
Mama je ena sama

Mama je ena sama,
prva radost je mama,

prvi spev nina-nana,
prva beseda:  mama!

Dajmo vse rože mami,
dajmo vsa sonca mami,

pesem, ki v nas se drami,
dajmo, zapojmo mami:

naj ne ostane brez mame
nihče na širnem svetu,

naj žive naše mame,
mame - najlepše na svetu!

(T. Pavček)



Velika noč je največji krščanski praznik ob katerem se spominjamo Jezusovega trpljenja, križanja in vstajenja. Svoje korenine ima  globoke in segajo 
vse do  predkrščanske dobe. Praznujemo   ga v obdobju spomladanskega enakonočja v času prebujanja pomladi. Stara ljudstva so takrat praznovala 
začetek novega leta, novega cikla in življenja.  Po običaju  na veliki petek in veliko soboto vsa zemlja žaluje in takrat ne delamo  na polju in ne na vrtu.  
Na veliko nedeljo pa naj bi se še pred sončnim vzhodom odpravili po studenčnico, ki ima v sebi kristal nesmrtnosti (živa voda) in jo uporabimo za 
posebne priložnosti. Vedno se praznuje v nedeljo. Kot vsi  premični prazniki  ne glede na to, da se ne menja dan, se menja datum praznovanja. Datum 
se določa s posebnimi izračuni na osnovi astronomskih meritev (po prvi spomladanski polni Luni – po pomladnem enakonočju).  
V tem času pripravljamo različne jedi, ki imajo simboličen pomen.  
Pirhi simbolizirajo kaplje Kristusove krvi  obenem pa  novo stvarjenje 
in upanje.  Jajce simbolizira življenje, ki se poraja iz lupine, zavetje in 
varnost. Šunka  predstavlja Kristusovo telo,  hren pomeni trpljenje in 
žeblje s katerimi je bil Kristus pribit na križ. Potica je okrogle oblike in 
spominja na krono. Spomin na njegovo žrtev predstavlja kruh, ki nas 
tudi opomni  na njegove besede: »Jaz sem kruh življenja«.  Pripravljene 
jedi se položijo v košaro in pokrijejo z belim prtičkom in nato odnesejo 
v cerkev za velikonočni blagoslov (»žegen«).  Po blagoslovu so 
pripravljene za velikonočni zajtrk.   

Nasveti za barvanje jajc z naravnimi sestavinami:

Preden se lotite barvanja je dobro, da poskrbite, da so vsa jajca približno enake barve (npr. rjava). Pri samem barvanju pa je priporočljivo, da v 
mešanico barve (če se boste slučajno vseeno odločili za komercialno verzijo) kanete par kapljic kisa. 
Barvanje jajc s čebulnimi listi
Jajca najprej obrišite s krpo, ki ste jo namočili v kis. Nato pa ovijte okoli obrisanega jajca čebulni olupek, katerega pritrdite na jajce s kakšnim 
trakom ali uporabite stare nogavice. Nato jajce postavite v vrelo vodo in ga skuhajte do trdega. Ta način verjetno poznamo skoraj vsi, saj je to 
najbolj osnoven način barvanja.
Borovnice za modro barvo
Če želite dobiti moder odtenek barve, uporabite kandirane borovnice ali pa sok borovnic, ki ga zmešate z vodo, v kateri skuhate jajce. Za bolj 
temne odtenke uporabite več borovnic.
Rdeči pirhi
Rdečo ali roza barvo boste dobili z rdečo peso, malinami, ribezom, posušenimi cvetovi hibiskusa, … Seveda pa bodite previdni, da vam to barvilo 
ne kane na vaše najljubše oblačilo, saj ga boste zelo težko sprali iz oblačil.
Špinača jih obarva zeleno
Zelen odtenek boste dosegli z listi špinače. Za bolj svetle odtenke zelene pa lahko uporabite tudi olupke zelenega jabolka.
S korenčkom do rumene
Rumena barva  
pa bo prišla iz korenja, semen zelene, žafrana ali kurkume.
Mogoče te naravne barve za pirhe ne bodo tako močne in intenzivno izstopale kot umetne, so pa vsekakor bolj zdrave pa še okolju boste malo 
pomagali s tem.
Velike noči ne praznujejo povsod tako kot pri nas. Nekje je to je to čas bitke med spoloma, drugje osrednjo vlogo igra velikonočni zajček, v Skan-
dinaviji pa je to čas kriminalnih zgodb. Kakor koli že, pomembno je, da je to  praznik, ob katerem se običajno zbere vsa družina.

Želimo Vam  lepe velikonočne praznike
Člani sveta  Krajevne skupnosti  PLANINA IN HUJE

BELOKRANJSKE PISANICE
Za velikonočne praznike so se po tradiciji Belokranjci začeli 
pripravljati že v zimskem času, ko so se poleg tkanja ukvarjali 
tudi s poslikavo jajc. Za svoje delo so potrebovali jajce, čebelji 
vosek, pisač, svečo, nad katero so ga topili, rdečo barvo, črno 
barvo in ročne spretnosti. Tako so nastali čudoviti ornamenti. 
Pisanice so izdelovale predvsem dekleta, ornamente so 
pogosto dopolnile z napisanim verzom. Na praznik so svojo 
najlepšo pisanico poklonile fantu in mu tako izkazale ljubezen. 
Obdarile so tudi svoje botre in prijatelje. Ljubiteljsko je začel 
zbirati in odkupovati belokranjske pisanice z najlepšimi motivi 
učitelj Božo Račič. V kraju Adlešiči je leta 1919 nastopil službo 
učitelja in spodbujal dekleta in žene naj ustvarjajo pisanice 
po tradicionalnem izročilu. Uspelo mu je in leta 1920. je bila 
v Ljubljani razstava kar 700 belokranjskih pisanic. Metlika 
je imela svojo tehniko izdelovanja pisanic in sicer tam pirhe 
imenujejo drsanke.
S pirhi sta povezana tudi običaja sekanja in kotaljenja pirhov.
»Belokranjske pisanice« so tudi simfonična skladba 
slovenskega skladatelja Danila Bučarja.

VELIKA NOČ
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OBČINA ŠENČUR

Dom upokojencev Kranj v novi (pre)obleki

Pomlad. Prišla je naenkrat, v polnem razmahu. Listni popki so se v tednu dni
razvili v liste, magnolije se bohotijo po vrtovih, sonce ima vsak dan večjo
moč. In s pomladjo prihaja v ljudi nova energija, nova volja, nove ideje. 
Stanovalka Doma upokojencev Kranj ga. Frančiška Fortuna je ob dnevu 
knjige pri 89-letih izdala svojo prvo zbirko pesmi in razstavila svoje slike, 
ki jih ustvarja zadnjih 19 let - človek nikoli ni prestar, da uresniči svoje sanje.

