tudi podjetja dobro
sprejela sistem in naše ukrepe iz strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj.
»Mestna občina Kranj v letošnjem letu načrtuje postavitev postaje tudi na Zlatem polju.
Prva postaja bo na Kidričevi cesti v Kranju pri Trgovsko poslovno stanovanjskem centru,
v prihodnjem letu pa še pri Zdravstvenem domu Kranj« je dejal župan Mestne občine
Kranj Boštjan Trilar, ko smo ga povprašali kdaj bodo postaje na Zlatem polju.
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Po 40 letih dočakali klančine
Po 40 letih dočakali klančine

Mestna občina Kranj si ves čas prizadeva za dvig kakovosti življenja vseh meščank in
Mestna
občina
KranjBoštjan
si ves čas
za dvig
kakovosti
življenja
vseh
meščank
meščanov.
Tako
je župan
Trilarprizadeva
na nedavnem
obisku
na Zlatem
polju
ugotovil,
da in
meščanov. Tako je župan Boštjan Trilar na nedavnem obisku na Zlatem polju ugotovil, da
so prehodi
za pešce neprijazni tako za invalide kot tudi za mlade starše z vozički. Kljub
so prehodi za pešce neprijazni tako za invalide kot tudi za mlade starše z vozički. Kljub
temu, da je Krajevna skupnost Zlato polje ves čas opozarjala na problem tudi prejšnje
temu, da je Krajevna skupnost Zlato polje ves čas opozarjala na problem tudi prejšnje
župane so bili premiki narejeni šele v tem mandatu.
župane so bili premiki narejeni šele v tem mandatu.
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Letos smo že tradicionalno organizirali čistilno akcijo v zadnjem marčevskem vikendu.
Naš cilj je bil očistiti širše območje KS Zlato polje. Akcijo smo izvedli v sodelovanju z
učenci iz OŠ Franceta Prešerna in s pomočjo krajanov Krajevne skupnosti, ki so tudi
tokrat delo opravili več kot odlično.
Akcijo smo organizirali tako, da smo se razdelili v tri skupine. Prva skupina je čistila
območje proti vrtnariji Kalia, druga je bila zadolžena za območje proti avtobusni postaji,
tretja pa je bila osredotočena na Savski drevored, kjer so nam na pomoč priskočili tudi
taborniki. Žal tu ni bilo dovolj odziva med stanovalci bližnjih stanovanjskih blokov.
V primerjavi z lanskim letom je bilo stanje na terenu nekoliko boljše. Opazili smo, da je
znatno manj narkomanskih igel, pa tudi ostalih odpadkov je bilo manj kot leto poprej.
Menim, da k manjši onesnaženosti okolice veliko prispevajo v prvi vrsti čistilke iz fakultete,
ki dnevno čistijo smeti v okolici. Opažam tudi, da delavci Komunale Kranj prav tako redno
pobirajo smeti po parku in okolici. Vsekakor bi si želel, da bi se nam v prihodnosti pri
akciji pridružili tudi dijaki iz obeh srednjih šol na našem območju, saj so ravno oni v
precejšnji meri odgovorni za odvržene smeti na njihovih poteh.
Z uspehom letošnje akcije smo zadovoljni in se na tem mestu iskreno zahvaljujem vsem
krajanom, ki so se akcije udeležili, tabornikom ter učencem OŠ Franceta Prešerna.
Seveda upam, da bo drugo leto udeležba krajanov še višja.
Frenk Žgajnar
podpredsednik sveta
KS Zlato polje

OGLAS:
Krajevna skupnost Zlato polje išče hišnika prostorov KS. Idealno bi bilo če bi bil doma v
bližini, da se lahko hitro odzove, zlasti pa, da nadzira centralno ogrevanje v prostorih, da odklepa
in zaklepa za nekaterimi najemniki sejne dvorane KS, in preverja, da je vse v redu. Mlajši
upokojenec ali upokojenka, ki je večinoma doma in tako dosegljiv, bi bil za tako delo idealen.
Pogoj je, da zna upravljati plinsko peč in termostate ter klimatsko napravo.
Pišite na zgoraj navedeni e-naslov KS ali na tel. 064 22 55 90 pošljite SMS sporočilo, da se
zanimate za to delo. Z izbranim kandidatom bomo sklenili podjemno pogodbo, za do 50 ur
letnega dela pa pričakujte enkrat letno plačilo. Začetek dela najkasneje s 1.1.2018.
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PRAZNIK KS Zlato polje
V l. 1964 je bila ustanovljena naša Krajevna skupnost, zato je bil datum ustanovitve izbran
za krajevni praznik. Vsako leto zato z veliko pomočjo osnovne šole F. Prešerna pripravimo
prireditev, na katero so povabljeni vsi krajani, osebno pa povabimo še posebej
najstarejše Zlatopoljčane.
V četrtek, 8.6.2017, ob 17. uri smo tako s kratkimi nagovori predsednika sveta KS Marka
Petrića, podžupana Mestne občine Kranj Borisa Vehovca in ravnatelja naše šole
gostiteljice Aleša Žitnika, ki že leta poskrbi, da njegovi šolarji pokažejo krajanom tisto, kar
so skupaj z učitelji in učiteljicami pripravili posebej za nas, začeli z našo proslavo. Ta je
bila letos še posebej bogata s programom in nastopajočimi, najprej s pojočimi prvčki, ki
so jih prišli pogledat tudi njihovi starši in kak dedek in babica, in ki so glasno in
neustrašno zapeli nekaj pesmic. Zapeli so Kekčevo pesem, himno Kranju in še kaj, vmes
pa so nam postregli še z nekaj lepimi mislimi in modrostmi. Za njimi pa je svoj
koreografski nastop pokazala skupina iz OŠ Helene Puhar Plešoče nogice, zapiskal pa
nam je tudi Alen Grbič ob klavirski spremljavi učiteljice Mateje Žvokelj Kostanjevec.
Iz Biotehničnega šolskega centra v Strahinju so nam prišli zapet pevki Ema Primožič in
Neja Bohinc in njuna spremljava na klavirju Matic Leskovec, svojo virtuoznost nam je z
dvema kompozicijama pokazal harmonikaš Primož Gnidovec, dijak prvega letnika smeri
tehnik računalništva Šolskega centra Kranj, ki je aprila letos v Portorožu dosegel 1. mesto
na mednarodnem tekmovanju na diatonično harmoniko. V zadnjih letih imamo kar dve
šoli s Prešernovim imenom – iz gimnazije tega imena sta svoje talente predstavila pevka
Pia Stružnik Štefe, dijakinja 3. letnika Gimnazije Franceta Prešerna Kranj ob spremljavi
Boštjana na kitari.
Za zaključek proslave nam je zapela nekaj lepih popevk Kranjčanka Petra Polak ob
spremljavi Maje Matič na klavirju. Vsi nastopajoči so bili deležni bogatega aplavza, in to
lahko razumemo kot izkaz zadovoljne publike.
Po koncu programa so bil vsi udeleženci povabljeni še na druženje ob prigrizku in
kozarcu pijače!
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Mislim, da nikomur ni bilo žal, da se je na lepo četrtkovo popoldne odpravil na to
(ZK)
prireditev.
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Krajevna organizacija
Rdečega križa Zlato polje
Spoštovane krajanke, cenjeni krajani Zlatega polja,
tokrat ne smemo prezreti pomembnega sporočila, ki ga za krajevno skupnost in
organizacijo Rdečega križa prinaša priznanje nekdanjemu predsedniku KO RK Zlato
polje, Francu Košnjeku, ki ga je prejel od Gasilske zveze Slovenije ob petdeseti obletnici
največje letalske nesreče na Slovenskem. Priznanje je
dobil na slovesni predstavitvi knjige Bineta Periča
»Aerodrom Ljubljana - Gasilsko-reševalna služba« za
požrtvovalno vodenje akcije reševanja ponesrečencev
padlega letala. Avtor Bine Perič je v knjigi tudi
izpostavil zapis pogovora z gospodom Košnjekom o
tem, kaj se je takrat dogajalo. Franc Košnjek je bil v
tistem času, leta 1966 vodja gasilske službe na
letališču Brnik, kjer je v pravem trenutku na pravem mestu pokazal svoje organizacijske in
humanitarne sposobnosti. Za to priznanje mu lahko čestitamo vsi krajani krajevne
skupnosti Zlato polje.
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Lani smo namenoma izpustili zbiranje prispevkov, letos pa ste že pozimi v poštnih
nabiralnikih dobili položnice z obvestilom, s katerimi lahko krajani plačate svoj prispevek
za Rdeči križ Zlato polje. Ta je namenjen izključno socialno ogroženim s področja
Krajevne skupnosti Zlato polje. Prosim vse Zlatopoljčane dobre volje, ki jim to ni odveč,
da prispevek (5,00 €), lahko pa tudi več, nakažete s položnico, ki ste jo prejeli v svoj
poštni nabiralnik. Prostovoljni prispevek je simboličen in vedno je lepo, če človek lahko
prispeva za humanitarno pomoč tistim, ki si sami ne morejo pomagati iz stiske. 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.
Za Zlatopoljčane, starejše od 80 let, bomo v krajevni organizaciji RK Zlato polje v
septembru pripravili tradicionalno srečanje v brunarici Štern na Kokrici. Tudi letos bomo
sodelovali pri obiskih starejših v domovih za oskrbo starejših v Kranju, Preddvoru in
Naklem. Mentorji na šolah bodo z učenci pripravili kulturni program za oskrbovance
domov.
Ker je bil odziv na akcijo merjenja holesterola za člane RK Zlato polje nad pričakovanji,
bomo akcijo ponovili tudi v jeseni 2017, kjer so zaželeni tudi prostovoljni prispevki.
Tokrat se moramo spomniti tudi pokojne gospe Olge Rant, ki je bila dolga leta
blagajničarka v krajevni organizaciji Rdečega križa Zlato polje, po dolgotrajni težki bolezni
pa nas je v maju letos zapustila.
V krajevni organizaciji RK si želimo mlajših sodelavcev, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri
akcijah pomoči potrebnim in raznašanju obvestil. Starost in bolezen počasi omejuje
možnosti delovanja s sedanjo strukturo. Vsi, ki ste pripravljeni sodelovati, se lahko
prijavite na rk.zlato.polje@siol.net.
Na naši osnovni šoli Franceta Prešerna deluje krožek Rdečega križa. V sodelovanju z OZ
RK bo tudi letos potekala dobrodelna akcija Drobtinica, katere namen je zbiranje sredstev
za plačilo toplega obroka za otroke, katerim starši ne morejo zagotoviti plačila. V katerem
trgovskem centru se bo dogodek odvijal, boste lahko prebrali v sredstvih javnega
obveščanja. Že zdaj pa vas vabim, da na dan hrane, v oktobru 2017, obiščite enega od
njih in šolarjem, ki vam bodo podarili svoje izdelke, za majhno pozornost podarite svoj
prispevek.
Milan Korbar – predsednik KO RK Zlato polje
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Spremembe v krajevni organizaciji
ZBV NOB
KO ZB za vrednote NOB Zlato polje - Struževo obveščamo
vse naše člane in simpatizerje naše organizacije, da smo
na občnem zboru, dne 6.4.2017, izvolili nov odbor. Imamo
novega predsednika, to je Stane Povšnar, stanujoč
Kidričeva c. 34, Kranj, ki izhaja iz partizanske družine.
Prizadevamo si, da ohranjamo spomin na osvobodilno
delovanje partizanskega gibanja proti okupatorjem nacifašističnih vojska, ki so želele uveljaviti svojo oblast tudi
nad našimi deželami in s tem opozarjati mlade generacije,
kaj se lahko zgodi, ko ljudje pozabijo na grozote druge
svetovne vojne, ki se ne smejo ponoviti.
(foto: Milan Korbar)

