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PlaZo pripeljejo na dvoriSCe
Nove turisticne produkte so predstavljali ucenci sestindvajsetih slovenskih osnovnih sol. Posebno zlato
priznanje za najbolj inovativni produkt leta je prejela OS Smartno v Tuhinju, za najboljso animacijo na
stojnici OS Krize, najbolj vztrajno ekipo promotorjev pa imajo na OS Venclja Perka Domzale.
MAJA BERTONCELJ

Medvode..,, Zakljuaia trznica vseslovenskega ·osnov-·
nosolskega festivala Turizmu pomaga lastna glava je
bila v cetrtek v Medvodah.
Predstavili so se prejemniki
zlatih priznanj , ki jib je strokovna kornisija podelila na
osmih predhodnih trznicah.

komisija je podelila kar 16
posebnih zlatih priznanj.
Prejele so jib tu.di OS Vendja Perka Domzale (za najbolj vztrajno ekipo promotorjev), OS Krize (za najboljso animacijo na stojnici) in
OS Smartno v Tuhinju (za
najbolj inovativni produkt
leta, Loti Baloh je bila razglasena za najboljso promotorko ekipe).

slednjo, med ponudbo za
sproscanje (balami sena, bla:zinami, lezalniki) pa blazino.
»To je osnovni paket Imamo vec paketov: zabavnega,
zdravilnega ali druzinskega. Ce irnate druzino, je res

super, ker lahko zraven dodate se razlicne animacije,
igrala za otroke, ce ste prevec
zaposleni, da bi odsli po nakupib, lahko priskrbimo tudi
hrano _in pijaco,~< je dodala.
Ekipa OS Krize je predstavila

torek, 31. maja 2022

Fridine Vodadivscine, idejo
za bazen, sprostitveni prostor. »Zelo smo veseli, da smo
prisli med najboljse. Nasa
naloga temelji na Tosovem
bazenu, ki je bil prvi v obcini. Ne zdi se nam prav, da se
tako lep prostor ne bi izkoristil, zato smo pripravile predlog, kako bi lahko to obmocje ponovno uporabili v turisticne nainene. Vkljucili .
smo tudi ovco Frido,« pravi
Ana Terziev, OS Vendja Perka Domzale je ustvarila izdelek Vrelcek Domzalko. »To
je vodni kefir in kombuca,
ki je zaradi svoje narave ze

Pet sol z Gorenjskega
Najbolj inovativni
Na ogled je bila ustvarprodukt je ...
jalnost iz kar 26 slovenskih osnovnih sol, med njiIn kaksen je najbolj inovarni tu.di s petih s sirsega ob- tivni projekt leta? » Letos smo
mocja Gorenjske: OS Smar- pripravili projekt najemiplatno v Tuhinju, OS Nak- zo.si. V casu covida-19 smo
lo, OS Krize, OS dr. Janeza pogresali morje, zato . smo
Mencingerja Bohinjska Bi- prisli do i<leje, da pripeljemo
strica in OS Vendja Perka plaza kar na dvorisce: LahDomzale. Mladi so se letos . ko izbirate med bazenom ali
osredotocili na vodo in nje- skafom. Kaj bi izbrali?« me
ne zdravilne ucinke ter izu. je na stojnici OS Smartno v
rnili stevilne nove turisticne Tuhinjunagovorila Julija Reprodukte. Terna je bila na- rnih. Moj odgovor je bil skaf,
rnrec Voda in zdravilni turi- v nadaljevanju sem si med
zem. Petclanska strokovna peskom in mivko izbrala

.

Pokazali znanje francoSCine
Na 19. Frankofonskem festivalu se je zbralo vec kot stiristo osnovnosolcev iz
vse Slovenije, ki jih povezuje ljubezen do francoskega jezika.
MATEJA

RANT

Kranj ·- Po dveletnem premoru zaradi pandernije covida-19 sci se minuli cetrtek
v Kranju na 19. Frankofonskem festivalu znova zbrali osnovnosolci, ki so z glasbo, poezijo in gledaliskimi tockarni predstavili svoje znanje francoskega jezika in poznavanje francoske
kulture. Na ta nacin zelijo
po besedah Draga Zalarja,

ravnatelja Osnovne sole
(OS) Orehek, ki pripravlja festival, pri otrocih zgodaj vzbuditi zavedanje, da
so evropski drzavljani ter da
jirn znanje tujib jez~ov prinasa spoznanja in zavedanje·
o 9bstoju drugih in drugacnih kultur in jezikov. »Otroci z znanjem vec tu.jib jezikov so medkultumo bolj
ozavesceni in strpni.«
V OS Orehek in Slovenskem drustvu uciteljev

.

Ekipa OS Smartno v Tuhinju je inovativen turisticni produkt najemiplazo.si ustvarjala nekaj
mesecev. I Foto: Maja Bertoncelj

francoscine Frankofonski
festival pripravljajo v sodelovanju z Mestno obcino Kranj, Francoskim institutom v Sloveniji, zavodom
za solstvo, ministrstvom za
izobrazevanje, znanost . in
sport ter Zavodom za turizerri in kulturo Kranj. Njihov cilj je poveza_ti slovenske sole, kjer se ucenci lahko ucijo francoscino, omogociti druzenje in izmenjavo izkusenj uciteljev in