Dom danes ... ... in po prenovi

Informacije:
Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj, T: 04/280 13 00

Pomoč na domu: T: 04/280 13 10

Tudi delavci načrtujemo prihodnost, priprave na adaptaci-
jo Doma so v polnem teku - uspešni smo bili na javnem
razpisu za pridobitev (EU) kohezijskih sredstev. Odobrili so
nam 1,176 mio evrov (kar predstavlja 90 odstotkov upravi-
čenih stroškov, brez projektov, DDV in ostalih del) za pro-
jekt Energetske sanacije doma upokojencev. Žal je to za-
enkrat le odobreno, kdaj in koliko pa bomo lahko koristili,
ne ve nihče. Kljub temu se v celoti pripravljamo na adap-
tacijo za prenovo fasade veh petih stavb Doma in zame-
njavo stavbnega pohištva, kar je za stanovalce ključnega
pomena, da pozimi ni hladno in ne piha skozi 40 let stara
okna, poleti pa ne neznosno vroče. Za skupno investicijo
bo potrebno odšteti 1,5 mio evrov. V prihodnjem letu
bomo uredili še vso ostalo energetsko sanacijo doma

(sončne kolektorje, toplotne črpalke, prezračevalni sistem,
racionalizacija kurjave,...). Letos želimo nadaljevati še s
prenovo ambulante in računovodstva ter sejne sobe, žele-
li bi razširiti avlo, saj se stanovalci najraje zadržujejo prav
tam, kjer se kaj dogaja, kjer je najbolj živahno. 
Veliko sprememb se nam obeta, zato bo zelo pomembno
sodelovanje prav vseh in prav vsakega posebej: s strani
delavcev timsko delo, veliko energije in pripravljenosti na
zahtevne naloge, ki nas v primeru adaptacije čakajo, s stra-
ni stanovalcev in svojcev pa veliko potrpljenja in razume-
vanja, saj vsaka takšna prenova s seboj prinaša tudi veliko
neprijetnosti. 
Naj bo pomlad za vse nas čim bolj radodarna s pozitivno
energijo in dobro voljo!
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V lanskem letu smo v sodelovanju z Mestno občino Kranj aktivno pričeli z akcijo, s katero vas ponovno opozarjamo, kako pomembno je pravilno 
ravnanje z odpadki. Vse informacije o pravilnem ravnanju z odpadki najdete tudi na naši posebni spletni strani www.krlocuj.me. V prihodnjih 
mesecih bomo izdali tudi tiskan abecednik in vam s tem pomagali pri vsakodnem ločevanju z odpadki.
V sklopu akcije Ločevanje je zakon smo pripravili več opozorilnih nalepk, s katerimi vas individualno na terenu opozarjamo na nepravilnosti pri 
odlaganju odpadkov. Do sedaj smo vas opozarjali z rumeno nalepko na zabojniku.
 Vse tiste, ki se še vedno ne zavedate pomembnosti ločevanja odpadkov, bomo po novem opozorili z oranžno nalepko, ki bo vsebovala tudi 
opozorilo, da boste morali v primeru neupoštevanja naših navodil, v prihodnje morali za nepravilno odlaganje odpadkov plačati stroške 
dodatnega sortiranja. Rumeni nalepki bo sledila rdeča nalepka, na podlagi katere vam bomo dodatno ločevanje odpadkov tudi dejansko 
zaračunali.  
Dodatno vas z modro nalepko opozorimo na prepoln zabojnik in vam predlagamo najem večjega zabojnika.

Akcija Ločevanje je zakon se nadaljuje

Se zaradi preveč odpadkov, pokrov vašega zabojnika ne zapira?                                      
Odločite se za najem večjega zabojnika!

Še vedno ne upoštevate pravilnega ločevanja odpadkov? 

Znebimo se stare navade, da vsi odpadki sodijo 
v en koš. Naj ločevanje odpadkov postane naša 
vsakdanja navada, ki ne zahteva veliko truda in 
časa, le malo dobre volje. Plastenka v zabojniku 
za odpadno embalažo prinese veliko koristi, 
medtem ko plastenka v zabojniku za mešane 
odpadke ali celo v naravi povzroči veliko slabega. 
Izgovorov, zakaj še ne ločujete odpadkov, ne 
sme biti več!



1. Ločevanje odpadkov je obvezno za vse povzročitelje odpadkov.

2. V zabojnik za mešane komunalne odpadke sodijo samo odpadki, ki se ne predelajo (kosti, manjše količine surovega mesa, onesnažena 
embalaža, palčke za ušesa, higienske vložki in robčki, plenice, celofan, cigaretni ogorki, fotografije, flomastri, svinčniki, glavniki, zobne 
ščetke, igrače, kasete, kristal, lepilni trakovi, lončena, glinena in keramična posoda, …).

Vanj ne odlagamo odpadne embalaže, bioloških odpadkov in ne nevarnih odpadkov.

3. V zabojnik za biološke odpadke sodijo kuhinjski odpadki (zelenjavni odpadki, olupki in ostanki sadja, ostanki hrane, čajne in kavne usedline, 
jajčne lupine, pokvarjeni prehrambni izdelki (brez embalaže), vrtni odpadki (lesni ostanki in žagovina neobdelanega lesa, zemlja iz loncev, 
rože, plevel, tanke veje, listje, trava, ostanki rož) ter papirnati robčki in brisačke.

V zabojnik ne odlagamo kosti, manjših kosov surovega mesa, pepela, olj in ostalih tekočin, poginulih živali, kož, iztrebkov malih živali, odpadne 
embalaže, nevarnih odpadkov, bioloških odpadkov z embalažo in ostalih mešanih odpadkov.

4. Bioloških odpadkov ne odlagamo v navadnih plastičnih vrečkah, uporabiti moramo biorazgradljive papirnate vrečke ali vrečke iz posebne 
folije. Kuhinjski in vrtni odpadki sodijo izključno v kompostnik ali zabojnik za biološke odpadke.

5. V zabojnik za odpadno embalažo sodi kovinska embalaža (pločevinke od pijač, konzerve prehrambnih izdelkov, kovinski pokrovi kozarcev, 
zamaški ...), plastična embalaža (plastenke od pijač in živil, embalaža od praškov, mehčalcev, kozmetike, plastični kozarčki in lončki, vrečke, 
folije ...), papirna embalaža (manjše kartonske škatle živil in podobno) in sestavljena embalaža (tetrapak - embalaža od mleka, sokov ...).

V zabojnik za odpadno embalažo ne sodijo steklo, steklena embalaža in časopisni papir. Te odpadke odložimo na najbližjem ekološkem otoku.
Prav tako v zabojnik za odpadno embalažo ne sodijo embalaže nevarnih snovi ali njihovi ostanki (motorna olja in druge vrste mineralnih olj, 
pesticidi, barve, laki, redčila …).