ZZB NOB se vse od osamosvojitve Slovenije dalje sooča z zgodovinsko neutemeljenimi
in žaljivimi napadi na organizacijo in njene člane ter tudi na vrednote, ki jih zastopa v širši
družbi. Resnica o drugi svetovni vojni je, da je bil tedaj slovenski narod obsojen na smrt,
nemški in italijanski okupatorji so ga obsodili na izginotje.
Združenje borcev za vrednote NOB Kranj organizira razna srečanja in svečanosti skozi
celo leto in vabi vse člane in simpatizerje, da se le-teh v čim večjem številu udeležimo.
Vabila za prireditve so na oglasni deski pred KS. Vabljeni na prireditve in srečanja, pa tudi
k včlanitvi v našo organizacijo, posebno mladi in vsi, ki delite z nami naše vrednote!
Člani se za večletno vodenje predsedstva naše KO zahvaljujemo Erazmi Stevanović, ki je
zaradi starosti in slabega zdravja odstopila mesto vodenja naše organizacije mlajšemu
članu.
KO ZBV NOB ZLATO POLJE – STRUŽEVO

CESTA STANETA ŽAGARJA 32
4000 KRANJ SLOVENIJA
MOBI: 041 644-984
TEL: 04 23-53-800
FAX: 04 23-53-801
EMAIL: aquahit@siol.net
www.aquahit.si

polkrožna steklena kabina
193€

WC kotlički
od 17€

armature - pipe
od 33€

VSE ZA VODOVOD, ZUNANJO KANALIZACIJO IN OGREVANJE, TUDI MONTAŽO
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Z lepim vremenom na cestah več motoristov
in kolesarjev
S toplejšimi dnevi se na cestah pojavljajo vedno več motoristov ter kolesarjev, s tem pa je
potrebna dodatna previdnost.
Statistični podatki urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana kažejo, da na urgenci že
več let opažajo, da se število obravnav kolesarjev v aprilu in maju v primerjavi s marcem
poveča več kot za enkrat. V marcu lani so namreč obravnavali nekaj čez 50
poškodovanih, v aprilu pa več kot 100. Trend naraščanja poškodovanih doseže svoj vrh
junija, lani jih je bilo več kot 380.
Število obravnavanih motoristov se v pomladnih mesecih prav tako več kot za enkrat
poveča v primerjavi s predhodnim časom. V poletnih mesecih pa se njihovo število giblje
okoli 100. Lani jih je bilo največ julija, in sicer 117. V celem letu pa malo manj kot 700, kar
je nekoliko manj kot leto poprej, ko jih je bilo 729.
Poškodbe, ki nastajajo pri motoristih in kolesarjih, so večinoma izjemno hude in zajemajo
več organov, nemalo motoristov in tudi kolesarjev umre na kraju nezgode. Gledano na
udeležence v prometnih nezgodah število poškodovanih motoristov in kolesarjev
predstavlja pet odstotkov vseh poškodovanih, vendar samo število vseh obravnavanih
poškodb kolesarjev na urgenci UKC Ljubljana je bilo lani 2629, leto poprej pa 2761. V
letošnjem letu so do maja obravnavali 143 poškodovane kolesarje.
Na cestah je sicer še vedno veliko peska in udarnih jam, zato naj vsi udeleženci v
prometu, še posebej pa motoristi in kolesarji, prilagodijo vožnjo svojim sposobnostim in
stanju na cesti.
Upamo, da slabo vreme, ki je spreminja razmere na cestišču ne bo vzrok za povečanje
prometnih nesreč, kajti za svojo varnost in varnost ostalih udeležencev lahko največ
storimo sami z upoštevanjem cestno prometnih predpisov, s tehnično brezhibnim vozilom
in s pametnim ravnanjem v prometu.
Damjan Nartnik
vodja policijskega okoliša
Policijska postaja Kranj
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V mesecu maju je Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj v soorganizaciji s KS Zlato polje
organizirala delavnico z imenom Medgeneracijska sinergija, kjer so učenci Osnovne šole
Franceta Prešerna v sklopu projekta Popestrimo šolo učili starejše krajane osnovne
uporabe računalnika in pametnega telefona. Na delavnici je sodelovalo 6 učencev in 12
starejših oseb, potekala pa je ob sredah popoldan v računalniški učilnici na Osnovni šoli
Franceta Prešerna. Starejši so se najprej naučili osnovnega rokovanja z računalnikom,
miško in tipkovnico. Nato so se učili osnovnega dela v Namizju in se spoznavali z
osnovami v programu Word. Učili so se tudi uporabe interneta, kaj vse lahko preko
interneta uredimo in do kakšnih informacij lahko pridemo. Bolj napredni so se naučili tudi
kako se ustvari svoj elektronski naslov in kako se pošlje elektronsko pošto. Na koncu so
se učili tudi uporabe svojega (pametnega) telefona in se spoznavali s tem, da večina
današnjih telefonov nima samo funkcije za klicanje in pisanje SMS sporočil, ampak še
marsikatero drugo. Sodelujoči krajani so povedali, da so zadovoljni, da jim mladi lahko
prenašajo svoje znanje in izkušnje ter da so se veliko naučili. Učenci so vlogo učitelja
starejši osebi radi izvajali, saj je sprejem odgovornosti in izpeljava dane naloge tudi za
njih dragocena izkušnja. Osnovna šola Franceta Prešerna bo tudi v naslednjem šolskem
letu organizirala še kakšno podobno delavnico.
Maja Habjan
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Letos bo izšla 26. številka Pikapolonice – glasila OŠ Helene Puhar Kranj.
Skozi svoja dela učenci prikazujejo svoja razmišljanja, življenja, želje in sanje in prikažejo
svoj svet, svet v katerem živijo. Svet sestavljen iz mnogoterih ljudi, različnih, posebnih in
edinstvenih dogodkov, trenutkov in doživetij. Vsak avtor prikaže svoje zgodbe na
edinstven in poseben način, tako poseben in edinstven kot je življenje vseh nas.
Vsako leto izide ena številka. Vsaka številka ima neko temo, ki jo določijo uredniki.
Prispevki nastajajo celo leto, ob koncu pa jih urednik zbere, uredi in poskrbi, da vsak
učenec dobi v roke svoj izvod, vsak pa si jo lahko ogleda tudi na spletni strani naše šole.
Tako kot rastemo ljudje, tako je rastla, zorela, postajala vedno sodobnejša tudi
Pikapolonica.
Prvih devetnajst številk je bilo to glasilo Posebnega
programa vzgoje in izobraževanja.
Šola z nižjim izobrazbenim standardom pa je imela
svoje glasilo Stezice.
Dvajseta številka pa je bila že skupna in zato kar
obsežna. Skoraj vsak učenec je dodal piko skupni
Pikapolonici.
Učenci so pod vodstvom učiteljic narisali in napisali prispevke. Uredniki so jih zbrali, s
kopiranjem prilagodili velikost, ročno naredili platnice ter vezali v špiralo. Vsi izvodi so bili
v črno beli tehniki. Tako se je izgubila barvitost in živahnost otroške domišljije.
Tehnika je napredovala in postajala dostopnejša in to se je odražalo tudi pri našem
glasilu. Prispevke smo začeli z optičnim bralnikom pretvarjati v digitalno obliko in s
pomočjo računalnika so začele nastajati sodobnejše številke našega glasila. Z
razumevanjem vodstva smo jih začeli tudi tiskati v barvah. Najbolj veseli pa smo bili, ko je
bilo naše glasilo natisnjeno v tiskarni in je izgledalo kot prava revija, saj ni bila več vezana
v špiralo.
Pikapolonica je bila dvakrat nagrajeno glasilo na razpisu za izbor najkvalitetnejših otroških
in mladinskih glasil Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije.
Barbara Majcen
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PROSTOČASNE URICE
V DIJAŠKEM DOMU KRANJ
Dijaški dom poleg svojega osnovnega poslanstva, omogočanja bivanja in učenja
dijakom, ki se šolajo zunaj kraja bivanja, dijakom ponuja tudi pestro izbiro interesnih
dejavnosti in s tem kvalitetne izrabe prostega časa. Tako je bilo tudi v letošnjem šolskem
letu, ki se počasi bliža koncu.
V dijaškem domu smo letošnje šolsko leto začeli z obveznim Krstom fazanov, na katerem
so starejši dijaki na simboličen način sprejeli medse dijake prvih letnikov. Ob koncu krsta
je ravnateljica vsem prisotnim »fazanom« podelila majice in obeske DD Kranj.
Ko so se dijaki ustalili in privadili na bivanje v Dijaškem domu, smo zbirali ideje, kaj bi radi
počeli, ter želje povezovali z našimi idejami in zmožnostmi. Navdušeni so bili nad idejami
ustvarjalnih dejavnosti, filmskih večerov ter športnih dogodkov.
V začetku šolskega leta smo izvedli Kinološko urico, na kateri so dijaki pobližje spoznali
pojme kinologije, poslanstvo Kinološke zveze Slovenije, za nameček pa so se pobliže
spoznali s psičkom pasme Border Collie. Najprej so dijaki izvedeli nekaj splošnih lastnosti
te pasme, tako karakternih kot fizičnih, nato pa je pes skupaj z lastnico pokazal nekaj
trikov. Na koncu pa se je prepustil razvajanju in božanju dijakov in dijakinj. Večer je bil
dobro obiskan in zelo zanimiv.

