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Vsem krajanom dobre volje lep pozdrav, še lepšega onim, ki niso tako dobre, da bodo
postali dobre…
Po pol leta se vam spet oglašamo z našim glasilom Zlatopoljčan, s katerim vam
skušamo približati dejavnosti, ki se odvijajo pri nas.
Kot veste, je naše območje namenjeno mnogim dejavnostim širšega družbenega
pomena, saj sta tu Zdravstveni dom in Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo, ki
zajemata uporabnike iz skoraj celotnega občinskega bazena, porodnišnica pa tudi
regijskega in celo širšega območja, Fakulteta za organizacijske vede, Šolski center
Kranj, ki združuje več »šol« srednje in višje stopnje, športna dvorana pri Šolskem
centru, Gimnazija F. Prešerna z dvema usmeritvama (splošno ter ekonomsko s
posebno športno-ekonomsko) in osnovna šola istega imena, Osnovna šola Helene
Puhar, Varstveno delovni center, center Korak, Dijaški in študentski dom ter Ledena
dvorana. Tu deluje tudi nekaj podjetij raznih dejavnosti, nekaj gostinskih lokalov in še kaj
bi se našlo.
Poleg vsega tega pa je tu še več kot 3000 krajanov, ki tu živijo, upamo, da dobro in
zadovoljno.
Krajevna skupnost je našla povezavo z izobraževalnimi in povezanimi institucijami, ki
se nam že nekaj let predstavljajo v našem glasilu, z gospodarskimi pa žal še ne, razen
nekaj EPP predstavitev. Upamo, da se nam bo sčasoma tako uspel pridružiti še kak
drug element, ki deluje na našem območju, vključno s prebivalci samimi, saj gotovo živi
pri nas tudi kdo, ki bi lahko napisal kaj zanimivega o svojem življenju, delu, konjičku, ali
pa morda imel kako dobro idejo, kaj storiti, da bi bilo življenje lepše.
Vabimo vse, ki na kakršen koli način povezujejo svoje bivanje v naši krajevni skupnosti,
da se nam oglasijo s pobudami, dopisi, članki, fotografijami, predstavitvami ipd.
Res je, da smo del mesta in se tako pobude porazgubijo bolj kot na vasi, kjer so
folklorni krožki, prostovoljni gasilci, gledališke skupine in podobno. Morda pa bi kaj
takega lahko nastalo tudi pri nas? Dvorana okrog 50 m2 je v dopoldanskem času
neizkoriščena, tu bi gotovo našel prostor kak krožek, debatni ali knjižni klub, kaka mala
pevska skupina ali igralci go-ja, dame, morda celo šaha ali kaj takega.
Toliko v spodbudo.
In kaj se je v času od decembra do danes naredilo na pobudo KS, s pomočjo naših
svetnikov in seveda občine, ki uresničuje vse tiste pobude in predloge, ki se dajo
spraviti v njene finančne okvire?
Glede na to, da smo imeli dokaj topel januar, februar in marec pa ste postregla tudi z
zelo zimskimi razmerami, vključno s snegom in mrazom, da je bil april sicer dokaj neaprilski, zato pa je maj to nadoknadil, se prav veliko še ni dogajalo, čeprav je v pripravi
kar nekaj večjih posegov na našem območju.
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Otroško igrišče Peter Pan pri OŠ F. Prešerna je doživelo prvo večjo prenovo od
postavitve.
V zadnjem tednu maja se je začela prenova asfaltne prevleke ulice F. Rozmana –
Staneta, v prvih tednih junija bo to doživela še Levstikova ulica.
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2018 - leto volitev
3. junija letos smo že volili naše poslance v državni zbor, pred tedni se je odvrtel
referendum o zakonu o drugem tiru (ki ni dosegel kvoruma), čakajo pa nas vsaj še
jesenske – lokalne volitve, ko bomo izbirali med kandidati za župana, svetnike Mestne
občine Kranj in hkrati še "male" svetnike naše krajevne skupnosti.
Kako je formalno oblikovan svet KS – lokalna »vlada«?
Glede na velikost (število prebivalcev) svet KS ZLATO POLJE šteje sedem članov. Po
izvolitvi ti sami med seboj izberejo predsednika in namestnika. Vendar je prvi korak k
temu, da svet sploh dobimo, pridobiti kandidate, ki so pripravljeni delati v krajevni
skupnosti, se truditi za njene interese, ki so hkrati tudi interesi naših dobrih tri tisoč
krajank in krajanov.
Sedanja sestava sveta je že zmanjšana za enega člana, sedanji člani bodo ali pa tudi ne,
ponovno kandidirali. Zato moramo poiskati najmanj sedem kandidatk (vsaj 3 – zaradi
spolnih kvot) in kandidatov. Ti morajo uradno soglašati s kandidaturo, podpisati ustrezno
nepreklicno soglasje, podpreti pa jih mora deset sokrajanov ali kaka stranka. Podpora
lahko velja le enemu ali pa listi kandidatov. Na prejšnjih volitvah je na listi KS Zlato polje
kandidiralo osem krajanov, sedem tistih, ki so dobili največ glasov, pa so postali člani
sveta. Nekatere krajevne skupnosti so za sedemčlanski svet imele tudi po trideset
kandidatov, pri nas takega zanimanja za to funkcijo doslej ni bilo.
Uradno lokalne volitve še niso razpisane, zato s kakimi obrazci in z zbiranjem podpore še
ne moremo začeti. V Zakonu o volitvah so te stvari natančno predpisane, toliko dni za to,
toliko za ono dejavnost in tega se moramo držati tudi na ravni krajevne skupnosti.
Zelo pa bi nas veselilo, če bi kdo, ki si želi sodelovati pri tem delu, to neuradno sporočil
na našo krajevno skupnost že zdaj, npr. na naš e-naslov: kszlatopolje@t-2.net ali
kszpkr@gmail.com.
Kaj lahko storite Vi?
Več kot bo kandidatov, boljša bo izbira in boljši bo svet KS, ki bo izvoljen.
Ne omahujte, javite se sami ali pa poiščite med krajani nekoga, ki mu že zdaj ni vseeno,
kaj se dogaja okrog nje/ga in jo/ga pregovorite v kandidaturo za svet KS ali morda celo
za svet Mestne občine Kranj.
Zaposlitev v javni upravi občine izključuje možnost kandidature – (po KPK).
Natančnejša navodila za kandidiranje boste našli na spletni strani Mestne občine Kranj,
kjer bodo objavljeni tudi obrazci za zbiranje podpisov skupin, ki predlagajo oz. podpirajo
kandidate. Vse to seveda potem, ko bodo lokalne volitve razpisane – verjetno v
septembru, morda že konec avgusta.
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Privoščite si torej lepo poletje, jeseni pa se opogumite in postanite potencialni svetnik KS.
Iz Zakona o lokalnih volitvah: (Uradni list 94/2007 http://www.uradnilist.si/1/content?id=82671) Kandidat mora imeti stalno prebivališče v volilni enoti, v kateri
kandidira za člana sveta.
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov vaških skupnosti kot delov
občine se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za večinske volitve v
občinski svet. Ne glede na 54. člen tega zakona kandidate za člane sveta krajevne, vaške
oziroma četrtne skupnosti lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev.
Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek,
rojstni datum in naslov stalnega prebivališča. Podatke v seznamu podpisnikov overi organ,
ki vodi evidenco volilne pravice.
Politična stranka določi kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti
po postopku, določenem v 51. členu tega zakona. Pri določanju kandidatov morajo
sodelovati člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidatne
liste morajo biti sestavljene tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40%
kandidatur oziroma mest na kandidatni listi ter svoje kandidate oziroma kandidate na prvi
polovici kandidatne liste razporediti izmenično po spolu.
Več si nadete na spletni strani Uradnega lista RS, ali na strani Državne volilne komisije
http://www.dvk-rs.si.
Za lokalne volitve v KS in podobne segmente občine veljajo členi 109 - 113 Zakona o
lokalnih volitvah.
(pripravila ZK)

