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Spoštovane krajanke, cenjeni krajani!
V prazničnih dneh, ki se nam bližajo, vam želimo
obilo veselja in drobnih radosti, ki sestavljajo mozaik našega življenja.
V prihajajočem letu 2011
pa čim več zdravja,
osebne sreče in zadovoljstva.
Za svet KS Zlato polje
Karel Piškur - predsednik

Za nami je leto 2010, pred nami 2011
Spoštovane Zlatopoljčanke in Zlatopoljčani,
vsakič znova v tem času leta želimo s kratkim pregledom o delu Krajevne skupnosti Zlato polje
prikazati naša prizadevanja in naše predstave o tem, kaj še prepoznavamo kot naš cilj v
prihodnjih letih.
Ob koncu leta, v katerem se je iztekel tudi mandat prejšnji sestavi sveta KS, vam kot bivši in
ponovno izvoljeni predsednik sveta KS Zlato polje zagotavljam, da se bomo vsi v svetu še naprej
trudili, da se bo na Zlatem polju uresničilo čim več naših skupnih želja in potreb, čeprav vsi
vemo, da časi niso rožnati, in da bo marsikaj moralo počakati na to, da se izvlečemo iz krize.
Mestna občina Kranj vsekakor občuti to krizo dosti bolj kot naša KS, ki ima status mestne
krajevne skupnosti, kar pomeni, da skrbi le za to, da posluje in izvaja dejavnosti kot so
sprejemanje načrtov dela in finančnih planov, sprejemanje občanov in obveščanje le-teh – tudi
s tem glasilom, obravnavanje pobud in predlogov, posredovanje le-teh pristojnim organom in
službam ipd., nima pa neposrednih pristojnosti na komunalnem področju (npr. glede javne
razsvetljave, cest, kanalizacije, itd., kakor jih imajo nekatere izvenmestne oz. podeželske
krajevne skupnosti, če jih niso prenesle na občino. Tovrstne zadeve pa seveda v skladu z
lastnimi opažanji in s predlogi, ki jih podajo naši krajani osebno, telefonsko ali po e-pošti, po
predhodni obravnavi na svetu KS uvrstimo v program del, ki ga potem skozi svoje sito spusti
Mestna občina Kranj, omejena s finančnimi viri, s katerimi razpolaga.
Na našem območju nimamo nobenih zgodovinskih spomenikov ali drugih prioritet, ki bi nam
omogočala črpanje tudi iz evropskih sredstev, čeprav posredno, preko Mestne občine Kranj, tudi
nam pade kaka drobtinica. Npr. ob nadaljevanju prenove Koroške ceste, od novega krožišča pri
"Bekslnu" (tam zdaj stoji Gorenjska banka) do križišča s Kidričevo, naj bi bil del sredstev tudi iz
evropskih skladov.
Večina del, ki smo jih skupaj z MOK načrtovali za letošnje leto, je bilo realiziranih že v prvem
polletju, o čemer smo poročali v naši oktobrski številki. Tega torej ne bi ponavljali, raje se
osredotočim na predloge za delo v prihodnjem letu.
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Predlogi, ki jih je pripravil svet KS še v prejšnji sestavi in nekaj zadev, o katerih smo govorili že
na prvih dveh sejah novega sveta, so cilji in naloge, ki bodo naša gonilna sila za naslednje leto
in vse do konca mandata 2010 – 2014.
Zabojniki za odpadke marsikje nimajo ustreznega prostora, saj se je količina teh zaradi
ločenega zbiranja precej povečala. Opazna je problematika pri odlaganju odpadkov s strani
"tujcev", nestanovalcev, ki lahko z napačnim odlaganjem povzročijo kaznovanje nič krivih
stanovalcev. Obstaja možnost zaklepanja zabojnikov, da bi se tovrstno ravnanje preprečilo.
Menim pa, da bi bilo potrebno storiti več na osveščanju določenih posameznikov, ki o ločevanju
nočejo nič slišati in še naprej odlagajo vse smeti v en zabojnik, ne glede na njegov namen.
Skratka, na tem področju je potrebno postoriti še veliko. Zadeva ni ravno v pristojnosti Krajevne
skupnosti, vseeno pa lahko pomagamo pri reševanju teh problemov, predvsem pri obveščanju.
Druga problematika zadeva promet in zagate s parkiranjem, ki pa so v zadnjih letih vseeno
nekoliko manjše kot prej, razen morda med bloki na ulici Zlato polje, kjer je površin med bloki
resnično premalo za sedanjo (in bodočo) količino vozil, ki jih uporabljajo stanovalci teh blokov.
Poleg lastnih so tu še službena vozila, kombiji in celo tovornjaki, ki res ne sodijo v že tako
prenatrpano sosesko. Primerno in zaželeno bi bilo, da bi kombije in ostala dostavna vozila
puščali na robu naselja. V primeru intervencije gasilcev, pa tudi reševalne medicinske službe,
komunalne službe – npr. popravila na kanalizaciji ali vodovodnem omrežju, ta vozila ne bodo
mogla doseči kraja, kjer je potrebno ukrepanje.
Na KS razmišljamo tudi o tem, da bi z enosmernim prometom morda olajšali prometno situacijo
v osrednjem delu KS – Rozmanovi in Levstikovi, vendar bi bila zato potrebna kvalitetna študija
sedanjih tokov in obremenitev. S tem, menimo, da bi povečali možnosti za boljšo varnost pešcev
kot najbolj ogroženih udeležencev prometa na teh ulicah. Na teh ulicah ni pločnikov in izhodi iz
stanovanjskih objektov so direktno na cesto. Tudi sama prenova teh dveh ulic, v nadaljevanju
pa tudi Gradnikove in ulice 1. avgusta, je bila že uvrščena v občinske načrte, a jo je slabša
finančna situacija porinila v nedoločeno prihodnost.
Podobno velja tudi za državni cesti – Kidričevo – t.j. njen glavni potek, in pa Koroško od križišča
s Kidričevo proti Gorenjski. Tudi tu leto za letom doživljamo sama odlaganja za boljše čase, ko
bo več denarja za take namene. Država je kranjskim cestam bolj mačehovsko (ne)naklonjena,
saj so vse vpadnice in kri(o)žišča v slabšem stanju kot velika večina občinskih cest.
Prometno je neustrezno tudi stanje na cesti med obvoznico in struževsko cesto, t.j. na ulici Zlato
polje, posebno na delu med hišnima številkama 6 in 19. Zaradi preobremenitve in vkopavanja
raznih napeljav je prekopana in slabo sanirana po teh delih, čaka pa jo še izvedba kanalizacije
za zasebne hiše v tej ulici, ki je ravno tako preložena na boljše čase. Upamo, da bo vseeno
kmalu na vrsti, saj sodi še v samo mesto Kranj, kar je po evropskih kriterijih nujno za tovrstno
komunalno opremo.
Pomagali bi radi tudi šolskim in varstvenim ustanovam na našem območju, ki se zavzemajo za
izdelavo kolesarske povezave izven obstoječe ceste med temi ustanovami in kolesarskimi potmi
Kranj-Naklo in od tu proti Kokrici. Varovanci OŠ Helene Puhar, zavoda Korak in Varstvenodelovnega centra, pa tudi OŠ F. Prešerna bi to stezo s pridom izkoriščali za izlete in rekreacijo.
Ideja je tudi za postavitev igrišča za otroke s posebnimi potrebami pri OŠ H. Puhar, kar bi
pomagalo pri njihovem razvoju in ohranjanju gibalnih sposobnosti.
Karel Piškur – predsednik sveta KS Zlato polje
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Kaj so nam prinesle lokalne volitve 2010
10.10.10 so bile izvedene volitve lokalnih skupnosti – t. j. občinske in v krajevnih skupnostih.
Na splošno lahko rečemo, da je zanimanje za tovrstne volitve dokaj majhno, saj se je prvega
kroga volitev, ko smo izbirali novega župana, mestne svetnike in člane sveta krajevne
skupnosti, udeležilo v celotni občini manj kot polovica vseh, ki imajo volilno pravico (42,6%), v
naši krajevni skupnosti pa še manj – od 35,7 do 38,2 % po volišču.
volišče
Zlato polje I
Zlato polje II
Zlato polje III