Slika 1: Kinološka urica (Avtorica Silvija Benedičič)

Glede na to, da so dijaki zelo raznoliki, polni domišljije in radi pokažejo svojo
ustvarjalnost, smo to v decembru dodobra izkoristili. Najprej smo za predpraznično
vzdušje poskrbeli s peko »miklavževih« piškotov, pri kateri so dijaki zelo pridno sodelovali
in se na koncu zasluženo sladkali. Sledilo je okraševanje novoletne smrečice, ki je krasila
vhod v dijaški dom in je bila letos zares bogato okrašena in domu v ponos. Da pa bi se
praznično vzdušje videlo po celotnem dijaškem domu, smo organizirali delavnico
izdelave namiznih aranžmajev, ki so krasili dijaški dom, pisarne vzgojiteljev in uprave ter
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jedilnico. Z ustvarjanjem pa nismo ostali le znotraj Dijaškega doma, ampak smo se
odločili, da izvedemo delavnico izdelave novoletnih voščilnic, ki jih bomo razposlali po
drugih domovih in šolah. Pri izdelavi voščilnic, smo uporabili posebno tehniko izdelave, ki
se imenuje pick-point tehnika in pri kateri na papir vezemo vzorce. Dijaki so tehniko hitro
usvojili in z veseljem sodelovali pri izdelovanju. Izdelovali smo novoletnemu času
primerne motive, nekateri dijaki pa so se s svojo domišljijo še dodatno izkazali in ustvarili
čisto svoje osebne motive.

Slika 2: Novoletne voščilnice (Avtorica Silvija Benedičič)

V mesecu aprilu so se naši dijaki udeležili Domijade, športno kulturne prireditve, ki jo
pripravlja skupnost Dijaških domov Slovenije in se je odvijala na Rogli. Dijaki so pridno
trenirali in vadili pod mentorstvom vzgojiteljev. Na prizorišču je naše barve zastopalo 5
dijakov, ki so se odrezali odlično. Tako so osvojili 3. mesto v namiznem tenisu dvojic, 3.
mesto med posamezniki v teku in skupno 2. mesto v teku. Tako je bila letošnja Domijada
za naš dijaški dom ena najuspešnejših Domijad.

Slika 3: Dosežki iz Domijade 2017 (Avtor Aleš Žlebnik)
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Ob dolgih zimskih večerih pa smo si čas krajšali s filmskimi večeri. Filmi so imeli različne
tematike, od vzgojne do zgodovinske in seveda tudi zabavne. Dijaki so se večerov radi
udeleževali in tudi sami predlagali kakšen zanimiv film vreden ogleda. Pred pričetkom
filma smo spekli pokovko in se prepustili zgodbi filmskih junakov. Ob koncu filma pa smo
si vzeli čas tudi za komentiranje videnega in izražanje lastnih mnenj o vsebini filma.
Ker pa poslanstvo vzgojiteljev v dijaškem domu obsega tudi pomoč dijakom pri učenju,
smo dijakom ponudili možnost udeležbe na delavnici, kjer so s pomočjo vprašalnika
odkrili najboljši način učenja zanje. Delavnica je bila pri dijakih dobro sprejeta in velika
večina dijakov se je je rada udeležila. Nekateri so z rezultati dobili potrditev, da je način
učenja, ki ga uporabljajo za njih ustrezen, nekateri pa so prišli do ugotovitve, da je za njih
boljši drugačen način učenja od tega, ki ga uporabljajo sedaj.
Poleg omenjenih dejavnosti pa je v domu potekal tudi turnir v namiznem tenisu, malem
nogometu, enkrat mesečno smo organizirali večer družabnih iger, in še mnogo drugih
zanimivih dejavnosti, s katerimi popestrimo in koristno zapolnimo prosti čas dijakom med
bivanjem v dijaškem domu.
DŠD Kranj
Vzgojiteljica Silvija Gortnar
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NAJ DIJAKA
SREDNJE TEHNIŠKE ŠOLE IN
TEHNIŠKE GIMNAZIJE
Gal Nadrag, navdušenec nad tehniko in naravoslovjem
Gal Nadrag je vsa štiri leta vzoren dijak Srednje
tehniške šole ŠC Kranj, prizadeven, pripravljen se
je spopasti tudi s predmeti, ki mu niso najljubši.
Že v 1. letniku se je zavedal, da mu bo tudi
splošna izobrazba koristila in mu razširila pogled
v svet. Čeprav mu družboslovje ni bilo ravno
blizu, se je tudi v te predmete »zagrizel« z vso
resnostjo, saj brez dobrih rezultatov ne bi bilo
odličnega uspeha. Ko so v 2. letniku na vrsto prišli
strokovni predmeti in praktično delo, je Gal lahko
izrazil vse svoje že nakopičeno znanje in vedenje.
To je bil Galov svet, ki mu je dal elan tudi na vseh
drugih področjih, pri strokovnih in naravoslovnih
predmetih pa je bil v samem vrhu.

Gal Nadrag naj dijak Srednje tehniške šole

Svojo bistrost je izkazoval tudi na številnih tekmovanjih na področju naravoslovja. Vsako leto se je
udeleževal matematičnih tekmovanj, se uvrščal na državna tekmovanja, domov pa prihajal z zlatimi
priznanji. Tudi to šolsko leto je uspeh ponovil. Prav tako mu je bila izziv fizika in svoja prizadevanja na
tem področju je letos okronal s prvim mestom na regijskem tekmovanju za Stefanovo priznanje. V
konkurenci dijakov iz gimnazij in tehniških šol je osvojil absolutno prvo mesto. Kot se za pravega
raziskovalca spodobi, je doma tudi na jezikoslovnem področju, saj se zaveda, da mu bo znanje jezikov
prišlo zelo prav na nadaljnji študijski poti. Svoje znanje iz angleškega jezika je preizkusil tako na regijskih
kot na državnih tekmovanjih.
Zelo rad se preizkuša tudi v praktičnem znanju na
področju strokovnih predmetov, zato se je v
preteklem šolskem letu s sošolcema udeležil 8.
foruma mehatronike v Novem mestu in uspešno
zastopal barve naše šole.

Gal Nadrag z mentorjem Juretom Mednom ter
sotekmovalcema Filipom Kavčičem in Juretom
Jelovčanom

Raziskovalna žilica mu ni dala miru, zato se je
ekipa mladih mehatronikov zbrala tudi v tem
šolskem letu in sprejela nov izziv ter sodelovanje
na tekmovanju 9. foruma mehatronikov
Slovenije v Mariboru. To je dogodek, na katerem
se srečajo in predstavijo mladi srednješolci in
njihovi mentorji iz srednjih šol z različnimi
projekti, ki nastajajo v času pouka. S sošolcema
Filipom Kavčičem in Juretom Jelovčanom je Gal
pod mentorstvom učitelja Jureta Medena osvojil
zlato priznanje za izdelavo 3D POV prikazovalnika
za vizualizacijo 3D teles, ki si jih je z raznimi 2D
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projekcijami težje predstavljati. Izdelek je sestavljen iz 32 slojev, na vsakem izmed njih pa je 32 diod, s
čimer dosežemo visoko ločljivost, izbira samih diod pa omogoča prikazovanje 16,777,216 različnih
barv.
Torej, sprejeti izzive ter nadgraditi znanje za Gala
ni nekaj tujega in nedosegljivega. Da ne obupaš pri
prvem neuspehu, temveč vztrajaš, je prava
popotnica za nadaljnje šolanje, delo in življenje.
Njegove odlike so tudi poštenost, skromnost,
prijaznost, pripravljenost pomagati, poslušati,
sodelovati in reševati probleme.
Gal bo svoje znanje, ki ga je pridobil v štirih letih
šolanja, nadgrajeval na univerzitetni ravni. In prav
je tako. Dijaki s takim učnim potencialom,
predanostjo stroki, zanimanjem za novosti,
ustvarjalnostjo ter raziskovalno žilico se ne smejo
ustaviti, temveč morajo nadaljevati svojo študijsko
pot ter odkrivati nove svetove za nas in prihodnje
rodove.

Patrik Tarfila, Naj dijak Tehniške gimnazije

Patrik Tarfila naj dijak Tehniške gimnazije

Patrik Tarfila je v šolskem letu 2016/17 dijak 4.
letnika Tehniške gimnazije Šolskega centra Kranj.
Vsa štiri leta je dosegal odličen uspeh in je
tekmoval v logiki, matematiki in fiziki. Patrika
poleg naravoslovja najbolj zanimata strojništvo in
mehanika, vendar za dijake tehniških gimnazij na
tem strokovnem področju tekmovanj ni. Patrika
zanima tudi plastično maketarstvo. Najrajši
sestavlja tanke in letala iz druge svetovne vojne in
tudi na tem področju dosega izvrstne rezultate.
Lansko leto je postal celo državni prvak.

