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Cenjeni sokrajanke in sokrajani!
Krajevno glasilo redno izhaja že štiriindvajset let. Pred
sedmimi leti je doživelo temeljito prenovo in v taki obliki
zadnjih sedem let izhaja po dvakrat na leto. Več kot
štiriindvajset let nazaj pa je občasno izhajalo kot
ciklostiran obveščevalec o dogajanju v KS Zlato polje.
Tako je pred vami druga letošnja številka, ki zopet govori
o aktualnem dogajanju v naši krajevni skupnosti.
Krajevna skupnost Zlato polje je bila ustanovljena s
sklepom skupščine občine Kranj 9. junija 1964, torej
bomo prihodnje leto praznovali že 50 - letnico
ustanovitve in obstoja.
Po osamosvojitvi in ustanovitvi lastne države se je
zgodila reorganizacija lokalne samouprave. Takrat so bile
krajevne skupnosti v marsikateri občini ukinjene ali
preoblikovane. V naši občini se to k sreči ni zgodilo in so
kljub nasprotovanju določenih političnih usmeritev,

krajevne skupnosti obstale.
Menimo, da v občini, kjer živi tolikšno število občanov kot v naši kranjski, morajo obstajati
manjše lokalne enote, ki povezujejo prebivalce v skupnostih in pomagajo pri reševanju manjših
lokalno pomembnih zadev, večje pa rešujejo centralizirano v občini kot celoti. Tako je Mestna
občina Kranj danes razdeljena na 26 krajevnih skupnosti. Dvanajst krajevnih skupnosti je
izvenmestnih, ki poleg ostalih tekočih zadev, skrbijo tudi za svoje komunalne zadeve (krpanje
cest, javna razsvetljava, vzdrževanje igrišč itd). Ostalih 14, med njimi tudi naša, pa so mestne in
organizirajo svojo redno dejavnost, kjer gre pretežno za ugotavljanje potreb in interesov
lokalnega prebivalstva. Zelo pomemben vir informacij in želja so pobude krajanov, ki jih nato
krajevne skupnosti posredujejo mestni občini v obravnavo in sprejetje v svoje načrte za delo.
Končni cilj vsega pa je realizacija in s tem nova pridobitev v krajevni skupnosti. Potrebe po
rednem vzdrževanju cest, javne razsvetljave in ostalega pa mestne krajevne skupnosti za razliko
od primestnih sporočajo zadolženim referentom na občini, ki potem poskrbijo, da se
vzdrževanje izvaja.
Da ves ta sistem deluje, so na vsake 4 leta razpisane volitve v svete krajevnih skupnosti. V svet
vsake krajevne skupnosti se izvoli 7 članov, ki nato na prvi seji izvolijo svojega predsednika in
njegovega namestnika. Svet KS se sestaja na svojih sejah in organizira vse potrebno za
delovanje KS – od načrtov dela do finančnih načrtov, poročanja o realizaciji načrtov, predvsem
pa se ukvarja z zgoraj omenjenimi nalogami. Leto 2014 je volilno leto in tako bomo jeseni na
voliščih volili nove člane svetov krajevnih skupnosti, istočasno pa tudi novega župana mestne
občine Kranj.
Ob tej priložnosti vabim vse zainteresirane krajane, ki mislijo in čutijo, da bi s svojim delom in
energijo lahko naredili kaj dobrega za našo krajevno skupnost. V začetku leta 2014 se bo
pričelo evidentiranje kandidatov za svete krajevnih skupnosti. Oglasite se v naših prostorih ali
nam napišite e-pošto in se prijavite za kandidaturo v svet krajevne skupnosti. Vsi imate možnost
in prisrčno vabljeni.
KS Zlato polje razpolaga z lastnimi prostori na ulici Franca Rozmana – Staneta. Prostori so
prenovljeni, dobro vzdrževani in jih tudi dajemo v najem za mirne dejavnosti. Uporabo
omogočamo tudi krajanom – npr. za sestanke krajevnih organizacij, lastnikov stanovanj v
posameznih večstanovanjskih stavbah, in podobno. Krajevna skupnost izdaja tudi lastno glasilo,
katerega zadnjo številko držite v rokah, s katerim obvešča svoje prebivalce in druge uporabnike
našega območja o delu raznih organizacij, zavodov itd., ki tu delujejo, o lastnem delu in
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problematiki, s katero se ukvarja, pa tudi o drugih zadevah, ki bi utegnile zanimati
Zlatopoljčane.
Sodelujemo z vsemi šolami in zavodi na našem območju, z občino Kranj smo v neprekinjeni
povezavi, izkušnje pa izmenjujemo tudi s sosednimi krajevnimi skupnostmi.
V lanskem letu smo si zadali veliko načrtov glede manjših investicij na območju naše krajevne
skupnosti. Med letom je kazalo dokaj slabo, vendar pa so se proti koncu leta zadeve začele
uresničevati in tako je bilo narejenega precej z našega »spiska želja«, nekaj pa je še v delu.
Postavljeno je bilo kar nekaj novih svetilk javne razsvetljave in sicer:
• svetilke ob novem pločniku ob Koroški cesti proti Lidlu
• dve novi svetilki v bližini večstanovanjske stavbe Zlato polje 2b
• dve novi svetilki na parkirišču za Gosposvetsko 17 in 19
• štiri nove svetilke, ki dodatno osvetljujejo otroško igrišče Peter Pan.
Na otroškem igrišču Peter Pan je bilo postavljenih nekaj kvalitetnih novih igral, ter v peskovniku
zamenjana mivka. Postavljeno je bilo tudi manjše otroško igrišče na zelenici na Gradnikovi ulici,
kjer so starši tamkajšnjih otrok nekaj sredstev prispevali sami. Na obeh igriščih je tudi nekaj
novih klopic, kot tudi po ena na Gosposvetski ulici in na ul. Zlato polje.
Na novo je bil preplasten pločnik ob obvoznici proti Supernovi, ki je bil res v nemogočem stanju,
popravljene so bile stopnice na obeh delih na rampo pri trgovskem bloku na Kidričevi cesti. Pod
rampo so na novo zarisali parkirna mesta, kot še na nekaterih delih po krajevni skupnosti. Na
mnogih cestiščih je bil kvalitetno pokrpan asfalt, predvsem na ul. Zlato polje med
večstanovanjskimi stavbami in še drugod po celotni KS. Delno popravljena je bila tlakovana pot
v naselje ul. Zlato polje, ki pa bo kmalu potrebna temeljitega popravila, saj plošče ponovno
odstopajo. Ureja se Savski drevored. Ob večstanovanjskem bloku Kidričeva 15 se gradnja
parkirišč na dovozu ob garažah, po mnogih zapletih s prestavitvijo visokonapetostnih in
nizkonapetostnih vodov ter optičnih kablov, končno nadaljuje. Če bo vreme naklonjeno, bodo
dela zaključena še letos, drugače pa v začetku prihodnjega leta. Na tistem delu bo delno posnet
tudi ovinek proti Kidričevi c. 35, vendar zaradi prisotnosti elektrovodov najbrž ne toliko, kot bi
želeli.
V mestni občini Kranj so se v novembru pričela dela v okviru projekta GORKI, to je opremljanje
zemljišč s kanalizacijo in vodovodom. Del tega projekta se izvaja tudi na ožjem območju Zlatega
polja in sicer na območju individualnih hiš na ul. Zlato polje in na območju okrog Pizzerije
Gorenc in proti Struževem, kjer kanalizacije do sedaj ni bilo. 19. novembra je bila uradna
otvoritev del na tem območju, dejanska dela pa so se pričela v ponedeljek, 9. decembra. Ob tej
priliki apeliramo na krajane, naj bodo čimbolj strpni med izvajanjem del. Za morebitne
informacije o delih in samem poteku so na našem oglasnem kozolčku na ul. Zlato polje
objavljene kontaktne telefonske številke, kamor lahko pokličete. Nekaj več o tej investiciji pa si
lahko preberete v nadaljevanju v članku, ki ga je pripravila Mestna občina Kranj.
Na novo je bil preplasten del glavne Kidričeve ceste, ki je sicer državna cesta, vendar so k
preplastitvi najbrž pomagala tudi naša prizadevanja, ko smo organizirali zbiranje podpisov za
čimprejšnjo prenovo Kidričeve c. in jih potem poslali na Direkcijo za ceste. O tem ste bili
obveščeni v lanski junijski številki Zlatopoljčana. Za osvežitev spomina vam na naslednji strani
še enkrat prilagamo odgovor - pismo Direkcije za ceste, ko so nam odgovorili na naš dopis in
zbrane podpise glede ureditve Kidričeve ceste.