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Spoštovani,
za zagotovitev skladnosti s splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki je stopila v
veljavo 25. maja 2018, ter ostalo veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih
podatkov, izjavljamo, da skrbno varujemo vaše osebne podatke in jih uporabljamo le za
namene:
 pošiljanja naših obvestil s koristno vsebino, voščil in vabil
 obveščanja v primeru raznih pomembnih dogodkov na krajevnem nivoju
Verjamemo, da so bila obvestila do sedaj koristna in da bomo z vami še naprej ostali v
kontaktu.
Varovanje osebnih podatkov jemljemo resno in vam zagotavljamo, da so le-ti pri nas varni
in ne bodo posredovani naprej.
Za dodatna pojasnila smo dosegljivi na naslovu: kszpkr@gmail.com, kjer lahko zahtevate
tudi, da vas ne kontaktiramo več.
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Za praznik KS Zlato polje smo se srečali
sedmega junija, ko nam je neutrudna skupina
učiteljic in učitelja z najmlajšimi šolarji naše osnovne
šole Franceta Prešerna, s podporo ravnatelja in
njegove pomočnice in drugih sodelavcev, pripravila
v popoldanskih urah prisrčen nastop več kot
petdesetih deklic in dečkov. V njihovi večnamenski
dvorani so nam zapeli in zaigrali nekaj lepih pesmic,
ki jih nekateri pomnimo še iz naših šolskih dni, pa
tudi nekaj novejših. Zlasti pri slednjih je prišla do
izraza novejša »moda«, ki ob petju poudari vsebino
tudi z gibanji, koraki, skoraj piruetami, ploski in
prikloni, kar so nastopajoči dobro naštudirali. Tudi
lisička kot zvita zver je lovcu ušla pri drugi luknji ven
in se mu smejala. Vsa čast učiteljicam s sodelavci
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in pridnim učencem, ki so morali kar nekajkrat nameniti nekaj volje in časa, da so se
vsega tega naučili.

Večino publike so predstavljali starši teh nadobudnežev, ki so tudi po koncu njihovega
nastopa ostali v dvorani, da bi spremljali stand-up nastop Roka Bohinca, ki je imel kar
težko delo, saj je bila publika zelo raznolika – od enoletnika do 88-letnice. Kot mojster tudi
v impro-ligi se je dobro znašel in nas pol ure zabaval z domislicami za stare in mlade.
Smejali smo se vsi, enkrat eni, drugič drugi, najbrž ni bilo nikogar, ki mu ne bi šlo vsaj
kdaj pa kdaj na smeh. Publika je sodelovala in se dobro zabavala.
Po končanem nastopu so se udeleženci
lahko še malo posladkali ob prigrizkih, sadju
in pecivu, popili kak sok ali kozarec vina ter
se družili ob obloženih mizah, pa ob razstavi
izdelkov Koraka, VDC, Dijaškega in
študentskega doma ter tehniške šole z
njihovim daljinsko vodenim vozilcem.
Najbolj zagnani smo šli domov šele okrog
pol osmih, in ugotavljali, da je tistim, ki jih
kljub vabilom – tako osebnim kot na letakih,
ni bilo na prireditev, lahko žal.
Očarljivi nastopi šolarčkov in smeha poln koš
za dobro voljo, za v usta pa sladke jagode in
češnje, grižljaji mehkega biskvita in drugih
dobrot, so 54. obletnico ustanovitve naše
krajevne skupnosti lepo zaznamovali.
V imenu vodstva KS Zlato polje se vsem
sodelujočim zahvaljujemo, saj nam brez njih
že vsa ta leta ne bi uspevalo pripraviti prireditve, ki vsaj za uro ali dve naše krajane zadrži
v prijetnem nastopu in druženju. Veseli bi bili tudi še večjega odziva krajanov, čeprav je
(ZK)
dvorana bila polna, saj želimo to pripraviti zanje in za njihovo dobro voljo.

9
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Letos jeseni se bo izteklo petletno obdobje vodenja šole dosedanjega ravnatelja g.
Janeza Cudermana. Prav je, da se spomnimo, kaj vse smo naredili v tem času.
Največja investicija v tem mandatu je bila rekonstrukcija in nadzidava šole, po kateri
smo na šoli pridobili: dvigalo, novo učilnico, kabinet za zaposlene, hodnik in sanitarije
za invalide v 1. nadstropju, dva kabineta v učilnicah, garderobno sobo za čistilke in
multi senzorno sobo. Likovno vzgojo smo prestavili v večjo učilnico v 1. nadstropju in
posodobili opremo v njej in povečali glasbeno učilnico. Po končanih gradbenih delih so
tudi učilnice v 1. nadstropju šole dostopne vsem učencem.

V šoli smo končali drugo fazo posodobitve telovadnice, z zaščitno folijo zaščitili vse
steklene površine v šoli, posodobili računalniško opremo v računalniški učilnici, šolsko
knjižnico opremili s knjižnimi omarami in zbornico z novimi omarami, mizami in stoli,
večino učilnic opremili z novimi magnetnimi in IKT tablami ter tri učilnice opremili z
novim pohištvom, uredili in opremili sobo za fizioterapijo, sanirali tla v administrativnem
hodniku in treh učilnicah, kupili sobno dvigalo za invalide ter v telovadnici stare luči
zamenjali z novimi, varčnejšimi žarnicami.
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Veliko je bilo narejenega zunaj šole, saj smo opremili dve učilnici na prostem, posadili
sadno drevje, uredili šolski zelenjavni vrt z več dvignjenimi gredicami, ki so dostopne
tudi gibalno oviranim, odstranili živo mejo, ki ni bila primerna in varna za ograditev
šolskega zemljišča in jo nadomestili z novo ograjo, ki omogoča varno uporabo igrišča
za šolo, pri vhodu za zaposlene namestili kolesarska stojala, s čimer želimo spodbuditi
prihajanje v šolo s kolesom, za šolo postavili vrtno uto in nadstrešek za kombi, zgradili
novo garažo, namestili vrata za novo zunanjo učilnico in avtomatska dvoriščna vrata,
postavili nadstrešek za prehod iz jedilnice v kletne prostore šole, uredili pot za gibalno
ovirane (odstranili visoke robnike) za lažji dostop do igrišča pri OŠ Franceta Prešerna in
za prečkanje ceste pri VDC Kranj ter pred šolo postavili gugalnico za gibalno ovirane.
Kupili smo tudi novo kombinirano vozilo, ki je prilagojeno potrebam naših učencev.

Vsa leta smo si prizadevali za pridobitev donatorskih sredstev za delo v materialni,
storitveni in denarni obliki. Številni posamezniki in podjetja so se s svojimi storitvami in
materialom odzvali na sodelovanje s šolo in s tem omogočili bolj kakovostno izvajanje
vzgojno-izobraževalnega programa. Najmočnejši donator OŠ Helene Puhar Kranj bo
letos že šesto leto Lions Klub Brnik, ki je v preteklih petih letih doniral 6.200 evrov, 50
cepljenj proti klopnemu meningitisu in več kubičnih metrov lesa, ki smo ga porabili za
dvignjene gredice, pot do šolskega vrta, tla v zunanji učilnici ter ograjo. V letih 2016 in
2017 je slikar g. Janez Štros šoli doniral 6.000 evrov. Donator Domača peka iz Ljubljane
nam je od leta 2014 do 2017 plačal stroške za gledališko predstavo, ki smo jo pred
božično-novoletnimi prazniki podarili učencem. Vsa leta uspešno sodelujemo z
Glasbeno šolo Kranj, ki z različnimi orkestri vsako leto brezplačno nastopi v telovadnici
naše šole. Z VDC Kranj in Društvom Sonček smo podpisali dogovor o opravljanju
prakse za starejše učence PPVI, ki jo učenci uspešno opravljajo že nekaj let.
V tem obdobju smo imeli vpisanih vsako leto več učencev, vedno nekaj več kot sto,
tudi število zaposlenih se je povečalo, kljub vladnim varčevalnim ukrepom v javnem
sektorju.
zapisala Ksenija Sirk – namestnica ravnatelja
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Policija svetuje:

V nujnih interventnih primerih odločajo sekunde in vsakomur bi moralo biti jasno, da lahko
proste intervencijske poti v naseljih odločajo o življenju ali smrti človeka, ne nazadnje tudi
premoženja občanov in splošne varnosti, kar so že večkrat dokazale vaje oziroma
simulacije gasilcev in reševalcev.
In kakšen je namen prometnega znaka za interventno pot? Intervencijska pot mora biti
označena s prometnim znakom ali označbami na vozišču »Intervencijska pot« v skladu s
predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Na intervencijski
poti mora biti zagotovljen nemoten prehod intervencijskih vozil.
Gasilci in druge intervencijske službe imajo z dostopom največ težav v blokovskih
naseljih - na Planini, v Šorlijevem naselju, Zlatem polju v okolici zdravstvenega doma in v
središču Kranja. Nezadovoljstvo nad navedeno težavo izražajo tudi sami občani ter
opozarjajo na prehodnost interventnih poti. V takih primerih se na pozive občanov odzove
tako Mestno redarstvo MO Kranj kot Policija. In kakšna je kazen za takšno brezbrižno
parkiranje? 80 evrov. Vendar interventna vozila na nujni vožnji nimajo časa, da bi čakali na
mestno redarsko službo, ki lahko odstrani blokado – neprimerno parkirano vozilo, zato se
v praksi občasno zgodi, da interventi nimajo druge izbire, kot počakati. V preteklosti so se
že zgodili primeri, da je bilo nepravilno parkirano vozilo na interventni poti »zrinjeno« od
gasilskega vozila, vsekakor z bolj plemenitim namenom, kot »pokazati in generalno
podučiti« nevestnega voznika vozila, ki se je pripeljal do vrat »samo za nekaj minut«.
Govorimo o plemenitem namenu pomagati pomoči potrebnemu sočloveku in ne o
kakšnem splošno izprijenem izgovoru v gostilniških debatah. Zaradi navedenega v
nekaterih slovenskih mestih situacije že rešujejo s postavitvijo ovir – z jeklenimi količki, ki
jih gasilci ob intervencijah lahko odklenejo. Velik problem so tudi parkirišča z
zapornicami, saj gasilci ne morejo imeti ključa ali kartice za odpiranje vsake zapornice v
Kranju, čeprav je za vse zapornice, ki jih je postavila Mestna občina, možnost odpiranja z
eno kartico. Vsled navedenega Policija svetuje, da vsi upoštevamo predvidene
interventne poti, saj samo prosta pot pomeni hiter in učinkovit dostop do mesta reševanja
interventne situacije.
Damjan Nartnik, vodja policijskega okoliša KS Vodovodni stolp in KS Zlato polje
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MLADI USTVARJALCI
NA OŠ FRANCETA PREŠERNA V KRANJU
Slovenske družbe razvijajo in proizvajajo kompleksne pametne naprave. V našem
gospodarstvu je veliko povpraševanje po mladih strokovnjakih na področju strojništva,
kemije, biologije, lesarstva, elektrotehnike, umetne inteligence, robotike in mehatronike.
Robotika je mlada interdisciplinarna veda, ki povezuje veliko množico ved za razvoj
pametnih naprav.
Napredno usmerjene šole sledijo razvojnim potrebam okolja. Na naši šoli spodbujamo
ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost na področju informatike, multimedije, robotike in
estetike. Spodbujamo znanje dveh ali več tujih jezikov. Z uporabo sodobnih pristopov
učenja programiranja in tujih jezikov že na razredni stopnji spodbujamo mlade
ustvarjalce. Zvezno nadgrajujemo učne metode in opremo. Raziskovalne naloge nam
niso tuje. Čezmejno sodelovanje nam omogoča dostop do novih izkušenj in znanja. Naši
učenci uspešno nastopajo na različnih tekmovanjih, pa naj bo to znanje tujih jezikov ali
kemije. Najbolj zainteresirani učenci se vsakodnevno srečujejo v računalniški učilnici in
izpopolnjujejo svoja znanja iz omenjenih strok. Ravnokar se je skupina otrok vrnila iz
evropskega tekmovnja v Montesilvanu v Italiji.
Na področju informatike, multimedije, elektrotehnike, umetne inteligence, robotike in
mehatronike smo v letošnjem šolskem letu dosegli:
-

28. 2. – 2. 3. 2018 Robocup Slovakia Open – (ONSTAGE - 2. mesto, ROBOTArm Avard for INOVATED PROJECT, RESCUE - 4. mesto)
6. 4. 2018 reg. tek. KONSTRUKTORSTVO 2018 (Iz učenčeve delavnice 1. mesto)
11. 4. 2018 reg. tek. RoboBUM 2018 (k1 1. in 2., k2 1., k3 2. RoboBUM9 1. in 3. mesto)
12. 4. 2018 reg. tek. RoboCUP 2018 (REŠEVANJE 2.,4, 5., NASTOP 1. mesto)
12. 5. 2018 – državno tekmovanje iz KONSTRUKTORSTVA FNM Maribor.(3. mesto)
15. 5. 2018 - državno tekmovanje RoboBUM in RoboCUP FRI Maribor. (1. mesto)
28. 5. – 2. 6. 2018 – evropsko prvenstvo RCJEU 2018 Montesilvano (Best robot design award)

zapisal Andrej Koložvari
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Projekt EVROPSKA VAS:
V letošnjem šolskem letu se je naša šola priključila projektu Evropska vas, v okviru
katerega so učenci spoznavali in raziskovali Bolgarijo, kar nam je še posebej v veliko
čast, saj Republika Bolgarija v tem letu predseduje Evropski uniji.
V okviru projekta smo na šoli izvedli različne dejavnosti in spoznali zanimive ljudi. V
projekt so bili vključeni učenci prve, druge in tretje triade. Učenci prve triade so
spoznavali različne poljske in bolgarske narodne pravljice, ki so jim jih prebirali učenci
višjih razredov. Nekaj učencev 5. razreda je odšlo na obisk bolgarskega veleposlaništva,
kjer nas je sprejel gospod veleposlanik Dimitar Abadijev. Na veleposlaništvu smo izvedeli
veliko zanimivih dejstev o sami Bolgariji.
Na poljskem veleposlaništvu pa nas je sprejel gospod veleposlanik Pawel Czerwiński in
nas presenetil s svojo tekočo slovenščino.

Na obeh veleposlaništvih so nas zelo lepo in gostoljubno sprejeli. Dobili smo tudi veliko
gradiva in knjig, ki so jih učenci lahko uporabili pri svojem raziskovanju obeh držav.
Na šoli smo izvedli sobotno plesno delavnico, ki jo je vodila Bolgarka, ki živi v Kranju,
gospa Irena Bogoev. Učenci so se naučili zaplesati bolgarski narodni ples ob pesmi
Mesechinka. Gospa Bogoev je za učence izbirnega predmeta »Načini prehranjevanja«
izvedla tudi kuharsko delavnico, kjer so se učenci naučili pripraviti bolgarsko narodno jed
banico in snežanko.
Na šoli smo 17. 4. 2018 imeli v sodelovanju z bolgarskim veleposlaništvom otvoritev
fotografske razstave sodobnega bolgarskega fotografa Ladislava Tsvetkova, ki so del
razstave »Pisana Bolgarija«. Razstavo sta svečano odprla ravnatelj, gospod Aleš Žitnik ter
gospod veleposlanik, Dimitar Abadjiev. Učenci so pripravili kratek kulturni program,
odplesali narodni ples, na klarinet zaigrali bolgarsko narodno pesem ter pripravili manjšo
pogostitev bolgarskih jedi.
V sodelovanju s Katedro za polonistiko Filozofske fakultete v Ljubljani smo imeli sobotno
delavnico za nadarjene učence. Lektorica dr. Marija Wacławek in dr. Marija Wtorkowska
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sta skupaj s študentko polonistike izvedli zelo zanimivo in dinamično delavnico poljščine
ter poljske kulture.
Da bi učenci spoznali tudi poljsko kulinariko, smo na šolo povabili gospo Agnieszko
Czerwińsko, ženo poljskega veleposlanika, ki je učence naučila, kako pripraviti dve tipični
poljski jedi, in sicer racuchy in placki ziemniaczane.