Gal Nadrag z ravnateljico Sašo Kocijančič

Patrik Tarfila je Naj dijak Tehniške gimnazije že
drugo leto zapored. Razpis za Naj dijaka vsako
leto objavi Dijaška organizacija Slovenije. Razpis
vključuje točkovnik, s pomočjo katerega šolska
komisija, ki jo sestavljajo predstavniki dijakov in
ravnateljica, izbere dijaka, ki doseže največ točk
na naslednjih treh področjih: šolski uspeh,
tekmovanja in prostovoljno delo. Največji
poudarek je na prostovoljnem delu dijaka, saj to
področje prinese kar 50 % točk.

Patrik Tarfila izdeluje vrhunske makete

Patrik je tudi navdušen glasbeniki, ki igra na tolkala že od sedmega leta in je član različnih glasbenih
skupin. Kot glasbenik vsako leto pogosto nastopa kot prostovoljec. Tako je pred dvema letoma nastopil
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v vseh predstavah Škofjeloškega pasijona. Vsa štiri leta je bil tudi član šolskega benda in je igral na vseh
šolskih prireditvah.
Patrik je vsa štiri leta vključen v mednarodni priznanje za mlade, ki ga s kratico imenujemo MEPI. Šolski
center Kranj MEPI izvaja že dobro desetletje. Ta mednarodni program od mladostnika zahteva
sistematično delo na področju veščin, športa, prostovoljstva in odprave. Program vključuje tri stopnje
– bronasto, srebrno in zlato. V lanskem šolskem letu je Patrik prejel srebrno MEPI priznanje, letos pa
čaka na podelitev zlatega MEPI priznanja. Patrik pravi, da so mu pri MEPI-ju največji izziv odprave.
Večina MEPI odprav, ki jih je opravil, je potekala po Sloveniji, najdlje pa mu bo v spominu ostala srebrna
mednarodna odprava po Mauritiusu in delo z gojenci Varstveno delovnega centra Kranj in Škofja Loka,
ko je na zlati stopnji kot prostovoljec opravljal projekt Neznani prijatelj.
Njegovi sošolci pravijo, da si Patrik poišče čas tudi
za druženje z njimi. Rad se jim pridruži na air soft
poligonu ali pa pri igranju računalniških igric.
Patrika in sošolce druži tudi ljubezen do rock
glasbe in metala.
Kaj Patriku pomeni biti Naj dijak Tehniške
gimnazije?
»Biti Naj dijak ne pomeni, da sem nekaj
posebnega, boljšega kot ostali dijaki. Vsak se
namreč trudi po svojih najboljših zmožnostih. Je
priznanje za trud vložen v šolo, učenje ter za vse
Patrik Tarfila s sošolci na maturantskem sprevodu
ostale dejavnosti, ki me spremljajo in v katere
vlagam čas in energijo. Kot Naj dijak bi predvsem
rad sporočil vsem dijakom, da je pridobivanje novega znanja pomembno za nadaljnjo poklicno pot,
izkušnje in ovire ki jih uspešno premostijo, pa so dragoceni temelj osebnostne rasti in trdnega značaja,
ki je v današnjem svetu še kako potrebna vrlina.«
Razredničarka Vlasta Jemec pravi, da je Patrik zadržan dijak, ki ne govori rad o svojih dosežkih. Kot
zanimivost nam razredničarka pove, da je učila že Patrikovega očeta na takratni Srednji elektro in
strojni šoli Kranj. Tudi Patrikov oče se je odlikoval z globino razmišljanja in sposobnostjo izražanja.
Ravnateljica Zdenka Varl pravi, da je ponosna na dijake Tehniške gimnazije in da je vesela, da imajo
dijake, ki dosegajo izvrstne uspehe ne samo v šoli, ampak tudi v glasbi in športu ter da so med njimi
tudi dijaki, ki veliko svojega časa namenjajo prostovoljstvu. Vse to nedvomno velja za Patrika Tarfilo, ki
bo študij nadaljeval na Fakulteti za strojništvo.

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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Tudi skozi leto 2017 VDC Kranj nadaljuje v smeri povezovanja in sodelovanja z lokalnim
okoljem - na območju Krajevne skupnosti Zlato polje, kamor je umeščena njegova
največja enota – enota Kranj s sedežem zavoda.
Usmerili smo se zlasti v vsebine, v katere se uporabniki radi vključujejo in jih tudi
predlagajo kot pomembne za njihov svet kakovosti.
Rdeča nit so športne, kulturne, izobraževalne in družabne vsebine kot priložnosti za
socialno vključevanje ter delovno udejstvovanje.
Eni izmed vsebin, ki sledi integracijski vlogi zavoda, smo prepoznali v izvedbi projekta
Soustvarjamo drevo povezanosti. Projekt poteka v sodelovanju s priznanima umetnikoma
– lončarjema Barbo Štembergar Zupan in Nikom Zupanom, z namenom prenosa njunega
znanja skozi druženje in skupno učenje. Zamisel o drevesu povezanosti se je porodila iz
želje, da v našem Gibalnem parku »zraste« posebno drevo. Nadomestilo bo skulpturo,
katero smo pred leti ponosno postavili na zelenico pred vhod našega VDC, vendar je žal
postala tarča vandalskih ravnanj. Danes je od prvotne skulpture ostala le še
poškodovana osrednja veja, hiše, ki so predstavljale naše enote, pa so bile razbite in smo
jih morali odstraniti. K izgradnji drevesa bomo povabili različne skupine mlajših in
starejših, ki imajo željo sodelovati v našem projektu.
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»Iz uspehov rastejo novi uspehi.« (John Jakes)
Tudi v letošnjem letu smo se razvajali na letovanju v Moravskih toplicah, kjer so
uporabniki poleg plavanja izkusili tudi wellness storitve, uživali v dodatni ponudbi toplic,
večernih dogodkih ter se spoznavali z naravno in kulturno dediščino Prekmurja. Program
je namenjen potrjevanju uporabnikove odraslosti in enakopravne družbene vloge –
uporabnik turističnih storitev.

Med aktualnimi dogodki v mesecu maju moramo prav gotovo izpostaviti sodelovanje na
Paradi učenja v tednu vseživljenjskega učenja, kamor nas je povabila Ljudska univerza
Kranj. Naši uporabniki so skupaj z zaposlenimi predstavili veščine oblikovanja izdelkov iz
gline, čemur so se lahko pridružili obiskovalci in se preizkusili v veščinah oblikovanja.
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Z željo zgodovinsko kulturne znamenitosti mesta približati tudi osebam s posebnimi
potrebami, je MO Kranj organizirala dogodek »Kranjski rovi povezujejo«. Naši uporabniki
so imeli priložnost ogleda kranjskih rovov, kjer so nam člani iz enote za zaščito in
reševanje, jamarji, gorska reševalna služba in Radio klub Kranj predstavili svoje
dejavnosti.
Vtise novih doživetij in izkušenj, smo obiskovalci rovov delili na dopoldanskem druženju
ob glasbeno animacijskem programu, na vrtu gradu Khislstein. Osrednja tema dogodka
so bile delavnice, na katerih so udeleženci iz različnih materialov izdelovali ribe, kot
simbol dneva za spremembe. Vabljeni na razstavo ribic v Medgeneracijski center Kranj.

Znanje je moč. To je bilo naše vodilo pri vključitvi naših uporabnikov v projekt,
Usposabljanje za vseživljenjsko uspešnost v okviru programa »Moj korak«, v sodelovanju
z Ljudsko univerzo Radovljica. Program je namenjen osebam s posebnimi potrebami, za
doseganje večje samostojnosti in socialne vključenosti, za bolj samostojno in boljše
obvladovanje temeljnih spretnosti. Program se je zaključil s slavnostno podelitvijo
priznanj.
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Naši uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju storitve, tudi
preko svojih predstavnikov v kolegiju direktorice in uporabnikov. Na sestankih z
direktorico predstavniki uporabnikov s svojimi predlogi, pobudami in željami soustvarjajo
našo storitev
Smeri povezovanja z lokalnim okoljem, smo sledili tudi z odzivom na pobudo Fakultete
za organizacijske vede Kranj o sodelovanju subjektov, ki se nahajamo na Zlatem polju,
čemur je sledila tudi Mestna občina Kranj s Sklepom o ustanovitvi delovne skupine
»Kampus Zlato polje Kranj«. Delovna skupina, katere član je tudi VDC Kranj, združuje
vzgojno izobraževalne, socialno varstvene, zdravstvene, nevladne in občinske
organizacije.
Vizija projekta je gorenjski regiji, z usklajenim in skupnim delovanjem na področju
usposabljanja, izobraževanja, raziskovanja, druženja in kulturnih prireditev, zagotoviti
kakovosten, vsebinsko bogat prostor, ki bo spodbujal razvoj medgeneracijskega
sodelovanja in dal priložnost in možnost razvoja vsakega posameznika in družbenih
skupin ter razvijal infrastrukturo za usklajeno delovanje različnih družbenih dejavnosti.
Uspešno smo realizirali načrtovan program dela za prvo polovico leta 2017, pri čemer je
pri izvedbi vsebin za dvig kakovosti življenja uporabnikov zavodu v dragoceno pomoč
podpora Mestne občine Kranj, ki zmore tudi osebe s posebnimi potrebami prepoznati
kot pomembne občane Mestne občine Kranj.
Ob vstopu v poletje se veselimo novih priložnosti - dejavnosti na prostem tudi v našem
parku, tradicionalnih družabnih iger VDC Kranj, letovanj v toplicah in na morju,
izobraževalnih taborov … in zasluženega dopustniškega oddiha, na katerem si bomo
napolnili baterije za preostanek leta, s čimer vas bomo z veseljem seznanili ob koncu leta.
Kolektiv uporabnikov in zaposlenih VDC Kranj.
Mirjana Česen
Direktorica VDC Kranj
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V šolskem letu, ki se izteka, smo na Gimnaziji Franceta Prešerna sodelovali pri mnogih
izmenjavah, ki so našim dijakom omogočile, da so spoznavali tuje države in kulture. Bili
smo v Bolgariji, Litvi, Srbiji, Rusiji. Z velikim veseljem smo tudi sami gostili mnoge
prijatelje, saj so nas obiskali dijaki iz Vojvodine, Bosne in Hercegovine in Nizozemske.
V okviru projekta Erasmus+ Odgovorni turist varuje raznolikost kultur, ljudi in okolja smo
se že konec septembra potepali po Bolgariji. Dijaki partnerskih gimnazij iz Slovenije,
Češke, Bolgarije in Litve potujemo že več let tako, da poleg širjenja lastnih obzorij, čim
več dobrobiti prinesemo tudi lokalni skupnosti v krajih, kamor potujemo. To pa ni bila
edina izmenjava v okviru omenjenega projekta v letošnjem šolskem letu, saj smo
priložnosti za odgovorni turizem aprila odkrivali tudi v zeleno-modri deželi ob Baltiku, Litvi.
Uživali smo v odkrivanju novih horizontov, dobri hrani in predvsem ob novih poznanstvih.