Ob koncu vam voščimo čim lepše prihodnje leto, naj bo zdravo, uspešno in
zadovoljno, ter da bi v vsaki najmanjši pozornosti našli tudi kanček veselja.
za svet KS Zlato polje
Karel Piškur - predsednik
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Spoštovani starši naših najmlajših krajanov
Veljavna slovenska zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov, nam onemogoča, da bi
pridobili in razpolagali s podatki o rojstvu otrok, o njihovih imenih in naslovih. Ker torej teh
podatkov nimamo, ne moremo na predstavo in obisk dedka Mraza poimensko povabiti
vsakega otroka posebej, s čimer pa bi krajevna skupnost, skupaj s kako sladkarijo, tudi
letos rada razveselila najmlajše. Zato vas, dragi starši, vabimo, da si vzamete slabo urico
časa in pripeljete svoje otroke na omenjeno prireditev.
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
»URŠULINA IN TEVŽOLIN

TELEVIZIJA, SLADKARIJE IN IGRIŠČE«
z obiskom Dedka Mraza

v ČETRTEK, 19. decembra 2013
ob 16.45 uri
v večnamenski dvorani OŠ Franceta
Prešerna
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GORKI: ZAČELA SE JE GRADNJA
KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
S projektom »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju
Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop« oziroma
Gorki, kot ga na kratko imenujemo, bo ustrezno urejeno odvajanje in čiščenje
komunalnih voda na območju občin Kranj, Šenčur in Naklo. Projekt, ki sodi med
največje naložbe v zadnjih 40 letih, poleg občin sofinancirata še Evropska unija
iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
V Mestni občini Kranj smo z deli na omenjenem projektu, ki prav gotovo tako po obsegu kot
po pomenu sodi med najpomembnejše projekte v tem delu Gorenjske, pričeli konec
oktobra 2013, ko smo odprli gradbišče v Žabnici.
Kaj obsega Gorki
Osnovni namen projekta Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju
Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop, pri katerem
sodelujejo občine Kranj, Šenčur in Naklo, je gradnja celovitega sistema odvajanja in
čiščenja odpadnih voda, ki vključuje rekonstrukcijo ter nadgradnjo Centralne čistilne
naprave Kranj in gradnjo pripadajočih kanalizacijskih sistemov (v aglomeracijah z
obremenitvijo večjo od 2000 populacijskih enot: Bitnje-Žabnica, Kokrica in Kranj). Poleg teh
bosta na območjih, kjer je del kanalizacijskega omrežja že zgrajen, vendar ni v funkciji, ki bi
zagotavljala ustrezno čiščenje, zgrajena tudi povezovalna kanalizacijska voda (v občinah
Šenčur in Naklo). Končni cilj je na kanalizacijsko omrežje priključiti 95 odstotkov vseh
prebivalcev na omenjenih območjih.
Projekt, ki bo predvidoma v celoti zaključen konec leta 2015, bo občanom tako prinesel
boljšo komunalno infrastrukturo ter pomenil višjo stopnjo zaščite rek Save in Kokre, hkrati
pa bo z njegovim uspešnim zaključkom zadoščeno zahtevam evropske in slovenske
zakonodaje.
Delovišče na Zlatem polju je bilo odprto 19. novembra 2013. Dela so se začela po
terminskem planu izvajalca podjetja Garnol 25. novembra 2013 z zakoličbo trase nove
kanalizacije ter obstoječih komunalnih vodov. Nadaljevanje del, kot sta izkop in polaganje
kanalizacije, je pogojeno z dobavo kanalizacijskih jaškov. Pričakujemo, da bodo dela na
odseku med hišnima številkama Zlato polje 6 in Zlato polje 8 zaključena do božičnonovoletnih praznikov.
Območje, na katerem bo potekala gradnja kanalizacije ter vodovoda v okviru Gorkega, ki je
v KS Zlato polje, je razvidno iz naslednje sheme:
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: »Področje okolja – varstvo voda.«;
Prednostne usmeritve: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode.«
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Sklop 3: Kokrški log–Kokrški breg–Huje–Partizanska cesta–Skalca–Zlato polje sever

V okviru tega sklopa bo zgrajeno naslednje: vodovod v dolžini 6290 metrov, meteorna
kanalizacija v dolžini 1640 metrov in fekalna kanalizacija v dolžini 6630 metrov.

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE OBČANOV
Zaradi izvajanja del bo življenje prebivalcev v sodelujočih občinah občasno moteno, vendar
verjamemo, da bomo s pravočasnim obveščanjem in nekaj dobre volje ter potrpežljivosti projekt s
skupnimi močmi pripeljali do konca.
Veseli bomo vaših vprašanj, na katera se bomo trudili odgovarjati čim hitreje. Splošne in aktualne
informacije o projektu boste našli na spletni strani www.gorki.si, ki je v tem trenutku še v izdelavi,
v zloženkah, ki jih boste prejeli po pošti, kadarkoli pa se lahko obrnete tudi na predstavnike svojih
krajevnih skupnosti ali podjetje Frontal, d. o. o.(e-pošta: sasa.horvat@frontal.si,
Tel.: 02 530 89 10), ki skrbi za obveščanje javnosti na projektu.
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: »Področje okolja – varstvo voda.«;
Prednostne usmeritve: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode.«
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ZAČELA SE JE GRADNJA VODOVODA
BAŠELJ - KRANJ TER ZADRAGA - NAKLO
S projektom »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop« bomo
dolgoročno zagotovili zdravo pitno vodo na območju sodelujočih občin Kranj,
Preddvor in Naklo. Projekt, ki sodi med največje naložbe v zadnjih 40 letih,
poleg občin samih sofinancirata še Evropska unija iz Kohezijskega sklada in
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Začetek del na projektu, ki tako po obsegu kot po pomenu sodi med najpomembnejše projekte
v tem delu Gorenjske, je bil konec meseca oktobra obeležen s simbolično zasaditvijo prvih lopat
na gradbišču, kjer so se dela tudi dejansko začela – na Brdu pri Kranju.
Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop«
Namen projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop«, ki bo predvidoma
zaključen do aprila 2015, je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko zagotavljanja kakovostne
pitne vode na območju občin Kranj, Preddvor in Naklo.
V okviru projekta bosta ustrezno hidravlično urejena vodovodno omrežje na trasi Bašelj–Kranj in
vodovodno omrežje na trasi Zadraga–Naklo. Poleg novega transportnega vodovoda na prvi trasi
bosta tam zgrajena še vodohran Zeleni hrib in ultrafiltracija Bašelj. Vodovodni sistem Bašelj–
Kranj bo z gradnjo vodohrana in varovanjem vodnega vira Bašelj tako zajemal gradnjo
magistralnega vodovoda v skupni dolžini kar 9823 metrov.
V okviru projekta gradnje vodovoda Zadraga–Naklo bo zgrajena povezava z vodovodnim
sistemom občine Tržič. Z njegovo izvedbo bo zagotovljena zanesljiva oskrba s pitno vodo za vse
prebivalce občine Naklo, hkrati pa bo ta vodovod zagotavljal rezervni vodni vir za sistem Kranj.
Skupna dolžina vodovodnega sistema Zadraga–Naklo bo znašala 6882 metrov.
Občani navedenih občin bodo s tem dobili zanesljivo in varno oskrbo s pitno vodo ter dodatni,
rezervni vodni vir, vodovodni sistemi pa bodo upravljani učinkoviteje, zaradi česar bo prihajalo
do manjših izgub.