V okviru projekta WIC (World In Classroom) nas je obiskal tudi poljski študent Filip
Wilczyński, ki je trenutno v Ljubljani na študentski izmenjavi. Učencem je predstavil
Poljsko, kjer so izvedeli veliko aktualnih in zanimivih dejstev o državi.
Zaključni dogodek je bila predstavitev obeh držav na prireditvi, ki je potekala 10. 5. 2018
na Linhartovem trgu v starem delu Radovljice, kjer smo sodelujoče šole predstavile
različne države Evropske Unije.
učiteljica Tanja Müller
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60 LET RAZVOJA
ORGANIZACIJSKIH VED V KRANJU

Zaposleni Fakultete za organizacijske vede UM, maj 2018

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, ena od ustanovnih članic Univerze
v Mariboru, v letošnjem letu praznuje 60 let razvoja organizacijskih ved. Skozi svojo
slikovito zgodovino je Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru prestala
marsikatero izkušnjo, dosegla marsikateri zadani cilj in si venomer znala postavljati smele
in pogumne izzive. Ustanovljena je bila leta 1958 v Kranju kot Zavod za izobraževanje in
proučevanje organizacije dela. Kot prva fakulteta je v slovenskem prostoru ponudila
izobraževalne programe s področja organizacije in managementa, ki jih posodablja in
razvija na različnih področjih proučevanja.
Razvoj organizacijskih ved se je z leti spreminjal in posodabljal glede na smernice, ki jih
je narekovalo okolje, zato so študijski programi fakultete zasnovani tako, da diplomanti
prejmejo ustrezna znanja, ki jih v času digitalne dobe zahtevajo delodajalci.
Raziskovalci, zaposleni na Fakulteti za organizacijske vede, sodelujejo v številnih internih,
nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih programih oziroma projektih in tako fakulteto
postavljajo na zemljevid izobraževalnih, raziskovalnih in svetovalnih storitev, kjer nastopa
kot kompetenten in zanesljiv partner.
Na temelju diplomskega, magistrskega in doktorskega študija je na fakulteti do danes
diplomiralo preko 20.000 diplomantov, ki so znanja prejeta na fakulteti oplemenitili na
svojih kariernih poteh.
Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru trenutno izvaja dodiplomske in
podiplomske študijske programe:



Organizacije in managementa kadrovskih in izobraževalnih sistemov,
Inženiringa poslovnih sistemov,
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Organizacije in managementa informacijskih sistemov,
Organizacije in managementa poslovnih in delovnih sistemov,
Managementa v športu,
s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru izvaja študijski program
Management v zdravstvu in socialnem varstvu,
v postopku akreditacije pa je študijski program Krizni management.

Aktualni trenutki razvoja organizacijskih ved in pojavljanje fakultete v slovenskem prostoru
in širše je skozi leta dopolnjevalo vlogo Fakultete za organizacijske vede in spremljalo
zaposlene, študente ter ostale deležnike na poti uspeha. Prelomni trenutki v zgodovini
fakultete, današnji razvoj in smernice bodočih usmeritev razvoja študijskih področij kažejo
smelo in pravo pot za bodoči rod diplomantov. Vseskozi lahko v razvoju fakultete
spremljamo bodoče prilagajanje in večanje vrednosti izobraževalnih, raziskovalnih ter
strokovnih dejavnosti za študente, gospodarstvo in zaposlene.
Danes nosilci razvoja organizacijskih ved - zaposleni - s svojimi znanji, zagnanostjo ter
predvsem polno mero inovativnosti postavljajo odlično vizijo razvoja fakultete.
V letu praznovanja bo častitljiva gospa – Fakulteta za organizacijske vede – gostila kar
nekaj dogodkov, na katere so vselej vabljeni tudi krajani Zlatega polja. Tako smo že
organizirali retrospektivo fakultete na okrogli mizi, kjer smo analizirali in diskutirali o
preteklem, sedanjem in bodočem razvoju fakultete. Ravno tako smo v pritličju fakultetnih
prostorov postavili razstavo, na kateri z besedo in sliko predstavljamo tisto, kar je bilo in
bo del nas tudi v bodoče. Prek poletnih mesecev pa nas v mesecu septembru čaka tudi
prireditev, ki jo bomo obeležili kot slavnostno akademijo, kjer si pa želimo tudi čim več
obiska naših sosedov.
Menimo, da je prisotnost Fakultete za organizacijske vede v veliki meri zaznamovalo
marsikatero razvojno točko Zlatega polja in Kranja. Ravno tako je s svojim delovanjem
pospremila na delovna mesta že mnogo in mnogo ambasadorjev znanja naše fakultete,
ki se z veseljem vračajo v naša okolja ob različnih priložnostih.
Kako in kam naprej? S številnimi inštituti, fakultetami in univerzami po svetu so in bodo
vzpostavljeni novi stiki, ki bodo spodbujali pedagoško, znanstveno raziskovalno in
strokovno delo, organizacijo tradicionalnih konferenc in ostale pomembne dejavnosti, ki
krojijo vsakdan fakultete.
Fakulteta za organizacijske vede ostaja družbeno koristna organizacija, ki prispeva k
razvoju okolja tako v domačem kot v mednarodnem prostoru na vsebinskih področjih
organizacije in managementa, inženiringa poslovnih in delovnih sistemov, kadrovskega
managementa, okoljskega managementa, managementa kakovosti, kvantitativnih metod
v organizacijskih vedah, informacijskih sistemov ter na drugih vsebinskih področjih, po
mednarodno priznanih načelih kakovosti v visokem šolstvu in uveljavljenih modelih
poslovne
odličnosti izvaja znanstveno-raziskovalno dejavnost, visokošolsko
izobraževanje študentov, vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje, svetovanje,
konferenčno dejavnost, založniško dejavnost ter druge dejavnosti visokošolskih zavodov.
Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru – vse najboljše in še na nadaljnjih
60 let uspeha!
izr. prof. dr. Polona Šprajc - UM FOV Kranj
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Varstveno delovni center Kranj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem
razvoju in odrasle osebe z več motnjami.
Čeprav tudi v prvi polovici letošnjega leta ne manjka različnih novih vsebin, vam želimo v
tokratnem prispevku predstaviti pomemben segment naše storitve – zaposlitev pod
posebnimi pogoji.
Storitev uporabnikom v skladu z njihovimi sposobnostmi daje možnost aktivnega
vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanja koristnega, vendar
njihovim zmožnostim primernega dela.
Cilji naše socialnovarstvene storitve so doseči in ohraniti čim večjo aktivnost in
avtonomijo uporabnikov, jim zagotavljati osebno dostojanstvo ter ohranjati, razvijati in
pridobivati znanja, delovne spretnosti ter socialne veščine. Uporabnike spodbujamo tudi
k uresničevanju lastnih idej in ustvarjalnosti.
Vse to jim omogoča doživljanje uspeha in daje občutek koristnosti in samopotrditve ter
prispeva k njihovemu enakopravnemu vključevanju v družbo, prispeva k razvoju
solidarnosti, strpnosti in preseganju predsodkov.

Pomembna oblika dela, ki omogoča uporabnikom ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj
novih spretnosti, je tudi izdelava lastnih izdelkov. Uporabnikom v prvi vrsti zagotavljamo
pogoje za varno, njihovim zmožnostim dostopno delo. To pomeni, da celoten delovni
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proces, delovne stroje in pripomočke, prilagajamo različnim potrebam in sposobnostim
uporabnikov ter jih v delo uvajamo postopoma. Delovne procese izdelave izdelkov
razgrajujemo v podprocese na način, da jih v polnosti prilagodimo uporabnikovim
sposobnostim, to pa omogoča, da se v postopek izdelave lahko vključi sleherni
uporabnik.
S tem se tudi osebam z motnjo v duševnem razvoju omogoči opravljanje koristnega
dela, saj ob vodenju in podpori zaposlenih, s svojim delovnim prispevkom vstopajo na
konkurenčni trg. Naš pomemben cilj je tudi spoštovanje kupcev. Izdelujemo estetske,
pravilno tehnično izdelane, kakovostne in uporabne izdelke.