V veliko veselje nam je tudi bilo, da so nas v novembrskih dneh ponovno obiskali dijaki in
profesorji s pobratene Gimnazije Svetozar Marković iz Novega Sada. Prijetno druženje
smo letos popestrili z ogledom Škocjanskih jam in Portoroža ter spoznavali zgodovino in
umetnostno bogastvo Pirana in Škofje Loke. Tradicionalno zasedanje dijaških skupnosti
in izmenjavo primerov dobrih praks smo letos nadgradili s sprejemom na MOK pri g.
podžupanu Borisu Vehovcu. Prijatelje iz Novega Sada smo obiskali tudi sami v mesecu
marcu. Po gostoljubnem sprejemu na srbski gimnaziji, pouku, ki smo ga preživeli skupaj
z novosadskimi vrstniki, smo se navduševali tudi nad mirno in neokrnjeno naravo v
naravnem rezervatu Zasavica in spoznavali kulturno-zgodovinsko dediščino samostanov
na Fruški gori.
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Triindvajset »bodočih kozmonavtov« iz vse Slovenije in tudi naše gimnazije pa se je konec
marca raje odločilo, da se odpravijo v Rusijo na ogled Moskve in Zvezdnega mesta.
Spoznavali so astronomijo in zgodovino vesoljskih poletov in si po mnogih predavanjih in
treningih v simulatorjih pridobili »certifikat o uspešno zaključeni kozmonavtski izobrazbi.«
Bili so si enotni – »nepozabna izkušnja«.

Na Gimnaziji Franceta Prešerna smo z veliko nestrpnostjo pričakovali tudi prve majske
dni, saj smo načrtovali kar dve izmenjavi. Gostili smo banjaluške Slovence in njihove
potomce, ki delujejo v Društvu Slovencev Republike Srbske Triglav Banja Luka. Za
spoznavanje svojih korenin in poglobitev odnosov so v društvu organizirali izmenjavo
učencev in dijakov. K projektu smo pristopili: Osnovna šola Franceta Prešerna, Mestna
občina Kranj in Gimnazija Franceta Prešerna. Gostje so Slovenijo zapustili, kot so
povedali sami, polni čudovitih vtisov in spominov na domovino svojih prednikov.
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V majskih dneh pa smo na Prešernovi gimnaziji gostili tudi 32 nizozemskih dijakov
srednje šole Van der Capellen iz mesta Zwolle. Dijaki omenjene gimnazije obiskujejo
dvojezični oddelek, v katerem imajo 80 odstotkov pouka v angleščini. Ker je obisk
sovpadal z dnevom Evrope, smo 9. maja na šoli pripravili različne delavnice v angleščini,
na katerih so naši in nizozemski dijaki razmišljali in pisali na temo »Mladi v Evropi«.
Soočali so se z vprašanji, kako lahko mladi doprinesejo k učinkovitejši Evropi, kako je s
študijem v tujini, iskanjem službe, človekovimi pravicami in njihovim političnim
udejstvovanjem, kako odgovorno potovati po Evropi …. Dokazali so, da zelo zrelo
razmišljajo o vlogi mladih v evropski družbi, ki jo bodo kmalu lahko sooblikovali.
Nizozemski dijaki so bivali pri gostiteljskih družinah, v šoli so začutili utrip življenja na naši
gimnaziji, ogledali so si tudi mesto Kranj, prestolnico in gorenjska bisera Bohinj in Bled. Z
velikim navdušenjem so spoznavali naravne lepote naše dežele, mi pa že z nestrpnostjo
pričakujemo oktober, ko bomo odpotovali k našim nizozemskim prijateljem v mesto
Zwolle in spoznavali eno najčistejših in najzanimivejših evropskih držav.

Šolsko leto se nezadržno izteka in čas počitnic kar kliče po potovanjih, spoznavanju novih
držav in kultur, po dobri knjigi … , v prihodnjem šolskem letu pa se bomo lahko na GFP
spet veselili mnogih zanimivih izmenjav in druženj z našimi sovrstniki in prijatelji.
Dijaki in profesorji Gimnazije Franceta Prešerna
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Predavanja in vaje se študentom Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru
počasi približujejo h koncu. To še zdaleč ne pomeni, da se študijsko leto zaključuje, saj
študente zdaj čakajo še izpiti. Študijsko leto fakultete se namreč zaključi s 30.
septembrom 2017.
Ker smo v tem letu na Fakulteti za organizacijske vede organizirali kar nekaj dogodkov, bi
tudi z vami, krajani Krajevne skupnosti Zlato polje, želeli deliti nekaj utrinkov študijskega
leta 2016/2017.
V začetku študijskega leta je vodenje Fakultete za organizacijske vede Univerze v
Mariboru (v nadaljevanju FOV UM) prevzelo novo vodstvo. Dekan FOV UM je postal redni
profesor dr. Iztok Podbregar, prodekanica za izobraževalno dejavnost doc. dr. Polona
Šprajc, prodekan za raziskovalno dejavnost doc. dr. Damjan Maletič in prodekan za
mednarodno sodelovanje izr. prof. dr. Uroš Rajkovič.
Vodstvo je na začetku mandata kot eno izmed prioritet izpostavilo večjo vpetost FOV UM
v lokalno okolje in povezovanje z okoliškimi institucijami. Zato se je tudi pristopilo k
povabilu vseh institucij, ki delujejo v okrožju Zlatega polja in širše ter formiranju Kampusa
Zlato polje Kranj E-prostor. Ustanovne članice in člani Kampusa Zlato polje Kranj Eprostor so postale FOV UM, Dijaški in študentski dom Kranj, Šolski center Kranj, OŠ
Helene Puhar Kranj, OŠ Franceta Prešerna Kranj, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj,
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Biotehniški center Naklo in Center Korak.
S sklepom župana je prvi uradni sestanek potekal v mesecu maju 2017, ko se je tudi
potrdil poslovnik kampusa in postavil načrt za njegovo delovanje.
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V letošnjem letu bili priča otvoritvi dveh laboratorijev, enega v okviru Katedre za poslovne
in produkcijske sisteme in Katedre za informatiko. S tem so študenti pridobili več
možnosti za uresničevanje praktičnih spoznanj in povezovanj z visokošolskimi učitelji in
sodelavci tudi v novem okolju, ki bo na »živi« tovarni usposobil strokovnjake za celovito in
učinkovito organizacijo procesov, izrabo potencialov sodobnih tehnologij in spodbudil
sposobnosti študentov za uspešno vodenje organizacij.
Na fakulteti smo organizirali dve okrogli mizi, ki sta bili zelo dobro obiskani. Ena okrogla
miza je nosila naslov Socialni servis za starostnike – zaposlitvena priložnost za mlade, ki
je bila namenjena k spodbudi mladih k vstopu v svet poslovnih priložnosti. Druga okrogla
miza pa je nosila naslov Ergonomija za vse generacije, kjer so bila izpostavljena ključna
vprašanja ergonomije, ki kot znanost o človeku primernemu oblikovanemu delu,
izpostavlja zdravo ter urejeno organizirano delovno okolje.

Na področju razvoja študijskih programov smo ponosni na nov študijski program
Management v športu, ki se bo pričel izvajati jeseni 2017 in ki je bil izjemno pričakovan v
očeh športnikov, saj bo nudil izhodišče pridobivanja dvojne kariere. Poleg tega pa smo
trenutno tudi v polnem zagonu prenove obstoječih študijskih programov Organizacija in
management informacijskih sistemov, Organizacija in management kadrovskih in
izobraževalnih sistemov in Inženiring poslovnih sistemov. Na fakulteti se namreč
zavedamo, da gredo razvojne smernice področij hitro naprej in je zato potrebno slediti
trendom, da študentom omogočamo znanja in vsebine, ki jim bodo omogočile hitro
vključitev v trg dela po diplomi in uspešen prenos znanj iz fakultete v delovna okolja.
Novi študenti se lahko prijavite na drugi prijavni rok za dodiplomski študij med 22. in 29.
avgusta 2017 in na prijavni rok za podiplomski študij vse do 18. avgusta 2017. Za bolj
natančne informacije lahko obiščete spletno stran fakultete www.fov.um.si ali pa se nam
pridružite na informativnem dnevu, ki bo 16. avgusta ob 16. uri v prostorih fakultete.
Ena izmed tradicionalnih dejavnosti, ki potekajo v okviru fakultete, je tudi organizacija
različnih konferenc.
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Oktobra 2016 je na fakulteti potekala konferenca VIVID, Vzgoja in izobraževanje v
informacijski družbi. Konferenca je namenjena proučevanju novih načinov dela in
skupnega življenja v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna
informacijska in komunikacijska tehnologija.
Mednarodno konferenco o razvoju organizacijskih znanosti smo gostili v Portorožu v
mesecu marcu 2017. Na tematsko različnih plenarnih delih in organiziranih sekcijah se
predstavijo različni mednarodni in domači referenti oz. predstavniki gospodarstva,
izobraževalnih in finančnih institucij, javne uprave, turizma, vojske, policije, zdravstva in
raziskovalnih institucij, ter predstavijo aktualna spoznanja in rešitve s področja
organizacije in managementa.
Tradicionalna konferenca, 30. po vrsti bo potekala v mesecu juniju 2017 na Bledu.
Jubilejna Blejska e-konferenca je v slovenskem prostoru mednaroden dogodek, ki ima
najdaljšo tradicijo raziskovanja elektronskega poslovanja. Vsako leto blejska konferenca
privabi udeležence iz vsaj dvajsetih držav, predstavnike univerz, organizacij, Evropske
komisije, vladnih inštitucij, ponudnikov informacijskih rešitev in drugih.
Mednarodni simpozij o operacijskih raziskavah SOR'17 bo organiziran na Bledu
septembra 2017. Namen simpozija je popularizacija operacijskih raziskav za reševanje
kompleksnih problemov ter spodbujanje k nadaljnjim raziskavam.

