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Drage Zlatopoljčanke in Zlatopoljčani!
Dnevi se krajšajo, čaka nas praznično obdobje – praznovali bomo
tako Božič kot Dan samostojnosti in enotnosti in na koncu še
Novo leto. Žal nam letos prazniki ne bodo prinesli veliko prostih
dni, saj se v glavnem zvrstijo kar čez vikend.
V tem času boste morda utegnili prelistati in prebrati naše in vaše
glasilo, ki vam ga letos zopet ponujamo že drugič. Od junija je
minilo že nekaj mesecev, odkar smo vam zadnjič dali v branje
naše glasilo. Zgodilo se je kar nekaj stvari in v glavnem bo tekla
beseda o tem.

OBVEŠČAMO

Predšolske otroke od enega leta starosti dalje pa do novopečenih
šolarčkov bo v večnamenski dvorani OŠ Franceta Prešerna obiskal
dedek Mraz. S seboj bo pripeljal lutkovno predstavo, ki bo poleg
sladkih dobrot darilo našim najmlajšim. V nadaljevanju glasila boste našli vabilo.
Poverjeniki Rdečega križa so v decembrskih dneh že ali pa še bodo obiskali večino najstarejših
krajanov. Po domovih upokojencev so te vsakoletne obiske že opravili. Obiskali bodo tudi druge
prebivalce, za katere so izvedeli, da imajo take ali drugačne probleme.

POROČILO O DELU

Prejšnja številka Zlatopoljčana je izšla le malo po požaru, ki je povsem uničil dvorano naše krajevne
skupnosti. Na veliko srečo drugi deli objekta (streha, pisarne, garaže, ki so sicer v zasebnih rokah),
niso bili poškodovani. Krajevna skupnost ima prostore zavarovane, tako da nam je precejšen delež
stroškov prenove pokrila izplačana zavarovalnina. Na pomoč pri obnovi pa nam je priskočila tudi
občina, saj z lastnimi sredstvi tega stroška ne bi zmogli sami. Po obnovi je tako dvorana mnogo bolje
toplotno izolirana in zato upamo na prihranek pri kurjavi. Seveda je obnovljena tudi vsa električna
napeljava, vgrajena so nova okna in svetila. Prisiljeni smo bili tudi v nabavo novih omar za arhiv in
ostale potrebe, prav tako so novi tudi stoli.
V popolnoma prenovljeni dvorani se je jeseni začelo tudi več dogajati. Dvorano smo ponudili v najem
in tako gostimo gledališko – igralska šolo Vanje Slapar (od otroške do skoraj odrasle skupinice),
srečanja društva Z roko v roki, vadbo Tai Či-ja, joge in sproščanja za zaključene skupine, tako da so
večerni termini kar zasedeni. Tako je tudi prav, saj gre za prostore, ki so namenjeni družbi v celoti in
če gre za vzgojno, izobraževalno ali društveno dejavnost, kjer sodelujejo tudi naši krajani, je to toliko
boljše.
Ob nezasedenih terminih omogočamo prostor za sestanke tudi lokalnemu Rdečemu križu, Zvezi
združenj borcev za vrednote NOB, kakor tudi etažnim lastnikom v posameznih blokih za skupne
sestanke. Če ima kdo željo po najemu dvorane ali pa bi želel v njej organizirati samo enkraten
dogodek, naj nas obišče v času uradnih ur ali pa kontaktira drugače in se bomo o vsem dogovorili.
Naj pripomnimo samo, da prostor edino ni namenjen organiziranju zabav in praznovanj.
Uradne ure v krajevni skupnosti smo s ponedeljka prestavili na torek in upamo, da vas to ne bo
preveč zmotilo. Tako smo sedaj dostopni ob torkih med 17.00 in 18.00 uro v pisarni KS Zlato polje
na ul. Franca Rozmana Staneta 13 v 1. nadstropju. V času uradnih ur nas dobite tudi po telefonu 04
2011 972 ali pa ves čas na e-naslovu kszlatopolje@t-2.net.
Letošnja bera dosežkov je še kar zadovoljiva glede na pozno sprejeti proračun za leto 2011, ki je bil
potrjen šele konec marca. Takrat so se začeli dogovori in ogledi na terenu, katere investicije so
najbolj potrebne in naj bi se v letu 2011 izvedle. Potem je bilo potrebno poiskati izvajalce, da so
izdelali ponudbe s predračuni. Nato se je na podlagi ponudb izbralo najbolj ugodnega izvajalca, čas
pa je hitro tekel. Vmes so bili še dopusti in tako se je večina del začela izvajati precej pozno,
septembra ali še kasneje. V naši krajevni skupnosti smo tako bogatejši za naslednje:
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Razširjena in na novo tlakovana pešpot s klančino – (med vhodoma Zlato polje 3e in Zlato
polje 2e), ki sedaj omogoča boljši prehod prebivalcem celega naselja proti Savskemu
drevoredu tudi z otroškimi vozički, kar je bilo prej po stopnicah nemogoče.
Izdelan je bil nov pločnik od Ledene dvorane pa vse do Dijaškega doma. Prepotrebna
investicija, ki bo izboljšala varnost pešcev podnevi in tudi ponoči, saj je bila ob pločniku
postavljena javna razsvetljava, ki bo tudi kmalu zasvetila.
Prvič se je izvajala košnja zelenic na območju celotne krajevne skupnosti, tudi na dostopnih
zelenicah na ulici Zlato polje, ki je bila do sedaj ob košnji vedno pozabljena.
Obrezano je bilo nekaj drevja, vendar ne vse za kar ste krajani prosili. Zaradi krčenja
finančnih sredstev določeni posegi pridejo na vrsto kasneje.
Odkupljena je bila manjša parcela v lasti Zavoda za zdr. zavarovanje, kjer se bodo v
prihodnosti izgradila parkirna mesta, ki bodo omogočila prosto intervencijsko pot med bloki.
Izdelan je bil še projekt za izgradnjo pločnika ob Koroški cesti od Lidla proti križišču s
Kidričevo cesti. Ker je Koroška cesta državna, je najprej potrebno izdelati projekt, po
katerem se potem pločnik zgradi. Upamo, da se bo izgradnja pločnika izvedla v letu 2012.
Za izboljšanje varnosti je bilo postavljeno tudi kakšno cestno ogledalo in nov prometni znak.
Zakrpane so bile mnoge luknje na cesti in mogoče še kaj, česar nismo omenili.

Ob tehniškem šolskem centru se gradi podjetniški center, kar sicer ni občinska investicija, je pa ena
izmed številnih institucij na območju naše krajevne skupnosti, ki bo prispevala k širjenju znanja.
Mestna občina Kranj je pravkar sprejela proračun za l. 2012, V njem je, v primerjavi s prejšnjimi leti,
planiranih precej manj sredstev, ki so namenjena manjšim investicijam v krajevnih skupnostih.
Intenzivno se je začelo delati na projektu GORKI, ki zajema izgradnjo kanalizacije, vodovoda in druge
komunalne infrastrukture, zlasti izven mesta Kranja. Projekt je vezan na evropska sredstva, zato je
časovno omejen in bo potreboval večino za investicije namenjenih sredstev.
Tako bo moralo večino investicij, ki jih načrtujemo v šestindvajsetih krajevnih skupnostih Mestne
občine Kranj, ostati v ozadju in počakati na boljše čase.
Kljub nastalim okoliščinam se bomo v krajevni skupnosti trudili, da bo kakšna investicija narejena
tudi na območju naše krajevne skupnosti. O tem, kaj nam bo v letu 2012 uspelo izposlovati, pa vam
bomo poročali v naslednji izdaji glasila.

OBVEŠČAJTE NAS

Ponovno vabimo krajane, da se s svojimi idejami, predlogi in tudi vprašanji obrnejo na nas, da bomo
iz prve roke izvedeli, kaj vas teži ali kaj si želite. Če bo šlo za dobro in izvedljivo idejo, vam bomo
morda lahko pomagali.
Glede na to, da vsem starejšim krajanom ob njihovih praznikih voščimo vse najboljše, vas prosimo
tudi za obvestilo, če se kdo od krajanov preseli (v dom upokojencev ali drugam) ali če umre. Zelo
nerodno je, kadar želimo vse dobro nekomu, ki ga žal ni več med nami, po drugi strani pa se verjetno
vsak razveseli čestitke, ki jo dobi tudi v svojem novem domu.