Izdelava lastnih izdelkov torej predstavlja pomemben dejavnik znotraj zaposlitve pod
posebnimi pogoji. Pridobljena sredstva od prodaje izdelkov namenimo za nagrade
uporabnikom in za višjo kakovost njihovega življenja. Skozi program naših izdelkov
želimo biti prepoznavni v lokalnem okolju. S tem, da razvijamo in izdelujemo vedno nove
izdelke, pa naša zgodba ni končana. Pomembno je tudi, da ustvarjene izdelke prodamo
na trgu, na katerega vstopamo popolnoma enakopravno z ostalo konkurenco.
Vabimo vse, da nas obiščete in spoznate naše delo, uporabnike in izdelke.
Obiščete nas lahko v VDC Kranj, Kidričeva cesta 51 v Kranju. Uporabniki in zaposleni vas
bomo lepo sprejeli. S ponosom vam bomo pokazali izdelke, ki jih prodajamo v naši
trgovinici in razstavljamo tudi v avli, v katero vstopite skozi glavni vhod našega zavoda. Pri
nas boste našli uporabne keramične posode, darila za svoje bližnje ter številne okrasne
predmete za svoj dom. V kolikor pri nas ne najdete iskanega izdelka zase, pa smo
pripravljeni prisluhniti vašim željam.
Soustvarjajte našo zgodbo z nami.
Kolektiv uporabnikov in zaposlenih VDC Kranj
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Šolsko leto se nezadržno končuje. Tako dijakom kot učiteljem misli vse pogosteje uhajajo
na brezskrbne počitniške dni. Veseli smo tudi, da v teh dneh vpisujemo novo generacijo
dijakov. Veliko zanimanje za našo šolo je samo dokaz, da delamo dobro, pa tudi velika
zaveza, da je potrebno delati še boljše. Kljub bližajočemu se poletno-počitniškemu času
pa je prav, da tudi krajane Zlatega polja spomnimo na neverjetne športne rezultate, ki so
jih dosegli naši dijaki športniki v zimskem času, saj o tem v njihovem (našem) glasilu še
nismo pisali.

V Sloveniji ni veliko šol, s katere bi izhajalo kar 11 dijakov športnikov, ki so zastopali
slovenske barve na zimskih olimpijskih igrah 2018 v Pjongčangu v Južni Koreji. Enajst
športnikov, ki so se borili v Pjongčangu, je namreč »gulilo« šolske klopi v Kranju na GFP.
Še je živ spomin na Soči, ko so nekdanji dijaki Prešernove gimnazije osvojili kar pet od
osmih slovenskih medalj. Tako uspešni Slovenci v Pjongčangu nismo bili, pa kljub temu
smo na GFP več kot ponosni na svoje dijake, ki so med najuspešnejšimi slovenskimi
športniki na zimskih olimpijskih igrah 2018.
Nika Križnar, smučarska skakalka, dijakinja tretjega letnika športnega oddelka, je s
sedmim mestom poskrbela za izenačitev najboljše ženske uvrstitve na ZOI 2018. Nika je
bila tudi prva Slovenka, ki je postala mladinska svetovna prvakinja. Skupaj z Jernejo
Brecl, Katro Komar, ki sta prav tako dijakinji Gimnazije Franceta Prešerna, in Emo Klinec
je na letošnjem mladinskem svetovnem prvenstvu osvojila tudi naslov ekipnih prvakinj.
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Najboljši slovenski rezultat, sedmo mesto, je v smučarskem teku v sprintu v klasični
tehniki dosegla nekdanja dijakinja, debitantka na letošnjih olimpijskih igrah, Anamarija
Lampič. Ana je že lani prav na tem prizorišču v sprintu v klasičnem koraku prekinila
šestletno obdobje brez zmag v slovenskem ženskem smučarskem teku. Tudi v štafeti je
dokazala svojo vrhunsko formo, ekipno doseženo osmo mesto nam je vsem v ponos, saj
je rezultat boljši od pričakovanj. V ekipi je svojo nalogo odlično opravila tudi nosilka
medalje iz Sočija, letošnja zastavonoša in nekdanja dijakinja Prešernove gimnazije,
smučarska tekačica Vesna Fabjan.

Med nordijskimi kombinatorci je javnost in GFP največ pričakovala od komaj 18-letnega
Vida Vrhovnika, saj je Vid v letošnjem letu osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka.
Že leta 2016 je na olimpijskih igrah mladih osvojil ekipno zlato v skokih in peto mesto v
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nordijski kombinaciji. Tudi drugi slovenski predstavnik v tem športu Marjan Jelenko je
pred leti zaključil šolanje v športnem oddelku ekonomske gimnazije na Gimnaziji Franceta
Prešerna.
Smučarje skakalce, ki obiskujejo Gimnazijo Franceta Prešerna, pozna velik del javnosti.
Prav v sodelovanju s našo šolo deluje Državni nordijski panožni center (DPNC), ki je
nekakšna »valilnica« bodočih šampionov. Nekdanja dijaka naše gimnazije Peter Prevc in
Anže Semenič sta obiskovala športni oddelek ekonomske gimnazije in bila vključena v
DPNC. Petrove uspehe pozna vsa športna javnost in GFP-jevci smo nanj zelo ponosni.
Njegovi skoki v Pjongčangu sicer niso segli do medalj, a uspeh med deseterico je
odličen rezultat. Za Anžeta Semeniča so bile to prve olimpijske igre. Mesto v
reprezentanci si je zagotovil z odličnimi skoki na tekmah svetovnega pokala, saj je
zmagal v Zakopanih, na isti tekmi je bil odličen tudi Peter z osvojenim bronom. Na
letošnjem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu sta skupaj z Jernejem Damjanom in
letošnjim maturantom splošnega gimnazijskega oddelka Domnom Prevcem osvojila
naslov svetovnih podprvakov.

Miha Hrobat, Štefan Hadalin, Peter Prevc in Anže Semenič

Slovenske barve so v Pjongčangu zastopali nekdanji in sedanji dijaki GFP, tudi v
smučanju in sicer Miha Hrobat, mladinski svetovni prvak v superveleslalomu, …, ter
Štefan Hadalin, mladinski svetovni prvak v kombinaciji … Štefan Hadalin in Miha Hrobat
sta bila na gimnaziji sošolca. Štef, kot ga kličejo prijatelji in GFP-jevci, je na olimpijski
tekmi v kombinacij dosegel z osmim mestom najboljšo slovensko uvrstitev v tej disciplini.
Na nastop deskarja Žana Koširja, nekdanjega dijaka GFP, ki nas je v preteklosti že
razveseljeval z olimpijskimi medaljami, smo morali na letošnjih ZOI čakati najdlje. Vendar
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nas je najbolj razveselil. Njegova bronasta medalja, ki jo je osvojil v paralelnem
veleslalomu, je neverjeten dosežek, saj so ga v preteklih sezonah pri treningih močno
ovirale poškodbe. Žan je dokazal, da velike zgodbe in zmagovalce poleg trdega dela in
vztrajnosti izoblikuje njihova strast, sanje in vizija.

Žan Košir

Pozabiti pa ne smemo omeniti tudi nekdanje dijakinje ekonomske gimnazije Barbare
Jezeršek, ki jo je, kot sama pravi, življenje odpeljalo na drugo stran sveta – in je tokrat
na ZOI nastopala za Avstralijo, in nekdanjega biatlonca, sedanjega ultramaratonca, Miho
Podgornika, ki je v Pjongčang odšel v ekipi trenerjev zmagovitega Jakova Faka. Miha je
skupaj z Ivico Kostelićem v zadnjih letih prečkal Islandijo in Grenlandijo in v skoraj
nečloveških razmerah dokazal, kako močna je lahko človekova volja.
Biti predstavnik Slovenije na zimskih olimpijskih igrah je velika čast in hkrati odgovornost.
Biti GFP-jevec pa je na poti do uspeha pomembna odločitev za mlade športnike, ki se
odločajo za svoje srednješolsko izobraževanje. V prihajajočem šolskem letu bomo, tako
kot v preteklih, na Gimnaziji Franceta Prešerna vpisovali v tri gimnazijske programe:
gimnazijo, ekonomsko gimnazijo in športni oddelek ekonomske gimnazije. Ker pa so
interesi in potrebe športnikov zelo različni, tudi glede na športno panogo ter odsotnost
dijakov od pouka, se športniki vpisujejo v vse tri programe.
O tem, kako uspešni so dijaki športniki GFP, ne le omenjeni olimpijci, priča tudi podatek,
da je Mestna občina Kranj, ki podeljuje priznanja, športne znake in plakete
najuspešnejšim kranjskim športnikom, v letošnjem letu le-te podelila kar 38 nekdanjim in
sedanjim dijakom Gimnazije Franceta Prešerna.
Tanja Ahčin, prof., pomočnica ravnateljice
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»Učitelji vrata odpirajo, vstopamo sami.«
(kitajska modrost)