Ponosni smo na raziskovalne dosežke, nove raziskovalne projekte in mednarodno
odmevne znanstvene objave, ki naše visokošolske učitelje in sodelavcev postavljajo ob
bok najboljšim raziskovalcem na področju organizacijskih znanosti. Prepričani smo, da
smo vsled rezultatom in nadaljnjim usmeritvam pomemben člen razvoja organizacijskih
znanosti v slovenskem in mednarodnem okolju ter da študenti z vpisom na našo fakulteto
pridobijo odlična izhodišča za zaposlitev.
Za konec naj vsem zaželim lep vstop v poletje ter študentom uspešen zaključek
študijskega leta!
dr. Polona Šprajc
UM FOV Kranj
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Zaposlitveni center KORAK je bil ustanovljen v septembru 2012. Osnovna ideja se je
porodila približno tri leta prej, saj smo se srečevali s problemom nezaposljivosti med
tistimi uporabniki Centra KORAK, ki so uspešno zaključili rehabilitacijo po pridobljeni
možganski poškodbi, a zaradi svoje invalidnosti niso dobili zaposlitve.
Zaposlitveni center KORAK trenutno zaposluje 9 invalidnih oseb na zaščitenih delovnih
mestih pod pogoji, katere opredeljuje Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov. Delovna učinkovitost teh oseb je med 30 % in 70 % pričakovanih delovnih
rezultatov, prilagojene imajo delovne pogoje in zagotovljeno vodenje s strani strokovnega
delavca in strokovnega sodelavca.

V okviru zaposlitvene rehabilitacije pri nas poteka storitev usposabljanje na konkretnem
delovnem mestu. Pri tem se rehabilitanti učijo novih delovnih procesov, uporabe delovnih
pripomočkov, širijo si socialno omrežje, se učijo socialnih veščin, odgovornosti do dela in
postajajo bolj samostojni, tako pri delovnih nalogah kot v vsakdanjem življenju
(organizacija časa, prihod in odhod z dela). Z vsem tem pridobijo / ohranjajo tudi občutek
koristnosti in pripadnosti družbi. Po poteku procesa zaposlitvene rehabilitacije je večina
rehabilitantov usposobljena za zaposlitev in samostojnejše ter kakovostnejše življenje, del
rehabilitantov pa je ocenjen kot nezaposljiv.
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Naše poslanstvo je invalidom zagotoviti kakovostna delovna mesta, na katerih bodo
lahko izkazovali svoje sposobnosti in talente, kjer bodo z veseljem delali, prejeli plačo in
ohranjali občutek enakovrednosti. Da pri delu razvijejo čim višjo stopnjo samostojnosti,
jim nudimo strokovno pomoč in podporo, ki jo potrebujejo.
Tanja Č., zaposlena na zaščitenem delovnem mestu, o svoji zaposlitvi pravi takole:
»Ogromno mi pomeni. Ker sem invalid, je težko dobiti službo. Prej sem bila 10 let brez
zaposlitve in sem vesela, da sem dobila službo v KORAKU. Imaš občutek, da si koristen.
Všeč so mi odnosi. Ker smo majhna skupina, se ne kregamo, si ne nagajamo, ampak si
med seboj pomagamo. Imam tudi dobre odnose z mentorji. Kadar kaj rabim, mi
pomagajo, ni nobenih problemov. Všeč mi je, ker je delo različno, ni monotono. Tudi doma
rada ročno ustvarjam in mi je služba v veselje. Edino kar je, lahko delam samo 4 ure. Ker
po 4 urah ni več koncentracije, telo ne zmore. Pa si želim delati več, ampak ne zmorem.«
V okviru svoje dejavnosti izdelujemo izdelke iz lesa in gline, poslovna darila in igrače, za
katere pridobivamo certifikat CE, izvajamo zeleni program – urejanje okolice (košnja,
pometanje, odmetavanje snega …) in razna kooperantska dela (pakiranje, etiketiranje,
čiščenje, manjša vzdrževalna dela …).

S sodelovanjem z zaposlitvenim centrom, lahko podjetja z več kot dvajset zaposlenimi
nadomestno izpolnijo kvoto in s tem izpolnjujejo svojo obveznost do Sklada za
spodbujanje zaposlovanja invalidov. Vsako podjetje, ki zaposluje več kot 20 zaposlenih,
mora namreč Skladu plačevati mesečni prispevek, zaposlovati invalide ali skleniti
pogodbo z zaposlitvenim centrom ali invalidskim podjetjem. S pogodbo z ZC podjetja
pokažejo svoje zavedanje za družbeno odgovornost, saj na ta način omogočajo
zaposlitve invalidov z zmanjšano delovno sposobnostjo. Podjetja se odločajo, da pri nas
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naročajo rojstnodnevna darila za zaposlene, novoletna darila za zaposlene in poslovne
partnerje, novoletna darila za otroke zaposlenih, manjša darila za občasne sodelavce in
partnerje …
S pomočjo laserskega stroja, lahko v vsak izdelek vgraviramo logotip podjetja, ime,
določen motiv, sporočilo… Laserski stroj omogoča tudi laserski izrez, tako lahko
izdelujemo medalje, obeske za ključe, praznične obeske in še in še. Izdelke tudi ročno
barvamo in na keramiko rišemo razne vzorce. Skupaj z naročnikom najdemo optimalno
rešitev glede ideje in izvedbe. Za izdelke uporabljamo kakovostne materiale, ki so skladni
s slovensko in evropsko zakonodajo.

Vizija Zaposlitvenega centra KORAK je ustvarjati nova, kakovostna delovna mesta na
Gorenjskem za osebe z invalidnostjo, ter povečevati svoj tržni delež na programih lastne
proizvodnje, kooperantskih del in zelenega programa. Hkrati želimo utrditi ugled
zanesljivega socialnega podjetja, ki našim poslovnim partnerjem nudi uspešno
poslovanje in občutek družbene odgovornosti.
Vsi krajani Zlatega polja ste vabljeni, da nas obiščete v naših prostorih. Nahajamo se v
Dijaškem in študentskem domu Kranj.
Več o Zaposlitvenem centru KORAK pa si lahko preberete na spletni strani www.zckorak.si, kjer imate na voljo tudi spletno trgovino in povezavo do našega FB profila.
Špela Jakša, strokovna delavka
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Kotiček za poezijo:

Večne dileme
Vsak dan vsakdo se odloča
za DOBRO ali ZLO…?
Vse s spominom duše tvoje
nekoč odpotovalo bo v nebo…
In tam?
Natančno tehtalo se bo:
»GLORIJA ZA DOBRA DELA –
TRPLJENJE ZA VSE POVZROČENO ZLO!«
Tam,
na svoja pleča si boš naložil,
vse, kar kdaj narobe si naredil,
da na svoji koži boš spoznal,
kdaj narobe si ravnal?!
Vesolje kot bumerang deluje,
vse kar delaš, daš –
čas sesuje ti nazaj v obraz!
Tako življenje te poučuje –
nagrajuje al' kaznuje…
Kdor ustvarja –
radost vsem podarja – BOGU JE ENAK,
kdor pa le laže, krade, uničuje – živi je VRAG!
Kaj je narobe in kaj je prav,
pa po glasu vesti boš spoznal!!!
Zdaj pa v ogledalo se poglejte
in kar sami si povejte:
» Kdo ste? In kaj delate?«
» Po njih delih jih boste spoznali!!!«

(Milena Preskar)
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Območna enota Kranj

S staranjem prebivalstva se povečuje pojavnost raka, tudi raka na debelem črevesu in
danki. Na pojavnost raka poleg starosti, vplivajo še številni drugi znani in manj znani
dejavniki, med katerimi so nekateri posledica naših življenjskih navad. Na slednje lahko
vplivamo sami. Od leta 2009 v Sloveniji poteka Državni program presejanja in zgodnjega
odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki, Program Svit.
Rak debelega črevesa in danke je bil do uvedbe Programa SVIT v Sloveniji velik
javnozdravstveni problem, saj je bil drugi najpogostejši novoodkriti rak pri obeh spolih,
kot tudi drugi najpogostejši vzrok umrljivosti med rakavimi obolenji. Ker so raka debelega
črevesa in danke le redko spremljali zgodnji znaki, je bila večina obolenj odkritih v pozni,
že razširjeni obliki. To je pomembno vplivalo tako na samo zdravljenje kot tudi na
prognozo bolezni. Z uvedbo državnega presejalnega programa SVIT, programa
presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb na debelem črevesu in danki,
namenjenega tako moškim kot ženskam v starosti od 50 do 74 let, pa je ta rak postal
ozdravljiva bolezen. S presejalnim testom na prikrito krvavitev v blatu namreč lahko
zaznamo, s presejalno kolonoskopijo pa odkrivamo in odstranimo predrakave
spremembe (polipe) in odkrivamo ter zdravimo zgodnje oblike raka. Zaradi programa Svit
se število novih primerov tega raka od leta 2010 že znižuje.
Odzivnost v Program Svit
Za uspešnost programa je zelo pomembno, da se osebe, povabljene v program (moški
in ženske v starosti od 50 do 74 let), vsaki dve leti nanj tudi odzovejo v čim večjem številu.
Želimo si, da bi odzivnost čimprej dosegla ciljno vrednost 70%.
Gorenjska se je po odzivnosti v program v slovenskem prostoru vse od začetka uvršča v
sam vrh, v letu 2016 je bila s 67,80 % na 1. mestu med vsemi regijami. Od vseh vrnjenih
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testerjev, je bilo pri Gorenjcih 6,61 % testov pozitivnih in vsem osebah s pozitivnim testom
je bila ponujena kolonoskopija. S Programom Svit je bilo tako leta 2016 na Gorenjskem
odkritih in odstranjenih 35 primerov raka debelega črevesa in danke ter 313 napredovalih
adenomov, ki predstavljajo večje tveganje za nastanek raka. Odzivnost v program Svit pa
se znotraj gorenjskega prostora razlikuje, najboljša je v občinah upravne enote Škofja
Loka, kjer je leta 2016 že presegala ciljno (70 %) vrednost, najslabša pa v upravni enoti
Jesenice.