PONUDITE NOVE IDEJE

V današnjem času, ko smo si vse bolj odtujeni, bi se lahko krajani s podobnimi interesi lahko
srečavali v naši dvorani. Dopoldne in zgodaj popoldne je dvorana zaenkrat prosta. Morda bi se
srečale pletilje, morda bi ljubitelji petja sestavili kak zborček. Za take vrste druženja je potreben
nekdo, ki bi krajane povabil in med seboj povezal v skupino, ki bi si izmenjevala izkušnje, na primer, v
ročnih spretnosti ali počela kaj drugega. Morda ste to prav vi. Razmislite in se nam javite, mi pa vam
bomo pomagali.

Vsem krajankam in krajanom Zlatega polja ter vsem ostalim
želimo srečno, zdravo in zadovoljno leto 2012
za svet KS Zlato polje
Karel Piškur – predsednik
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Spoštovani starši naših najmlajših prebivalcev
krajevne skupnosti
Veljavna slovenska zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov nam onemogoča, da bi na
tak način pridobili in razpolagali s podatki o rojstvu otrok, o njihovih imenih in naslovih, ter tako
tudi starosti. Ker torej teh podatkov nimamo, stari pa niso več ažurirani, ne moremo po imenu
povabiti vsakega otroka posebej, ker bi lahko koga izpustili. Vseeno pa bi radi v krajevni
skupnosti tudi letos otrokom podarili nekaj sladkarij in igrico, ki jo bo na koncu obiskal tudi
dedek Mraz. Zato vas, dragi starši vabimo, da si vzamete slabo urico časa in pripeljete svoje
otroke na omenjeno prireditev, kot je napisano na spodnjem vabilu.
za svet KS Zlato polje
Karel Piškur - predsednik

VABILO

Svet KS Zlato polje vabi vse malčke Zlatega polja
v starosti od enega do šestih let,
da se v spremstvu staršev udeležijo kratke
otroške predstave
»DOGODIVŠČINE TEVŽA IN URŠULINE«

z obiskom Dedka Mraza

v petek, 23. decembra 2011 ob
16.30 uri
v večnamenski dvorani OŠ Franceta
Prešerna
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Odhajajoče leto na najlepši in
najgostoljubnejši šoli
Zadnji meseci koledarskega leta so na Gimnaziji ESIC Kranj obenem tudi najbolj dinamični.
Septembra smo k nam sprejeli za kar šest oddelkov prvošolcev, kar je zelo veliko, saj smo jih v
minulih letih sprejeli za oddelek manj, čeprav je bila takrat populacija dijakov večja. Dijake smo
na začetku leta tradicionalno peljali na maturantsko ekskurzijo v Španijo, na spoznavni tabor v
Bohinj, letni tabor v Osilnici, v Pariz in London.
V mesecu pričakovanj decembru pa bi izpostavil predvsem tri zelo odmevne dogodke. Prvi je
gostovanje gledališke igralke in pesnice Saše Pavček, ki je našim dijakom s petjem predstavila
svojo razprodano pesniško zbirko Obleci me v poljub. S sabo je pripeljala tudi tri profesonalne
glasbenike in skupaj so ustvarili res lep koncert, ki je poezijo sproščeno in prijetno približal tudi
mladim. Drugi dogodek je humanitarni, saj smo v veselem decembru že 50. leto zapored zbirali
prispevke za starejše občane v Domu starejših občanov v Preddvoru. S prispevki dijakov in
profesorjev smo kupili in sami zavili skoraj 200 daril za starejše, ki smo jim jih ob Miklavžu tudi
nesli. Ob tem smo kot že pet desetletij pred tem pripravili glasbeno-plesno-kulturni program, s
katerim so mladi prinesli iskrice veselja med starejše, ki so prepogosto pozabljeni. Naši dijaki so
čisto vsakemu stanovalcu osebno izročili darilo, se z njim na kratko pogovorili, jim stisnili roko in
jim pokazali, da nam je mar in da moramo gojiti medgeneracijsko sodelovanje in spoštovanje.
Taka izkušnja je zelo pomembna tudi za dijake, ki se vsako leto radi vračajo v Preddvor, prav
tako pa tudi za starejše, ki že več tednov pred našim obiskom sprašujejo, kdaj bodo končno
prišli dijaki Gimnazije ESIC.
Na zadnji dogodek, ki se je zgodil 8. decembra v Portorožu, pa smo prav tako zelo ponosni, saj
je potrdil naše prepričanje, da smo najboljša šola daleč naokrog. Turistična zveza Slovenije nam
je namreč v tekmovanju Moja dežela, lepa in gostoljubna med vsemi srednjimi šolami v Sloveniji
namenila prvo mesto! V Portorožu smo na slovesnosti pod pokroviteljstvom predsednika države
dr. Danila Türka pomočnica ravnatelja Mirjam Bizjak, predsednik Dijaške skupnosti Jure Ferjan
in jaz prejeli laskavo priznanje. Posebna komisija se je za našo šolo odločila zaradi urejenosti
zunaj in v njej, zaradi zelo zadovoljnih dijakov, številnih projektov, humanitarnih in obšolskih
dejavnosti, prepoznavnosti v
okolju … Zagotovo je to potrditev
sledenja naši viziji in ustvarjanja
pozitivnega vzdušja, ki ga je
prepoznala tudi stroga komisija
Turistične zveze Slovenije.
Izzivov in presenečenj nam
zagotovo ne bo zmanjkalo niti v
prihodnjem letu, saj je naš moto,
da se odzovemo hitro in
učinkovito na vse priložnosti, ki
nam jih prinaša prihodnost. Z
veseljem bomo našo šolo
predstavili
tudi
bralcem
Zlatopoljčana, ki vas zagotovo
zanima več o naši šoli, na kateri
se res dogaja ogromno. Ob tej
priložnosti vas torej vabim na
obisk in vam želim vse dobro v
letu 2012.
Dr. Jurij Šink, ravnatelj Gimnazije ESIC Kranj

ZLATOPOLJČAN

6

Policija svetuje

pešcem za varnejšo udeležbo v prometu
Pešci so med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci. V policiji ugotavljamo, da so pogosto
žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (kadar vozijo z neprilagojeno
hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali
zarošenimi stekli na vozilu ipd.). Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega
ravnanja pešcev.
Še posebej pogosto so pešci v prometnih nesrečah udeleženi v jesenskih in zimskih mesecih, ko
so vremenske razmere neugodne (megla, dež), svetli del dneva pa je krajši. Zlasti starejši so
največkrat žrtve prometnih nesreč zaradi svojih napak ali ker kršijo cestnoprometne predpise.

Za varnejšo udeležbo v prometu vam policisti svetujemo:
Pešci!
•
•
•
•
•

Poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo
vidnost pešcev (odsevne trakove, kresničke),
upoštevajte prometne predpise;
prečkajte cesto na označenih prehodih za pešce,
hodite po pločnikih (če obstajajo) oz. ob levem robu vozišča v smeri hoje,
poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu.