volivcev
729
780
1096

glasovalo
260
298
396

% udeležbe
35,67
38,21
36,13

Rezultati volitev za člane sveta KS Zlato polje so:
Rezultati 10.10. 2010
ime in priimek
Bojan Kokalj
Bojan Židanik
Gregor Kolar
Milena Koder
Aleš Trilar
Cveta Stepanjan
Bronislav Fende
Karel Piškur
Oddanih glas.
Neveljavnih glas.

volišče
31
103
97
82
79
62
59
81
84
674
34

volišče
32
131
113
122
100
99
99
115
117
927
31

ŠTEVILO PREJETIH GLASOV
volišče skupaj predčasno
33
142
376
36
111
321
33
119
323
31
118
297
36
116
277
28
127
285
29
90
286
34
172
373
34
1031
2632
269
36
101
8

skupno
št.
412
354
354
333
305
314
320
407
2901
109

Izvoljeni so bili vsi kandidati razen g. Aleša Trilarja, ki je dobil najmanjše število glasov.
Izvoljeni novi člani sveta so se na svoji prvi, konstitutivni seji sestali 8. novembra 2010. Za
predsednika so izvolili Karla Piškurja in za podpredsednico Mileno Koder, ki sta ti funkciji
opravljala že v prejšnjem mandatu. Pretekli teden so se na 2. seji seznanili z delom v prejšnjem
obdobju in z realizacijo letnega načrta del. V kratkem bodo, na že 3. Seji, sprejemali še finančni
načrt za l. 2011 in predloge za delo v naslednjih letih. Za leto 2011 bodo načrti predstavljeni
bolj konkretno, za naprej pa s smernicami, ki dopuščajo manjše prilagoditve.
Ker več glav več ve, in ima tudi več idej, prosimo vse krajane, da nam sporočite svoje
utemeljene želje, predloge in ideje, o čemer menite, da bi svet krajevne skupnosti moral vedeti,
vključiti v svoje načrte ali npr. obvestiti odgovorne na občinski upravi Kranj.
Dosegljivi smo v pisarni KS med uradnimi urami ob ponedeljkih med 16. In 18. uro, tel. 04
2011 972, kadarkoli pa lahko napišete sporočilo na e-naslov kszlatopolje@t-2.net ali nam
pustite obvestilo na papirju v nabiralniku na stavbi KS, Ul. Franca Rozmana – Staneta 13.
Zdenka Kogej
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VABILO
Svet KS Zlato polje vabi vse malčke Zlatega polja v starosti od 1 do 6 let,
da se v spremstvu staršev udeležijo kratke otroške predstave
»DOGODIVŠČINE TEVŽA IN URŠULINE«
z obiskom Dedka Mraza.

V sredo, 22.decembra 2010 ob 17.00 uri
v večnamenski dvorani OŠ Franceta Prešerna

OŠ Helene Puhar
Glede na izkaze naše leto 2010
lahko izrazimo skozi misel Toneta Pavčka:

Sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne pod palcem skrit zaklad…
Sreča je, ko se delo dobro opravi in ko imaš nekoga rad.
Bili smo pridni, aktivni, delovni in ustvarjalni, in zato verjamemo, da bo naša žetev bogata.
Trudili smo se dobro delati vsak dan sproti, za priboljšek pa smo izvedli še številne dodatne
dejavnosti. V teh prazničnih dneh se spominjamo letošnjih dogodkov, se veselimo dobrih mož, in
s ponovnimi željami po dobrem in pravem pričakujemo novo leto.

Sosedom in krajanom Zlatega polja želimo srečno in vse dobro v letu 2011!
Otroci, mladostniki in zaposleni Osnovne šole Helene Puhar Kranj
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Karel Bajd