Odzivnost v program Svit v Upravni enoti Kranj: Medtem, ko je odzivnost v občinah
Šenčur, Naklo, Preddvor in Cerklje na Gorenjskem vse opazovano obdobje nad
slovenskim in tudi gorenjskim povprečjem, pa je v občini Kranj na ravni slovenskega
povprečja. V letu 2016 je bila občina Kranj s 65,7% odzivnostjo med 18imi gorenjskimi
občinami na 14. mestu. Še slabša je bila odzivnost v občini Jezersko, kjer je dosegala le
58,3%.
Za dodatne informacije smo vam na elektronskem naslovu alenka.hafner@nijz.si
ali ria.jagodic@nijz.si na voljo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje OE Kranj. Več
informacij v zvezi s programom Svit najdete na spletni strani: http://www.program-svit.si/
ali v Zdravstvenem domu Kranj (Svitova točka).
Pripravila: prim. Alenka Hafner, dr.








 


 !



40

ZLATOPOLJČAN

Naj takoj na začetku povem, da je dr. Marija Strojnik Scholl hči našega znanega strokovnjaka
za elektrotehniko, dr. Aleša Strojnika (1921–1995), ki je izdelal naš prvi - domači elektronski
mikroskop. V svetovnem merilu je priznana odlična znanstvenica, premalo znana in cenjena pa v
lastni domovini. Prav zato pišem o njej.
Marija je bila rojena leta 1950 v Ljubljani. Njen oče
je bil študent na Elektrotehniški fakulteti Univerze
v Ljubljani, kjer je bil pozneje tudi profesor, mati
pa gospodinja. Zgodaj je pokazala zanimanje za
znanost. Njeno prvo znanstveno delo je bilo, da je
slike v neki knjigi z elektronskimi mikrografi
analizirala in merila njihovo povečavo. To je bilo
še v osnovni šoli. Gimnazijo je zaključila na
''Šubički''. Oče jo je že zgodaj naučil delati z
visokim vakuumom na Elektrotehniški fakulteti.
Ponoči jo je pogosto jemal s seboj na fakulteto,
ker je rad delal v miru in tišini. Podnevi je namreč
promet po Aškerčevi cesti preveč tresel poslopje
in z njim inštrument, s katerim je raziskoval. V tem
času se je Marija naučila veliko fizike, posebno
optike, saj je oče vedno rad odgovarjal na njena
vprašanja.
Za fiziko se je zanimala od šestega razreda osnovne šole dalje, ko je dobila kot najboljša
učenka razreda za nagrado knjigo o atomu. Tudi maturitetno nalogo je napisala o
elektronski optiki, kar je bila dobra popotnica za njeno bodočo kariero. Leta 1969 se je
vpisala v prvi letnik tehnične fizike na Naravoslovni fakulteti ljubljanske univerze. Leto dni
kasneje je nadaljevala študij fizike na Fizikalnem oddelku Arizona State University (ZDA),
kjer je bila zelo osamljena in ni imela dobrih finančnih pogojev za življenje, čeprav je bila
zaposlena kot asistentka na sosednjem matematičnem oddelku. Bila je edina študentka v
letniku s 60 fiziki. Študij je končala po dveh letih. Prva leta v Ameriki je delala po 18 ur na
dan, vključno konec tedna in brez počitnic. Ugotovila je, da je v ZDA prosti čas zelo
dragocen.
Magisterij iz fizike je opravila dve leti kasneje. Nato je vpisala doktorat na Oddelku za
Optično znanost na University of Arizona. Optična znanost je bila zanjo odlična odločitev,
saj je šlo za tisti del fizike, s katerim se je že prej največ ukvarjala.
Infrardeče sevanje in njegovi vplivi na fizična telesa v okolici je sestavljalo glavno temo
Marijinega doktorata. Bila je prva znanstvenica, ki je doktorirala iz optičnih ved na
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University of Arizona. Nekaj let kasneje je bila tudi prva raziskovalka, ki je bila redaktorica
za infrardečo znanost znanstvene revije Applied Optics. Bila je urednica še več drugih
svetovno znanih in pomembnih revij in več kot 40 knjig, posvečenih infrardeči znanosti.
Marija je objavila več kot sto znanstvenih člankov v mednarodnih revijah, več kot 250
člankov v zbornikih referatov, predstavila je okoli 30 vabljenih govorov na mednarodnih
kongresih in okoli 20 na mednarodnih inštitutih itn.

Marija Strojnik (druga z leve) z organizatorji kongresa Napredna infrardeča tehnologija in
uporaba (Turin, 2013).
Dr. Marija Strojnik je bila imenovana kot ena izmed 500 najpomembnejših znanstvenikov
21. stoletja. NASA ji je podelila šest nagrad za uresničenje svojega raziskovalnega dela.
Profil Marije je bil objavljen v prvem koledarju »Ženske v optiki«. Prejela je Goddardovo
nagrado tudi kot prva ženska (George W. Goddard je bil pionir pri razvoju raketnega
pogona, odgovoren za velik del planetarnega raziskovanja v Jet Propulsion Laboratoriju
na California Institute of Technology).
Zdaj je Marija Strojnik Scholl profesorica na Optičnem centru v Mehiki, kjer usmerja
študente na podiplomskem študiju, predava, opravlja temeljne in uporabne raziskave,
mednarodno sodeluje v uredniških in organizacijskih dejavnosti na njenem
specializiranem področju. Marijini študenti z doktoratom imajo pozicije na raznih mehiških
univerzah kot profesorji in predstojniki oddelkov, v Španiji in ZDA pa kot znanstveniki.
Marija ima tri hčere. Najstarejša hči Maureen je diplomirala iz nanotehnologije in
molekularne bio-tehnologije. Prislužila si je tudi magisterij iz nevrologije. Susan je mati
desetletnemu Rynu in gospodinji. Michelle je diplomirala iz dveh področij, molekularne
bio-znanosti in bio-tehnologije ter psihologije. Raziskuje v nevrologiji.
Vsega Marijinega raziskovalnega dela tu ni zdaleč možno predstaviti. Ga je preveč.
Najbolj jo zanimata inteligentno videnje in razvoj inštrumentov za odkrivanje novih
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planetov. Pripoveduje: ''Šele zadnjih trideset začenjamo razumeti, kako deluje človeški
vidni sistem, ko so začeli uporabljati aparature, da gledajo namesto nas. Poslali smo
fotografske kamere na tire okrog planetov, kot sta na primer Mars in Jupiter, da nam o
njih pošljejo vidne informacije. Izdelali smo rover, da lahko zabeleži in ugotovi hribčke in
doline neodvisno od tega, kakšne so smeri gledanja in smeri Sončevih žarkov. Naučili
smo satelite, da se znajo orientirati na osnovi slike, ki jo vidijo v svojem vidnem polju, in
napisanih informacij, ki jih nosijo v svojem spominu. Takšen je bil prvi inteligentni
inštrument, ki je omogočil, da se je vesoljsko vozilo avtonomno odločilo, ne da bi se v to
vtikali inženirji na Zemlji.''
Marija se že več kot dvajset let ukvarja z vprašanjem o obstoju planetov izven našega
Sončevega sistema in možnostih njihovega odkrivanja. ''Ljudje bi radi zvedeli, ali
obstajajo Zemlji podobni planeti v naši ali pa v kaki drugi galaksiji, kot to opisujejo razni
znanstveno fantastični filmi in knjige in če res obstajajo druge civilizacije. Življenje ima
številne možnosti obstoja, ki se ne primerja in ni skladno z našim in z našimi dejanskimi
vrednotami.''
''NASA pravi, da še niso našli življenja na drugih planetih v našem Osončju in da praktično
ni veliko možnosti, da najdemo kakšen planet podoben Zemlji. Tako ima naša domišljija
odprto pot, da išče karkoli hoče in da istočasno razvije tehnologijo, ki je za to potrebna.
Tu gre za povsem novo tehnologijo. Odkrivanje novih planetov je teoretično in praktično
zelo težak problem. Za enkrat na Zemlji ni teleskopa, ki bi mogel razločiti planet in
njegovo zvezdo zaradi meje glede ločljivosti, ki jo opredeli premer objektiva teleskopa.
Prav tako noben inštrument ne more istočasno na isti sliki razločiti skoraj nevidni planet in
svetlo zvezdo. Tako astronomi skušajo dokazovati, da obstajajo planeti, samo po
majhnih motnjah, ki jih planetna prisotnost povzroča na vidno zvezdo. Najbolj znane od
teh posrednih metod so motnje lege ali vrtenja zvezde okrog njunega skupnega
gravitacijskega centra, ali pa majhna sprememba v valovni dolžini svetlobe, ko se zvezda
oddaljuje od Zemlje ob kroženju okrog skupnega gravitacijskega centra. V zadnjih 25-tih
letih je bilo odkritih več tisoč novih planetov izven Osončja.''
'' Najbolj preprečljiv način ugotavljanja nevidnega planeta je merjenje zmanjšane količine
svetlobe, ki jo oddaja zvezda, ko je planet med zvezdo in Zemljo, ko je torej planet pred
zvezdo. Situacija je podobna Sončevemu mrku, ko je Luna med Soncem in Zemljo.
Gledano z Zemlje, Luna lahko ob optimalnih pogojih popolnoma zakrije Sonce, planet pa
zakrije samo zelo majčken del svoje zvezde. Kadar je planet ravno pred zvezdo,
zmanjšanje njene svetlobe ustreza razmerju med premerom planeta in premerom zvezde.
V primeru, da ima planet premer eno desetino premera zvezde, kot je to pri Jupitru in
Soncu, teleskop na Zemlji to zmanjšanje zvezdne svetlobe z lahkoto opazi. Kadar pa je
planet zadaj, za svojo zvezdo ali pod in nad njo, teleskop na Zemlji izmeri vso svetlobo, ki
pride z zvezde. To je preprečljiv način ugotavljanja planeta. Kljub temu, da ga ne vidimo,
ugotovimo posledice njegove prisotnosti.''
Verjamemo samo lastnim očem. Tudi mi želimo videti planet z lastnimi očmi, ali pa z
inštrumenti, ki jih imamo za podaljšek ali izboljšanje naših oči, kot na primer očala, lupa,
teleskop, mikroskop, interferometer. Marija je zasnovala in predložila poseben inštrument,
ki je sposoben ugotoviti obstoj planeta. Je že v gradnji.
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Predstavitev dr. Marije Strojnik v prvem koledarju Ženske v optiki:
»Moje delo kot profesorica in znanstvenica vključuje razne dejavnosti: predavanja, pisanje
znanstvenih člankov, osnovno in uporabno raziskovanje, znanstveno-uredniške dolžnosti in
organiziranje kongresov. Zdaj delam manj v laboratoriju kot v začetku moje kariere, medtem ko
imam več stikov z ljudmi, zlasti z mladino in bodočimi znanstveniki.« Itn.
''Zame je iskanje novih planetov zanimivo in ustvarjalno delo, potem ko sem zaključila z
inteligentnim navigacijskim inštrumentom, da satelit sam ugotovi svojo lego in se orientira
v medplanetnem prostoru. Takrat se nisem niti zavedala, da je bil to prvi in mogoče edini
zares robotski in avtonomni inštrument. Brez človeškega vmešavanja in pomoči
inštrument pogleda okrog sebe in vidi oziroma ugotovi, kje je. Še človek tega ne zmore,
če od prej ne pozna prostora.''
To je kratek opis Marijinega pisanega življenja, njenega bogatega raziskovalnega dela in
številnih mednarodnih uspehov, ki jih je dosegla. S tem pa o naši znameniti znanstvenici
svetovnega slovesa še daleč nismo povedali zadnje besede. O njenem delu so in bodo
še veliko pisali.
Letos jeseni je povabljena, da o odkrivanju novih planetov izven našega Osončja predava
v Ljubljani na slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo, ki ga vsako leto
prireja Slovenska znanstvena fundacija. Pravi, da je to – predavanje v Sloveniji - zanjo
velika čast. Pa tudi za nas, saj je svetovno priznana znanstvenica, morda v znanosti
nekoč ena najpomembnejših Slovenk.
Majo Prosen
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Droben utrinek iz zvezdoslovja
Ameriška vesoljska sonda brez posadke Voyager 1 je bila izstreljena v vesolje 5. 9. 1977
z namenom, da bi raziskala Osončje. Ameriški astronom Carl Sagan je prepričal
znanstvenike NASE naj sonda naredi fotografijo Zemlje, ko bo dosegla mejo Osončja.
Dne 14. 2. 1990, ko je sonda že opravila primarno misijo, so iz NASE poslali sondi ukaz,
naj se obrne in fotografira planete Sončevega sistema. Med februarjem in junijem tega
leta je tako Voyager 1 res poslal tudi fotografijo, ki prikazuje Zemljo kot bledo modro piko,
komaj opazno v daljavi. Fotografija je bila posneta na razdalji približno 6 milijard
kilometrov.