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE OBČANOV
Zaradi izvajanja projektnih aktivnosti bo življenje prebivalcev v sodelujočih občinah občasno
moteno, vendar verjamemo, da bomo s pravočasnim obveščanjem in nekaj dobre volje ter
potrpežljivosti projekt s skupnimi močmi pripeljali do konca.
Veseli bomo vaših vprašanj, na katera se bomo trudili odgovarjati v čim krajšem času. Splošne in
aktualne informacije o projektu boste našli na spletni strani www.pitnavoda-zgornjasava.si, ki je v
tem trenutku še v izdelavi, v zloženkah, ki jih boste prejeli po pošti, kadarkoli pa se lahko obrnete
tudi na predstavnike svojih krajevnih skupnosti ali podjetje Frontal, d. o. o. (e-pošta:
sasa.horvat@frontal.si, telefon: 02 530 89 10), ki skrbi za obveščanje javnosti o projektu.
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: »Področje okolja – varstvo voda.«;
Prednostne usmeritve: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode.«
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Ana Gartnar (1913-2013)
Tudi letos smo med nami
imeli stoletnico, Ano Gartnar,
ki je do svojega 99. leta
živela doma, v bloku na ulici
F. Rozmana - Staneta, šele
zadnje leto si je življenje
olajšala s preselitvijo v dom
starejših občanov v Naklem.
Tam so jo ob praznovanju v
juliju obiskali tako župan
Bogataj kot predstavniki KS
ZLATO POLJE in Rdečega
križa, na fotografiji pa je s
svojim sinom, še vsa vesela
in zadovoljna ob pozornosti,
ki jo je bila deležna. Župan ji
je izročil častno listino ob
stoletnici, Dom jo je počastil s torto, tudi ostali so ji prinesli priložnostna darila in ji želeli zdravja
in veselja.
Žal pa se je že v septembru za vedno poslovila in tako ne more več konkurirati gospe Sabini
Lekše, ki je letos dočakala že 101 leto in še vedno živi doma, v bloku na Kidričevi.
Prihodnje leto bo 90 let dočakalo kar sedem Zlatopoljčank in štirje naši krajani, dodatnih 39 pa
je od njih še starejših, tako da jih je skupaj kar petdeset, ki so danes stari 89 ali več let. Precej
od teh jih živi v domovih, in nekateri se kar dobro držijo.
Naša krajevna skupnost ima skupaj kar dvesto prebivalcev starejših od 80 let, kar je skoraj
sedem odstotkov celotnega prebivalstva, nekaj več kot 300 pa jih bo prihodnje leto starejših od
75 let, kar pa je skoraj 10 % vseh tu živečih Kranjčanov. Za druge starostne skupine nimamo
svežih podatkov, je pa videti veliko mladih, tudi veliko mamic z vozički ali večjimi malčki, tako da
(ZK)
se nam za prihodnost še ni treba bati.
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POLICIJA SVETUJE
Nasveti za varno zimsko vožnjo
Vozniki, dočakajmo dež, meglo, sneg in poledico pripravljeni. Dodatna previdnost in večja
pozornost sta v jesenskih in zimskih razmerah nujni, a za varno vožnjo še vedno premalo, kajti
tudi vozilo mora biti tehnično brezhibno in predpisano opremljeno.
PRIPOROČILA ZA VOŽNJO V ZIMSKIH RAZMERAH IN POZIMI:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

hitrost vozila zmanjšajmo in jo prilagodimo razmeram ter stanju vozišča,
povečajmo varnostno razdaljo med našim vozilom in vozilom, ki vozi pred nami,
zavirajmo narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim pritiskom na stopalko,
ne spreminjajmo smeri vožnje sunkovito, saj vsako tako ravnanje lahko povzroči
zanašanje vozila. Podobno velja tudi za sunkovito speljevanje,
zelo pomembna je izbira pravilnega prestavnega razmerja, ker lahko premajhna moč
na pogonskih kolesih zmanjša učinkovitost vodenja vozila in onemogoči potrebne
popravke smeri vožnje, prevelika pa povzroči zdrsavanje pogonskih koles in zanašanje
vozila,
vozimo čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti,
posebej bodimo pozorni na izpostavljene dele ceste, kjer se pogosteje pojavlja
poledica,
računajmo z daljšim časom potovanja, zato se od doma odpravimo prej kot običajno,
med vožnjo bodimo zbrani, predvsem pa strpni do drugih udeležencev v prometu. V
takih razmerah so še posebej pomembni vozniška kultura, etika in solidarnost.

PNEVMATIKE
Vozilo bo pravilno in dobro opremljeno, če bomo upoštevali naslednja pravila.
• 4 kolesa opremimo z zimskimi pnevmatikami (''M+S'' ali ''M.S'' ali ''M&S'').
• 4 mesece (najmanj od 15. novembra do 15. marca naslednje leto) imejmo zimske
pnevmatike na vozilu.
• 3 mm mora biti najmanjša globina profila zimskih pnevmatik.
Samo zimske pnevmatike na vseh kolesih omogočajo uspešno speljevanje in pospeševanje,
učinkovito zaviranje, nespremenjeno smer pri zaviranju in varno vožnjo skozi ovinke. Zaradi
posebne snovi pa bodo zimske pnevmatike tudi pri temperaturi pod 7 stopinj Celzija dovolj
mehke, da bodo zagotovile ustrezni oprijem tudi na suhi in nezasneženi cesti. Le zadostna
globina profilov bo omogočila dobro odstranjevanje vode in brozge izpod koles ter stabilnost v
snegu in ledu. Kadar je na cesti več snega, pa priporočamo uporabo snežnih verig. Ker se guma
kot organska snov stara, po štirih letih ne glede na obrabljenost izgubi sposobnost optimalnega
oprijemanja na cestišču. Pnevmatike so edini stik našega vozila z voziščem, zato skrbimo, da bo
vedno dober. Za zimsko opremo štejejo tudi poletne pnevmatike na vseh 4 kolesih in ustrezne
snežne verige, ki morajo biti v zimskih razmerah pravilno nameščene na pogonskih kolesih. Pri
vozilih s štirikolesnim pogonom morajo biti snežne verige nameščene na kolesih zadnje osi.
ZAVORE IN ZAVORNA TEKOČINA
Za varno vožnjo je nujno brezhibno delovanje zavor, zato redno preverjajmo gladino zavorne
tekočine. Če se je rahlo znižala, je morda vzrok obraba zavornih oblog, če se je naglo znižala,
vozilo takoj odpeljemo k mehaniku. Zavorno tekočino zamenjamo najmanj vsaki dve leti.
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LUČI TUDI PODNEVI
Uporaba luči podnevi je v Sloveniji med vožnjo z motornim vozilom obvezna, prav tako kot v
mnogih evropskih državah. Večkrat preverimo, ali na avtomobilu res delujejo vse naprave za
osvetljevanje ceste, označevanje vozila in dajanje svetlobnih znakov.
DRUGA ZIMSKA OPREMA
Priprava motornega vozila na zimo naj zajema tudi pregled drugih naprav in opreme vozila.
Poleg pnevmatik, zavor, krmilnega mehanizma in luči je tu še vrsta drugih naprav, ki jih mora
uporabnik vozila občasno, pred zimo pa pravočasno in skrbno preveriti:
• akumulator - pregledati, očistiti in namazati je treba kabelske priključke ter preveriti
stanje elektrolita v celicah;
• hladilni sistem - preveriti je potrebno gostoto in raven hladilne tekočine;
• sistem za dovod zraka v vozilo - priporočljivo je preveriti, ali se v sistemu nahajajo tujki
(smeti ali posušeno listje);
• olje v motorju - gladina olja mora vedno segati med obe oznaki (max - min) na merilni
palici;
• sistem za močenje vetrobranskega stekla - preveriti je treba količino vode v posodi ter ji
dodati zadostno količino sredstva proti zmrzovanju;
• metlice brisalcev - preveriti njihovo izrabljenost in jih po potrebi zamenjati;
• klinasti jermen - preveriti je treba stanje in napetost jermena, ki zagotavlja vrtenje
alternatorja, črpalke hladilne tekočine in drugih naprav;
• sistem za dovod goriva - pri vozilih z dizel motorjem je priporočljivo pregledati in po
potrebi očistiti filter za gorivo;
• tesnila vrat - če jih bomo občasno namazali z glicerinom, v mrzlih dneh kljub mokroti
vrata ne bodo primrznila;
• ključavnice na vratih in pokrovu prtljažnika - občasen vbrizg WD 40 ali podobnega
penetrirajočega antikorozivnega sredstva bo preprečil pomrznjenje ključavnice.