1907 – 2010

in memoriam

25. oktobra 2010 je naš krajan Karel Bajd
praznoval svoj 103. rojstni dan. Poleg
predsednika KS Zlato polje, Karla Piškurja, so se
v večernih urah zbrali tudi njegovi domači in
sosedje, ki so mu v zadnjih letih pomagali pri
vsakodnevnih opravilih.
Po nekajdnevnem bivanju v bolnišnici, vendar še
vedno bistrega duha, je nazdravil s kozarcem vina
vsem, ki so mu zaželeli vse najboljše še naprej.
Nekoliko utrujen od bolezni se sicer ni mogel
izkazati s toliko zanimivimi zgodbicami iz svojega
življenja, kot ob preteklih rojstnih dnevih, vendar
je s tvornimi
pripombami in zadovoljstvom
spremljal kramljanje med obiskovalci.
Žal smo že čez nekaj dni od hčerke Zdenke prejeli
žalostno sporočilo, da je njegovo telo dokončno
omagalo. Preminil je 29. oktobra v bolnici Golnik
in tako smo izgubili našega najstarejšega krajana
in tudi občana kranjske občine.
V našem glasilu smo ob Karlovi 100 – letnici že objavili njegov življenjepis, zato bomo tokrat
povzeli le tisti del njegovega življenja, ki je bil posvečen neslužbenim dejavnostim. Posvečal se
jim je zlasti po upokojitvi, deloma pa že prej. Krajan Zlatega polja je postal februarja 1962, ko
se je z družino vselil v takrat nove bloke na Gosposvetski ulici. Rojen je bil v Letenicah. Osnovno
šolo je obiskoval v Goričah, kamor so ga kot najstarejšega učenca pri njegovih 99 letih povabili,
da je odkril spominsko ploščo na stavbi bivše osnovne šole.
Njegova velika ljubezen so bile slovenske gore, ki jih je rad obiskoval in si vseskozi prizadeval,
kot predhodnik današnjih ekologov, za čistočo in kulturo tako v gorah, kot tudi v mestu. Kot
poklicni knjigovodja je več kot deset let vodil knjigovodstvo Planinskega društva Kranj, kasneje
pa bil eden aktivnejših članov markacijskega odseka pri kranjskem Planinskem društvu. To
pomeni, da se je marsikdo od nas ravnal po njegovih rdečih krogih z belo piko, ko je planinaril
po naših gorah. Pri vzdrževanju planinskih poti in domov je bila njegova pomoč in vloga vredna
vsega spoštovanja. Kot član Gospodarske komisije pri Planinski zvezi Slovenije je v
sedemdesetih letih s svojimi pregledi poskrbel, da so bile vse planinske poti, postojanke in
domovi primerno urejeni in oskrbovani, ter vedno pripravljeni za obisk planincev. Več planinskim
društvom na Gorenjskem, pa tudi drugim društvom je pomagal pri vodenju knjigovodstva in pri
letnih bilancah.
Rad se je angažiral pri različni problematiki, kjer je s pisanjem poglobljenih člankov ali pa
krajših notic, opozarjal na aktualne težave svojega časa. Svoje zapiske je objavljal v časnikih
Delo, Dnevnik, Gorenjski glas, Nedeljski dnevnik in Planinski vestnik. Največkrat so bili to članki
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o odnosu do narave in okolja, pa tudi o veljavni zakonodaji. Rad je pisal tudi o gorah in objavljal
nasvete za planinske izlete. Marsikateri objavljen članek je posredoval ostro kritiko raznim
dogodkom tistega časa. S svojim razglabljanjem se je večkrat dotaknil ekonomije. Izkazal je tudi
literarno žilico. Objavil je nekaj črtic in pesmi, kjer je obravnaval planinsko, pa tudi socialno
tematiko. Od časa, ko je še pred II. svetovno vojno, leta 1938, kandidiral na državnozborskih
volitvah kot socialdemokrat, ga je delno zanimala tudi politika. Med komuniste se ni nikoli pustil
včlaniti. Socialdemokrat, kot je dejal sam, je ostal do konca. Spremljal je tudi današnjo politično
sceno in med kramljanjem ob obisku večkrat dejal, da bi tajkune morali zapreti, vendar, da ni
prepričan, če se bo to zgodilo. Objavljal je tudi aforizme in satire v tedniku Pavliha, nekaj tudi
pod psevdonimom.
Za vse te svoje dejavnosti, ki jih je jemal zelo resno, je prejel veliko priznanj in diplom, a je ostal
v sebi skromen in kritičen človek. Tudi v tako pozni starosti je želel ostati čim bolj samostojen in
neodvisen od drugih. Ko zaradi slabega vida in šibkih nog ni več zmogel vsega sam, je hvaležno
sprejel pomoč svojih domačih in sosed iz bloka, Zofke in Mimice.
Vseskozi je spremljal družbeno in politično dogajanje v Sloveniji in v občini, ter ga tudi kritično
komentiral. Njegov značaj, skromnost in trdnost, ki jo je ohranil tudi po smrti žene Kati v letu
1997, so pripomogli njegovi, vsega spoštovanja vredni starosti, ki jo uspe dočakati le redkim.
Karel Bajd je bil zanimiva osebnost in mora ostati zapisan v naših spominih, kot tudi v kronikah
društev in časopisov, s katerimi je sodeloval, ne nazadnje pa tudi v naši krajevni skupnosti in
Mestni občini Kranj, saj je bil gotovo več kot povprečen občan!
ZK in KP

Koroška cesta 59, Kranj

tel.: 04/236 13 00

ZLATOPOLJČAN

8

Biser na Zlatem polju

Gimnazija ESIC stoji prav v središču Zlatega polja in je najmodernejša šola v Kranju, na
Gorenjskem in tudi v širši okolici. Dijaki in profesorji smo se v novo stavbo preselili pred dobrimi
tremi leti, prej smo kar nekaj desetletij domovali na Komenskega 4 v središču mesta. Zaradi
nenehnega naraščanja števila dijakov in s tem povezanih potreb smo si že zelo dolgo
prizadevali dobiti nove prostore, v katerih bi lahko še bolje usposabljali najboljše maturante in
tudi veliko število športnikov, ki šolo tradicionalno izbirajo zaradi načina dela in prepoznavnosti
v slovenskem prostoru. Naša gimnazija je edina na Gorenjskem, ki kakovost izkazuje tudi s
prestižnim certifikatom kakovosti SIQ.
Verjetno se veliko Zlatopoljčanov sprašuje, kaj pravzaprav ponujamo v naši gimnaziji, ki jo
obiskuje več kot 630 dijakov. Na šoli izvajamo program ekonomske gimnazije, in sicer v štirih
oddelkih, peti oddelek pa je športni – vanj vključujemo najboljše slovenske športnike, predvsem
skakalce, nordijske kombinatorce, smučarje, v zadnjih letih pa še povečuje število dijakov
nogometašev, odbojkarjev, košarkarjev, hokejistov, plezalcev, kolesarjev, plesalk … V tem
letnem času nas s svojimi uspehi razveseljuje uspešni skakalec Peter Prevc; naši dijaki so bili
tudi Primož Peterka, Vesna Fabjan, Barbara Jezeršek, Rok Perko, Grega Žemlja; trenutno pa so
zelo perspektivni plezalka Jera Lenardič, nogometaš Klemen Šturm, kolesar Nace Korošec in
številni drugi. Med dijaki jih ima več kot 170 status športnika, kar pomeni, da smo dejansko
športu naklonjena šola.
Šola je prepoznavna v okolju tudi zaradi kulturnih prireditev (gostili smo Manco Košir, Deso
Muck, Ferija Lainščka …), redno razstavljamo fotografije, slike, izdelke naših dijakov in mentoric,
obeležujemo mednarodne dneve biotske raznovrstnosti, spomina na holokavst, padec
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berlinskega zidu, dan boja proti aidsu in drugo, se mednarodno izmenjujemo z dijaki iz drugih
evropskih držav, tekmujemo iz matematike, nemščine, angleščine, za Cankarjevo priznanje,
smo uspešni v podjetništvu in ekonomiji. Vsako leto izdajamo tudi Letopis, v katerem
predstavimo vse, kar smo počeli v minulem letu, dijaki pa izdajajo tradicionalno Panoramo, kjer
pokažejo, kdo so. Nanje smo res lahko ponosni.
Šola živi z dijaki in s profesorji, med katerimi jih veliko vodi krožke in dejavnosti, profesorji so
avtorji člankov, publikacij, knjig, zaradi svoje strokovnosti so pogosto vabljeni kot predavatelji na
druge šole, radi sprejemajo novosti, če lahko z njimi še povečajo kakovost vzgojnoizobraževalnega dela, in so nasploh gonilo razvoja šole. Zelo dobro je sodelovanje z Zavodom za
šolstvo RS, kjer so našo šolo prepoznali kot vzorčno v izvajanju medpredmetnih povezav in
kurikularnih prenov. Smo ena izmed šestih šol v Sloveniji, ki je vključena v projekt izobraževanja
na daljavo. To pomeni, da dijakom, ki so odsotni dlje časa, s spletnimi učilnicami omogočamo
ohranjati stik s šolo, s tem pa zagotavljamo uspešno opravljanje šolskih obveznosti tudi
vrhunskim športnikom.
Ne nazadnje, pa je treba izpostaviti tudi odlično sodelovanje s Krajevno skupnostjo, saj vedno
brez pomisleka in z največjim veseljem sodelujemo na prireditvi ob krajevnem prazniku KS,
pomagamo pri tradicionalni čistilni akciji ali kateri koli akciji, ki krepi sodelovanje med našo
šolo, občani in vsemi, ki delujemo na najlepšem delu Kranja.
Odličnega sodelovanja si želimo tudi v prihodnje: trdno sem prepričan, da je Gimnazija ESIC
biser, ki postavlja celotno Zlato polje v še lepši okvir, prav tako pa tudi celotno Mestno občino
Kranj, kamor spada ena izmed najboljših slovenskih šol.