Bleda modra pika v orjaški oddaljenosti od nas

Carl Sagan je takole opisal fotografijo:
''Poglejte še enkrat na piko. To je tukaj. To je dom. To smo mi. Na njej vsi, ki jih ljubite, vsi,
ki jih poznate, vsi, za katere ste kdaj koli slišali, vsi ljudje, ki so kdaj bili in živeli njihova
življenja. Skupek našega veselja in trpljenja, tisoče verskih prepričanj, ideologij in
ekonomskih doktrin, vsak lovec in iskalec hrane, vsak junak in strahopetec, vsak
ustvarjalec in uničevalec civilizacij, vsak kralj in kmet, vsak zaljubljen parček, vsaka mati in
oče, upajoč otrok, vsak izumitelj in raziskovalec, vsak učitelj morale, vsak podkupljiv politik,
vsaka filmska zvezda, vsak vrhovni voditelj, vsak svetnik in grešnik v zgodovini naše vrste je
živel tam na pikici v sončnem žarku. Zemlja je zelo majhna pika v veliki kozmični areni.
Pomislite na reke krvi, prelite zaradi generalov in cesarjev, zaradi slave in zmage, da bi

ZLATOPOLJČAN

45

postali trenutni lastniki delčka majhne pikice. Pomislite na neskončne krutosti, ki so jih
pretrpeli prebivalci enega dela pikice, ker so se razlikovali od prebivalcev na drugem
koncu, kako pogosti so njihovi nesporazumi, kako se zavzemajo, da bi ubili drug drugega,
kako goreče je njihovo sovraštvo. Naša samopodoba, naš egoizem, blodnje, da smo v
privilegiranem položaju v vesolju, so izzvana z velikostjo te majhne pikice. Naš planet je
osamljen drobec v veliki kozmični temi. In v tej naši mračnosti in v vsej prostranosti vesolja
ni namiga, da bi prišla pomoč in nas rešila pred nami samimi. Zemlja je edini planet, za
katerega do sedaj vemo, da omogoča življenje. Trenutno nikjer drugje ni kraja, kamor bi se
naša vrsta lahko preselila. Obiskala, da. Naselila, ne še. Če nam je všeč ali ne, v tem
trenutku je Zemlja edino, kar nam preostane. Bilo je rečeno, da astronomija uči ponižnosti
in vpliva na značaj človeka. Verjetno ni boljše predstavitve norosti človeške domišljavosti,
kot podoba našega malega sveta iz daljave. Zame to poudarja našo odgovornost, da smo
bolj prijazni drug do drugega, in da ohranimo in bolj cenimo našo bledo modro piko, edini
dom, ki smo ga kdaj poznali.''

Carl Sagan (1934-1996), veliki razumnik znanosti in popularizator astronomije

Ω
To Saganovo misel je vredno prebrati večkrat, mene spremlja že dolgo vrsto let.
Za vas odbral M. Prosen
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Upravljanju stavb v etažni lastnini slovenska zakonodaja namenja posebno pozornost,
vse z namenom zaščite in ohranjanja vrednosti nepremičnin. Pomembnost upravljanja
stavb se odraža tudi v predpisani obveznosti za imenovanje upravnika, kot nekakšnega
skrbnika za zagotavljanje vzdrževanja stavbe, kot tudi delitve mesečnih obratovalnih
stroškov (skupna elektrika, ogrevanje, poraba vode, ...). Hkrati pa je upravnik tudi zakonit
zastopnik etažnih lastnikov za uresničevanje njihovih interesov pri zagotavljanju pogojev
bivanja ter ohranjanja vrednosti stavbe.
Razpršeno lastništvo med množico etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah
povzroča velika tveganja pri zagotavljanju osnovnih pogojev bivanja in vzdrževanja
stavbe, zato je upravljanje stavbe zakonsko obvezno poveriti upravniku, ki ta tveganja
odpravlja in zagotavlja nemoteno upravljanje stavbe, pri čemer se od upravnika vsekakor
pričakuje ustrezna strokovnost in tudi organizacijska sposobnost opravljanja tega
poslanstva.
Glavni razlogi za nesporazume med upravniki in stanovalci - etažnimi lastniki stavb,
večinoma izvirajo iz nepoznavanja dela ter obsega pristojnosti in odgovornosti
upravnikov. Za dobro upravljanje sta namreč potrebna tako dober upravnik kot tudi etažni
lastniki, ki se zavedajo odgovornosti do svoje lastnine ter konstruktivno sodelujejo z
upravnikom.
Upravljanje nepremičnin je gospodarska panoga, ki zahteva številna različna znanja in
veščine, obenem pa je zelo natančno urejena in določena s predpisi. Kljub temu mnogi
upravljanje še vedno razumejo le kot razdeljevanje obratovalnih stroškov in pošiljanje
položnic, kar seveda ne drži. Tako se na trgu upravljanja nepremičnin pojavljajo razni
samooklicani upravniki, ki ne premorejo niti osnovnih pogojev za delo, niti ustreznega
strokovnega kadra, ne zagotavljajo varnosti sredstev rezervnega sklada, za svoje delo
prav tako nimajo vzpostavljenega zavarovanja odgovornosti, nudijo pa izredne nizke cene
upravljanja. Z nižanjem cen storitev upravljanja na trgu pa se s strani takih »podjetnikov«,
uničujejo obseg in nabor, predvsem pa kakovost in strokovnost storitev, katere mora in
jih lahko zagotavlja upravnik, ki zagotavlja celovito upravljanje.
Ob robu priprav nove stanovanjske zakonodaje je v zadnjem času zaslediti poudarke
interesnih skupin posameznih etažnih lastnikov, da je potrebno upravniku odvzeti
avtonomnost pri strokovnem vodenju upravljanja stavbe in mu podeliti le vlogo zgolj
nekakšnega administrativnega razdeljevalca mesečnih obveznosti v stavbi (pošiljanja
mesečnih položnic) ter izvajalca navodil praviloma manjšine izpostavljenih posameznih
etažnih lastnikov znotraj stavbe. Ob tem se povsem prezre osnovna izhodišča in smisel,
na katerem temelji vsa stanovanjska zakonodaja in sicer, da etažni lastniki, zaradi
nujnosti zagotavljanja ustreznega upravljanja stavbe v skladu s pričakovanji in soglasjem
večine etažnih lastnikov, za to pooblastijo za to ustrezno strokovno usposobljenega
upravnika, ki s tem sprejema njihovo zaupanje in na podlagi tega za svoje delo in
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