Logotip ŠC Kranj – simbol nenehne rasti in razvoja

V okviru izobraževanja v programu ekonomski tehnik na Srednji ekonomski, storitveni in
gradbeni šoli ŠC Kranj dijaki pridobivajo poklicne veščine in kompetence, ki jim
omogočajo kvalitetno vključevanje v realno delovno okolje. Poleg veščin in kompetenc
stroke pridobivajo kompetence poslovne komunikacije, javnega nastopanja in uglajenega
obnašanja, obvladajo osnove vodenja in poslovanja ter razvijajo podjetnost.
Prav tako se naučijo samostojno načrtovati projekte in jih s pomočjo ustrezne
informacijsko-komunikacijske tehnologije tudi izvajati. Dijaki programa ekonomski tehnik
obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo in razvijajo zavest ter pozitiven odnos do okolja.
V času izobraževanja se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje in razvijejo pozitiven
odnos do zdravega načina življenja, kar je za njihovo nadaljnje aktivno vključevanje v
družbo izrednega pomena.
Stara kitajska modrost pravi, da učitelji vrata odpirajo, odločitev za vstop v svet znanja in
učenosti pa je prepuščena posamezniku.
Na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli imamo dijake, ki se izobražujejo v
programu ekonomski tehnik in svoja znanja nadgrajujejo ter poglabljajo na različnih
strokovnih področjih: računovodstvu, poslovni matematiki, statistiki, področju osebnih
financ, ekonomiji in podjetništvu.
Na tekmovanjih na najvišji ravni v državi dosegajo odlične rezultate v znanju in prejemajo
priznanja najžlahtnejših barv, to so zlata in srebrna priznanja. Pri tem jih zavzeto
spodbujajo vsi učitelji šole, še posebej pa njihovi mentorji, ki jih pri delu usmerjajo in jim
nudijo strokovno pomoč.
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V nadaljevanju navajamo uspehe zadnjih treh let:
Zlato priznanje oz. prva mesta v državi so osvojili:
- na državnem tekmovanju iz statistike je dijakinja Katarina Habjan dosegla 2. mesto v
državi in osvojila 2. nagrado DMFA (šolsko leto 2017/18).
- na državnem tekmovanju o finančni pismenosti s področja osebnih financ je dijak Jaka
Maradin dosegel 2. mesto v državi in osvojil zlato priznanje (šolsko leto 2017/18);
- na državnem tekmovanju iz računovodstva je dijak Jaka Maradin dosegel 1. mesto v
državi in osvojil zlato priznanje (šolsko leto 2016/17);
- na državnem tekmovanju iz računovodstva je dijakinja Katarina Habjan dosegla 2.
mesto v državi in osvojila zlato priznanje (šolsko leto 2015/16).

Dijaki programa ekonomski tehnik SESGŠ Kranj na zadnjem državnem tekmovanju o finančni
pismenosti s področja osebnih financ, 16. maj 2018 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani

Srebrno priznanje so prejeli:
- na državnem tekmovanju iz računovodstva dijakinja Tjaša Sedej (šolsko leto 2015/16);
dijakinja Katja Šturm (šolsko leto 2016/17); dijakinja Marcela Koželj in dijak Jaka Maradin
(šolsko leto 2017/18);
- na državnem tekmovanju iz poslovne matematike in statistike dijakinje Anja Sušnik,
Janina Šučur, Katja Krašovec, Erna Šabanagić (šolsko leto 2015/16); dijakinje Katja
Kristan, Polona Frelih, Katja Krašovec, Erna Šabanagić (šolsko leto 2016/17); dijaki Žiga
Jagodic, Katja Šturm, Tjaša Sedej, Katarina Habjan, Jaka Maradin (šolsko leto 2017/18).
Dijaki programa ekonomski tehnik so bili uspešni tudi na podjetniškem področju.
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Dijaško podjetje Nico-Tine (ustanovili so ga dijaki 3. letnika
programa ekonomski tehnik) je na Tekmovanju za podjetje leta
2016 v organizaciji Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih
prejelo nagrado za 3. mesto v državi.
V lanskem šolskem letu 2016/17 se je dijaško podjetje (dijaki 3.
letnika programa ekonomski tehnik) s svojo poslovno idejo,
aplikacijo za ugotavljanje in spremljanje kakovosti in dinamike
pouka, uvrstilo med deset najboljših poslovnih idej v državi. Za
nadaljnji razvoj ter nadgradnjo aplikacije GRADE.ME prejelo
500,00 evrov finančne nagrade.
Javni pepelnik – 3. mesto

Ne smemo pa pozabiti tudi na lepe uspehe pri raziskovanju.
Na regijskem srečanju mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol je dijakinja Nina
Zadravec na področju EKONOMIJE z raziskovalno nalogo »Pohodniška pot: gorenjske
hribovske cerkve« dosegla 1. mesto (šolsko leto 2017/18).
V preteklem šolskem letu (2016/17) je dijakinja Katja Kristan na področju EKONOMIJE IN
TURIZMA z raziskovalno nalogo »Z vlakom okoli Alp« dosegla 2. mesto. V šolskem letu
2015/16 sta dijakinji Lara Bešić in Jera Lenardič na področju EKONOMIJE IN TURIZMA z
raziskovalno nalogo »Odnos slovenskih gornikov do poti Karla in Žige Zoisa« dosegli 2.
mesto.
Učitelji na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli Kranj se trudimo narediti pouk
čim bolj zanimiv in ga osmisliti s praktičnimi primeri. Le v takem vzdušju so dijaki
motivirani, da izboljšujejo in poglabljajo svoja znanja pri različnih ekonomskih predmetih
radi sodelujejo tudi na tekmovanjih izven šole.
Vsa strokovna in splošno teoretična znanja, pridobljena med šolanjem, dijaki izkažejo pri
opravljanju poklicne mature. Izredno ponosni smo, da skoraj vsako leto vsaj en dijak ali
dijakinja programa ekonomski tehnik postane zlati maturant.
Vsi ti odlični dosežki naših dijakov nam vlivajo optimizem in zagon za nadaljnje delo z
mladimi ter nas spodbujajo k uvajanju novih pristopov in metod, vpetih v našo vsakdanjo
pedagoško prakso.

n

Zapisali: Ljubomira Jazbec, univ. dipl. ekon. in Nada Šmid, prof.
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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PODJETJE ZA STORITVE IN TRGOVINO, D.O.O.

elektroinstalacij, vodoinstalacij, centralnega ogrevanja
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Sabina Omejec
Smledniška cesta 128 a
4000 KRANJ

GSM 041/822-017
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Ta številka letošnjega poletnega Zlatopoljčana pripoveduje o zanimivostih na
poletnem zvezdnem nebu, in to v značilnem ozvezdju Labod, ki je ta čas v
najprikladnejši legi za opazovanje. Sredi noči ga brez težav najdemo visoko na
nebu.
Neverjetno, kaj vse je 'spravljeno' med zvezdami, kakšne vse stvari in reči je
človeška domišljija skrila na zvezdnem nebu. Vendar pa jih vseeno lahko
izsledimo, vidimo in opazujemo. Cele dele človeškega telesa in raznih živali
najdemo tam zgoraj; na primer tisto zvezdo, ki leži: - na hrbtu Medveda, - v vratu
Leva, - v vratu Kače, - na sredini trebuha konja Pegaza, - na koncu repa Kita, v
kljunu ptiča Laboda, - v desni rami lovca Oriona itn. Vsaka taka zvezda je dobila
svoje pomensko ime, ki pravzaprav pove, kje zvezda v ozvezdju dejansko leži. Na
tak način so v davnini natančno opredelili (določili) lego kake zvezde na nebu, to je
v ozvezdju. Tako na zvezdnem nebu najdemo zvezde, ki bi jim lahko simbolično ali
pesniško ali pa kar po domače rekli Rama, Prsi, Noga, Vrat, Nos, Usta, Popek,
Oko, Rep, Srce, Kljun itn. Src je celo več (Levje, Škorpijonovo, Kraljevo).
Prispevek je splošno izobraževalen, vendar nekoliko raziskovalno naravnan.
Zato utegne zanimati predvsem mlade, ki radi opazujejo in raziskujejo zvezde.