Ravnatelj: dr. Jurij Šink
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Projekt učenje za življenje,
življenje za učenje,
skupni projekt prijateljskih mest Kranj-Slovenija, Novi Sad-Srbija.

Zadnji teden novembra smo delegati šol in Dijaškega doma z Zlatega polja vrnili obisk
učiteljem Novega Sada v Vojvodini. Spomladi so nas v organizaciji MO Kranj in OE zavoda
za šolstvo obiskali z namenom, da navežejo stike s šolami v Kranju. V delegaciji smo bili
poleg vodje Enote zavoda za šolstvo, Mojce Škrinjar in predstavnikov Biotehniškega centra
Naklo še Judita Nahtigal iz Dijaškega doma, Nada Šmid iz ESIC - a, Srećko Simović iz
tehniškega šolskega centra in Aleš Žitnik iz OŠ Franceta Prešerna.
Že v aprilu smo se dogovarjali, da si izmenjamo izkušnje pri delu. Novi Sad, mesto s preko
300.000 prebivalcev je lahko za Kranj in okolico pomemben partner pri prenosu znanja in
informacij. Je pomembno mesto s starimi in v Srbiji uveljavljenimi šolami. Odpirajo se proti
Evropi, zato je priložnost, da namesto tujcev, ki agresivno pritiskajo tudi na ta družbeni
segment, naše šole prevzamejo pobudo in postanejo most pri prenosu znanja in kadrov.
Tudi sredstva, ki jih namenja EU povezavam, bo zaradi kulturne in jezikovne bližine laže
koristiti.
Spoznali smo, da imajo velik potencial in zaledje, šole in dijaški domovi so polni učencev.
Osnovne šole in srednje šole delujejo v najmanj dveh izmenah, kar pomeni da imajo
nekatere zaradi prostorskih težav še medizmene, tudi do dve. Na mesto v dijaških domovih
za razliko od našega, obstaja čakalna doba. Dijaki so visoko motivirani, ker je bivanje v
domu pogojeno s primernim odnosom do učenja in vedenja v domu. Podobno se dogaja
tudi v šolah.
Večina šol je v starih secesijskih stavbah, ki so na naše presenečenje lepo ohranjene in
imajo vse pridih starih klasičnih šol. Za razliko od naših, ne razpolagajo s toliko učne
tehnologije, niti niso primerljivih standardov, medtem ko učni rezultati verjetno so. Glede na
to, da niso vključeni v mednarodne primerjave, o tem težko sodimo.
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Vsaka od šol in Dijaški dom smo po svoje navezali stike s partnerji in se že dogovarjamo o
možnostih, ki jih lahko v okviru učnega programa izkoristimo, da bi izmenjali izkušnje. Pri
izmenjavi učencev, dijakov in učiteljev nam bo v veliko pomoč, da je v procese vključen tudi
dijaški dom, ki nam nudi vse možnosti namestitve, prehrane in druge infrastrukture, ki je
potrebna za uspešno izvedbo udobne namestitve gostov in drugih aktivnosti.
Vse šole imamo že bogato tradicijo mednarodnega sodelovanja in izmenjave učencev in
dijakov v okviru mednarodnih projektov. Če pa imamo v ozadju še podporo MO Kranj in
Zavoda za šolstvo, verjamemo, da bo projekt Učenje za življenje, življenje za učenje uspel.
Učenci in dijaki in učitelji pa bodo bogatejši za nove izkušnje, znanje, spretnosti in
prijateljstva. Vsi skupaj pa tvorimo skupnost, ki se na ta način razvija in plemeniti.
Aleš Žitnik