Pred vožnjo dobro očistite vsa stekla in poskrbite, da se z vozila ne bodo raztresali sneg, led,
voda ali druge snovi.
V avtomobil, pripravljen na zimsko vožnjo, spadata metlica in strgalo za čiščenje stekel.
Preverimo tudi brisalce, morda je guma natrgana ali drugače poškodovana. V posodi s tekočino
za čiščenje vetrobranskega stekla naj bo dovolj tekočine, ki v mrazu ne bo zmrznila. Naprave za
odtajevanje in sušenje vetrobranskega stekla ter naprave za ogrevanje in zračenje morajo
zagotoviti normalno vidljivost skozi steklo. Pred daljšo vožnjo preverimo, ali imamo v rezervoarju
dovolj goriva. Sneg lahko preseneti tudi zimsko službo in zgodi se, da vozilo z nemočnimi potniki
obstane na cesti, zato tudi odeja v vozilu ne bo odveč.
(Damjan Nartnik – vodja policijskega okoliša)
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Častni občan Mestne občine Kranj v letu 2013
»Naziv častnega občana Mestne občine Kranj za leto 2013 je 2. decembra 2013 ob občinskem
prazniku prejel pesnik, esejist in slovstveni zgodovinar profesor France Pibernik (rojen 1928), in
sicer za bogat prispevek pri ohranjanju slovenskega jezika in literature in za obsežno literarno
ustvarjanje. Profesor France Pibernik je eden najvidnejših literarnih ustvarjalcev in poznavalcev
v slovenskem prostoru. V bogatem literarnem ustvarjanju je troje svojih del posvetil Kranju:
Kranj (1993), Kranj, mesto na pomolu (2000) in Kranjska knjiga: pesmi, zgodbe in pričevanja
(2008). Aktivno je sodeloval pri izdajah Kranjskih zbornikov in pri izdaji edicije Prešernova pot v
svet, zbirke Prešernovih poezij, prevedenih v osem svetovnih jezikov.«
Profesor Pibernik je dolga leta učil na
kranjski gimnaziji, odkoder ga poznajo vse
generacije, ki so v njegovem času obiskovale
gimnazijo in ga cenijo tudi s tega vidika.
Z družino je živel v stari vili na gimnazijskem
dvorišču, ki pa so jo porušili ob izgradnji
kareja ob Gimnaziji in se je moral preseliti –
stanovanje je našel na Zlatem polju, v enem
od blokov, kjer še vedno živi in ustvarja.
»Izhodišče njegovega literarnega ustvarjanja
je poezija. V sedmih pesniških zbirkah
sledimo njegovemu notranjemu doživljanju,
zlasti njegovi zasidranosti v domači pokrajini,
v kateri je odkrival njeno prvinskost in hkrati
vso starožitnost kmečkega okolja, iz
katerega izhaja. Odzival pa se je tudi na svoj
čas in skušal odkrivati duhovne razsežnosti
sveta.
Več kot deset njegovih obsežnih strokovnih
del sodi na področje slovstvene zgodovine.
Zanimajo ga tradicija, modernizem in
avantgarda. Dela s tega področja prinašajo korespondenco s pomembnimi pesniki in
pripovedniki, prav tako pa posega tudi na področje dramatike. Izjemno področje Pibernikovega
znanstvenega raziskovanja je iz ideoloških razlogov zamolčano slovensko literarno ustvarjanje v
povojnem času v Argentini in drugod zunaj motične domovine.
Profesor France Pibernik je s svojim prosvetnim delom na Gimnaziji v Kranju mnogim
generacijam dijakov prikazal vso lepoto slovenskega jezika in pomembnost slovenske literature
za ohranjanje slovenskega naroda. S svojim raziskovalnim delom nam je približal zamolčane
slovenske pesnike, s svojim povezovalnim delom z zamejskimi Slovenci pa razširil slovenski
kulturni prostor. S podelitvijo naziva častni občan Mestne občine Kranj se mu želimo zahvaliti za
vso njegovo literarno ustvarjalnost in ga prosimo, da svoje bogato literarnozgodovinsko znanje
še naprej prenaša na nas in naše potomce.
Profesor France Pibernik pravi, da je imel v svojem dolgoletnem literarnem ustvarjanju
priložnost, da se je lahko ukvarjal z duhovnimi velikani slovenske literature. Pomembna se mu
zdi predvsem zavest, da opravljaš vidno literarno-kulturno delo oziroma nekaj, kar ostane v
zavesti slovenske kulture nasploh.«
(besedilo iz utemeljitve k podelitvi naziva častni občan)
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Rdeči križ kot krajevna organizacija še
vedno tudi v KS ZLATO POLJE

v imenu krajevne organizacije Rdečega križa Zlato polje vas ob koncu leta
pozdravljamo in se vam zahvaljujemo za vaše dragoceno sodelovanje in razumevanje pri
pobiranju prispevkov in t.i. članarine. V letošnjem letu, posebej v zadnjih mesecih, so vas
obiskali poverjeniki naše organizacije z željo, da prispevate za pomoči potrebnim, za bolne,
starejše, telesno prizadete, skratka za vse, ki živijo med nami, pa jim skupnost preko nas
poskuša pomagati, če ne zmorejo več sami.
Včasih niti ne vemo, kako težko se skozi mesece prebijajo družine ali posamezniki, ki so brez
dela, mogoče celo brez kake socialne pomoči, ki zaradi bolezni, starosti ali kakega drugega
vzroka ne zmorejo stroškov – za hrano, elektriko, stanarino, morda za invalidski voziček ali kak
drug pripomoček, ki ga država ne financira, bi pa človeku omogočil boljše življenje, vključitev v
skupnost izven zidov lastnega doma.
Zlasti pozorni smo do starejših, ki so včasih pozabljeni od svojcev, ali jih celo nimajo, zato se jih
skupaj s krajevno skupnostjo spomnimo s čestitko ob rojstnem dnevu , z dobrimi željami ob
prehodu v novo leto, s povabilom na prireditev ob krajevnem prazniku v juniju in na srečanje v
septembru, v okviru svojih možnosti pa tiste, ki so vezani le na dom, najsibo zaradi bolezni ali
zaradi drugih vzrokov, ob novem letu tudi obiščemo in poskušamo razveseliti s skromnim
darilom. Obiščemo tudi naše »bivše« sokrajane, ki so odšli živet v bližnje domove starejših
občanov, da tako vedo, da jih njihova skupnost še pomni.
Poskušamo pomagati tudi z manjšimi denarnimi pomočmi za plačilo kake položnice, da
brezposelne rešimo pred odklopom elektrike ali celo deložacijo.
Organiziramo tudi krvodajalske akcije, običajno dvakrat na leto, in med nami živi kar nekaj
takih, ki so že večdesetkrat darovali kri ali plazmo. Letos sta tako dva naša krajana prejela
priznanje za darovanje krvi – Mihajlo Milisavljević z Ulice 1. avgusta za 70-kratno in Bogo Grašič
s Kidričeve ceste za 60- kratno darovanje. Obema vse pohvale in občudovanje za človečnost in
nesebično ravnanje, ki je posredno verjetno rešilo kar nekaj življenj.
12. decembra letos je KO RK v prostorih krajevne skupnosti Zlato polje organiziral tudi merjenje
holesterola in sladkorja v krvi, ki se je uspešno odvilo, saj se ga je udeležilo kar nekaj krajanov.
Še naprej vas prosimo, da prijazno sprejmete naše poverjenike, ki se bodo oglasili pri vas in se
bodo izkazali z izkaznico in žigosanimi polami, v katero vpisujejo prejete prispevke. Dosti ljudi
se še vedno odzove z odporom ali celo ozmerjajo naše maloštevilne ljudi, ki svoj prosti čas
brezplačno namenjajo človekoljubni dejavnosti, ki si takega nastopa prav gotovo ne zaslužijo.
Na srečo je še vedno dovolj takih, ki jih sprejmejo z razumevanjem in celo od svojih majhnih
pokojnin ali plač namenijo pet evrov, nekateri pa tudi večkratnik tega osnovnega zneska, za
namene, ki smo jih opisali zgoraj. Med drugimi požrtvovalnimi poverjeniki je tudi ga. Mari
Pogačnik, ki je zbrala že nad sto tisoč plastičnih zamaškov, saj ji dobrodelnost pomeni nekaj,
kar jo izpolnjuje in osrečuje.
Vzemimo si jo za vzor in poskušajmo vsak po svojih močeh storiti tudi kaj za druge, pomoči
potrebne. Morda se bomo med temi kdaj v prihodnosti znašli tudi sami.
Miro Rant, podpredsednik KO RK ZLATO POLJE
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Osnovna šola Helene Puhar je
imela decembra bazar v Qlandiji Kranj
December je čas obdarovanja, čas za male pozornosti in lepe misli. Tega se že nekaj let držimo
tudi pri nas, na OŠ Helene Puhar. Tudi letos je hitro prišel ta čas in tako je prišel praznični 4.
december. Učenci in učitelji OŠ Helene Puhar smo bili pripravljeni, na dan poln upanja, da imajo
ljudje še nekaj posluha za dobrodelnost. Prvo dobrodelnost nam vsako leto pokaže vodja centra
Qlandije Kranj, gospa Meta Ahačič, ki nam z veseljem odstopi brezplačno stojnico. Za to se ji
najlepše zahvaljujemo.
Tako ste v sredo, 4. decembra, od 9.00 pa vse do 20.00 ure
na naši stojnici lahko kupili in prejeli drobne pozornosti, darila,
lepe misli in iskrene nasmehe učencev. Novoletna darilca so
učenci že od septembra dalje izdelovali v okviru delovne in
likovne umetnosti. In kakšni so naši izdelki? Raznovrstni,
unikatni, barviti, izdelani z veliko truda in potrpežljivosti in iz
različnih materialov (lesa, gline, recikliranih materialov…) Letos
smo na stojnici ponujali res ogromno različnih izdelkov. Mize
so bile obložene z mili (iz sivke, limone, cimeta, kave),
vrečkami s sivko, svečami, glinenimi krožniki in skodelicami,
angelčki iz Das mase, blaga in gline, zvončki, tiskanimi in
ročno izdelanimi voščilnicami, raznimi stenskimi slikami,
venčki, visečimi okraski, vrečkami iz blaga in papirja, ogrlicami
iz Fimo mase, obešalniki za ključe, okraski za smrečico in
pisani magnetki.
Tako učitelji kot učenci se vsako leto zelo veselimo stojnice v
Qlandiji. Novoletni bazar je ena izmed možnosti, kjer lahko
pokažemo ustvarjalnost in unikatnost naših učencev. Učenci
so na izdelke ponosni in lepo jih je opazovati v vlogi
prodajalcev. Zelo so se potrudili v tej vlogi in mnogim polepšali
dan z darilci ali le z nasmehom. Ves denar od prodanih
izdelkov bo namenjen šolskemu skladu, ki bo pomagal
socialno šibkejšim družinam pri stroških na dnevih dejavnosti, taborov in še pri marsičem.