Vozniki!
• Upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim prednost,
• hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve,
• na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej previdno (pred šolami,
v naseljih),
• izven naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki
hodi ob vozišču.
Preventivne aktivnosti policistov so namenjene predvsem ozaveščanju pešcev, da morajo že
sami čim bolje poskrbeti za svojo varnost v prometu (z nošenjem svetlih oblačil, kresničk in
odsevnikov, odsevnih brezrokavnikov ipd.). Med drugim opozarjamo šolarje, njihove starše in
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stare starše na uporabo kresničk in drugih odsevnih predmetov. Represivne aktivnosti pa so
usmerjene v umirjanje hitrosti voznikov motornih vozil na območjih, kjer se pešci najpogosteje
zadržujejo.
Zlasti jeseni in pozimi, ko je svetli del dneva krajši in je na cestah slabša vidljivost zaradi megle,
dežja, snega itd., policisti:
• obveščamo javnost o problematiki pešcev v prometu ter preventivnih in represivnih
ukrepih policije,
• obiskujemo domove za starejše občane in društva upokojencev ter predavamo o varni
hoji pešcev,
• obiskujemo vrtce in prve razrede osnovnih šol, kjer otroke poučimo o varni udeležbi v
prometu ter jih popeljemo po varnih poteh in čez prehode za pešce,
• redno obveščamo pristojne službe, odgovorne za vzdrževanje in sanacijo nevarnih
odsekov cest (predvsem cestnih površin, namenjenih pešcem),
• izvajamo krajše poostrene nadzore nad hojo pešcev v naseljih in zunaj njih, in sicer
tam, kjer pešci pogosteje hodijo in niso zavarovani (ni pločnikov, javne razsvetljave),
• merimo hitrost in tudi z drugimi ukrepi umirjamo promet povsod tam, kjer je
problematika pešcev večja,
• ugotavljamo nepravilnosti pešcev v prometu in nepravilnosti glede označevanja v času
zmanjšane vidljivosti,
• pisno obveščamo starše o vseh težjih kršitvah cestnoprometnih predpisov, ki jih storijo
otroci.
Za zagotavljanje varnosti pešcev si policisti prizadevamo skupaj z drugimi institucijami:
Ministrstvom za promet, Ministrstvom za šolstvo in šport, Zavodom RS za šolstvo, občinskimi
sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Avtomoto zvezo Slovenije, Rdečim križem
Slovenije, Zvezo združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Zavodom Varna pot ter Zvezo
društev upokojencev Slovenije.
Damjan Nartnik - vodja policijskega okoliša

Koroška cesta 59, Kranj

tel.: 04/236 13 00

NOVO

ŠTUDENTSKI BONI
IN

DNEVNA PONUDBA MALIC

NOVA PONUDBA HRANE:
- kruhki različnih okusov
- tortelini, špageti, lazanje
- mesne solate
- zrezki v omakah
- odlične pice iz krušne peči

Vljudno vabljeni!
VSAK DAN od 11.00 do 23.00
Krajanom Zlatega polja želimo sreče in zdravja v 2012

ODPRTO:
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GIBANJE JE OSNOVA
VSAKEGA UČENJA
Majhni otroci pridobivajo izkušnje, ki jih potrebujejo za razvoj, najprej preko dotika in nato preko
gibanja. Mamino naročje sporoča varnost in ljubljenost, akrobacije z očetom dajejo izkušnje
poguma in uspeha. Dvigovanje, obračanje, plazenje, pogled na svet iz različnih perspektiv, tek,
met žoge, preval, premagovanje ovir,.. vse to so aktivnosti, ki so izredno pomembne v razvoju
otroka. Običajno se pri otroku vse odvija spontano. Starši pogledamo otroka danes, pa jutri in
spet in rečemo, joj kako hitro gre čas, včeraj se je komaj rodil, danes že teka naokoli itn.
Pri otrocih z motnjami oz. težavami v razvoju pa stvari ne gredo tako enostavno in vse sploh ne
samo od sebe. Ti otroci na svoji poti potrebujejo več spodbud iz okolja. Klasik med pedagogi
Jean Jack Rousseau bi rekel: »Jezi vas, ko ga gledate, kako zapravlja mlada leta v brezdelju.
Kaj!? Mar sreča ne pomeni nič? Če skaklja, se igra in teka naokrog ves ljubi dan, ni to nič? Svoj
živi dan ne bo tako zaposlen kot zdajle!« Premalo se zavedamo, da je gibanje tisto, ki omogoča
posnemanje, preizkušanje, oponašanje in napredek. Gibanje je osnova vsakega učenja.

V tem letu smo realizirali prvo fazo projekta prilagoditve in prenove telovadnice ter nakup specialnih
športnih pripomočkov za gibalno spodbudo v razvoju otrok in mladostnikov naše šole. Na naše nove
pridobitve smo zelo ponosni. Pridobitev je velika in nam zaposlenim daje novih možnosti, otrokom in
mladostnikom pa novih priložnosti in izkušenj. Uspelo nam je veliko in to je razlog za veliko veselje. V
mesecu decembru smo veselje okronali tudi s slovesno otvoritvijo. Našo pridobitev boste prepoznali
po barvitosti, ki je edinstvena in odraža našo dušo. V barvah je svet lepši, prijaznejši in spodbudnejši.
Bolj igriv in s tem ponuja več možnosti in priložnosti. Za vse nas, otroke, mladostnike in zaposlene.
V novo leto vstopamo z željami za izvedbo druge faze projekta, ki bo prinesla še več možnosti za
gibalne izkušnje in spodbude. Cilje pa bomo sledili s spoznanji o pomenu gibanja.

Ljudje lahko postanejo tisto k čemur jih spodbujate, ne pa tisto k čemur jih priganjate.

(A. Parker)

Sosedom in krajanom Zlatega polja želimo vse dobro v letu 2012!
dr. Nataša Zrim Martinjak,
ravnateljica OŠ Helene Puhar Kranj
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Zvezde ob zaključku leta 2011
Zvezdna slika na nebu se ponavlja iz leta v leto.Večerno in nočno nebo ta čas prekrivajo številne
svetle in lepe zvezde. Takšne kot lani, predlani in vsa prejšnja leta. Najlepše so zbrane v
ozvezdju Orion, ki ga sestavlja sedem svetlih zvezd, najsvetlejši pa sta Betelgeza – Rama Oriona
in Rigel – Noga Oriona. Sredi ozvezdja opazimo verigo treh skoraj enako svetlih zvezd. To je
Orionov pas, imenovan tudi Kosci ali Rimščice. Desno in malo više od Oriona sije rdečkasti
Aldebaran v ozvezdju Bika. Od Oriona levo in kar visoko na nebu leži ozvezdje Dvojčka, kjer
svetita svetla Kastor in Poluks. Najviše na nebu pa blešči prijazna zlatorumena Kapela ali Koza,
glavna zvezda ozvezdja Voznik.
Če preko zvezd Orionovega pasu potegnemo premico v levo proti obzorju, naletimo na
najsvetlejšo zvezdo neba – Sirij, ki sveti v ozvezdju Veliki pes. Bleščeče ozvezdje Orion in
najsvetlejša zvezda Sirij ostajata vso zimo najbolj opazni nebesni tarči za opazovanje s prostim
očesom. Poskusite ju izslediti in občudovati. Pomagajte si s spodnjo sliko, ki kaže, kako ležijo
glavna ozvezdja in zvezde na nebu sredi zime.

Glavna ozvezdja in zvezde zimskega neba.

Imenovanje ozvezdij ima mitološko ozadje. Orion je največji grški mitični lovec. Bil je velik in lep.
Odlikoval se je z izredno lovsko spretnostjo, močjo in pogumom. Z gorjačo preganja, pravzaprav
lovi razjarjenega nebesnega Bika, pri lovu pa mu pomagata njegova zvesta psa, Veliki pes in
Mali pes. To zgodbo o lovu si je mogoče ogledati, saj je za vedno vtkana v zvezdah na tem
predelu zimskega neba. Prikazuje vso okrutnost trdega in neizprosnega boja človeka z živaljo.
Samo pogledati je treba tja gor na nebo in brati zgodbo.
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Za številne prijatelje zvezdnega neba pa je Orion sploh najlepše ozvezdje. Ko se zvečer v
začetku decembra prvič prikaže na vzhodu, opazujemo podobo orjaka, ki se še naslanja na
nebo. Pozneje pa postaja vse bolj pokončen. Sredi zime zvečer zavzame orjak velik del južnega
neba. V eni roki drži gorjačo in jo vihti proti Biku, z drugo roko pa drži svoj neprebojni ščit iz levje
kože. Na njegovem pasu se iskrijo tri svetlejše zvezde, ki sestavljajo draguljast Orionov pas.
Šibkejše zvezde, ki "visijo" od pasu dol, pa oblikujejo bleščeč Orionov meč. Takšna je podoba
nebesnega Oriona. Le oglejte si ga.