DELIMO SI TA SVET

Dobrodelna akcija za živali
OŠ Franceta Prešerna Kranj in krajevne skupnosti Zlato polje
Na Osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju smo letošnjo jesen že tretjič zapored
organizirali dobrodelno akcijo za živali z zbiranjem materialnih sredstev. Tokrat smo v našo
akcijo vključili tudi občane krajevne skupnosti Zlato polje, ki niso neposredno povezani z
našo osnovno šolo, pa bi želeli pomagati. Zbirali smo predvsem stare odeje, brisače, rjuhe
ter tudi hrano in opremo za pse in mačke. Naša akcija je bila zelo uspešna in tako smo v
Zavetišče za živali Horjul konec novembra odpeljali zajeten kup zbranega materiala. V
zavetišču so bili veseli naše akcije, saj so material zelo potrebovali in se nam lepo zahvalili.
Na šoli organiziramo akcijo za živali predvsem zato, da bi otroci imeli odgovoren odnos do
živali in z aktivnim sodelovanjem v dobrodelni akciji ugotovili, da lahko vsak posameznik s
skromnim prispevkom naredi veliko.
V teh prazničnih dneh še posebej ne smemo pozabiti, da žival ni primerno novoletno darilo,
ki ga kupimo ob trenutnem navdihu. Žival je živo, čuteče bitje s svojimi potrebami.
Zavedajmo se, da bo lahko z nami tudi več kot deset let, ne samo do prvih poletnih
počitnic. Da potrebuje vsakodnevno oskrbo, tudi kadar zboli ali zbolimo mi ali gremo na
dopust. Vsekakor pa je ne kupimo otroku za igračo in nanj ne preložimo polne odgovornosti
za njo, lahko pa ga vključimo v vsakodnevno oskrbo in ga s tem naučimo odgovornega
ravnanja do živali. Želimo si, da zavetišča ne bi bila več prenatrpana in ljudje ne bi tja
oddajali živali, ko jim postanejo odveč, saj to ni namen zavetišč. Zato nakup živali zahteva
tehten premislek in vpogled v spremembe, ki jih bo novo bitje prineslo v naše življenje.
Najlepša hvala torej vsem, ki ste karkoli prispevali za Zavetišče za živali Horjul in s tem
živalim, ki čakajo nove lastnike, omogočili bolj prijazno zimo.
učiteljica Jana Varl
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Medgeneracijsko sožitje in
osebnostna rast
Letos oktobra smo tudi formalno zaključili projekt, ki je potekal pod okriljem Evropskih
strukturnih skladov in Ministrstva za šolstvo in šport in v katerem je sodelovalo sedem
konzorcijskih partnerjev: vrtci, osnovne in srednje šole ter naš dijaški dom. Projekt je nosil
vsebinsko bogat naslov Medgeneracijsko sožitje in osebnostna rast.
V Dijaškem in študentskem domu Kranj smo se odločili za sodelovanje v projektu s
prepričanjem, da v medsebojnem vplivanju generacij tiči veliko bogastvo premalokrat
izkoriščenih možnosti pozitivnega razvoja posameznika. Izkušnje starejših generacij so
dobrodošla popotnica mladim na poti v samostojnost, pomagajo jim pri dozorevanju in
osebnostni rasti in omogočajo, da bodo današnji mladi znali v svoji odrasli dobi na enak način
vplivati na prihodnje rodove.
Ni šlo povsem gladko. Usmerjeni predvsem v vsebino in izvedbo smo se praktiki na
področju vzgoje morali spopasti z nepričakovanimi administrativnimi ovirami, ki so občasno
grozile, da nam vzamejo vso potrebno voljo in energijo in so od nas zahtevale širok razpon
dodatnih znanj in sposobnosti, natančno načrtovanje, usklajevanje, dolgotrajno sedenje pred
računalniki, skrbno spremljanje in ažurno poročanje.
Vsebinsko smo se v okviru projekta povezali z Domom starejših občanov Preddvor in
organizirali dejavnosti predvsem na ustvarjalnem in kulturnem področju. Srečevali smo se v
enem ali drugem domu na delavnicah izdelovanja novoletnih in velikonočnih aranžmajev,
barvanja svile in izdelovanja nakita ter na skupnih kulturnih večerih, na katerih so predstavniki
različnih generacij interpretirali literarna in glasbena dela. Pripravili smo tudi okroglo mizo, dve
slikarski in eno fotografsko razstavo, vse dejavnosti pa smo predstavili v fotoknjigah in na
domski domači strani.
Na delavnicah so sodelovali dijaki in dijakinje DŠD Kranj pod vodstvom mentorice
ustvarjalnih delavnic, na kulturnih večerih so prebirali svoja in klasična literarna dela tako dijaki
in študenti kot stanovalci doma v Preddvoru, svoja likovna dela je na razstavah predstavila
študentka našega doma, fotografije pa eden od pedagogov, za vzdušje je prijetno poskrbel
domski ansambel, ki ga sestavljata ob dijakih še dva vzgojitelja, prvič je zaplesala tudi
novoustanovljena domska folklorna skupina. Izdelke, nastale na delavnicah, so udeleženci
obdržali in jim bodo ostali v spomin na prijetno druženje in ustvarjanje.
Izkazalo se je - in to nas zelo veseli - da smo našli primeren način medgeneracijskega
sodelovanja: medsebojni obiski so prinesli v obe utečeni domski okolji svežino in veselo
pričakovanje, prišlo je do sproščenega, prijaznega druženja, skupni popoldnevi in večeri so
omogočili, da se generaciji povežeta, si izmenjata izkušnje in si prideta naproti. Starejši so tako
spoznali, da ima mladina še vedno odprto srce, pa tudi znanje in potencial; mladi pa so pridobili
ali poglobili uvid v življenje tretje generacije, razvijali strpnost in spoštovanje, razširili
pridobivanje izkušenj tudi zunaj kroga svojih vrstnikov in se učili preživljati svoj prosti čas tudi z
ljudmi, od katerih se sicer po letih, interesih in izkušnjah zelo razlikujejo.
Judita Nahtigal
Dijaški in študentski dom Kranj
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DOGODKI na TŠC KRANJ
V PRVIH TREH MESECIH ŠOLSKEGA LETA 2010/11
Čeprav je vsako šolsko leto
priložnost za nov začetek, smo
začeli z izpolnjevanjem “dolžnosti”
od lani, in sicer z nagrado za dijake, ki so v preteklem šolskem
letu prispevali k prijetnejši in
uglednejši šoli: najbolj uspešni
dijaki na vseh področjih so se za
spodbuden začetek udeležili Robotkovega izleta v Leskovec pri
Krškem, kjer so uživali v kartingu.
Že v septembru smo se odpravili
na številne ekskurzije in športne
dneve. Dijaki 1. letnika SSI-programov so se za štiri dni odpravili
na naravoslovni tabor v Osilnico,
kjer so ob športnih aktivnostih spoznavali naravo in svojo
stroko. Podobno pa so dijaki 2.
letnika tehniške gimnazije opravljali projektni teden v Kranjski Gori.
Gimnazijci višjih letnikov so se podali tudi v tujino: 3. letniki so bivše
jugoslovanske dežele spoznavali
na medpredmetni ekskurziji Magistrala, 4. letniki pa so se seznanili
z nemško govorečimi deželami na
Trubarjevi poti.

Dijaki so se udeležili
Naravoslovnega tabora
Osilnica

Dijaki 2. letnika SG na projektnem tednu v Kranjski Gori: šola ni šala
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Svoje uspehe radi predstavimo tudi drugim. Dijaki, ki so se udeležili Naravoslovnega tabora Osilnica, bodo decembra v okviru Projektnega tedna
- Fotografija pripravili predstavitev le-tega za svoje starše. Od začetka novembra je v večnamenskem prostoru naše šole na ogled vozilo Sahara XT250GK-2, ki so ga dijaki razstavili skupaj z učenci OŠ Orehek Kranj. V sredo, 8. decembra, pa smo organizirali Dan odprtih vrat - Robotkov dan, na
katerem smo pripravili veliko delavnic in predstavitev SIPŠ in SG za učence
osnovnih šol, njihove učitelje in starše. Ker izobražujemo za poklice prihodnosti, skrbimo za svojo promocijo tudi izven lastnih prostorov. Strokovna in poklicna šola ter Strokovna gimnazija sta pripravili tehniške dneve
za nekatere osnovnošolce po Gorenjskem, ki so po skupinah spoznavali
elektrotehniko, mehatroniko in računalništvo.
Nismo pa osredotočeni samo na stroko. Že drugo leto pri nas deluje
Glasbena umetniška skupina TŠC Kranj (GUSarji), tj. mešani pevski
zbor, ki ga sestavljajo dijaki, študenti in profesorji. Pevci redno vadijo
vsak teden, prisluhnemo pa jim lahko predvsem na raznih kulturnih prireditvah. Lani smo ponovno obudili bralno značko Iskrice branja, ki
spodbuja mladostnike k branju, večletno tradicijo na naši šoli pa imata
šolska impro liga in program MEPI - Mednarodno priznanje za mlade,
katerega članom je novembra na Ljubljanskem gradu zlato priznanje
podelil predsednik države, dr. Danilo Türk, čestital pa tudi veleposlanik
Združenega kraljestva, g. Andrew Page. Seveda kultura k nam “zaide”
tudi v okviru pouka. Tako so npr. gimnazijci oktobra v goste povabili
Kulturno umetniško društvo Kiks iz Kranja in so se s stand up komedijo
pustili nasmejati do solz, novembra pa so jih obiskali predstavniki japonske
ambasade, ga. Chie Oshima, tretja sekretarka, ga. Tanja Jakelj, asistentka
veleposlanika, in g. Luka Culiberg, asistent na oddelku za japonologijo na
Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Proslavili smo se še z odličnimi športniki. Jure Raztresen, dijak 3. letnika
SIPŠ, je postal svetovni kadetski prvak v športnem plezanju v Edinburghu,
Matej Kavčič, tudi dijak 3. letnika SIPŠ, pa svetovni podprvak v balinanju v
Reki. Po vrhunskih rezultatih dijaki dosegajo tudi na področnih prvenstvih,
letos npr. že v rokometu in ekipni atletiki.