V poletnem ozvezdju Labod ležijo tri svetle zvezde, ki so na različnih delih telesa tega
ptiča. Tako lahko te zvezde poimenujemo kar po teh delih ptičjega telesa. Vse tri zvezde
so dobro vidne s prostimi očmi. V jasnem vremenu jih z lahkoto izsledimo in opazujemo,
posebno kadar ni Lune na nebu.
Začnimo z Velikim nebesnim poletnim trikotnikom, ki ga dobro poznamo, saj je
Zlatopoljčan v preteklosti kar precej pisal o njem. Sestavljajo ga zelo svetle zvezde Deneb
v Labodu, Vega v ozvezdju Lira in Atair v Orlu (slika).
Sredi poletja pozno zvečer in ponoči lahko v Velikem nebesnem poletnem
trikotniku opazujemo ozvezdje Labod, ki leži visoko na jugovzhodnem delu neba. To
ozvezdje ima obliko križa. Zato mu rečemo tudi Severni križ ali tudi Šmarni križ, ker ob
Velikem Šmarnu (sredi avgusta) stoji najvišje na nebu, skoraj v nadglavišču, in daljši krak
križa kaže proti jugu, kar je en način orientacije. Večkrat simbolično rečejo, da v tem času
Labod že 'potuje' ali 'odhaja' ali 'beži' na toplejši jug. Tja je usmerjen (gleda) njegov Kljun.
Na severni strani je njegov Rep. V sredini ptice pa ležijo Prsi Laboda.
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Veliki nebesni poletni trikotnik (z zvezdami A(l)tair – Deneb – Vega) nad vzhodnim delom obzorja v
poletnih večerih; pest iztegnjene roke služi kot merilna naprava za ocenjevanje kotov na nebu. Širina
iztegnjene pesti zajame na nebu kot okoli 8°; Northern Cross – Severni križ – Labod.

V ozvezdju Labod je za raziskovalno opazovanje najbolj zanimiva zvezda Beta (β)
Laboda, imenovana Albireo. Beseda je arabska in pomeni Kljun. Zvezda res leži v kljunu
ali vsaj zelo blizu kljuna nebesnega Laboda oziroma v podnožju Severnega križa. Zato ji
bomo mi pesniško rekli kar Kljun. Ni zelo svetla. Je šele peta po siju v ozvezdju, a jo z
lahkoto najdemo. Tudi beseda Sadr je arabskega izvora in pomeni Prsi. Zato bomo to
zvezdo sredi Laboda imenovali Prsi. Za besedo Deneb, ki je tudi arabska, pa že od prej
vemo, da pomeni Rep (Laboda) in tako ji bomo po naše tudi pesniško rekli Rep.

Deneb, Sadr in Albireo so svetle zvezde v ozvezdju Labod. Ležijo približno v ravni črti. Po naše
jim lahko rečemo Rep, Prsi in Kljun. Nebesni Labod leti proti jugu (na sliki je jug spodaj).
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V jasni noči poiščimo zvezdo Kljun na nebu. Najprej ga kot enojno zvezdo
občudujmo in opazujmo s prostim očesom. Nato vzamemo lovski daljnogled, ga
postavimo na trdno stojalo, da se ne premika, in zvezdo pogledamo z daljnogledom. Kar
hitro ugotovimo, da je Kljun pravzaprav dvojna zvezda, pri kateri sta zvezdi (komponenti)
navidezno zelo razmaknjeni med seboj in sta različnih barv (oranžna in modra).

Levo: Shematični prikaz ozvezdja Labod in leg zvezd Deneb (α Laboda) - Rep, Sadr (γ Laboda) - Prsi in
Albireo (β Laboda) - Kljun. Števila ob zvezdah pomenijo sij zvezd v magnitudah (kako so zvezde svetle).
Zvezde lahko opazujemo zvečer od junija do decembra.
Desno: Zvezda Albireo oziroma Kljun, vidna v zornem polju daljnogleda kot ’široka’ dvojna zvezda; kotni
razmik oz. navidezna razdalja med zvezdama (komponentama) je namreč kar 35 kotnih sekund (35’’).

Ozvezdje Labod seveda lahko poiščemo na nebu tudi v drugih letnih časih, ne samo
poleti, in tako z daljnogledom opazujemo zvezdo Kljun vse leto. Tudi se ne omejimo
samo na večerna opazovanja. Opazujemo lahko ponoči in tudi v drugi polovici noči.
Pazimo le, da smo dobro oblečeni in obuti, da nas ne zebe in se ne prehladimo.
Veliko sreče z jasnim vremenom in opazovalnega užitka želim.
Majo Prosen

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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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v letu 2017/18 ponovno razpisalo projekt
Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, v katerega so se lahko vključili največ
29 let stari diplomanti pedagoških smeri, ki še niso bili zaposleni na vzgojnoizobraževalnem področju in še nimajo opravljenega strokovnega izpita. V Dijaškem in
študentskem domu Kranj smo se med prijavljenimi kandidati odločili za sodelovanje z Nino
Mikić, ki je končala študij psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, in po dveh mesecih
opravljanja vzgojnega dela v domu je strnila nekaj svojih misli za glasilo Zlatopoljčan.