Torej, za konec, NAJLEPŠA HVALA VSEM, ki ste namenili svoj čas, da ste se pri stojnici ustavili, z
nami podelili spodbudne besede in z nakupom izdelkov pripomogli k zbiranju denarja za
učence.
Simona Štempihar in Aleksandra Ajdovec
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Tudi drugače se je na Osnovni šoli Helene Puhar veliko dogajalo. Najpomembnejša je novica, da
je svet šole, katerega predsednik je g. Karel Piškur, imenoval za ravnatelja šole g. Janeza
Cudermana, ki je bil pred tem eno leto v.d. ravnatelja.
Poleg uspešnega bazarja zaključujemo leto 2013 s številnimi novostmi, ki smo jih pridobili v
sodelovanju z Mestno občino Kranj in krajevno skupnostjo Zlato polje. Od jeseni naprej se
vozimo z novim kombijem, ki je prilagojen za prevoz invalidnih oseb. Posodobili in dodatno smo
opremili telovadnico. Okrog šole pa v teh dneh postavljajo ograjo in učenci komaj čakajo tople
pomladne dni, da se bodo lahko zunaj varno in brezskrbno igrali.
Učenci in učitelji zaključujemo leto 2013 v dobrem vzdušju in dobrih medsebojnih odnosih.
Ksenija Sirk – pomočnica ravnatelja

Na OŠ Franceta Prešerna
se trudijo za zdravo prehrano otrok

V letošnjem šolskem letu smo se vključili v projekt Shema šolskega sadja in zelenjave, ki je
finančno podprt s strani evropskih sredstev. Učencem enkrat tedensko, v sredo, ponudimo
lokalno eko sadje oziroma zelenjavo. Učenci nižje stopnje dobijo sadje oziroma zelenjavo po prvi
šolski uri. Učencem predmetne stopnje pa sadje razdelimo v času glavnega odmora.
SLOVENSKI ZAJTRK
Tretji petek v mesecu novembru smo imel v šoli slovenski zajtrk. Učenci so za zajtrk dobili: med,
maslo, kruh, mleko in jabolko. Vsa živila so slovenskega izvora in so od lokalnih pridelovalcev.
Učitelji se z učenci pogovorijo še o posameznih živilih in o kulturnem prehranjevanju.
ZDRAV ZAJTRK
V šoli že drugo leto pripravljamo zdrav zajtrk. Sodelujemo s Sodexom, z njihovimi uslužbenci, ki z
našimi učenci pripravljajo zajtrk. V letošnjem šolskem letu so zajtrk že pripravili učenci petih,
četrtih in tretjih razredov. Iz vsakega razreda učiteljice določijo tri učence, ki pomagajo pri
pripravi jedi, pogrinjka, urejanju ter pospravljanju učilnice in jedilnice. Učenci pripravijo
naslednje jedi: sendvič iz polnozrnate bombetke, skutin in tunin namaz, navadni jogurt z
medom, svežim sadjem, oreščki in kosmiči ter smutije. Na koncu pa se še posladkajo s sadnimi
lizikami.
Karmen Podgoršek
pomočnica ravnatelja OŠ Franceta Prešerna Kranj
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Comeniusov projekt:
We Love Nature – Nature Loves Us
Naša šola se je v tem šolskem letu vključila v dvoletni mednarodni
Comeniusov projekt We Love Nature – Nature Loves Us oz. Mi
imamo radi naravo, narava ima rada nas. Poleg naše šole iz
Slovenije v projektu sodelujejo tudi šole iz Italije, Turčije in
Poljske.
Namen projekta je vzbuditi oziroma povečati naše zavedanje
o pomenu ohranjanja narave v 21. stoletju. Teme, ki jim
bomo posvetili posebno pozornost v teh dveh letih, so
predvsem okoljevarstvena vprašanja, kot so globalno
segrevanje ozračja, ohranjanje vodnih virov, recikliranje,
zdrava prehrana, onesnaževanje okolja, erozija in ohranjanje
ogroženih živalskih vrst.
V okviru
projekta bodo štiri srečanja učencev in učiteljev sodelujočih držav.
Namen srečanj je možnost skupnega kreativnega ustvarjanja, izmenjave idej ter seveda
druženja in komunikacije v angleškem jeziku, poleg tega pa spoznavanje drugih držav in kultur,
njihovih tradicij, jezika in načina življenja.
V tednu od 9. 11. 2013 do 16. 11. 2013 so nas obiskali učenci in učitelji sodelujočih tujih
držav, saj je pri nas potekalo prvo srečanje v okviru projekta. Učence Italije, Poljske in Turčije so
v svoje domove sprejele družine naših učencev, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Turške
otroke so prijazno gostile družine Ilhana Bajrovića, Miha Čelika, Klare Mali in Alje Lah; Poljske
učence so pod svojo streho sprejele družine Sama Hudeta, Nike Drinovec in Maje Bertoncelj;
Italijanska dekleta pa so bivale pri družinah Tajde Ribnikar, Eve Ručigaj, Ane Tepina in Urše
Pestar.
V tem tednu so vsi sodelujoči učenci – poleg tujih in tistih, ki so gostili otroke, tudi Tevž Sitar,
Lida Križnar, Nina Novak, Martin Verbič, Tilen Rakovec, Bor Zagoričnik, Lea Sajovic in Alica Ela
Rogelj - v dopoldanskem času pripravljali predstavo z naslovom Zelena Oaza, ki so jo zaigrali
gostom in staršem ob zaključku srečanja. Predstava je bila izjemna, za kar gre zahvala
predvsem učiteljem, ki so jo soustvarjali – Vika Šuštar (avtorica in režiserka), Suzana Zadražnik
in Tadeja Murn (scena, garderoba in maska), Marko Kern (glasba, himna projekta), Elvira
Garibović (pomoč pri predstavi, soavtorica himne projekta) ter Marjana Sitar (prevajalka), kot
tudi učencem, ki so z veliko truda v štirih dneh uspeli pripraviti glasbo, sceno in se seveda
naučiti besedilo v angleškem jeziku.
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V ponedeljek pozno popoldan smo prisluhnili izjemnemu predavanju prof. dr. Lučke Kajfež
Bogataj, Nobelovi nagrajenki, ki nam je postregla s kar nekaj osupljivimi podatki o vplivu
človeka na naravo, ozračje in klimatske spremembe.

V popoldanskem času smo
gostom iz tujine želeli pokazati
lepote
naše
Slovenije,
predvsem Gorenjske. V duhu
projekta smo si ogledali
ekološko kmetijo Šlibar v Tržiču,
posestvo in lovišče Brdo ter
seveda gostujoče mesto Kranj,
slovenski biser Bled in glavno
mesto Slovenije - Ljubljano.
Najbolj pa so učenci uživali ob
pripravi tradicionalne zdrave
slovenske hrane pod vodstvom
Andreja Murka. Ob pokušanju
kuharskih umetnij učencev, pa
smo seveda malo kasneje
uživali tudi učitelji. Pri organizaciji popoldanskih aktivnosti so pomagali ravnatelj Aleš Žitnik,
pomočnica ravnatelja Karmen Podgoršek ter Jana Florjančič.
V petek dopoldan smo gostom iz tujine najprej ponudili tradicionalen slovenski zajtrk, potem pa
so si lahko ogledali kako poteka naravoslovni dan na naši šoli. Učiteljice s Poljske so kmalu po
kosilu okupirale kuhinjo in pričele s pripravo njihovih tradicionalnih jedi. Kmalu so se jim
pridružili še učitelji ostalih držav, tako da smo lahko po zaključni prireditvi vsi poskusili značilne
jedi določene države.
Za pomoč pri pripravi in izvedbi se zahvaljujemo ge. Suzani Geršak, nedavno upokojeni
pomočnici ravnatelja šole.
Projekt lahko spremljate na spletni strani www.wln-nlu.com, kjer si lahko ogledate slike in
gradiva ki bodo nastajala v naslednjih dveh letih. Za urejanje spletne strani smo zadolženi na
naši šoli.
Tako smo prvo srečanje zaključili v prijetnem vzdušju in z obljubami na snidenje na Poljskem.
Sonja Grilc, koordinatorka projekta v Sloveniji
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ŠOLSKI CENTER KRANJ
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Višja strokovna šola na Zlatem polju v Kranju je največja višja šola v Sloveniji. Izvajamo sedem
programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe:
•
•
•
•
•
•
•

inženir/inženirka mehatronike,
inženir/inženirka informatike,
inženir/inženirka elektroenergetike,
ekonomist/ekonomistka,
poslovni sekretar/poslovna sekretarka,
organizator socialne mreže/organizatorka socialne mreže,
inženir/inženirka varovanja.
Programa poslovni sekretar in organizator socialne mreže izvajamo
samo kot izredni študij, vse ostale pa kot redni in izredni študij. Redni
študij traja 2 leti, izredni pa 2 leti in pol.