6. Embalaža mora biti izpraznjena in stisnjena. 

7. Nevarne odpadke, kot so zdravila, čistila, laki, barve, odpadno jedilno in motorno olje, akumulatorji, baterije, lepila, spreji oz. ostale izdelke, 
ki vsebujejo nevarne snovi, zbiramo ločeno. Oddamo jih v zbirnem centru ali v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov.  

8. Dodatno lahko vse vrste odpadkov odpeljemo v zbirni centri za ločeno zbiranje odpadkov,  namenjen dodatnemu ločevanju odpadkov in      
večjim količinam odpadkov. Vsako gospodinjstvo lahko enkrat mesečno brezplačno odda do 1 m³ odpadkov ter kosovne odpadke. 

9. Odvoz kosovnih odpadkov lahko naročite z dopisnico Komunale Kranj.

10. Ko prenavljamo stanovanje, hišo ali imamo naenkrat večje količine odpadkov pri Komunali Kranj najamemo večji zabojnik za dan ali več. 
Izbiramo lahko med zabojniki za 5, 10, 12, 15 ali celo več odpadnega materiala.

11. Odlaganje odpadkov poleg zabojnikov je kaznivo. Če imamo občasno več odpadkov, kupimo na sedežu Komunale Kranj vrečko za 
mešane komunalne odpadke oz. vrečko za odpadno embalažo, označeno z logotipom Komunale Kranj. Odločimo se lahko tudi za zamenjavo 
obstoječega zabojnika z večjim.

Več informacij na spletni strani www.krlocuj.me.

11 OSNOVNIH PRAVIL ODGOVORNEGA RAVNANJA Z ODPADKI



Svetosavčani, to smo mi!
Naj omenimo nekaj projektov in programov:

• »Dnevi srbske kulture«

• Folklorna prireditev »Razigrana mladost«

• Celovečerni koncert  »Đurđevdanske igre«

• »Krajiško Prelo«

• Izdajanje časopisa  »Naš glas«

• Festival tradicionalnih pesmi »Pjesma roda mog«

• Dramsko literarni večer

• Izid CD-ja Krajiških momaka

• Organizacija nogometnega turnirja in piknika

• Izmenjave med društvi iz matične države 

• Gostovanja  vokalne sekcije »Krajiški momci (Bosna, Srbija, Slovenija, 

Rumunija, Švica),

• Gostovanja  dramske sekcije v mestih po Sloveniji

Kulturno društvo Brdo je bilo ustanovljeno  leta 1994. Njihovo 
delovanje temelji na  dobrodelnem, športnem, kulturnem, družabnem 
in izobraževalnem delu.
Na osnovi doseženih rezultatov in  številnih kvalitetno opravljenih 
projektov je Ministrstvo za kulturo RS  (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost,  kulturo in šport) dodelilo  kulturnemu društvu Brdo status 
društva, ki  deluje v  javnem interesu na področju kulture v Republiki 
Sloveniji.
Od približno 400 članov je kar 150 izmed njih plesalcev, ki so bili že 
trikrat evropski prvaki. Pri tem je zanimivo, da je članstvo v KD Brdo 
družinsko. »Če je član oče, so avtomatično tudi žena in otroci in 
obratno«, je nekoč izjavil g. Milan Glamočanin.

Društvo ohranja nacionalno, kulturno in duhovno identiteto, srbsko 
kulturo pa predstavljajo v pozitivni luči in tako bogatijo slovenski 
kulturni prostor. Društvo deluje na kulturnem, izobraževalnem, 
informativnem in rekreativnem področju, najbolj prepoznavni pa so 
po folklorni dejavnosti.
Ob številnih prireditvah, ki jih društvo organizira ob enem tečejo 
še številne druge redne aktivnosti. Društvo ima sekcije s področja  
folklore, drame, športa in šaha, planinarjenja, literature in petja. Več 
o njihovih sekcijah lahko preberete na spletni strani društva. Folklorna 
skupina ima več kot 25 nastopov v sezoni. Redno se udeležujejo 
prireditev Evropske srbske folklore, kjer so bili leta 2010 zmagovalci. 

Društvo je redni član SDSS (Saveza srpskih društava Slovenije)
 in CIOFF (Svetskog folklornog udruženja).

KULTURNO DRUŠTVO BRDO

SRBSKO KULTURNO IN PROSVETNO 
DRUŠTVO SVETI SAVA

Srbsko kulturno in prosvetno društvo Sveti Sava Kranj je ustanovljeno 
leta 1990 v Kranju. Namen društva je ohranjati in negovati srbsko 
kulturo. Društvo je znano po organizaciji številnih dogodkov, med 
njimi zagotovo izstopata tradicionalna Svetosavska proslava, 
ki velja za osrednji dogodek v počastitev dneva svetega Save v 
Sloveniji. Ne gre pa spregledati tudi Svetosavski folklorni festival, 
ki ga najstarejše srbsko društvo pripravlja v starem mestnem 
jedru vsako leto v septembru. V okviru društva deluje folorna, 
pevska, športna, literarna, dramska in planinska sekcija. Posebno 
mesto v društvu pa ima tudi Svetosavska galerija, ki nekajkrat 
letno pripravi skupinske in induvidualne razstave različnih likovnih 
umetnikov. Dodamo lahko še, da v okviru literatne sekcije vsako 
leto posrežemo z novo knjigo, letos pripravljamo izdi zbirke pesmi 
različnih avtorjev srbskega porekla, ki živijo in ustvarjajo v Sloveniji. 
Naša vrata so vedno odprta za nove člane. Če bi se radi naučili novih 
folklornih korakov ali bili v družbi nasmejanih in pozitivnih ljudi, potem 
se nam pridružite.

S.M.