Na Frankofonskem festivalu so osnovnosolci iz vse Slovenije z glasbo, poezijo in
gledaliskimi tockam.i predstavili svoje znanje francoskega jezika i~ poznavanje francoske
kulture. / Foto: Gorazd Kavtit

rav'nateljev teh sol ter vzbuditi zanimanje sirse javnosti za francoski jezik in kulturo. Ob teni je Zalar spomnil, da so takrat se Frankofonski dan prvic pripravili
leta 2001, potem ko so v solskem letu 1999/2000 kot
prva sola v Sloveniji ponudili
moznost zgodnjega ucenja
tujib jezikov ze pri najmlajsib v vrtcu. »Za zasluge pri
zgodnjem ucenju tujih jezikov je sola leta 2005 prejela
dve priznanji: Kumerdejevo
priznanje, najvisje drzavno
priznanje na podrocju solstva, in evropsko jezikovno
priznanje.« Poudaril je se,
da irna_najvec zaslug za zgodnje uvajanje tujib jezikov v
njihovi soli takratna uciteljica anglescine in francoscine Hilda Zalokar, pri cemer
sta jo zelo podpirali takratna ravnateljica Ivka Sop.nik
.in dolgoletna predsednica
Slovenskega drustva uciteljev francoscine Jacqueline
Oven. »Znanje tujih jezikov
namodpira vrata vsvetin ponuja najrazlicnejse moznosti,« je se poudaril ravnatelj.
Zato je tudi sedanji predsednik Slovenskega drustva
uciteljev francoscine Marko Drobne zbrane ucence
pozval, naj. se naprej bogatijo svoje znanje francoscine.
Tudi kranjski podfopan Janez C::eme jib je spodbudil,
naj negujejo znanje francoskega jezika in ne dopustijo,
da znanje izgine. Kot je narnrec priznal, je sam ze marsikaj pozabil.

sam po sebi povezan z vodo,
hkrati pa se izjernno zdrav.
Krepi odpomost, pomlajuje
nase telo ...« je povedala Karin Bjelajac.

Letovisce, korita ...
OS Naklo se je predstavila
z idejo Ekoloskega letovisca
Sava, ki bi bilo pod vasjo Okroglo. »V Naklem ni termalne vode, imamo pa dve reki.
Narisali smo tudi nacrt za tri
vrste namestitev in naredili
cutno pot, pri cemer smo se
zgledovali po metodah Kneippa in Riklija,« sta pojasnili Ernilija Kostrun in Veronika Zepic. Ucenci OS dr. Janeza Mencingerja Bobinjska
Bistrica pa so zlai:o priznanje
prejeli za turisticno pot po
Bobinju Od korita do kori~
ta, ki vodi od enega do drugega korita z neoporecno pitno vodo. >>V Bobinju ifna·.mo veliko korit. Kornisijo ze. limo prepricati z naso odlicno vodo, lepimi stekleri.icami, cilj je tudi zrnarijsati porabo plastike in predstaviti
Bohinj kot biser Slovenije,«
pa je dejala Eva Colja Obiako.
Zakljucno trznico je pripravila Turisticna zveza Slovenije v sodelovanju z Obcino Medvode, Javnim zavodom Sotocje Medvode, Turisticno zvezo Medvode in
Mercatorjem.

Cepljenje proti klopnemu
meningoencefalitisu
do treh let starosti in za vse,
ki v tekocem letu dopolnijo
49 let. Strosek cepljenja otKranj - Zdravstveni dom
(ZD) Kranj zaradi poveca- rok in mladostnikov do 16.
nja zanimanja za cepljenje leta je 25 evrov za vsak odproti klopnemu meningo- merek. Za otrosko cepljenje
encefalitisu v petek, 3. juni- se je treba dogovoriti z otroja, pripravlja stiriumo odpr- kovo pediatrinjo, opozarjajo
to cepljenje proti drugi naj- vZDKranj .
Priporoc"ena shema cepbolj pogosti in nevarni klopni bolezni, hkrati pa edi- ljenja proti klopnemu meni, kjer je mozna zascita. V ningoencefalitisu predvide- ·
povprecju v Sloveniji za klo- · va trikratno cepljenje. Drupnim meningoencefaliti- gi odmerek je priporocljiv
som zboli 250 ljudi na leto, cez stiri do .s est tednov po
vsaj ena oseba letno pa zara- prvem, tretji pa cez sest·do
di njega
dvanajst mesecev po druCepljenje bo poteka- gem odmerku. Po koncalo med 12. in 16. uro v atri- nem osnovnem cepljenju
ju ZD Kranj. Strosek ceplje- je prvi pozivitveni odmerek
nja je 26 evrov na odmerek, cez trileta, nato pa vsakih pet
placilo bo mozno le z ban- let do 60. leta starosti. Zaracno kartico. Zavod za zdra- ch narave delovanja irnunvstveno zavarovanje Slove- skega sistema pozivitveni
nije letos omogoca brezplac- odmerki po 60. letu sledijo
no cepljenje otrok od enega na tri leta.
SIMON SUBIC

urnre.

.

Telemedicinska obravnava kronicnih bolnikov_
Ljubljana- Sluzba Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva (React-EUj za izvedbo javnega razpisa lzvajanje storitev telemedicinske obravnave za bolnike s kronicnimi boleznimi v okviru organizirane
mreze izvajalcevzdravstvene dejavnosti. Kot so sporocili, bodo
stern omogocili hitrejse in dostopnejse izvajanje zdravstven_e
obravnave na daljavo z uporabo sodobnih informacijsko-komunikacijskihtehnoloskih storitev za bolnike s kronicnim srcnim
popuscanjem, sladkorno boleznijo, arterijsko hipertenzijo,
kronicno obstruktivno pljucno boleznijo in astmo.