Kot študent ali študentka višješolskih študijskih programov
mehatronika, informatika in elektroenergetika boste pridobili znanja
in usposobljenost za reševanje konkretnih strokovnih nalog v podjetjih
na področju mehatronskih in elektroenergetskih sistemov,
informacijsko‐komunikacijskih tehnologij za uporabo sodobne
računalniške
ter
informacijsko‐komunikacijske
tehnologije,
organiziranje ter vodenje del in tehnoloških procesov.
V programu ekonomist boste pridobili dovolj široko znanje iz komercialnega ali finančnega
poslovanja ter vodenja računovodstva, odvisno od tega, kateri modul izberete.
Kot študent ali študentka izrednega programa poslovni sekretar se boste izobrazili za izvajanje dela in
uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja in spremljanja aktivnosti
poslovnega procesa v tajništvu.
Temeljni cilji izrednega programa organizator socialne mreže je izobraziti študente za organiziranje in
koordiniranje aktivnosti programov socialne pomoči s ciljem
vključevanja posameznikov in skupin v socialno mrežo, organiziranje
in sodelovanje v programih in aktivnostih s področja socialne
preventive za zagotavljanje aktivnejšega in kakovostnejšega življenja
ljudi.
V programu varovanje je temeljni cilj izobraziti inženirje z zadosti
širokim strokovno‐tehničnim in praktično uporabnim znanjem za
uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja in
spremljanja aktivnosti na področju varovanja.
Vsi programi so modularno zasnovani in vrednoteni po kreditnem
sistemu ECTS, kar omogoča horizontalno prehodnost študentov med
moduli in uveljavljanje kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju.
Posebnost višješolskih programov je močna povezanost z
gospodarstvom in okoljem, saj praktično izobraževanje pri delodajalcih
zajema kar 40 % predmetnika. Višja strokovna šola nudi možnost
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praktičnega izobraževanja pri delodajalcih v tujini preko programa
ERASMUS+.
Praktično izobraževanje
je pri
za naše
študentev zelo
tudi
praktičnega
izobraževanja
delodajalcih
tujinipomembno
preko programa
zato, da lahko pokažejo svoje strokovno znanje ter pripravljenost na
ERASMUS+.
timsko delo
v gospodarstvu
organizacijah.
se je tako
Praktično
izobraževanje
je zain naše
študente Marsikdo
zelo pomembno
tudi
izkazal,
da
je
pri
delodajalcu
ostal
v
službi
tudi
po
opravljeni
diplomi. na
zato, da lahko pokažejo svoje strokovno znanje ter pripravljenost

timsko delo v gospodarstvu in organizacijah. Marsikdo se je tako
Velika da
prednost
Šolskega centra
vertikalne
izkazal,
je pri delodajalcu
ostal v Kranj
službi je,
tudida
po zaradi
opravljeni
diplomi.

programske zasnovanosti našim srednješolskim maturantom
omogoča študij na višješolskih smereh, prav tako pa seveda vsem zunanjim kandidatom, ki so opravili
Velika prednost Šolskega centra Kranj je, da zaradi vertikalne
poklicno ali splošno maturo. Vpiše se lahko tudi vsak, ki je opravil mojstrski, delovodski ali
programske zasnovanosti našim srednješolskim maturantom
poslovodski izpit, ima 3 leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih
omogoča študij na višješolskih smereh, prav tako pa seveda vsem zunanjim kandidatom, ki so opravili
predmetov v obsegu, ki je določen s poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

poklicno ali splošno maturo. Vpiše se lahko tudi vsak, ki je opravil mojstrski, delovodski ali
poslovodski
izpit,dosegajo
ima 3 leta
delovnih
izkušenj
in je opravil
preizkus znanja
iz splošnoizobraževalnih
Naši študenti
odlične
rezultate
na državnih
in mednarodnih
tekmovanjih,
sodelujejo na
predmetov
v
obsegu,
ki
je
določen
s
poklicno
maturo
v
srednjem
strokovnem
izobraževanju.
natečajih za najboljše diplomsko delo s posameznega področja ipd.
Naši
študenti
dosegajo
odličnepriznanje
rezultateza na
državnih in mednarodnih tekmovanjih, sodelujejo na
Višja
strokovna
šola je prejela
vpeljan
natečajih
najboljše
diplomsko
delo s posameznega
sistem za
vodenja
kakovosti
v programu
IMPLETUM, področja ipd.
prav tako smo prejeli priznanje QVIZ 2013:

vzgojno‐izobraževalni
zavod zpriznanje
družbenoodgovorno
Višja
strokovna šola je prejela
za vpeljan
vizijo.vodenja kakovosti v programu IMPLETUM,
sistem
prav tako smo prejeli priznanje QVIZ 2013:
Ker v vsakem mladem
človeku
vidimo potencial, ki
vzgojno‐izobraževalni
zavod
z družbenoodgovorno
ga
je
potrebno
razviti,
smo
na
šoli
uvedli tutorstvo. Vsak študent je tako deležen vse naše pozornosti.
vizijo.

Ker v vsakem mladem človeku vidimo potencial, ki
ga je potrebno razviti, smo na šoli uvedli tutorstvo. Vsak študent je tako deležen vse naše pozornosti.
mag. Lidija Grmek Zupanc,
ravnateljica Višje strokovne šole

mag. Lidija Grmek Zupanc,
ravnateljica Višje strokovne šole
Šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
www.sckr.si
Šolski
center Kranj
info@sckr.si

Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
www.sckr.si
info@sckr.si
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UTRIP NA GIMNAZIJI FRANCETA PREŠERNA
Leto, ki se nezadržno izteka, je bilo za Gimnazijo Franceta Prešerna nekaj posebnega. Postali
smo samostojna šola, Gimnazija Franceta Prešerna, in verjamem, da smo vsi, tako dijaki kot
učitelji in starši, na to ponosni, čeprav moram obenem poudariti, da naši temelji stojijo na
sedemdesetletni tradiciji ekonomske šole.
Težko je strnili vse, kar se je dogajalo v letošnjem letu na naši gimnaziji, v kratek sestavek, saj
nehote pozabimo na drobne dogodke, ki vsakodnevno rišejo sliko naše šole.

Ob letošnjem kulturnem prazniku, 7. februarja, smo s prireditvijo SILA SPOMINA, ob prebiranju
spominov Prešernove hčerke Ernestine Jelovšek obudili spomin na pesnika, po katerem smo
poimenovali našo šolo.
Veličino njegovega pesniškega genija smo spoznali tudi ob recitacijah in petju nekaterih
njegovih pesmi ter ob prevodih slovenske himne v štiri tuje jezike.
Na prireditvi je avtorica logotipa naše gimnazije razložila njegov simbolni pomen. Gre za
združitev starega z novim; ime našega največjega pesnika s sodobno in napredno gimnazijo.
Inicialki Franceta Prešerna sta oplemeniteni z majhnim detajlom – a simbolnim pomenom –
klobukom, ki je bil del Prešernove oprave. Klobuk je simbol znanja in idej, ki se skrivajo pod
njim. Po nagovoru »pravega« Prešerna smo tudi uradno spremenili napise na šoli.
Novo šolsko leto smo začeli s smelimi načrti, saj imamo na naši šoli prvič vpisane dijake v
splošni oddelek gimnazije. Verjamemo, da bomo na ta način še lažje uresničevali našo vizijo in
nadgrajevali uspehe, ki so bili že do sedaj plod trdega in načrtnega dela, hkrati pa se zavedamo,
da imamo pred sabo še ogromno izzivov, da postanemo boljši. Veliko zanimanje za vpis v
splošni oddelek, pa tudi nezmanjšano zanimanje za oddelke ekonomske gimnazije in športne
oddelke, ki ga opažamo v tem času, ko se predstavljamo po osnovnih šolah, nam kaže, da smo
na pravi poti.
Veseli smo, da se k nam vse raje vpisujejo dijaki, ki jim ustrezajo inovativni pristopi
izobraževanja. Timsko, projektno, raziskovalno delo, medpredmetno povezovanje, uporabo
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informacijsko-komunikacijske tehnologije, učenje učenja, delo z nadarjenimi dijaki … razvijamo
in nadgrajujemo tudi v letošnjem šolskem letu.