 Z njo se bodo predstavili še v Domu starejših v Kranju, gostovali  
v slovenski šoli Otona Župančiča v Trstu, povabili pa so jih tudi z 
vrtca Gobica iz Mengša, ki so si igrico izbrali po ogledu na Youtubu. 
Sneguljčica je že tretja predstava mladih igralcev z OŠ Jakoba Aljaža, 
ki si jo lahko ogledate na internetnih straneh. Škoda, da niso posneli 
tudi predstav Pekarna Miš Maš, Zvezdica Zaspanka, Volk in sedem 
kozličkov, Rdeča kapica, Janko in Metka, ki so jih zaigrali prejšnja 
šolska leta.
Pred Sneguljčico je bila na spletu predstava Maček Muri, ki 
so jo vrteli tudi na Gorenjski TV. Prava uspešnica na Youtubu 
pa je Mojca Pokrajculja, ki si jo je ogledalo že več kot 170 000 
obiskovalcev te spletne strani. Vsa leta nastajajo otroške novoletne 
predstave pod mentorstvom ge. Leonide Domajnko. Brez njene 
ustvarjalnosti,spremljanja novosti na področju šolske gledališke 
dejavnosti, strokovnega in profesionalnega odnosa do dela z 
učenci vsega tega ne bi bilo.  Ko so pred nami zaživeli pravljični liki, 
postavljeni v prostor, ki je bil tudi scensko solidno dodelan, smo bili 
vedno znova vsi navdušeni, le redki pa smo vedeli, koliko dela je bilo 
potrebnega, da smo v tistem čarobnem prednovoletnem času lahko 
uživali.  Vedno je tako. Pozorni smo na trenutek, pozabimo pa tiste, 
ki so nam ga omogočili.
Vendar je verjetno sedaj temu do neke mere konec. Zakaj, se boste 
vprašali. Samo poglejte število ogledov predstav, ki so jih naši učenci 
pripravili prav pod vodstvom ge. Domajnko, pa boste videli, da se 
marsikateri nastopajoči lahko skrije pred našimi aljaževci, igralci! 
Prav na vse smo ponosni. Lepo pa je tudi to, da otroci z največjim 
veseljem obiskujejo gledališki klub, tukaj prvič »zavohajo« odrske 
deske in mogoče bo med njimi tudi kak bodoči igralec, igralka ali 
pa režiser. Lahko bo kdo prijel za pero in bo pisatelj ali pa pesnik. In 
vedno bodo ti posamezniki rekli: »Hodili smo na osnovno šolo Jakoba 
Aljaža in tam nas je z umetnostjo zastrupila ga. Domajnko.«

                                                                                                                         
Meta  Žavbi Mrak

Zavod Republike Slovenije za šolstvo  vsako leto podeljuje 
Priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo pri 
razvoju in uvajanju novosti. Letošnja podelitev je bila 14. 
po vrsti. 6. Februarja 2013,   na gradu Cekin v Ljubljani, 
je nagrado  prejel  Razvojni tim za inovacijski projekt 
»OPISMENJEVANJE IN RAZVOJ ČUTIL«  OŠ JAKOBA 
ALJAŽA KRANJ, ki ga sestavljajo učiteljice prvega triletja 
Darja PINTAR, Tatjana MUROVEC, Emina VESELIČ in 
specialna pedagoginja Magda ŠTUPNIKAR.
Priročnik OPISMENJEVANJE IN RAZVOJ ČUTIL je izjemen 
pedagoški dosežek, ki z inovativnim pristopom omogoča 
lažje opismenjevanje  učencev v prvem izobraževalnem 
obdobju. Avtorice so posamezno učno uro podkrepile 
z vajami za razvoj vseh čutil, za razvoj stranskosti  oz. 
lateralnosti, koncentracije, razvijanje motorike, krepitev 
medsebojne strpnosti in dvig učenčeve samopodobe.
Dejavnosti spodbujajo celostni razvoj učenca, socializacijo, 
strpnost, vztrajnost, oblikovanje kolektivov, sodelovalno 
učenje, govorjenje in poslušanje drug drugega ter razvoj 
fine motorike.
Dejavnosti, ki so jih razvile in predstavile v priročniku, 
učinkovito uporabljajo tudi pri vzgojno izobraževalnem 
delu z otroki tujcev, ki se šele uvajajo v naš šolski sistem in 
spoznavajo naš učni jezik.
Pokazalo se je, da šolska praksa nujno potrebuje tak 
priročnik,  saj je bila prva naklada kmalu razprodana in je 
že ponatisnjena.
Svoje delo so predstavile tudi na mednarodni konferenci 
o bralni pismenosti, ki jo je organiziral ZRSŠ na BRDU leta 
2011, po študijskih skupinah in na delavnicah, ki jih same 
organizirajo.
Predstavitev dela vseh  nagrajencev je bila  tudi 13.2.2013, v 
knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu.

 PRIZNANJE BLAŽA KUMERDEJA

O. Š. JAKOBA ALJAŽA

KMALU 200 000 OGLEDOV NA YOUTUBU

Vsako leto najmlajši obiskovalci Novoletnega sejma na OŠ Jakoba 
Aljaža komaj čakajo na novo igrico, ki jo pripravijo člani gledališkega 
kluba. Letos so dramatizirali in odigrali Sneguljčico ter z njo 
razveselili sošolce in malčke iz vrtcev Mojca, Najdihojca, Čebelica, 
Sonček ter oddelkov na OŠ Jakoba Aljaža in OŠ Matije Čopa. 
Sami so (hvala tudi njihovim staršem) pripravili tudi kostume, sceno 
in multimedijske projekcije.
Mladi gledalci so bili navdušeni, nekateri so si igrico ogledali tudi 
večkrat. Aplavz na koncu predstave je bil najlepše plačilo igralcem, 
ki so igrico pripravljali tudi v svojem popoldanskem prostem času in 
ob sobotah.

Obiščite nas v Svetosavskem kulturnem središču na Hujah 19a, v Kranju 
ali pa nas poiščite na svetovnem spletu (www.svetisava.si), spremljate 
nas lahko tudi na družabnih omrežjih Facebook in Twitter.  Pridružite 
se! Postanite del velike družine SKDP Sveti Sava Kranj! Izpolnite pris-
topnico in nam jo vrnite na SKPD Sveti Sava Kranj, Zlato polje 2a, 4000 
Kranj ali na Svetosavsko kulturno središče, Huje 19a, 4000 Kranj. Pris-
topnica je na voljo tudi na spletni strani društva, obiščite nas na www.
svetisava.si. 

Igor Kalabič



Na ta način  lahko tudi sami prispevamo k varčevanju, kar je v 
današnjem času zelo pomembno. Radiatorje je zagotovila Mestna 
občina Kranj, za termostatske ventile in izvedbo del pa je poskrbelo 
podjetje EL-TEC Petrol. 

Isto podjetje je financiralo tudi zamenjavo panoramskih sten in 
izdelavo fasade v tem delu. Izvedba fasade v celoti še ni zaključena 
zaradi neprimernih temperatur.  Ob  izboljšanju vremenskih pogojev 
se bodo dela nadaljevala  in zaključila. 