Orion v starem zvezdnem atlasu.

Oriona prištevajo med največje junake bujne grške mitologije. Za to se ima zahvaliti svoji visoki
postavi. Razen tega pa je izstopal tudi po svoji lepoti, lovski spretnosti in silno razburljivi
življenjski zgodbi. O Orionu kroži več zgodb. Antični pisci so različno prikazovali njegovo življenje.
Vsi pa so si edini v tem, da so bile vzrok vseh njegovih življenjskih tegob in nesreč vedno ženske,
ki so se brezglavo zaljubljale vanj. Kljub vsem številnim človeškim vrlinam, ki jih pripisujejo
Orionu, pa v vsaki zgodbi klavrno konča. Ali ga ubije nanj izstreljene puščica iz loka ali pa umre
zaradi strupenega škorpijonovega pika. Poglejmo dve zgodbi o Orionu.
• Prva zgodba pripoveduje o njegovih ženskah.
Orionova prva žena je bila zelo bahava. Hvalila se je, da je lepša od boginje Here. Zato jo je
boginja kaznovala, in to tako grdo, da je morala takoj zapustiti gornji svet in oditi v Tartar. Orion
je nekaj časa žaloval za njo. Potem se je umiril in se zaljubil v kraljevo hči z otoka Hios. Na njeno
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in kraljevo željo je iztrebil vse divje živali na tem otoku. Kralj mu je obljubil hčerko za ženo, a je z
izpolnitvijo svoje obljube zelo odlašal. Orion je čakal. Medtem si je krajšal čas s popivanjem.
Nekega dne se je napil vina in v pijanosti posilil svojo zaročenko.
Kralj mu tega ni odpustil in se mu je maščeval. Boga vina Dioniza je nagovoril, da je Oriona tako
opijanil, da je zaspal, sam pa ga je v spanju oslepil. Toda preroki so Orionu povedali, da si lahko
povrne vid, če se poda daleč na vzhod in svoje oči izpostavi svetlobi jutranjega sonca. Orion je
odšel na vzhod, nastavil svoje ranjene oči jutranjemu soncu in vid se mu je povrnil.
Ves prerojen se je vrnil na otok Hios, da poišče in kaznuje kralja. Ta pa se je kot udrl v zemljo. Ni
ga bilo mogoče nikjer najti. Kralja je iskal celo na otoku Kreti, kjer se je pridružil lovskemu
spremstvu lovske boginje Artemide. To je bilo za Oriona usodno, saj se je Artemida vanj
zaljubila.
Še ko je bil na vzhodu, se je vanj zaljubila Eos, boginja jutranje zarje. Eos je hotela Oriona imeti
zase in ga je poskušala ugrabiti. Nakano je opazila Artemida, ki si je tudi želela imeti Oriona ob
sebi in ga ni marala deliti z nobeno drugo žensko. In zgodilo se je, da ga je iz ljubosumosti
Artemida ustrelila s puščico iz loka. Tako se je po tej pripovedi končala življenjska zgodba
Oriona na gornjem svetu.
Zelo protislovno opisujejo tudi Orionovo posmrtno življenje. Eni navajajo, da je prišel v podzemni
svet skupaj s svojim zvestim psom Sirijem in da je tam nato nadaljeval z lovom na divje živali.
Drugi pa pravijo, da so ga zaradi njegove velike lovske spretnosti bogovi po smrti postavili na
nebo kot svetlo ozvezdje, da bi tam velikega lovca lahko občudovali za vse večne čase.
• Druga zgodba opisuje ljubezen in žalost.
Pred davnimi, davnimi časi se je na tistem delu neba, kjer zdaj domuje Orion, razprostiral velik
temen in prazen prostor. Kaj neki se je zgodilo, da je prav Orion zapolnil ta prostor?
Takole je bilo. Artemida, boginje lune in lova, je imela dolžnost, da vsak dan od vzhoda do
zahoda vozi lunino kočijo po nebu in razsvetljuje temo noči, tako kot podnevi njen božji brat Helij
po nebu vozi sončno kočijo in prinaša dnevno svetlobo. Vendar Artemida je nenadoma začela
vse bolj zanemarjati svojo dolžnost. Le zakaj neki? Ali se je naveličala vožnje? Ne, ne. Zaljubila
se je v lepega velikana Oriona, največjega in najpogumnejšega lovca vseh časov. Kot boginja
lova je raje prihajala dol na Zemljo in skupaj z ljubljenim Orionom strastno lovila divjad, kot pa iz
dneva v dan zdolgočasena vozila lunino kočijo.
Seveda brat ni bil slep. Kmalu je opazil, da sestra ne opravlja več svoje vsakdanje vožnje z
lunino kočijo po nočnem nebu, ker se je zaljubila. Če bi se že zaljubila v kakega boga, bi bila
stvar v redu, toda zatreskala se je v navadnega smrtnika. Tako ne more iti več naprej. Odločil se
je, da se Oriona znebi.
Priložnost, da se ga znebi, se je kaj kmalu ponudila. Nekega večera se je Orion kopal v morju in
se precej oddaljil od obale. Helij ga je opazil in obsijal s silno močjo svojih zlatih žarkov. V daljavi
temnih morskih valov je osvetljen Orion izgledal kot šibka svetla točka.
Helij je poklical Artemido. Dobro je vedel, kako je ponosna na svojo lovsko spretnost streljanja z
lokom in puščico, da nikoli ne zgreši. Predlagal ji je, naj poskusi zadeti tisto zelo majhno svetlo
točko na morju v skoraj neskončni daljavi. Artemida se ni dala prositi. Takoj je privolila.
Natančno je namerila in izstrelila puščico. Oriona je zadela naravnost v srce in ga ubila.
Artemida se dolgo časa ni zavedala svojega dejanja. Šele, ko je zjutraj morje naplavilo na obalo
Orionovo truplo, je videla, kaj je storila. Ko je zagledala mrtvega Oriona, jo je prevzela strašna
žalost. Vse je poskušala narediti, da bi ga obudila v življenje. A to ni bilo mogoče.
Potem je mrtvega Oriona položila v svojo kočijo, ga popeljala visoko na nebo in ga odložila na
tisti temen in prazen prostor, kjer prej ni sijala nobena zvezda. Na tem delu neba se je v hipu
zasvetilo. Prižgale so se svetle zvezde in izrisale Orionovo podobo, njegov diamantni pas in
svetleči meč. Zdaj je ljubljenega Oriona imela Artemida vedno pred seboj, da ga je lahko
občudovala vsako noč, ko je vozila svojo kočijo po širnem zvezdnem nebu.
Marijan Prosen – Majo
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DELO Z UČENCI Z MOČNO IZRAŽENIMI
PODROČJI NA OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ
Danes skorajda ni mogoče spregledati, da vsi učenci, še posebej pa nadarjeni učenci oz. učenci
z močno izraženimi področji, potrebujejo posebno skrb za razvoj njihovih najmočnejših
potencialov za katera so visoko motivirani. Tega se zavedamo tudi na OŠ Franceta Prešerna v
Kranju, kjer za te učence izvajamo posebni program, v katerem širijo in poglabljajo znanja iz
sodobne informacijske komunikacijske
tehnologije, razvijajo kompetence na področju
materinega in tujih jezikov, razvijajo sodelovalne veščine, samostojnost in odgovornost, prav
tako pa razvijajo tudi univerzalne vrednote. Pri svojem delu se držimo načel za delo z
nadarjenimi. Pri tem se trudimo, da metode in oblike pouka s temi učenci prilagajamo tako, v
glavnem spodbujajo razvoj višjih oblik mišljenja, samostojnost, odgovornost, sodelovalnost itd.
Še posebno se trudimo razvijati njihove ustvarjalne sposobnosti in takšne osebnostne lastnosti,
ki bodo nadarjenemu omogočile sodelovanje z drugimi, razvijale pogum za tveganje, idealizem,
spoštovanje drugačnosti in tolerantnost. Za razvijanje odgovornosti je nujno, da učenci čimbolj
aktivno sodelujejo tudi pri načrtovanju dela in vrednotenju rezultatov. Tako smo tudi v letošnjem
letu pripravili poseben program za učence z močno izraženimi področji, ki smo jim ga ponudili v
začetku novembra. Razdelili smo ga na vsebine za učence 4. in 5. razredov in vsebine za
učence od 6. do 9. razreda. Nekaj vsebin pa smo pripravili skupnih.