Dijaki zelo radi prispevajo svoja znanja pri uporabi novih učnih tehnologij in opreme, ki jim je
domača. Razvijanje digitalnih kompetenc in uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije,
učenje z iMac-i, iPad-i, spletnimi učilnicami, izobraževanjem na daljavo smo v letošnjem
šolskem letu nadgradili z učenjem bioinformatike. Dijaki s pomočjo mentorja izhajajo iz znanja
biologije, prepoznajo problem, ki bo rešljiv z uporabo računalnika oziroma baz podatkov in
programiranja, ter ustvarijo izvirno rešitev.
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Pri izbiri obveznih izbirnih vsebin, predvsem ekskurzij in športnih dni, dijakom nudimo možnost
individualne izbire smeri in vsebine ekskurzij. Sodelujemo tudi pri MEPI-ju in se prav v teh
predprazničnih decembrskih dneh veselimo dobljenih priznanj.
Naši dijaki se lahko pohvalijo z mnogimi priznanji s tekmovanj v znanju, izbrani in nagrajeni so
bili na različnih natečajih, ukvarjajo se glasbo, pisanjem, igranjem. Prav v teh dneh lahko v kinu
uživamo ob gledanju filma Gremo mi po svoje, v katerem Vili Frahm, dijak 4. letnika, dokazuje,
da ekonomska znanja in podjetnost pridejo vedno prav.

December je čas, ko bi veliki pesnik Pavček dejal: »Nekaj je v zraku. Lepega. Nežnega. Nekaj je
v zraku, kar odseva v očeh, kar odmeva v ljudeh na vsakem koraku.« Veseli in ponosni smo, da
so naši dijaki čuteči mladi ljudje, ki jim ni vseeno za sočloveka. Sodelovali smo v mnogih
humanitarnih akcijah, zbirali zamaške za bolne otroke, živila, šolske potrebščine, oblačila in
igrače za ljudi v socialni stiski, obiskali starostnike v Domu upokojencev Preddvor, sodelovali pri
medgeneracijskem projektu Simbioza.
V teh predprazničnih decembrskih dneh (18. 12. 2013) smo spet organizirali zdaj že
tradicionalno humanitarno prireditev Imamo talent. Naši nadarjeni gimnazijci bodo širši javnosti
predstavili svoje ustvarjalno delo in iskrive ideje. Na dobrodelni prireditvi se bomo družili ob
njihovih glasbenih, plesnih in literarnih nastopih. Organizatorji in nastopajoči smo se združili s
plemenitim namenom – pomagati tistim dijakom naše šole, ki pomoč resnično potrebujejo.
Želimo si, da bi na ta način v današnjih zahtevnih časih po svojih močeh doprinesli k izboljšanju
kakovosti življenja naših gimnazijcev.
Prepričani smo, da se bomo tudi v prihodnosti učitelji in vsi zaposleni na naši šoli trudili ustvariti
prijetno in ustvarjalno učno okolje, ki dijakom omogoča razvoj njihove kreativnosti in enkratnost,
ter jim nudili najboljše pogoje za izobraževanje.
Vsem, dijakom, staršem in Zlatopoljčanom, pa želimo lepe praznične dni in zadovoljno ter
uspešno prihajajoče leto.
Mirjam Bizjak, ravnateljica in kolektiv Gimnazije Franceta Prešerna
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Dijaško študentski dom
Kranj
Meseca decembra je tudi v Dijaškem in študentskem domu v Kranju bolj živahno kot druge
mesece. Letos nas je za uvod v veseli december v sredo, 4.12.2013, obiskal čarodej Andrej. Ker
je za priprave in rekvizite potreboval precej časa in prostora, ki smo mu ga odmerili kar v domski
jedilnici, so dijaki ta dan dobili suho večerjo in se ob 19h v velikem številu zbrali v jedilnici.
Vabilu za udeležbo so se odzvali tudi študenti, varovanci VDC in otroci nekaterih zaposlenih.

Pred predstavo in po njej sta Erik in Nina, dijaka iz dijaškega doma, postavila gostom nekaj
vprašanj. Pred predstavo ju je zanimalo, od kod so prišli, kje so za dogodek izvedeli in kakšna so
njihova pričakovanja. Po predstavi pa predvsem njihovi vtisi. Vsem vprašanim, zlasti seveda
otrokom, je bila prestava všeč. Petletna Alja se je najbolj čudila temu, da je v vrču vedno dovolj
vode, čeprav jo je Andrej vztrajno izlival v kozarec. Rekla je, da bo doma poskusila tudi sama.
Navdušeni so bili tudi dijaki, čeprav se je še pred predstavo komu zdelo, da je kot srednješolec
prestar za čarovnika.

V naslednjih dneh bomo v domu postavili novoletno smrečico, okrasili prostore in izdelovali
okraske in druge oblike v origami tehniki. Tako bodo večeri do novega leta zanimivejši in krajši.
T. Z. Dijaški in študentski dom Kranj
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Varstveno delovni center (VDC) Kranj
skozi leto 2013