V večnamenskemu prostoru šole je
na ogled vozilo Sahara XT250GK-2

Organizirali smo dve humanitarni akciji: Rdečemu križu smo pomagali
s prostovoljnimi prispevki za Poplave 2010, za petletno Mio iz Zidanega
Mosta pa smo zbirali zamaške za njeno operacijo v tujini. Pridružili smo
se okoljevarstvenemu projektu Pozor(!)ni za okolje ter za dijake pripravili
razne izobraževalne delavnice na temo ločevanja odpadkov. Novembra
smo bili soorganizatorji in gostitelji Državnega tekmovanja iz znanja o
sladkorni bolezni.
V decembru se bodo študenti udeležili evropskega tekmovanja poklicev
Euroskills 2010 v Lizboni. V marcu pa vas vabimo, da se nam pridružite na
Pomladnem dnevu, kjer bomo dijaki in učitelji spet združili moči in se vam
predstavili z glasbo, gledališčem in plesom.
Začeli smo torej s polno paro in zajeli šolsko leto s polno žlico.
Maja Jocif
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POLICIJA SVETUJE!
Varna uporaba pirotehnike
Policijska uprava Kranj si že več let močno želi preprečiti negativne posledice pri uporabi
pirotehničnih izdelkov. Vsakoletno analiziranje varnostnega stanja in ukrepov ob koncu leta
(december in začetek januarja) je osnova za načrtovanje nalog in dejavnosti v naslednjem letu.
Policisti se vsako leto znova srečujemo s kršitvami na področju uporabe pirotehničnih izdelkov.
Med najbolj moteče dejavnike uvrščamo uporabo pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je
pok (petarde). Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto
povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti živali ter
onesnažuje okolje.
Zato policisti že nekaj let opozarjamo na določila Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih,
ki pirotehnične izdelke razvršča v več kategorij, od tistih z najmanjšim učinkom do izdelkov za
velike ognjemete.
Leta 2008 je bil uveljavljen novi Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS
35/2008). Najpomembnejša novost na področju pirotehničnih izdelkov se nanaša na prepoved
prodaje, posesti in uporabe ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok
(najpogosteje so to petarde najrazličnejših oblik in moči).
•

Pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 14 let. Gre za
ognjemetne izdelke, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo
raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi
izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih.
Tipični izdelki so bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice,
vžigalice s pokom itd.

•

Izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 16 let. Gre za ognjemetne
izdelke, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa in so
namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so rimske svečke,
majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije, rakete itd.

•

Izdelkov kategorije P 1, T 1 in baterij ter kombinacij kategorije 3 do 1000 g neto mase
eksplozivnih snovi in fontan kategorije 3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi
pa ni dovoljeno prodajati osebam, mlajšim od 18 let.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 26.
decembra do 2. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih
stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih
sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. V
stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne
izdelke kategorije 1, ki so namenjeni takšni uporabi. Izdelki so v ta namen tudi označeni.
Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke
kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.
Prepovedana je predelava, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava ter preprodaja
pirotehničnih izdelkov. V policiji ugotavljamo, da je največ poškodb ravno pri takšni prepovedani
uporabi izdelkov in uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso bili kupljeni v prodajalnah z
dovoljenjem pristojnega organa oz. so bili kupljeni na črnem trgu.
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Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne
poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje.
Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih
izdelkov. Za posameznike je predvidena globa od 400 do 1200 evrov.
Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je problem vseh, zato prosimo starše, skrbnike,
učitelje in vzgojitelje, da opozarjajo na nevarnosti in možne posledice.
Za zaključek še nekaj statističnih podatkov. Na območju PU Kranj smo v letu 2009 ugotovili 11
kršitev, v letu 2008 13 kršitev zaradi neprimerne uporabe pirotehničnih izdelkov. V letu 2008
sta se poškodovali dve osebi, od tega en otrok, v letu 2009 je bil poškodovan en otrok. Prav
tako smo ugotovili nastanek premoženjske škode in sicer v letu 2008 v sedmih primerih, ter v
letu 2009 v dveh primerih.
Več nasvetov si lahko ogledate na spletni strani
policije. http://www.policija.si/index.php/preventiva/javni-red-in-mir.

Otrok – policist za en dan
Policisti Policijske postaje Kranj, so 3. 12. 2010, v
okviru preventivnega projekta "Otrok policist za en
dan", gostili učence osnovne šole Franceta
Prešerna iz Kranja in osnovne šole Predoslje, v
spremstvu mentorjev. Učencem so policisti
razkazali policijsko postajo, ter jih na terenu
seznanili z delom policista.
Ob tem so jim policisti prikazali delo z laserskim
merilnikom hitrosti. Ob koncu predstavitve so
rokovanje z njim, preizkusili lahko tudi sami,
vključno z mentorji, ki so jih spremljali. Policist vodnik službenega psa je s službenim psom za
odkrivanje prepovedanih drog prikazal, kako se v
prostoru išče prepovedane droge. Ob tem so
otroci še posebej uživali, saj je bil pes Hajki zelo
razigran. Vsi učenci so bili s prikazanim zelo
zadovoljni in so se za sodelovanje toplo zahvalili.
Projekt so že nekaj let izvajali na območju
Policijske uprave Maribor, kjer so si ga tudi
zamislili. Projekt se je izkazal za zelo uspešnega:
poleg učencev so bili zelo zadovoljni tudi starši in
učitelji; na internem natečaju policije za izbor najboljše preventivne akcije ali projekta v letu
2006 je prejel prvo nagrado, pozitivno pa so ga ocenili tudi v Ministrstvu za šolstvo in šport, ki
so osnovne šole pozvali k sodelovanju. Projekt je namreč namenjen učencem 6. razreda
devetletnega šolskega programa.
Namen projekta je, da otroke seznanimo z varnostno problematiko in samozaščitnim
ravnanjem. Poleg tega želimo, da spoznajo delo in poslanstvo policistov v družbi. S projektom
želimo ustvariti tudi pozitivno podobo policistov in povečati zaupanje mladih v njihovo delo.
Več o projektu na spletni strani policije:
http://www.policija.si/index.php/dravljani-in-policija/preventivni-projekti/1154
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Zvezde ob koncu leta
Zvezde zimskega neba so najlepše. V jasnih nočeh si jih lahko ogledamo v vsej svoji
veličastnosti. Vendar zunaj je mraz. Če jih želimo sproščeno opazovati, moramo poskrbeti, da
nas pri opazovanju ne zebe, da se dobro počutimo. Moramo se toplo obleči, dobro obuti, pa tudi
glavo pokriti s primerno kapo, sicer se lahko prehladimo. Priporočljivo je, da pred opazovanjem
ali po njem tudi kaj toplega pojemo ali popijemo.
Kadar govorimo o zimskih zvezdah, navadno mislimo na zvezde, ki so zbrane v
ozvezdjih okrog ozvezdja Orion, to so zvezde Velikega psa, Malega psa, Dvojčkov, Voznika in
Bika, če navedemo najpomembnejše. Orion deluje kot nekakšno svetlobno težišče zimskega
zvezdnega neba, ostala ozvezdja okrog njega pa se zdijo kot prijazne skupine drobnih lučk, ki
spremljajo Oriona v mrzlih zimskih nočeh, seveda vsaka skupina zvezd, tj. vsako ozvezdje s
svojo značilno obliko in zgodbo, ki jo je napisala neskončna človeška domišljija.
Ozvezdje Orion je glavno ozvezdje na zimskem nebu. Skovano je iz sedmih svetlih zvezd
in že na prvi pogled tako vpadljivo, da ga z lahkoto najdemo na nebu. Poskusite ga izslediti in po
njem tudi najsvetlejšo zvezdo na nebu - Sirij, ki sveti v ozvezdju Veliki pes. Po Orionu najdemo
tudi ostala zimska ozvezdja in jih z veseljem opazujemo.
Veliki pes z bleščečim Sirijem leži levo od Oriona. Sredi zime vso noč vlada južnemu
delu neba. Ker je Sirij viden skoraj iz vsakega kraja na Zemlji, ga že tisočletja obožujejo in
častijo. Za trenutek poglejte to zvezdo in opazujte, kako se blešči in iskri, se prižiga in ugaša in
kako spreminja barve v vseh mavričnih odtenkih. Vse to opazimo s prostim očesom, še bolje pa
daljnogledom.
Ozvezdje Veliki pes je neposredno povezano s pasjimi dnevi, ki trajajo od 23. julija do
23. Avgusta. Stari narodi so Sirij postavili v pasji gobec. Napačno so mislili, da iz njegovega
gobca prihaja neznosna in zagatna poletna vročina, ko sta Veliki pes in Sonce skupaj podnevi
na nebu. Poletno vročino seveda povzroča bližnje Sonce, ki se pri nas opoldne dvigne visoko na
nebo in neusmiljeno žge, ne pa ''Pes'', tj. zvezda Sirij, ki je od nas oddaljena skoraj deset
svetlobnih let (gl. sliko).