iz delavnice Razbijmo klado siporeksa.
Tako so učenci razreden stopnje v letošnjem letu imeli sobotno delavnico, kjer so se poglobili v
zdrav način prehranjevanja in si tudi sami skuhali kosilo. Svojo ustvarjalnost so razvijali v
delavnici kreativnosti, kjer so se igrati abecedne, besedne igrice, pisati zanimive in malce
»odštekane« zgodbice ter pesmice, izdelati preproste lutke iz papirja in z njimi zaigrati pravo
lutkovno predstavo. Čaka pa jih še delavnica preprostih in zabavnih, a poučnih naravoslovnih
eksperimentov kjer se bodo spremenili v mlade raziskovalce in se v naravoslovju preizkusili tudi
sami ter delavnica, kjer bodo spoznali, kaj vse moramo narediti, da na oder postavimo
gledališko igro.
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Učenci predmetne stopnje pa so v prvi delavnici razbremenili svoje telo in misli. V goste smo
povabili Aleša Križnarja, ki je učencem pokazal nekaj osnov Tai ji quan-a - starodavne kitajske
meditativne veščina gibanja. V drugi delavnici pa so si učenci lahko ogledali sodobno
multimedijsko gledališko predstavo Livingstonov poslednji poljub, ki so jo izvajali v Cankarjevem
domu. Pred in po predstavi, pa so imeli delavnice na to temo. Pred novoletnim bazarjem so imeli
prav tako kuharsko delavnico, kjer so spoznali pripravo značilne slovenske jedi potice in jih tudi
kar nekaj spekli. Kdor je obiskal naš bazar, se je z njo lahko tudi posladkal. Učence pa čaka še
posebna delavnica - lov na lisico, kjer bodo pomočjo posebnega radijskega sprejemnika
določali smer oddajanja skritega oddajnika.
Za vse učence pa smo pripravili posebno srečanje z dr. Lučko Kajfež Bogataj, kjer so izvedeli
nekaj več o podnebnih spremembah in načinu, kako ohraniti naravo, da bomo na zemlji živeli
zdravo in brez večjih naravnih katastrof.
Za vse učence pa pripravljamo tudi izlet v Slovensko podzemlje, ki naj tako za vas, kot za
učence ostane še skrivnost in pa tabor preživetja v naravi, kjer se bomo družili dva dni s
taborniki.
Sobotne delavnice izvajamo že tri leta in tako učenci kot učitelji tako delo pohvalijo.
zapisala Suzana Geršak

Vsem krajanom Zlatega polja želimo
vesele božične praznike
ter srečno, zdravo in uspešno
novo leto 2012
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Pravočasno poskrbim,
da za pljučnico ne zbolim!
Zakaj?
Starejši ljudje zaradi
slabše obrambne
sposobnosti organizma
in prisotnosti kroničnih
bolezni pogosteje
zbolevajo za pljučnico,
ki jo spremljajo zapleti,
pogosto pa je celo
potrebno zdravljenje
v bolnišnici.

Kako skrbim, da za pljučnico ne zbolim:
1. Uživam kakovostno in vitaminsko bogato prehrano, uživam dovolj tekočine ter se veliko gibam
na svežem zraku, izogibam pa se kajenju in prekomernemu pitju alkoholnih pijač.
2. Redno in temeljito si umivam roke z milom in s toplo vodo. Redno čistim stanovanjske prostore,
površine in predmete ter prostore pogosto zračim. V času, ko krožijo virusi gripe, ne obiskujem
zaprtih prostorov, kjer se zbira večje število ljudi.
3. Vsako leto se cepim proti sezonski gripi, saj gripa pri starejših poteka v težji obliki z zapleti,
kot so virusna in bakterijska pljučnica.
4. Cepljen sem proti okužbam, ki jih povzroča bakterija Streptoccocus pneumoniae – pnevmokok,
ker ta bakterija povzroča večino pljučnic, pridobljenih izven bolnišnice. Zato se tudi v številnih
drugih državah Evropske unije proti pnevmokoku cepi večina starostnikov.

Kdaj posumim, da imam pljučnico?
Simptomi pljučnice: povišana telesna
temperatura, mrzlica, oslabelost, kašelj
z izmečkom ali brez, težko dihanje in
bolečine v prsnem košu so pri starejših
lahko odsotni in se pljučnica kaže le kot
zmedenost, psihična spremenjenost,
splošna oslabelost, bruhanje ali
poslabšanje kronične bolezni.

Kaj storim, če sumim, da imam pljučnico?
Takoj poiščem zdravniško pomoč. Pravočasno zdravljenje vpliva na
ugodnejši potek bolezni in pomembno zmanjša zaplete.

Projekt »Preprečevanje pljučnic pri starejših« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov
za promocijo zdravja v letu 2011 in 2012 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Poskrbim, da tudi drugi
ne bodo zboleli,
zato pri kašljanju in kihanju nos
in usta pokrijem z robčkom za
enkratno uporabo in ga po
uporabi vržem v koš, nato pa si
roke umijem z vodo in milom.
Če pri sebi nimam robčka, si pri
kihanju in kašljanju pokrijem nos
in usta z zgornjim delom rokava.
Če zbolim, ostanem doma.
Tudi moji svojci se zaradi moje zaščite cepijo vsako leto
proti sezonski gripi.

Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj, tel.: 04 20 17 100, www.zzv-kr.si
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Akutni respiratorni infekti, gripa in pljučnice
Obolevnost zaradi akutnih okužb dihal je v zmernem in pričakovanem porastu glede na letni čas. V
letošnji sezoni v Sloveniji še nismo zaznali kroženja virusov gripe, tako, da je še vedno ugoden čas za
cepljenje proti sezonski gripi.
Cepljenje proti sezonski gripi v Zavodu za zdravstveno varstvo poteka letos z novostjo, namreč, da se
ni več potrebno naročati. Cepljenje poteka vsak delovnik med 8. in 11.30. (izjemoma petek med 8. in
10. uro) ter v ponedeljek med 14. in 16.30. uro. Izjemoma ambulanta zaradi dela na terenu včasih
ne dela. Letos beležimo nekoliko več cepljenih v tem času, kot lansko leto. Doslej se je cepilo v ZZV
Kranj 900 oseb.
Cepljenje proti gripi je priporočljivo za vse, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo, še
posebej pa za kronične bolnike, za starejše osebe in majhne otroke (od 6 mesecev do 2 let starosti)
ter nosečnice. Cepljenje je priporočljivo tudi za osebe, ki imajo v skupnem gospodinjstvu osebo, ki je
bolj dovzetna za gripo s komplikacijami.
V ZZV Kranj zadnje čase izvajamo tudi aktivnosti v okviru projekta »Preprečevanje pljučnic pri
starejših«. V zadnjih tednih smo distribuirali plakate: »Pravočasno poskrbim, da za pljučnico ne
zbolim«. Vsem Društvom upokojencev smo ponudili tudi predavanja na to temo, vendar zaenkrat
zanje ni večjega zanimanja.
Zaradi slabše obrambne sposobnosti organizma pri starejših in spremljajočih kroničnih bolezni,
lahko akutne okužbe dihal pripeljejo do pljučnice, ki pri starejših lahko poteka z zapleti.
Pljučnica je pogost vzrok za sprejem v bolnišnico in tudi umrljivosti nad 65 let. Po statističnih
podatkih je bilo starejših od 65 let 60 - 70 % vseh obolelih s pljučnico zdravljenih v bolnišnici.
Umrljivost bolnikov s pljučnico nad 65 let je bila 10 - 30%.
V preventivi pljučnic priporočamo:
1. Zdrav življenjski slog: Vzdrževanje primerne telesne kondicije in dosti gibanja na svežem zraku ter
uživanje kakovostne vitaminsko bogato prehrane in pitje zadosti tekočin. Odsvetujemo kajenje in
prekomerno uživanje alkoholnih pijač.
2. Dobre higienske navade in higiena okolja: Okužimo se s kužnimi kapljicami od bolnika, ki kiha,
kašlja ali glasno govori. Kužne kapljice padejo tudi na predmete v okolici bolnika, ali pa jih bolnik z
rokami zanese na predmete in se lahko preko tako onesnaženih predmetov okužijo tudi druge osebe.
Okužimo se lahko tudi preko umazanih rok. Zaradi legionelne pljučnice zbolimo, če vdahnemo vodni
aerosol. Svetujemo redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo in redno čiščenje površin in
predmetov z vodo in detergentom in pogosto zračenje prostorov. Svetujemo dosledno upoštevanje
higienskih navodil pri kašljanju, kihanju in smrkanju: nos in usta z robčkom za enkratno uporabo in
ga po uporabi zavrže v koš in si umijemo roke z vodo in milom. V hladnih mesecih leta svetujemo
izogibanje prostorom, kjer se zbirajo večje množice ljudi. Svetujemo ureditev zobovja in redno
higieno. Zelo pomembno je tudi upoštevanje navodil za preprečevanje razmnoževanja legionel v
notranjem vodovodnem omrežju.
3. Vsakoletno cepljenje proti sezonski gripi: Pljučnica se pogosto, zlasti pri starejših in kroničnih
bolnikih pojavi kot zaplet gripe, poenostavljeno rečemo, da »Gripa odpre vrata pljučnici«. Pri starejših
osebah se v času, ko krožijo virusi gripe, poveča število sprejemov v bolnišnico zaradi pljučnice. Prav
tako opažamo poslabšanja kroničnih bolezni in povišanje umrljivosti starejših. Zato vsem kroničnim
bolnikom priporočamo vsako leto cepljenje proti sezonski gripi.
4. Cepljenje proti pnevmokoknim okužbam: Okužbe, ki jih povzroča bakterija imenovana pneumokok,
so velik zdravstveni problem po vsem svetu. Pnevmokoki so vodilni povzročitelji 70%
izvenbolnišnično pridobljenih pljučnic, 50% vnetij srednjega ušesa, lahko pa povzročijo tudi gnojni
meningitis in sepse. Najbolj pnevmokokne okužbe ogrožajo otroke od 6 mesecev do 4 let in starejše
od 65 let. Pnevmokoki postajajo tudi vse bolj odporni na antibiotike. Pnevmokokne okužbe z zapleti
lahko preprečimo s cepljenjem. Cepljenje priporočamo kroničnim bolnikom in vsem starejšim od 65
let.
Projekt » Preprečevanje pljučnic pri starejših« smo pripravili z delnim sofinanciranjem ZZZS.
Pripravili: Asist. Andreja Krt Lah, dr. med., Doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med.
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PREGLED DOGODKOV NA TŠC KRANJ
V PRVIH TREH MESECIH ŠOLSKEGA LETA 2011/12

Najprej smo najbolj zaslužne dijake lanskega šolskega leta še v poletnem septembru nagradili z
adrenalinskim parkom na Krvavcu.
V šolski čitalnici smo proslavili dva praznika: evropski dan jezikov ter svetovni dan turizma. Prvi
dan je gostujoči francoski asistent na mini tečaju francoščine dijake naučil nekaj osnovnih
francoskih besed, drugi dan pa jim je (v angleščini) predstavil Francijo. Tako dijaki kot njihov
"novi učitelj" so z navdušenjem sodelovali.
Letošnja novost je Festival primerov dobre prakse. Lani ga je izvedla samo gimnazija, letos se ji
je pridružila tudi strokovna in poklicna šola. V okviru projekta posodobitev smo si za prioriteto
izbrali timsko poučevanje ter aktivne oblike in metode dela.
Diplomant Višje strokovne šole Nejc Dobnikar
je na razpisu društva vzdrževalcev Slovenije
osvojil prvo mesto in dobil zlato priznanje za
strokovno odlično in uporabno diplomsko
nalogo.
V četrtek, 13. oktobra, je od 9. do 17. ure v
dvorani Zlato polje v Kranju potekala prireditev
Vrtiljak poklicev. Dogodek so organizirale
partnerske šole v projektu Munus2 – področje
promocije
poklicnega
in
strokovnega
izobraževanja. Ta dan je bil namenjen
učencem zadnje triade, njihovim staršem,
učiteljem, šolskim svetovalnim delavcem, poklicnim svetovalcem ... Obiskalo nas je 14 OŠ s cele
Gorenjske, za katere je bil ta dan Dan poklicnega usmerjanja ali pa Tehniški dan. Pobliže so
spoznali poklice, za katere se lahko izobražujejo na Gorenjskem.

Vrtiljak poklicev
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Oktobra so dijaki tekmovali na šolskem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni. Trije dijaki s
Strokovne gimnazije so osvojili bronasto priznanje, eden pa se je uvrstil tudi na državno
tekmovanje.
Novembra je bil spet čas za "nagradna potovanja" za uspešne in pridne dijake. Šest dijakov in
dva profesorja Strokovne in poklicne šole je preživelo teden z dijaki Tehničke škole Užice, drugih
šest dijakov v spremstvu dveh profesorjev pa se je odpravilo k dijakom Elektrotehničke škole
Mihajlo Pupin v Novi Sad. Obe skupini sta vrnili obisk srbskim kolegom, ki smo jih gostili
spomladi.

Obisk dijakov TŠC Kranj v Užicah v Novem Sadu

Veseli december pa smo začeli z dnevom odprtih vrat - Robotkov dan. Obiskovalci, predvsem
osnovnošolci, so 1. decembra lahko od 17. do 19. ure svoje spretnosti preizkusili v delavnicah
mehatronike, elektronike, energetike, računalništva, robotike in naravoslovja.

Robotkov dan 2011

www.tsckr.si

Pripravila: Maja Teran
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Naše ulice – Bleiweisova
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cesta

Bleiweisova cesta se začne na Bekslnu, pred t.i. pokojninskim blokom, danes je tam prvo
krožišče v centru mesta. Prva stavba na tej ulici je Gorenjska banka, ki ji sledi Policija,
avtobusna postaja itd., konča se pa nekje na Kokrici, najbrž pri križišču z odcepom proti
Golniku.
Našo KS omejuje na vzhodni strani, od avtobusne postaje proti severu do avtoceste, kjer pa so
iz naše KS izvzete vse hiše na zahodni strani te ceste, ki tako sodijo v sosedno KS Vodovodni
stolp.
S svetovnega medmrežja – Wikipedije, povzeti podatki o človeku, ki je dal ime nekdanji Cesti
JLA (ki je prejšnje ime verjetno dobila zaradi vojašnice, ki leži ob njej še danes):

Janez vitez Bleiweis pl. Trsteniški, slovenski veterinar, publicist in politik, roj. 19.
novembra 1808 v Kranju, umrl 29. novembra 1881 v Ljubljani.