NAŠE KOŠARKARICE BLESTIJO NA PARKETU

Košarkarice Osnovne šole Staneta Žagarja iz Kranja imajo za seboj 
lepo sezono.
Dekleta letnika 1998 in mlajše so svojo pot začele na občinskem 
prvenstvu v Kranju, kjer so osvojile 2. mesto. Od njih je bila boljša 
ekipa Stražišča, a to je bilo vseeno dovolj, da so se uvrstile v nadaljnje 
tekmovanje. Na področnem prvenstvu Gorenjske, ki je potekalo v 
Žireh, so osvojile 3. mesto. Prve tri ekipe pa so si priborile mesto med 
najboljšimi 24 ekipami v državi. Turnir je gostila Športna dvorana na 
Planini. Poleg naših deklet sta na turnirju nastopili še šoli iz Postojne 
in Ljubljane. V treh tekmah smo spremljali napet boj za vsako žogo. 
Kranjčanke so ugnale ekipo iz Ljubljane, nato pa izgubile proti 
Postojni za vsega 2 točki, a je bilo to vseeno dovolj za napredovanje 
med najboljših 16 šol v državi. Tudi ta turnir je gostil Kranj. Varovanke 
trenerja Siniše Banoviča so imele dovolj 2. in 3. mest, zato so se trdno 
odločile, da tokrat osvojijo 1. mesto v skupini. Po dveh izjemnih 
predstavah Eve Rechberger jim je to tudi uspelo. O. Š. STANETA ŽAGARJA
Padli sta tako Osnovna šola Žiri kot tudi Osnovna šola Karel Destovnik 
Kajuh. S tem so se mlade Kranjčanke uvrstile med osmerico najboljših. 
Omeniti velja, da sta v ekipi le 2 igralki letnika 1998, vse ostale pa so 
mlajše, kar pomeni, da je pred košarkarsko ekipo OŠ Staneta Žagarja 
lepa prihodnost.

Izjava trenerja Siniše Banoviča: »Najprej bi igralkam in celotni šoli čestital 
za ta lep uspeh. Letošnji rezultat ni samo plod dela v tej sezoni, ampak 
je plod načrtnega dela zadnjih treh let. Vesel sem, da nam je v treh letih 
uspelo dvignit število košarkaric na šoli iz 14 na 56 in na to smo res lahko 
ponosni. Uspeh, kot je uvrstitev med prvih 8 v državi, je skupek dobrega 
dela in dobrih pogojev s strani šole. Tu mislim vse, od gospe ravnateljice, 
učiteljev in tudi čistilk, ki mi pomagajo na vsakem koraku.  

Literarni natečaj Z domišljijo na potep je 
letos potekal že enajstič. 
S svojim literarnim prispevkom je člane 
strokovne žirije prepričala in si prislužila 
izid lastne knjige učenka OŠ Jakoba Aljaža 
Pika Kristan. 
Napisala je roman Ognjena lutka. To je že 
njena druga knjiga, saj ji je založba tudi na 
lanskem natečaju natisnila roman Tik Tak. 
V Cankarjevem domu na Vrhniki je bila 14. 
marca 2013 slovesna podelitev priznanj, 
na katero so bili povabljeni vsi sodelujoči 
avtorji in mentorji.
Podelitev je vodila vodja projekta ga. Tjaša 
Zorc Rupnik, pomagali pa so ji igralka Nina 
Valič, Rado Mulej in raper Denis Porčič 
Chorchyp.

Na Piko smo na OŠ Jakoba Aljaža zelo ponosni.

Domišljija je tista čarobna točka, v kateri se konča 
konec in se prične neskončnost ...

Cene kurilnega olja se v zadnjem času dvigujejo visoko v nebo. 
Odločitev, da se na šoli  zamenja energent zaradi zelo velike porabe 
kurilnega olja, je bila pri podjetju EL-TEC Petrol  načrtovana že v letu 
2010. Preklop na zemeljski plin  je bil izveden konec februarja 2013. 
To je bil celovit projekt mnogih pomembnih udeležencev – izvajalcev 
posameznih etap.  Najbolj pomembno je, da naprave delujejo 
brezhibno in da se bodo z novim energentom stroški ogrevanja 
občutno zmanjšali.
Istočasno je podjetje EL-TEC PETROL pričel  izvajati tudi kogeneracijo. 
Priklop še ni izveden, ker čakajo dovoljenja vseh pristojnih služb. 
Vesela sem, da so bila opozorila vodstva glede potrebne  obnove 
oken in panoramskih sten slišana, zato zahvala vsem, ki so pripomogli 
k izboljšanju pogojev v šoli. Tople učilnice in dobro počutje  naših 
učencev v šolskih prostorih je tudi eden od pogojev za njihovo uspešno 
delo, kar si učitelji še posebej želimo. 
        

Fani Bevk, ravnateljica

podelitev Kumerdejevega priznanja

Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja Kranj

Na Žagarjevi šoli se je projekt energetske sanacije pričel že med 
polletnimi počitnicami v letu 2012. Tako smo v novo šolsko leto vstopili 
bogatejši: z novimi radiatorji, ki imajo nameščene termostatske 
ventile. To je za šolo velika pridobitev, saj lahko  v  učilnicah sami 
reguliramo temperaturo. 

 Zato bi se jim na tem mestu rad iz srca zahvalil. Z dekleti se bomo na 
polfinalnem turnirju borili po najboljših močeh in verjamem, da lahko 
še enkrat presenetimo.«Uspeh, kot je uvrstitev med prvih 8 v državi, je 
skupek dobrega dela in dobrih pogojev s strani šole. Tu mislim vse, od 
gospe ravnateljice, učiteljev in tudi čistilk, ki mi pomagajo na vsakem 
koraku. Zato bi se jim na tem mestu rad iz srca zahvalil. Z dekleti se bomo 
na polfinalnem turnirju borili po najboljših močeh in verjamem, da lahko 
še enkrat presenetimo.«    
V ekipi sodelujejo: Kristina Gros, Eva Rehberger, Ana Ušaj, Tjaša Rutar, 
Nuša Belehar,Vanja Manojlović, Jana Pristov, Zala Murn, Zala Jenko, 
Larisa Meglič, Anja Zupanec,Samantha Zarnik, Sanja Blagojević.



UČIMO SE RUSKO

Na naši šoli smo letos prvič imeli na 
izbiro izbirni predmet ruščino. Uči nas 
profesorica Neža Zupančič Logar, ki sicer 
poučuje ruščino in francoščino tudi na 
Gimnaziji Kranj. Ruščina nam je všeč,  ker 
je podobna slovenščini, saj je ravno tako 
slovanski jezik in se je zato ni težko naučiti. 
Spoznati pa smo morali novo pisavo, rusko 
cirilico. Tudi ta nam ni delala večjih težav 
pri učenju in  čeprav ima kar 33 črk, smo jih 
hitro osvojili. Najprej smo si pogledali črke, 

ki so enako kot v naši abecedi, potem smo se naučili tiste, ki se pišejo 
enako kot naše, ampak predstavljajo v cirilici druge črke. Na koncu je 
ostalo še nekaj črk, ki jih v naši abecedi ne poznamo. Pripravljali smo 
tudi govorne nastope, kjer smo izvedeli več o Rusiji, v šoli pa smo 
poskusili ruske pirožke, ki smo jih sami spekli doma. Naučili smo se 
nekaj o pozdravih, ruskih imenih, hrani, družini, šoli, poklicih, poslušali 
smo ruske pesmi, pesem Katjuša pa smo se tudi naučili. Gledali smo 
ruske filme in videoposnetke, najbolj pridni pa so opravljali bralno 
značko.