V zadnjih tednih, ko se dijaki zaključnih letnikov pripravljajo na sklepno dejanje srednje
šole – na zrelostni izpit, ki nosi naziv matura, tudi sama precej razmišljam o tem obdobju
svojega življenja. Seveda se je tudi pri meni pojavljal strah pred neuspehom, neznanimi
vprašanji in nezadostnim številom točk za vpis na želeno fakulteto. Poleg utrjevanja
štiriletne snovi so bili torej moji možgani obremenjeni še z razmišljanjem o negotovi
prihodnosti in izzivih, ki jih je le-ta prinašala. 12 let mojega izobraževanja je potekalo
precej gladko, zdaj pa je šlo zares. Še vedno nisem čisto prepričana, ali je 18-letni
mladostnik že pripravljen sprejemati odločitve, vezane na njegovo poklicno pot, pa
vendar sem sama s svojimi izbirami zadovoljna in bi se še enkrat odločila enako.
Za študij psihologije sem se odločila, ker me že od nekdaj zanimata posameznikovo
dojemanje sveta in odzivanje na okoliščine, v katerih se znajde. Želela sem izvedeti čim
več o tem, kako ljudje čustvujemo, kaj nas motivira in kaj ne, kako občutimo in
zaznavamo svet okoli sebe, česa se lažje naučimo in česa težje, kako delujejo naši
možgani, na kakšen način tvorimo medosebne odnose, kaj vpliva na našo samopodobo
in samospoštovanje, mislimo večinoma pozitivno ali smo sami sebi največji sovražnik. S
svojim vedenjem, osebnostjo in duševnimi procesi namreč oblikujemo okolje, v katerem
bivamo. Podlaga vsem tem vprašanjem, ki se mi še vedno porajajo, pa je bila seveda
tista pristna intuitivna želja pridobiti čim več znanja in ga uporabiti za pomoč in svetovanje
drugim.
Skozi celoten študij sta me najbolj zanimali pedagoška in razvojna psihologija. Vedno
sem sebe videla bolj v šoli ali razvojni ambulanti kot pa v kadrovski službi nekega
podjetja. Bolj sem si želela stika z odraščajočimi posamezniki kot pa odraslimi, katerih
identiteta je že dokončno oblikovana. V obdobju odraščanja se posameznik tudi uči
soočanja z različnimi izzivi in preprekami, ki mu pridejo na pot, spoznava in išče samega
sebe ter svoj prostor pod soncem. Ko pomislim nase v najstniških letih, bi si želela
iskrenega pogovora z nekom zunaj svojega družinskega okolja, ki bi mi razložil, da se
hormoni enkrat uravnovesijo in vse turbulence minejo.
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Ravno zaradi želje po delu z mladostniki je mojo pozornost pritegnil javni razpis
Ministrstva za šolstvo z naslovom Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja.
Študij psihologije sem zaključila novembra 2017 in bila ravno v iskanju prve zaposlitve
oziroma pripravništva, tako da je ta razpis prišel mimo kot naročen. V okviru svojega
študija sem se seznanila z delom v vrtcu, osnovni in srednji šoli, o delu v dijaškem domu
pa nisem vedela praktično ničesar. Te izkušnje torej še nisem imela in že zaradi tega mi
je predstavljala svojevrsten izziv. Služba se mi je zdela odlična priložnost za pridobivanje
prvih delovnih izkušenj in kasnejše opravljanje strokovnega izpita, zato sem bila zelo
vesela povabila ravnateljice na razgovor.
Ravnateljica je bila tudi tista, ki je name naredila največji vtis in moji prvi občutki o domu
so bili, da je to ustanova, kjer avtoriteta še obstaja in kjer zaposleni z dijaki delajo
strokovno in resno. Priznam, da sem bila na začetku kar prestrašena, saj je delo v
dijaškem domu specifično in precej bolj nepredvidljivo ter prilagodljivo kot na primer v
šoli. Prav tako se dijaki do vzgojiteljev vedejo drugače kot do profesorjev, zato je treba
biti v postavljanju mej vztrajen in dosleden. Potrebno je biti tudi iznajdljiv, jim vzbuditi
zanimanje in kakovostno osmisliti njihov prosti čas. Kljub začetni prestrašenosti pa sem
bila tudi hvaležna za priložnost in nestrpno čakala na začetek službe. Veliko je k temu
pripomogla tudi ravnateljica s koristnimi nasveti iz svojih dolgoletnih delovnih izkušenj.
K privajanju na delo mi je pomagal tudi konkreten načrt, ki sva ga sestavili z ravnateljico,
tako da sem bila že takoj na začetku seznanjena z nalogami, ki jih bom morala opraviti.
Ravno ta občutek varnosti in stabilnosti, ki sem ga dobila ob sklenitvi pogodbe, mi je
pomagal, da se zaradi svojega pomanjkanja prakse nisem počutila nemočne in sem na
delo lahko prišla z dobro dozo optimizma, pripravljena na opazovanje in vpijanje znanja.
V ogromno pomoč mi je tudi mentor, ki mi ga je določila ravnateljica, saj je pri svojem
delu zelo dosleden in strokoven, po drugi strani pa tudi zelo blizu dijakom. Tudi ostali
zaposleni so me lepo sprejeli in kljub temu, da sem v timu najmlajša, je naš odnos že od
prvega dneva dalje enakopraven in zelo kolegialen. Pri dijakih sem bila malo skeptična,
ali me bodo sploh opazili in želeli komunicirati z menoj, vendar je po enem tednu
prevladala njihova radovednost in z večino sem zdaj, po dveh mesecih, že vzpostavila
nekakšen odnos. Vsi skupaj smo še v procesu spoznavanja in privajanja drug na
drugega, prav tako mi za enkrat še ni bilo treba ukrepati v kaki resni vzgojni problematiki.
Po dveh mesecih se še vedno vsak dan naučim nekaj novega oziroma sem izpostavljena
neki novi situaciji. V službi se počutim dobro, saj skozi svoje delo in komunikacijo tako z
dijaki kot sodelavci spoznavam tudi samo sebe v tej vlogi. Najtežje od vsega se mi zdi
vzpostavljanje avtoritete in dosledno postavljanje mej. Mladostniki so skupina s
specifičnimi potrebami in odnosom do sveta. Svoje mnenje izražajo glasno in brez dlake
na jeziku, so kritični, včasih tudi uporniški, in na svoja vprašanja zahtevajo argumentirane
odgovore. Čeprav mi je delo z njimi v veselje, pa jim včasih uspe sprožiti prav vse
obrambne mehanizme, ki lahko človeka vržejo iz tira. Sama to jemljem kot izziv in
pridobivanje trde kože. Kar vedno bolj razumem, je torej to, da mora človek vsakodnevno
delati na sebi, ostati pozoren, prisoten, potrpežljiv, sprejemajoč, (si) zaupati in biti odprte
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glave za vseživljenjsko učenje. Vsekakor se veselim nadaljnjih izkušenj in lahko rečem, da
se je s to službo začelo krasno novo poglavje mojega prehoda v odraslost.
NINA MIKIĆ
PRILJUBLJENE DEJAVNOSTI DIJAKOV:

peka piškotov
obnavljanje stolov

maketarstvo
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V mozaik življenja v Centru KORAK prostovoljci vztrajno in zadovoljno dodajajo
raznobarvne kamenčke vsebinske pestrosti, dinamike in inovativnih idej, hkrati pa
predstavljajo enega oprijemljivejših elementov širjenja socialne mreže naših uporabnikov.
Sodelovanje s prostovoljci v Centru KORAK Kranj je načrtno in strukturirano trdno vpeto v
sistem kakovostnega izvajanja dolgotrajne rehabilitacije oseb s pridobljeno poškodbo
možganov. Tako prostovoljci Centra delujejo na različnih področjih - nekateri so nosilci
skupinskih aktivnosti (npr. Slikarska delavnica, Glasbene urice, Bralna skupina, ipd.),
nekateri z uporabniki delajo individualno (npr. učenje igranja klaviatur ali izvajanje
obravnav po navodilih socialne pedagoginje), nekateri uporabnike spremljajo na izhodih
ali taborih, ali pa je njihov jedrni, a enako pomemben prispevek, podarjen v obliki
druženja.
Ne nazadnje so prostovoljci tiste osebe, ki po eni strani omogočajo izjemno vsebinsko
pestrost programa, hkrati pa uporabnikom omogočajo lažje vključevanje v lokalno
skupnost in v nekaterih elementih razbremenjujejo kader.
Za razliko od strokovnih delavcev Centra imajo lahko prostovoljci, ki so manj
obremenjeni z določenimi zahtevami delovnega mesta, bolj spontan pristop do
uporabnikov, kar pripomore k oblikovanju pristnejšega odnosa med njimi, na ravni
celotne institucije pa ima prostovoljstvo ugoden vpliv na sproščeno klimo in ravno
pravšenj občutek domačnosti.
Prostovoljstvo lahko, nedvomno, prinese mnogo koristi in izkušenj tudi samemu
prostovoljcu, kar se posredno izkazuje preko intenzitete obiskov in dolgotrajnosti obdobij,
ki jih prostovoljci naklonijo Koraku. V letu 2017 smo tako sodelovali s 36 prostovoljci, ki so
v Centru KORAK opravili 2235 ur prostovoljnega dela, nekateri pa z nami sodelujejo že
več kot desetletje.
Tako pozitivna izkušnja sodelovanja s prostovoljci ni samoumevna, ampak je plod
aktivnega, strokovnega in sistemskega vodenja (mentorstvo in podpora, stalno
evalviranje dela, motiviranje, razbremenilni pogovori,.. ) s strani strokovnega kadra.
Vsakega prostovoljca pred nastopom dela v Centru KORAK ustrezno usposobimo
(predstavitev posledic poškodb možganov in upoštevanje le-teh pri delu, Kodeks etičnih
načel v socialnem varstvu, Predpisi iz področja varstva osebnih podatkov in varnosti pri
delu, izobraževanje o postavljanju meja, transferji,…). Poleg tega enkrat letno
organiziramo tudi dan za naše prostovoljce, ki je predvsem dan zabave in druženja
(fotografije v prispevku). Čeprav delo s prostovoljci torej zahteva precej časa, s tem
vseeno veliko pridobijo na prvem mestu naši uporabniki in ne nazadnje družba preko
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preventivnega delovanja prostovoljcev, zato načrtujemo vključevanje prostovoljcev tudi v
bodoče.
Namesto zaključka pa še misel Korakovega prostovoljca Vlada, prebivalca Zlatega polja:
S Korakom kot prostovoljec sodelujem že več let – včasih kot fotograf, včasih za
uporabnike pripravim kakšno potopisno predavanje, včasih pa se tam ustavim zgolj na
obisku, kot prijatelj obišče prijatelja. In zakaj se vedno znova rad vračam k njim v KORAK?
Zaradi njihove iskrenosti, srčnosti in veselja, ki ga vidim v njihovih očeh, ko me zagledajo.
Marjan Kalamar, center KORAK

Dan za Korakove prostovoljce 2018:

foto: Vlado Sofronievski,
Korakov prostovoljec