Janez Bleiweis je bil slovenski publicist, politik, magister veterine, doktor medicine in narodni
buditelj v predmarčni dobi. Osnoval in urednikoval je prvi in še dolgo edini slovenski časopis
Kmetijske in rokodelske novice. Bil je profesor na liceju v Ljubljani, deželni živinozdravnik,
ljubljanski občinski svetnik, deželni odbornik, član Jugoslovanske akademije znanosti in
umetnosti ter predsednik Slovenske matice. Na področju jezika je uveljavil gajico, zaslužen je
tudi za obrambo slovenščine pred ilirizmom. V svojem življenju si je prizadeval za napredek in
blaginjo kmečkega in obrtniškega prebivalstva. Kmetijstvo in obrt je namreč pojmoval kot temelj
gospodarstva. Zavzemal se je za uvedbo slovenščine v šole in urade. Med slovenskim ljudstvom
je bil zelo priljubljen, imenovali so ga oče slovenske domovine. Ob smrti ga je cesar Franc Jožef
I. razglasil za viteza Trsteniškega. Zgodovinarji imajo deljena mnenja o njem. Zgodovinarji, ki so
o njem pisali pred letom 1991, so ga v glavnem kritizirali zaradi mlačne in neodločne drže v boju
za narodne pravice, nekateri so mu očitali celo oportunizem. Tako Vasilij Melik (2002: 192)
navaja Avgusta Žigona, ki je imel Bleiweisa za ignoranta, diktatorja, oportunista, hladnega
špekulanta, egoista, za dobrega politika le za vaško obzorje poljedelca in živinorejca.
Zgodovinarji pa so ga po letu 1991 tudi hvalili zaradi Novic in prispevka k nastanku in ohranitvi
slovenščine, izobraževanju in bujenju slovenskega naroda ter zmernosti in umirjenosti pri boju
za narodne pravice. Vodopivec (2006:49) na primer zapiše, da so Novice opravile pomembno
nalogo v prizadevanjih za poenotenje slovenskega črkopisa.
Rodil se je 19. novembra 1808 v Kranju očetu trgovcu in posestniku Valentinu Bleiweisu.
Osnovno šolo je obiskoval v Kranju. To je bila prva in zadnja stopnja njegovega izobraževanja,
pri katerem je bil učni jezik slovenščina. V letih 1819-1824 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani,
zatem pa licej (višja srednja šola). Medicino je študiral na dunajski univerzi. Leta 1841 se je
preselil v Ljubljano. Prva leta bivanja v Ljubljani se je posvečal učenju slovenščine, predvsem
iskanju veterinarske terminologije. Leta 1842 sta ga takratni tajnik Kranjske kmetijske družbe
grof Franz Hohenwarth in ljubljanski župan Janez Nepomuk Hradecky povabila na mesto tajnika
Kmetijske družbe za Kranjsko. V tej funkciji je omogočil ustanovitev triletne kmetijske šole, na
kateri je tudi poučeval. Leta 1856 je Bleiweis postal deželni živinozdravnik. Leta 1861 je bil
izvoljen za ravnatelja ljubljanske porodnišnice na Ajdovščini v Ljubljani. Leta 1843 je kot član
Kranjske kmetijske družbe predlagal ustanovitev časopisa Kmetijske in rokodelske novice. Od
ustanovitve časopisa do svoje smrti je bil urednik in glavni novinar. Za časopis je napisal
številne članke, za katere ni dobival plačila.
Bleiweisova politična kariera se je začela s Kmetijskimi in rokodelskimi novicami, torej leta
1843. Po mnenju Vodopivca (2006: 49) je bil fiziokratsko in razsvetljensko usmerjen
konservativec. Zavrnil je ilirizem, ki ga je imel za nesprejemljivi separatizem. Prav tako je
nasprotoval konstruiranju panslovanskega jezika, ki ga je imel za »lunin jezik«. Do revolucije in
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naglih sprememb je imel negativen odnos. Zagovarjal je legitimizem, nasprotoval revoluciji in
nagli nasilni odpravi fevdalizma. Rešitev kmečkih težav je postavljal v roke »pravičnega« cesarja.
Zavzemal se je za mirno in ubogljivo čakanje na izboljšanja, ki jih bo prinesel čas. Obstoj in
razvoj slovenskega naroda je videl le v okviru habsburške monarhije. Nad idejo Zedinjene
Slovenije sprva ni bil navdušen. Menil je, da je preradikalna in da Slovenci za njeno uresničitev
nimajo »dušne moči«. Kasneje je svoje mnenje spremenil in organiziral zbiranje podpisov za
peticijo, v kateri je bila omenjena tudi Zedinjena Slovenija. Na taboru v Vižmarjih, dvajset let
kasneje, je poleg tega v govoru izrazil zahtevo po Sloveniji.
V svojem političnem in uredniškem delu se je zavzemal za izobraževanje ljudstva, za preobrazbo
kmeta, obrtnika in meščana v gospodarsko sposobnega, nacionalno zavednega in politično
trdnega človeka. Do novosti je bil sprva nezaupljiv, a jih je podprl, če so se obnesle. Geslo Novic
in verjetno tudi njega je bilo: »V diru časa utone, kdor z njim ne plava.« V »kulturnem boju« med
cerkvijo in državo leta 1872 in 1873 se je Bleiweis postavil na stran cerkve in klerikalcev. Kljub
temu pa se ni povsem strinjal s klerikalci, saj se je v deželnem zboru zavzemal za razvoj
industrije in meščanstva, a ne za vsako ceno, saj bi silen in nenaden dotok kapitala v slovenska
etnična območja lahko povzročil germanizacijo. S cerkvijo se tudi ni strinjal povsem, na primer
ne glede odnosa do narodnosti, saj je v Novicah polemiziral z mnenjem cerkve, ki je narodnost
opredelila kot pogansko. Kot vodja staroslovencev je imel veliko nasprotnikov, med njimi je bil
najbolj opazen Fran Levstik, ki se je iz Bleiweisa in njegove politike pogosto norčeval, pogosto
na račun samodrštva. S Francetom Prešernom Bleiweis ni veliko sodeloval, Prešeren je
Bleiweisa in Novice kritiziral, vendar je tudi priznaval njihovo vrednost. Očital jim je predvsem
nepoznavanje slovenskega jezika (Bleiweis je nekatere članke pisal in objavljal kar v nemščini)
in robatost. Priznaval pa jim je vlogo pri razvoju slovenščine. Bleiweis zaradi utilitarističnega
odnosa do literature ni znal ceniti Prešernovih osebnoizpovednih umetniških del. Zanj je bila
umetnost namenjena bujenju narodne zavesti in »gradnji našega jezika«, zato je veliko bolj kot
Prešernove pesmi cenil vznesene, bombastične in narodno goreče pesmi Jovana Koseskega.
Nesoglasja je imel tudi z Josipom Stritarjem, ki je na Bleiweisov račun napisal satiro. V dobrih
odnosih pa je bil z Antonom Martinom Slomškom, s katerim si je tudi dopisoval, saj sta imela
podobna stališča glede aktualnih dogajanj.