Lana Omejec, 9. B

FLAMENKO, TELENOVELE IN NOGOMET
IZBIRNI PREDMET ŠPANŠČINA 1

Ko omenimo španščino, nam takoj pridejo na misel temperamentna 
sončna Španija in flamenko, Kuba in salsa, telenovele, tortilja in no-
gomet. A španščina je še veliko več, je jezik, ki ga govori okoli 400 mili-
jonov ljudi po svetu in je drugi najpogosteje uporabljan jezik za spora-
zumevanje. Tudi na naši šoli poteka pouk španščine.
In zakaj so se učenci odločili za učenje tega jezika?

- Mislim, da mi bo v življenju prišla prav.  Gabrijela Podržaj, 8. c
- Španščina se mi zdi zelo lep jezik. Ema Zorzut, 9. b
- Želela sem nadgraditi svoje znanje. Renata Stamenkovska, 8. b
- Hotela sem se naučiti kakšen nov jezik.  Sanja Blagojević, 8. b
- Španščina je ne zelo zahteven in lepo zveneč jezik.Armina Feratović, 9. A

ENAJSTA ŠOLA POD MOSTOM

V letošnjem šolskem letu smo se prijavili na tekmovanje Slovenščina 
ima dolg jezik, ki poteka prvo leto in ga tako kot tekmovanje za Can-
karjevo tekmovanje organizira Slavistično društvo Slovenije. Posneli 
naj bi 10-minutni film, ki se mora vsaj v motivih ujemati z literarno 
predlogo. Odločili smo se za Cankarjevo črtico  ENAJSTA ŠOLA POD 
MOSTOM.  Tekmovanje poteka  na treh ravneh – šolsko, regijsko in 
državno, zaključek bo sredi aprila. 
Naša filmska zgodba se z literarno predlogo ujema le v motivu (prava 
in enajsta šola) in se ravno tako dogaja pod mostom, le da gre tu za 
most čez reko Kokro. Sicer pa je zgodba drugačna in postavljena v 
sodobni čas. 
V torek,12. 3., pa smo izvedeli, da se je naš film uvrstil na državno tek-
movanje.

Trener Siniša Banovič

Igrali so: 
Liza Komar
Gabijela Podržaj
Mark Breznik
Gal Grobovšek
Luka Knific
Žak Anžič
Erazem Baškovec
David Kopar

Scenarij:
Gabrijela Podržaj
Liza Komar
Luka Knific

Režija:
Luka Knific
Mark Breznik

Kamera:
Klemen Špilek
Mark Breznik

Mentorici:
Jana Kovač
Darja Lebar

ČEBELARSKI KROŽEK

Čebelarski krožek na Osnovni šoli Staneta Žagarja poteka že drugo 
leto. Obiskujejo ga učenci od četrtega do sedmega razreda osnovne 
šole. Dejavnost izvajamo enkrat tedensko po eno ali dve šolski uri. 
V jesenskem in zimskem času, ko narava miruje,  z učenci spoznavamo 
čebelarsko dediščino, čebelje pridelke, pogledamo kakšen film, 
pripravljamo opremo za naslednjo pomlad itd. V spomladanskem času, 
ko se narava prebuja iz dolgega mirovanja, si v naravi ogledujemo 
medovite rastline, spoznavamo čebelje paše in življenje čebelje družine 
v panju. V veliko pomoč nam je ličen čebelnjak, v katerem imamo osem 
trietažnih AŽ-panjev. Z dejavnostjo, ki ima v Sloveniji bogato tradicijo 
in izreden socialni pomen, želimo učencem približati življenje človeka 
v sožitju z naravo.
Čebele nas spremljajo skozi vse življenje. Kot otrokom nam je 
simbol pridnosti in varčnosti, ko pa odrastemo, občudujemo njeno 
učinkovitost, socialni red in gospodarnost. Čebelarstvo s čebelami 
predstavlja najboljše zdravilo za vse, kar doživljamo v današnjem 
hitrem tempu življenja. Zelo smo ponosni, da ima šola tudi posluh za 
našo dejavnost.

Mentor čebelarskega krožka 
Miha Kozjek 



NI NAM VSEENO - OD DANES DO  JUTRI

SAMODEJNI ZUNANJI DEFIBRILATOR  
- AED ( Automated external defibrillator)

Kako so naprave označene in kje se nahajajo

Osnovna Šola Jakoba Aljaža, Olimpijski bazen, 
Mestna Občina Kranj, Banka Koper, Telekom, 
Mercator center Primskovo, Simobil v Mercator 
centru, Lekarna Planina  v Qulandiji, Iskra 
Emeco,  Sava Tires, Mercator center Savski 
otok;  

Četudi se z njim še nisi srečal, je uporaba povsem enostavna, 
saj ob vklopu aparat prične dajati navodila v slovenskem jeziku. 
Najpomembneje je, da napravo vklopimo (če se ne sama), iz 
embalaže vzamemo nalepki –elektrodi (quick comb),  odstranimo 
zaščitno folijo in ju nalepimo na gol prsni koš žrtve, kot je na njima 
narisano (pod desno ključnico in na levo spodnjo stran prsnega koša, 
pod pazduho).

V trenutku, ko sta elektrodi na svojem 
mestu, prične naprava analizirati 
dogajanje v srcu. V primeru, da oceni, da je 
električni sunek potreben, te na to jasno in 
glasno opozori. Preden pritisneš na gumb 
za elektrošok pa je zelo pomembno, da 
se nihče ne dotika žrtve, tudi ti ne! Zato 
pogledaš okoli žrtve, preveriš, da se je 
ne dotikaš sam, zakričiš »vsi stran!« in 
pritisneš na osvetljeni gumb. Telo osebe 
bo trznilo, ti pa takoj nadaljuješ z masažo 
srca in umetnim dihanjem. Če opaziš 
življenjske znake, npr. da oseba zadiha, jo 
zvrni na bok in pusti elektrode na prsnem 
košu, saj aparat neprestano nadzoruje 
delovanje srca

Če aparat oceni, da električni sunek ni 
potreben, ponovno preveri življenjske 
znake in če jih ni, oživljaj s stiski prsnega 
koša (30 stisov)) in umetnim dihanjem (2 
vpiha)), brez električnega sunka. Aparat 
bo kasneje ponovno preveril srčni ritem.
V primeru, da električni sunek ni potreben, 
pa vseeno pritisneš na gumb, se sunek ne 
bo sprožil, saj ima aparat varovalo. Tako z 
njim nikakor ne moreš škoditi.