Lega zvezde Sirij v ozvezdju Veliki pes.

ZLATOPOLJČAN

19
≈

V Velikem psu so stari Grki videli slavnega lovskega psa z imenom Lelap. Lepi Kefal se
je poročil z lepotico Prokrido. Bila sta si silno zvesta. Kefal je ljubil samo njo in lov. Nekoč mu je
Prokrida poklonila čarobno kopje, ki nikdar ne zgreši cilja, in lovskega psa Lelapa, ki odlično sliši
in voha.
Kefal je odšel za nekaj dni na lov. Dobri ljudje so Prokridi povedali, da se njen zvesti
mož v gozdu pogovarja z neko Nefelo. Nefela je bila boginja oblakov. Ko je Kefal izgovarjal njeno
ime, je v bistvu mislil na oblak, v senci katerega si želi spočiti po napornem lovu.
Prokrida se je odpravila v gozd, da vidi, kaj se v resnici dogaja. Skrila se je za grm. Ko je
zaslišala Kefalov glas: "O, Nefela, polna ljubezni, pridi in odženi mojo utrujenost!", je mislila, da
je njen mož prišel na sestanek z ljubico in da se z njo pogovarja. Ni se mogla obvladati. Od
bolečine je zastokala. Zvesti pes Lelap je zaslišal glas in zalajal v opozorilo gospodarju, ki je
mislil, da se v grmu skriva divjad. Tja je zalučal svoje kopje. Prokridin krik je Kefalu povedal, da
je svoji ljubljeni ženi zadal smrtni udarec.
Čeprav je Lelap samo opozoril gospodarja, kar bi naredil vsak dober pes, pa je bil
nepravično kaznovan. Na nebo so ga postavili tesno k Orionovim nogam in ne na kakšno
vidnejše mesto, kar bi si zaslužil za svojo zvestobo gospodarju. Ob Orionovih nogah se ne počuti
svobodnega, pravzaprav je ponižan. Za vse večne čase bo moral biti pokoren Orionu in loviti pod
njegovim strogim nadzorom.
Tako pravi zgodba, dejansko pa Veliki pes s Sirijem zavzema kar lepo mesto na nebu.
≈
V dolgih zimskih večerih, predvsem okoli božiča, pogovor rad nanese na večno zanimivo
in nikoli do konca razrešeno zgodovinsko uganko: kaj je pravzaprav bila Betlehemska ali
božična zvezda. V Novi zavezi (Sveto pismo, Lj. 1985, stran 1055) Matej poroča o zelo svetli
zvezdi, ki se je pojavila nad Jezusovo rojstno hišo v Betlehemu. Da bi to zvezdo videli in jo
opazovali, so prišli Trije modri z Jutrovega, tj. iz Babilonije v Palestino. Matejevo poročilo je
megleno; morda navaja resnični nebesni dogodek, ki naj bi se dogodil in vzbudil veliko
pozornost tedanjih opazovalcev zvezdnega neba.
O Betlehemski zvezdi je bilo veliko napisanega, spletla so se tudi med seboj zelo
različna mnenja. Nekateri menijo, da je bila zvezda čudežna, da se je prikazala zaradi
posebnega sporočila. Ko je opravila svoje poslanstvo, je za vedno izginila. Velik dvom je, če je
taka zvezda sploh bila, razen v bujni domišljiji verskih privržencev, ki so na vsak način želeli
napisati neko razburljivo zgodbo v zvezi s Jezusovim rojstvom. Vsekakor naj bi šlo za eno
najslavnejših zvezd, ki naj bi se je pojavila na nebu, za tisto sijajno zvezdo, ki naj bi navdihnila
Modre (može) z Vzhoda, da so začeli svojo zgodovinsko potovanje v Jeruzalem, in nato v
Betlehem do jasli, kjer se je rodil Jezus Kristus.
Drugi menijo, da se je resnično moralo nekaj zgoditi, da se je res nekaj prikazalo na
nebu in to poskušajo na razumen način pojasniti. Na žalost imajo le en in še to nezanesljiv vir
podatkov, namreč Matejev evangelij v Novi zavezi, kjer je megleno opisana zgodba o domnevni
zvezdi.
Glede tega, kaj bi lahko bila Betlehemska zvezda, se ponuja več možnosti, npr. svetel
utrinek - bolid, komet, supernova, Venera, tesno navidezno srečanje Venere in Jupitra, trojno
navidezno srečanje Jupitra in Saturna. Dolgo časa se je zdela zadnja možnost najbolj verjetna
pa tudi kometno verzijo so pogosto navajali. Morda je Matej poročal o navideznem srečanju
svetlih planetov Jupitra in Saturna. Tistemu, ki je opisal ta dogodek, pač ni bilo do tega, da bi
opisal nebesni, tj. naravni pojav v vseh podrobnostih, ampak ga je dosti bolj zanimalo rojstvo
mesije, povezano z nebesnim dogodkom. Zato so opisi tega dogodka nejasni.
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Pred dobrimi desetimi leti so v Angliji s super zmogljivim računalnikom natančno
raziskali tire gibanja planetov Osončja v zadnjih dveh tisočletjih. Ugotovili so, da sta šla leta dva
pred našim štetjem Venera in Jupiter navidezno tako zelo blizu drug mimo drugega, da sta se za
prosto oko preprosto zlila v eno nenavadno svetlo “zvezdo”. Zdi se čisto naravno in tudi
verjetno, da bi se pogledi prebivalcev Betlehema tisto noč ustavili prav na tej “zvezdi”.
Morda bi ta astronomski dogodek oziroma pojav lahko vzeli kot osnovo za slavno
biblijsko legendo o Betlehemski zvezdi. Vprašanje seveda ostaja v nadalje odprto. Vsekakor pa
nebesni pojavi, kot so bleščeč komet, izbruh ali eksplozija supernove in kratkotrajen svetel
meteor ali bolid na nebu niso kandidati za Betlehemsko zvezdo.
Marijan Prosen – Majo