Janez Bleiweis, spomenik v Kranju (danes stoji v
parku pred Gorenjskim glasom v bližini glavne
avtobusne postaje).
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Znani obrazi na modni pisti Brezčasnega
bazarja pokazali svojo srčnost
Letošnji Korakov bazar, ki je bil v ponedeljek, 22. novembra 2011, smo pripravili v prostorih
kongresnega centra Brdo. Prijazni gostitelji so nam omogočili, da v njihovem čudovitem objektu
našo dejavnost in izdelke predstavimo našim prijateljem in podpornikom, ki nam pomagajo, da
lahko uporabnikom naših storitev ponudimo čim boljši program rehabilitacije in zaposlitve.
Projekt Zaposlitvena rehabilitacija, o katerem smo v Zlatopoljčanu že pisali, delno financira
Evropska unija, in sicer Evropski socialni sklad. Prireditev sta organizirala Klub En korak več ter
Zavod Korak, ki je postal Center Korak. V letih svojega delovanja je zavod namreč presegel
namen delovanja, zaradi katerega je bil ustanovljen, zato smo ga preimenovali v Center Korak
za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo, ki bo v prihodnosti nudil še bolj kvalitetno in
celostno storitev za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo.
Poleg dveh glasbenih gostov, Jadranke Juras in Aleksandra Mežka, so na odru zapeli tudi
uporabniki centra, ki so združeni v Skupino Korak, s pomočjo glasbenikov pod vodstvom Roka in
Alenke Liebhart, zapeli nekaj pesmi, povezanih s tematiko letošnjega bazarja, ki se je tokrat
imenoval Brezčasni bazar, saj srčnega in prostovoljnega dela ni mogoče izmeriti v urah.
Posebna atrakcija letošnjega bazarja je bila modna revija znanih in manj znanih osebnosti, ki so
predstavljali ure, ki smo jih izdelali v Centru Korak, Klubu En Korak več ter na Visoki šoli za
dizajn, ki nam v zadnjih letih pomaga, da se bazar pokaže v najlepši luči.
Na modni reviji so nastopili: Jure Gašpar, zaposlen v Centru Korak, Lado Bizovičar, televizijski
voditelj in igralec, Branko Žiberna, direktor Gorenjske gradbene družbe, Marjan Kalamar,
socialni delavec v Centru Korak, Franc Čebulj, župan Občine Cerklje, Klemen Janežič,
zdravstveni reševalec, James Hampson, direktor British Councila Slovenije, Jošt Korošec,
prostovoljec v Centru Korak, Igor Šoltes, predsednik Računskega sodišča, Damijan Perne,
direktor Psihiatrične bolnišnice Begunje, Peter Šalamon, moderator na Radiu Kranj, ter Jelko
Kacin, poslanec Evropskega parlamenta.
Na prireditvi, ki jo je vodila Jelena Jukić Wilfan, so zbrane pozdravili predsednica društva Klub
En Korak več Hermina Krt, direktorica Centra Korak Mateja Korošec ter veleposlanik
Združenega kraljestva v Republiki Sloveniji Andrew Page, ki je govoril v odlični slovenščini.
Poleg predstavitve izdelkov, ki so jih izdelali naši uporabniki, nam je Zavod za turizem Kranj
prijazno omogočil, da smo na bazarju predstavili tudi adventne vence, ki so jih naredili dijaki v
okviru tekmovanja ter znane osebnosti. Na tekmovanju šol so sodelovali dijaki iz Biotehničnega
centra Naklo, Biotehničniga centra Maribor, Šolskega centra Ptuj – biotehniška šola, Grma Novo
mesto Center biotehnike in turizma, Srednje škole »Arboretum Opeka« Marčan in Gospodarske
škole Čakovec. Izmed znanih osebnosti so vence izdelovali Ivica Arvaj, Jinny Ribič, Miran Rudan,
Sanja Grohar in Špela Pretnar.
Zahvaljujemo se vsem, ki so tako ali drugače pomagali, da je prireditev uspela. Brez pomoči
sponzorjev, donatorjev ter prostovoljcev, ki so pomagali pri organizaciji prireditve, ta večer
zagotovo ne bi bil to, kar je bil.
Vabimo vas, da si naše izdelke ogledate na naši spletni strani oziroma v naših prostorih na
Kidričevi 53, od ponedeljka do petka med 7. in 14. uro.
www.center-korak.si
zapisal Jure Bizjak – center KORAK Kranj
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Še ne ločujete odpadkov?
Odpadki nastajajo povsod in pri vsem kar počnemo. Temu se žal ni moč popolnoma izogniti,
lahko pa
vplivamo na to kje bodo naši odpadki končali. Vsak od nas lahko z odgovornim ravnanjem z
odpadki prepreči onesnaževanje okolja, ki ga povzročajo nepravilno odloženi odpadki.
Veliko odpadkov se lahko predela, ob pogoju, da so ti pravilno ločeni že na izvoru nastanka.
Ločevanje odpadkov je zelo preprosto. Vsi imamo možnost, da večino odpadkov ločujemo že
doma. Vsako gospodinjstvo ima lahko zabojnik za odpadno embalažo in še zabojnik za biološke
odpadke.
Če še ne ločujete odpadkov, to čim prej storite. Ločevanje 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, veliko slabega.
Ločujem, ker želim živeti v čistem in zdravem okolju in ker enako želim tudi svojim otrokom.
Zato:
- Odpadno kovinsko, papirno, plastično in sestavljeno embalažo odlagam direktno v svoj
zabojnik za odpadno embalažo.
- Časopisni papir, prospekte, pisma, kuverte, steklo in stekleno embalažo odložim v zabojnike
na najbližjem ekološkem otoku.
- Pod kuhinjsko korito namestim manjšo posodo, kamor odlagam ostanke hrane. Za zaščito
posode
uporabim okolju prijazne biorazgradljive vrečke, papirnato vrečko ali časopisni papir. Tako
zbrane biološke odpadke lahko odložim v zabojnik pred hišo. Odlaganje bioloških odpadkov v
navadnih plastičnih vrečkah je prepovedano.
- Odvoz kosovnih odpadkov naročim z dopisnico. Dodatno kosovne odpadke lahko odpeljem v
zbirni center Zarica ali Tenetiše.
- Ločeno zbiram baterije, odpadna čistila, barve, lake, doze pod pritiskom, lepila in ostale
nevarne odpadke. Odpeljem jih v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov ali jih oddam v času
akcije zbiranja nevarnih odpadkov.

- Zavedam se, da nepravilno odložen odpadek onesnaži ostale in onemogoči predelavo
odpadkov. Le pravilno ločeni odpadki se lahko predelajo.
- Če imam občasno več odpadkov, kupim na sedežu Komunale Kranj vrečko za mešane
komunalne odpadke oz. vrečko za odpadno embalažo, označeno z logotipom Komunale Kranj.
Drugačno odlaganje odpadkov poleg zabojnikov kaznivo. Večje kose oziroma količine odpadkov
peljem v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov.
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Za lažje ločevanje odpadkov nudimo:

- paket biorazgradljivih vrečk (25 vrečk, prostornine 7 litrov) – 2 €
- posodo s pokrovom, prostornine 7 litrov, za zbiranje bioloških odpadkov v gospodinjstvu – 3 €
- zložljive ročne stiskalnice za plastenke in pločevinke – 6 €
- fiksne ročne stiskalnice za plastenke in pločevinke – 10 €
- Organko za hišno kompostiranje bioloških odpadkov (set vključuje dve popolnoma opremljeni
fermentacijski posodi in 1 kg biogena) - 48 €
Izdelke lahko kupite pri blagajni Komunale Kranj:
• ponedeljek, torek, četrtek: 8. -14. ure • sreda: 8. -17. ure • petek: 8. -12. ure

3 €ložljiva
10 €

Zbiranje kosovnih odpadkov v letu 2012

Odvoz kosovnih odpadkov boste tudi v letu 2012 lahko 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 posebej pozorni na našo pošto, poleg dopisnic vam bomo poslali tudi urnik
odvoza odpadkov za obdobje januar - april 2012.
V kolikor pošte ne boste prejeli, nam to sporočite na info@komunala-kranj.si oziroma nas
pokličite na telefon 28 11 300.

V zimskem času spremenjen urnik odvoza bioloških
odpadkov
V zimskem času se pri večini gospodinjstev količine bioloških odpadkov zmanjšajo, zato bo od 1.
decembra 2011 do 30. aprila 2012 odvoz bioloških odpadkov potekal na 14 dni.
Posledično se bodo zmanjšali tudi zneski na računih pri gospodinjstvih, ki biološke odpadke
zbirate z zabojniki za biološke odpadke. Stroški odstranjevanja bioloških odpadkov se bodo v
zimskem času razpolovili.
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Če ocenjujete, da se vaše količine bioloških odpadkov v tem obdobju ne zmanjšajo, imate
možnost začasnega najema dodatnega ali večjega zabojnika za biološke odpadke. Izbirate
lahko med 80, 120 in 240-litrskimi zabojniki. Za naročilo nam pišite na info@komunala-kranj.si
ali nas pokličite na številko 28 11 305.
Sna

Prijavite se na brezplačno obveščanje
Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej pomembno v primerih, ko je oskrba s pitno
vodo motena. Zato vas vabimo, da se prijavite na brezplačno obveščanje po e-pošti ali SMS
sporočilih.
Obiščite našo spletno stran www.komunala-kranj.si in 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.

SRE»NO 2012
Naj bo belo in zeleno,
zdravo in veselo,
naj bo Ëisto in lepo!

100 let vodovoda (1911 - 2011)

Krajani lahko prijavite okvare na javni infrastrukturi direktno
pristojnim službam po telefonu:
•

Nedelujoča javna razsvetljava ali semaforji – 04 237 3157

•

Poškodovani prometni znaki in cestna ogledala – 04 237 3354

•

Zamašeni cestni odtoki in poškodbe na občinskih cestah – 041 649 461