POMNI!
• Prilepi elektrodi na gol prsni koš in sledi navodilom!
• Ob električnem sunku se žrtve ne sme dotikati nihče!
• Z AED ne moreš škoditi!

Kako odreagirati ob soočenju z negibno osebo?

Negiben človek pred teboj, ki ne kaže znakov življenja, je mrtev !?   

Če ne boš naredil ničesar,  bo tak tudi ostal!

Ali je res lahko slabše?

Sooči se s situacijo in prični s temeljni postopki oživljanja!!!

OSNOVE OŽIVLJANJA:

Da se telo ohranja pri življenju, morajo biti možgani stalno preskrbljeni 
z kisikom. Kisik se po krvi prenaša do vseh tkiv. ''Črpalka" , ki ta prenos 
omogoča, je srce. Kadar se srce ustavi (srčni zastoj), človek umre, če 
mu takoj ne pomagamo. V nekaterih okoliščinah lahko z defibrila-
torjem ponovno spodbudimo bitje srca. Poškodovanec ima največ 
možnosti preživetja, če zadostimo trem potrebam:

• Dotok s kisikom nasičene krvi v možgane je treba hitro vzp  
                   ostaviti z umetnim dihanjem in zunanjo masažo srca (oživljanje 
srca in dihanja ali OSD).
• Kadar je potrebno, čim prej defibriliramo.
• Poškodovanec mora hitro v bolnico, kjer dobi ustrezno              
pomoč. S takojšnim oživljanjem srca in dihanja bomo morda uspešno 
premostili čas do prihoda kvalificirane reševalne ekipe.

V pomoč pri vsem tem naj nam bo kratica ABC 
A - airway (dihalna pot),
B - breathing (dihanje) ,
C - circulation (krvni obtok)

Vabilo
Krajevni skupnosti Huje in Planina organizirata 11.05. 2013 ob

10.00 uri Test hoje (200 m) Pred in po testu vam bomo izmerili krvni tlak in srčni utrip ter
določili starostni index (DIF)

12.00 uri Merjenje krvnega sladkorja
13.00 uri Predavanji : TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z uporabo Defibrilatorja

PREPOZNAVA ŠOKOVNIH STANJ in zgodnja prepoznava srčnega infarkta

Test hoje se bo izvajal na igrišču za Osnovno šolo Jakoba Aljaža, meritve krvnega sladkorja in
predavanje bodo v prostorih šole. Test , meritve in predavanje so brezplačni.

Naredite nekaj zase in se odzovite na vabilo v čim večjem številu



A - dihalna pot
Preverimo stanje dihalne poti, morebitne 
tujke v    ustih (žvečilni gumi,hrana...) 
odstranimo

Človeka obrnemo na hrbet in mu glavo 
zvrnemo nazaj, ter dvignemo brado in 
spodnjo čeljust (s tem preprečimo, da bi 
jezik zdrsnil v sapnik). Pri manevriranju z 
glavo smo zelo pazljivi (sum na poškodbo 
hrbtenice)

B - dihanje 
Dihanje preverimo z opazovanjem prsnega koša 
(dviganje - spuščanje)

Pri odsotnosti dihanja TAKOJ začnemo z zunanjo 
srčno masažo,saj z masiranjem srca pritiskamo na 
prsni koš (to si lahko predstavljamo hitro in plitko 
dihanje, ki sicer ni idealno, je pa bolje kot nič)

C - krvni obtok
Poskusimo tipati pulz (na vratni arteriji - ob sapniku, na roki..)

Zunanjo masažo srca izvajamo na sredini prsnega koša (sredina grodnice), 
z obema rokama,s sklenjenimi prsti

Globina pritiska naj bo pri odrasli osebi okoli 5 centimetrov

Zunanjo masažo srca izvajamo zelo energično,hitro, v ritmu približno 
100 pritiskov na  minuto, pritiske si glasno štejemo, na vsakih 30 pritiskov 
človeku dvakrat upihnemo  zrak v usta - upih naj traja po 1 sekundo izdih 
ravno toliko

Med tem seveda glasno kličemo na pomoč,saj včasih do prihoda 
reševalcev traja kar dolgo,tako da nam je vsaka pomoč dobrodošla!

Sedaj smo dihalno pot sprostili in lahko začnemo preverjati človekovo 
dihanje! Pokličemo pomoč (112) !

Albina Omejc s.p.
Zavarovalno zastopanje in svetovanje 
Sklepanje vseh vrst zavarovanj 

Pot za krajem 38
4000 KRANJ
GSM: 041 550 124

E-mail: albina.omejc@agencija.si

Tony Delfabro

IMENA NAŠIH ULIC

Rodil se je v  Kranju kot najmlajši izmed 
petih otrok. Po osnovni šoli je obiskoval  
gimnazijo na Poljanah, nato pa na  Filozof-
ski fakulteti leta 1925 dokončal filozofske 
študije z doktorsko tezo O relacijski teoriji 
in pojmovanju fundacije in implikacije s 
predmetno teoretičnega vidika.

KRAJEVNA SKUPNOST HUJE
GOGALOVA ULICA OD 1993, OD 1977 DO 1993 ULICA 
VELJKA  VLAHOVIĆA

KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA

GUBČEVA ULICA  1962

Ambrož - Matija Gubec (madžarsko Gubecz Máté),  hrvaško-zagorski  kmet, 
*  1538, †  15. februar 1573, Zagreb

Matija Gubec je bil skupaj z  Ilijem Gregorićem vodja  slovensko- 
hrvaškega kmečkega upora, ki ga je sprožilo kruto ravnanje 
plemiča  Ferenca Tahyja. V  bitki pri Stubičkih Toplicah so ga 
zajeli in privedli v Zagreb, kjer so ga javno mučili, mu nadeli 
vročo železno krono in na koncu  razčetverili.
Čeprav je bil Gubec poražen, je postal slovensko-hrvaški ljudski 
junak, ki se ga spominjamo tudi v literarnih delih.  Anton Aškerc 
je v spomin nanj napisal balado Kronanje v Zagrebu. V  Gornji 
Stubici je postavljen spomenik Matiji Gubcu in slovensko-
hrvaškemu kmečkemu uporu. Med  drugo svetovno  vojno pa je 
delovala tudi slovenska  Gubčeva brigada v sklopu  NOV in POJ.