Izkoristite novo možnost obveščanja
Prijavite se na obveščanje po e pošti ali SMS sporočilih
Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej pomembno v primerih, ko je oskrba s pitno
vodo motena. Do motene oskrbe s pitno vodo pride zaradi okvar na javnem vodovodnem
omrežju in v času posegov na omrežju, kot so redno in izredno vzdrževanje, obnove, prevezave
na omrežju. Zavedamo se, da je trenutni sistem obveščanja pomanjkljiv, saj z objavami na
radijskih postajah in naši spletni strani ne zajamemo vseh uporabnikov, pri katerih je oskrba s
pitno vodo v določenem času motena. Zato smo že nekaj časa iskali primerno rešitev, ki bo
omogočala hitro in učinkovito obveščanje. Rešitev smo našli v sodobnih komunikacijskih
kanalih, v e pošti in SMS sporočilih. Sistem individualnega obveščanja je že v zaključni fazi, kar
pomeni, da ga moramo le še dopolniti z bazami uporabnikov, ki želite biti obveščeni po e pošti
in ali po SMS sporočilu. Vsa sporočila so brezplačna.
V začetni fazi boste obveščeni:
- o moteni oskrbi s pitno vodo v času načrtovanih del na javnem vodovodnem omrežju (sporočili
vam bomo, kakšna dela se izvajajo in koliko časa bo delo potekalo oz. bo oskrba s pitno vodo
motena),
- o moteni oskrbi s pitno vodo v času okvar na javnem vodovodnem omrežju (sporočili vam
bomo predvideni čas odprave napake),
- o morebitni sanitarni neustreznosti vode (sporočili vam bomo razlog za neustreznost pitne
vode, čas v katerem se morajo izvajati potrebni ukrepi, kot je na primer prekuhavanje vode in
vam po odpravi napake poslali novo sporočilo o preklicu neustreznosti pitne vode).
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Pozivamo vas, da na naši spletni strani www.komunala-kranj.si izpolnite obrazec
»Prijava na obvestila«. Vašo prijavo nam lahko sporočite tudi po e pošti na
naslov info@komunala-kranj.si ali pisno na naslov Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj.

V prijavi nam sporočite vaše osnovne podatke (ime in priimek ter naslov) ter na kakšen način
želite biti obveščeni: po e pošti (navedite naslov vaše e pošte) in/ali SMS sporočilu (navedite
vašo mobilno številko).
Če mesečno prejemate račun za komunalne storitve neposredno z naše strani, prosimo pripišite
številko kupca, ki je navedena v zgornjem desnem robu računa za komunalne storitve.
Če račune za komunalne storitve prejemate preko upravnika, pa prosimo pripišite upravnika
objekta v katerem živite.
S pridobljenimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Kadarkoli
imate seveda možnost, da se odjavite iz sistema individualnega obveščanja. Odjavo nam
sporočite po e pošti na naslov info@komunala-kranj.si ali pisno na naslov Komunala Kranj,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
Pričakujemo, da bomo sistem individualnega obveščanja pričeli uporabljati v prvih mesecih
prihodnjega leta. Glede na to, da gre za vzpostavitev novega sistema, se vam za morebitne
napake vnaprej iskreno opravičujemo in vas prosimo za razumevanje. Vaši predlogi in pripombe
so dobrodošli na info@komunala-kranj.si.

Zbiranje kosovnih odpadkov v letu 2011
Odvoz kosovnih odpadkov boste lahko tudi v letu 2011 naročili z dopisnicami. Vsako
gospodinjstvo bo konec leta prejelo dve dopisnici, vsaka za brezplačen odvoz kosovnih
odpadkov do količine enega kubičnega metra.
Ko boste imeli kosovne odpadke, izpolnite dopisnico, in jo vrnite po pošti oziroma prinesite na
sedež podjetja. Poklicali vas bomo najkasneje v roku treh tednov. Skupaj z vami se bomo
dogovorili za dan odvoza. Odpadke boste na dogovorjeni dan pripravili na dostopno odjemno
mesto, poleg mesta, kamor na dan odvoza pripravite zabojnik za odpadke.
Konec leta bodite torej posebej pozorni na našo pošto (poleg dopisnic vam bomo poslali tudi
koledarček z urnikom odvoza odpadkov v prvi polovici leta 2011).
V kolikor pošte ne boste prejeli, nam to sporočite na info@komunala-kranj.si oziroma nas
pokličite na telefon 28 11 300.
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Urnik odvoza odpadkov v prvi polovici leta 2011
V letošnjem letu smo nadgradili sistem ločenega zbiranja odpadkov in uvedli ločeno zbiranje
odpadne embalaže in bioloških odpadkov po tako imenovanem sistemu od vrat do vrat. Mešane
komunalne odpadke in odpadno embalažo odvažamo vsak drugi teden, medtem ko biološke
odpadke odvažamo tedensko. V zimskem času se količine bioloških odpadkov zmanjšajo, kar že
opažamo pri praznjenju vaših zabojnikov. Zato smo se odločili, da v zimskem času zmanjšamo
pogostost odvoza bioloških odpadkov.
V času od 1. 1. do 31. 3. 2011 bo odvoz bioloških odpadkov potekal na 14 dni, vsak drugi
četrtek.
Posledično se bodo zmanjšali tudi zneski na računih pri gospodinjstvih, ki biološke odpadke
zbirate z zabojniki za biološke odpadke. Stroški zbiranja, prevoza in odstranjevanja bioloških
odpadkov se bodo v času od 1. januarja do 31. marca 2011 razpolovili.
Če bomo ugotovili, da sistem odvoza na 14 dni v predlaganem obdobju ne bo uspešen, bo
odvoz v bodoče celo leto potekal tedensko oziroma se bo obdobje odvoza na 14 dni lahko tudi
podaljšalo.
Ker želimo odvoz odpadkov čim bolj prilagoditi vašim potrebam in številu vozil za odvoz
odpadkov, s katerimi razpolagamo, prilagamo urnik odvoza odpadkov samo za prvo polovico
leta. Tako dopuščamo možnost za morebitne spremembe v drugi polovici leta 2011.
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Na območju, kjer prevladujejo individualne hiše bomo odpadke odvažali po
sledečem urniku:
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Na dan odvoza pravočasno pripravite
samo tiste odpadke,
ki jih po urniku odvažamo.
Z odvozom odpadkov začnemo
ob 6. uri zjutraj.

Na območju, kjer prevladujejo večstanovanjski objekti bomo odpadke odvažali po
sledečem urniku:
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Na dan odvoza pravočasno pripravite
samo tiste odpadke,
ki jih po urniku odvažamo.
Z odvozom odpadkov začnemo
ob 6. uri zjutraj.