- Wikipedija
- Franc Benedik  -  Muzejski svetovalec
- povzetek strokovnega članka 10.02.1999

Ulice, ceste in trgi nekega mesta odražajo splošno sliko 
tega naselja. Tudi Kranj v dogajanjih zadnjih šestdeset 
let ni bil nikakršna izjema. Režim Kraljevine Jugoslavije, 
nacistični okupacijski sistem kot tudi sistem Titove 
Jugoslavije in nazadnje demokratični sistem samostojne 
Republike Slovenije, si je prilastil in vsak za svoje obdobje 
podredil poimenovanje ulic, cest kot in trgov.

Nekaj časa je kot  asistent ostal na 
fakulteti, leta 1927 je bil postavljen 
za suplenta na Državnem ženskem 
učiteljišču v  Ljubljani, leta 1930 pa je opravil državni izpit 
za srednješolskega  profesorja. Leta 1933 je bil imenovan za 
privatnega  docenta za  pedagogiko in na pedagoški katedri 
Filozofske fakultete predaval pedagogiko. Naziv mu je bil za nekaj 
časa odvzet zaradi podpore  Osvobodilni fronti, po osvoboditvi pa 
mu je bil vrnjen. Na  Oddelku je deloval do leta 1966, zadnji dve 
leti celo kot  dekan.Bil je drugi  slovenski univerzitetni  pedagog 
po prof.  Karlu Ozvaldu. Svojo precej izvirno pedagoško teorijo je 
zapustil v več kot 200 objavljenih strokovnih delih.

Vir informacij:



Posebnost vrtca je tudi to, da se v redne skupine vključujejo otroci 
s posebnimi potrebami, kar obogati vsakdanje izkušnje. V skupine 
so integrirani ali pa prehajajo iz razvojnih oddelkov. Njihova prisot-
nost pomeni za ostale otroke pomembno izkušnjo o spoštovanju 
drugačnosti, sprejemajo jih kot sebi enake, s spoštovanjem in em-
patijo. 
Mojčin mlinček pa združuje starše in otroke na jesenskem pikniku, 
pri gibalnih dejavnostih, na skupnih akcijah. Cici vesela šola poteka v 
najstarejših oddelkih, Mojčina gibalna abeceda pa poskrbi za razvoj 
gibalnih spretnosti, za ustvarjalnost na področju gibanja in za razvija-
nje pozitivnih medsebojnih odnosov.

Razvojni oddelki

Razvojni oddelki delujejo v sklopu enote Mojca. Vanj je vključenih 5 
skupin otrok s posebnimi potrebami. Zanje je poskrbljeno s specialno 
pedagoško kot tudi z logopedsko in fizioterapevtsko obravnavo. Otro-
ci si pridobivajo pomembne izkušnje v sobi za sproščanje in v senzorni 
sobi. Na tak način doživljajo, spoznavajo, raziskujejo in občutijo svoje 
telo in prostor okoli sebe.
Vsako leto otroci s svojimi specialnimi pedagoginjami in pomočnicami 
v začetku junija odidejo na krajše letovanje v Planico. 
Nekateri otroci vsaj enkrat tedensko prehajajo v redne oddelke vrtca 
in si s tem odpirajo nove poti k socialnim izkušnjam. Na njihovem delu 
igrišča pa je že začela nastajati čutna pot, za katero si želimo, da bi čim 
prej služila svojemu namenu.  

Kranjski vrtci, ki delujejo na kar šestnajstih lokacijah, so s šestimi 
enotami prisotni tudi v KS Huje in Planina. To so enote Sonček, 
Ciciban, Čebelica, Mojca,  Najdihojca ter enota, ki deluje v OŠ Jakoba 
Aljaža. Otroci, ki obiskujejo te vrtce,  prihajajo predvsem iz bližnjih 
šolskih okolišev, zato imajo veliko možnosti, da spoznajo svoje bodoče 
sošolce že v vrtcu.
Poleg rednega programa po Kurikulumu je skupno vsem enotam prav 
to, da bi bili čim bolj vpeti v
okolje, kjer delujejo. KS Huje in Planina sta sodelovanju zelo naklon-
jeni, kar nas – vrtičkarje – zelo veseli. 
Z veseljem se udeležimo akcij in dogodkov, prav v tem času se spet 
veselimo sodelovanja na pomladni čistilni akciji, ki bo v vrtcih potekala 
v petek, 22.3.2013.
Radi se pohvalimo, da smo eko vrtec, eko vrednote so zdaj že postale 
naš način življenja. Ker je gibanje vsekakor otrokova najosnovnejša 
potreba, smo vključeni v FIT Slovenije, zato naše vzgojiteljice in otroke 
lahko vidite v gozdu, na travniku, na igriščih, morda ravno na poti v 
telovadnico…
Z ZRSŠ sodelujemo v projektu »Razvijanje zgodnje pismenosti v 
vrtcu«, saj se zavedamo, kako pomembno je predbralno obdobje za 
kasnejše uspehe otrok na tem področju.
S projektom »Krepimo družine« dajemo pomen sodelovanju s starši 
in družinami. S skupnimi močmi smo oblikovali vizijo, ki je za vse 
udeležence vzgojno izobraževalnega procesa v vrtcih zelo pomem-
bna in se glasi takole: »V Kranjskih vrtcih otrokom omogočamo igro 
in učenje, staršem zaupanje in zadovoljstvo, zaposlenim pa možnost 
ustvarjalnosti in osebnostne rasti. Smo okolje, kjer spoštujemo sebe, 
drug drugega in se veselimo življenja.«  
Radi smo del omenjenih KS, saj se tukaj počutimo sprejete in pomem-
bne za to  okolje. Želimo si sodelovanja tudi v prihodnosti, z velikim 
veseljem se bomo pridružili skupnim akcijam in aktivnostim, ki bodo 
nov kamenček v mozaiku našega sodelovanja. Svet bo tako spet za 
odtenek svetlejši.

Greta Kutnjak, pomočnica ravnateljice

KRANJSKI VRTCI V KS HUJE IN PLANINA

Enota MOJCA in razvojni oddelki

Enota Mojca je eden največjih vrtcev v Kranju, saj je v njem prostora za 
10 skupin otrok v jaslih in vrtcu, upamo pa, da bomo prostore uredili še 
za dve skupini. Je edini vrtec s telovadnico, zato jo pridno uporabljamo, 
še posebej, kadar je slabo vreme. 
Skupine se pogosto družijo ob različnih dejavnostih tako znotraj kot zu-
naj vrtca. Je prvi vrtec v Kranju, ki si je pridobil eko zastavo, kar pomeni, 
da neguje tudi eko način življenja. Otroci so vajeni ločevati odpadke 
tako, kot je potrebno in svoje izkušnje iz vrtca prenašajo na družino. 

( praznik KS )