Leto 2013, od katerega se počasi poslavljamo, v Varstveno delovnem centru Kranj, ki gradi
svojo identiteto in prepoznavnost na Kidričevi cesti, v Krajevni skupnosti Zlato polje,
zaključujemo zadovoljni in se počutimo uspešni.
S ponosom, dobre volje in veliko zadovoljstva vseh naših uporabnikov in zaposlenih, smo
socialno varstveno storitev - vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle
osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, poleg redne dejavnosti, obogatili s številnimi
vsebinami, dogodki in prireditvami na športnem, kulturnem, družabnem in izobraževalnem
področju.
Krajanom želimo predstaviti nekaj, za nas vidnejših dogodkov in aktivnosti, ki smo jih pripravili
in izpeljali sami ali pa smo v njih aktivno sodelovali in se povezovali tako v ožjem kot širšem
okolju - Zlato polje in MO Kranj, okolje v katerem aktivno soustvarjamo kakovost življenja in
sobivanja.
Že več let se povezujemo z izobraževalnimi ustanovami v našem sosedstvu. Z dijaki Tehniško
šolskega centra Kranj sodelujemo v Mednarodnem projektu MEPI, kjer smo v letih sodelovanja
stkali prijateljske vezi. Skozi celo leto smo aktivno sodelovali v Projektu »Življenje je košarka«,
kjer smo se povezali VDC Kranj, TŠC Kranj ter nekaj profesionalnih športnikov – košarkarjev.
Cilji in namen tega projekta niso samo skupno igranje košarke, temveč prispevek k kakovosti
življenja uporabnikov in razvoju solidarnosti, strpnosti in preseganju predsodkov.
Sodelovali smo v prostovoljski akciji »Dan za spremembe«, v organizaciji Višje strokovne šole in
Mestne knjižnice Kranj. Naša ustanova je že tradicionalno aktivni udeleženec in pobudnik
različnih humanitarnih akcij. Z veseljem sledimo duhu spodbujanja prostovoljstva in pomenu
medsebojne solidarnosti, še posebno v teh težkih časih.
Dneve nam je pogosto obogatilo sodelovanje s slovenskim društvom za terapijo s pomočjo psov
– Tačke pomagačke. Enkrat mesečno nas obiščejo člani društva skupaj z njihovimi za terapijo
dresirani psi. Skupno preživet čas našim uporabnikom prinaša povsem novo kakovost in
izkušnjo.
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Skozi celo leto so se odvijale aktivnosti in humanitarne akcije, v sodelovanju z Lions klubom
Kranj, Rotary klubom Kranj in Mestno občino Kranj, katerih namen je bilo zbiranje finančnih
sredstev za postavitev gibalnega parka VDC Kranj.
Ministrica dr. Anja Kopač Mrak se je na delovnem srečanju sestala z direktorji varstvenodelovnih centrov in predsednico skupnosti Mirjano Česen, direktorico VDC Kranj.
Na področju varstveno-delovnih centrov se pripravlja reorganizacija, srečanje pa je bilo
priložnost za predstavitev aktualne situacije glede na lokalne posebnosti.
Deležni smo bili vladnega obiska. Obiskali so nas minister za pravosodje dr. Senko Pličanič,
poslanci državnega zbora ter regijski koordinator, za katere je bil to prvi tovrstni obisk.
V mesecu novembru smo uspešno pripravili, na ogled postavili ter se predstavili skozi razstavo
izdelkov lastnega programa - zaposlitvene dejavnosti uporabnikov VDC Kranj, z naslovom »Moj
prispevek – naš izdelek« .
Veseli december pa smo pričeli v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav. Povabili so nas k
novoletni okrasitvi njihove avle, obeh vhodov in sprejemnih prostorov. Uporabniki in zaposleni
spremljevalki so z našimi prelepimi glinenimi okraski najprej okrasili novoletno jelko, z izdelki iz
lastnega programa, pa prostoru vdihnili dodatno praznično podobo. Uporabnike je skozi
dogajanje z zanimanjem spremljala tudi direktorica območne enote in nekateri zaposleni v
Zavarovalnici Triglav Seveda brez skupnega fotografiranja in obdarovanja ni šlo.
Številne aktivnosti pa so bile usmerjene že tudi v leto 2014, ko želimo okolico naše stavbe
preurediti na način, ki bo doprinesel k izboljšanju prostorskih pogojev, s katerimi razpolaga VDC
Kranj ter nam tako omogočil tudi izvedbo vsebin na prostem.
Pomemben del tega izziva predstavlja postavitev Gibalnega parka, ki bo nedvomno eden od
večjih projektov. Znano je, kako koristna je redna telesna vadba za naše telesno in duševno
zdravje. Gibanje aktivira možgane, omogoča ozaveščanje lastnega telesa, kar vpliva na
celostno psihofizično funkcioniranje. Še posebej pa igra pomembno vlogo pri ohranjanju
neodvisnosti od tuje pomoči in podpore ter kakovosti življenja pri osebah s posebnimi
potrebami. Poleg navedenega vpliva na pozitivno samopodobo in povečuje samospoštovanje ter
tako
izboljšuje
razpoloženje,
ohranja
neodvisnost
pri
opravljanju
življenjskih
aktivnosti. Precejšen del upadanja kognitivnih in funkcionalnih sposobnosti pa je mogoče
preprečiti in znatno upočasniti prav z gibanjem. Park z napravami za vadbo v naravi predstavlja
tako fizični kot mentalni izziv, spodbuja mobilnost in ohranja neodvisnost. Hkrati je
vadba zabavna in s tem tudi močan motivacijski dejavnik. Z druženjem na napravah pa
omogoča tudi širjenje socialne mreže vsem, ki se srečujejo na tem prostoru. Omogoča razvijanje
družabnosti in medgeneracijsko sodelovanje, poteka na svežem zraku v naravi, s čimer prav
tako igra pomembno vlogo v kakovosti življenja uporabnikov VDC Kranj.
Tako bo pridobitev predstavljala prispevek tudi za lokalno skupnost. Naša želja je namreč, da bi
park vršil povezovalno vlogo in predstavljal prostor, v katerega bi lahko povabili tudi ostale ljudi,
bodisi z namenom druženja ali priložnost za organiziranje predstavitvenih dogodkov.
Kljub temu, da je družbeno dogajanje ta hip neprijazno do velikega števila ljudi, v našem zavodu
optimistično gledamo v prihodnost. Nahajamo se v socialno občutljivem okolju, ki nam zna
prisluhniti z veliko mero človeške občutljivosti, kooperativnega sodelovanja, pa tudi s finančnimi
sredstvi, ki nam omogočajo izvedbo kakovostnih, pestrih in dragocenih programov.
Začrtani projekti nam predstavljajo izziv, prav tako pa tudi prihajajoče leto 2014.

Vsem krajanom KS Zlato polje ob tej priložnosti
celoten kolektiv zaposlenih in uporabnikov VDC Kranj,
želi sreče, zdravja in drobnih prijaznosti.
» Sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne v žepu ali pod palcem zaklad.
Sreča je, če se delo dobro opravi
in če imaš nekoga rad. »
(T. Pavček)
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ŠTUDIJSKI KROŽKI V CENTRU KORAK, V LETU 2013
V Centru KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo že od leta 2004, v sodelovanju z
Andragoškim centrom Slovenije, izvajamo študijske krožke. Gre za obliko neformalnega
izobraževanja, kjer so člani aktivno vključeni v obravnavanje določene problematike ali teme, ki
je izbrana na podlagi njihovih interesov ali želja.
Letos smo izvedli tri študijske krožke: Spolnost, partnerstvo, družina, Kuharski krožek in
Kreativni tabor v Pineti. V današnjem prispevku vam jih na kratko predstavimo:
Študijski krožek - Spolnost, partnerstvo, družina
Osnovni namen študijskega krožka »Spolnost, partnerstvo, družina« je bil opredeliti problemske
situacije na vseh treh področjih človekovega delovanja (problemi v spolnosti, partnerstvu in
družinskem življenju), iskanje možnih razlogov in rešitev, sprememba pogleda na problemsko
situacijo ter spremljanje izvajanja rešitev v dejanski situaciji. Na vsakem srečanju so člani
krožka izbrali problemsko situacijo, ki so jo želeli osvetliti (bodisi na konkretnem primeru bodisi
na splošno), nato so se na osnovi različnih metod dela poglobili v situacijo ter skozi vodeni
proces sami iskali možne razlage in rešitve. Osnovna metoda dela je bila pogovor, s pomočjo
pomožnih tehnik (risanje, projekcijske tehnike ipd) pa so člani krožka dostopali do težje
dostopnih čustvenih vsebin. Zelo pomembni so bili komunikacijski procesi, ki so stekli v skupini
in ki so hkrati omogočali učenje socialno sprejemljivega načina vedenja. Enega izmed bolj
pomembnih ciljev je predstavljalo tudi deljenje izkušenj znotraj skupine, kar je utrjevalo procese
empatije in medosebne odnose.
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Študijski krožek - kuharski krožek
Kuharski krožek je potekal tako, da so se v
začetku tedna člani krožka skupaj dogovorili,
kaj bi pripravili, poiskali so recept in
pregledali, če so v centru vsi potrebni
pripomočki in sestavine za pripravo jedi. Nato
so si razdelili naloge po različnih fazah,
odvisno od njihovih zmožnosti (branje
recepta, tehtanje sestavin, mešanje…). Člani
krožka so drug drugemu pri posameznih
fazah nudili medsebojno pomoč. Cilj
kuharskega krožka je bil, da člani iz recepta
prepoznajo potrebne sestavine, v trgovini
kupijo manjkajoče sestavine (trening veščine
nakupovanja) in po navodilih pripravijo
izbrano jed.

Študijski krožek – Kreativni tabor v Pineti
Namen študijskega krožka "Kreativni tabor v Pineti" je bil razvijati kreativno plat različnih članov
krožka (raznolikost po spolu, starosti, izkušnjah, izobrazbi...). S spremembo lokacije so se člani
krožka, ki se predhodno že poznajo, saj so vsi na nek način povezani s Centrom Korak, Kranj,
sami med seboj in svojo kreativnost spoznali na drugačen način. Ustvarjali so z različnimi
materiali, jih kombinirali s stvarmi, najdenimi v naravi (kamni, storži...), prek izdelkov so lažje
poročali o svojem počutju, preteklih izkušnjah, težavah. Hkrati so spoznavali različne tehnike
risanja, slikanja, ustvarjanja.
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Ustanovitev Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ter
prenehanje dovoljenja Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj
Spoštovani,
Vlada RS ja na 19. Redni seji, dne 25.7.2013, sprejela sklep o ustanovitvi NIJZ in sklep o
ustanovitvi NLZOH. S tem sklepom se združujejo Inštitut za varovanje zdravja (IVZ) in vseh
devet območnih zavodov za zdravstveno varstvo v dva nacionalna inštituta, ki bosta začela
delovati s 1.1.2014.
S tem dopisom vas želimo obvestiti, da ostajajo laboratoriji Zavoda za zdravstveno varstvo
Kranj (medicinska mikrobiologija, sanitarna mikrobiologija, sanitarna kemija) in vse ostale
dejavnosti (higiena, ekologija, cepljenje, deratizacija…) na isti lokaciji, z istim osebjem,
enakimi dovoljenji, pooblastili in obsegom dela.
Zaposleni v Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj se bomo s 1.1.2014 razdelili na
Nacionalni inštitut za javno zdravje s kraticami NIJZ, ki bo imel svoj sedež v Ljubljani in
Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano (NLZOH) s sedežem v Mariboru.
Dosedanji Zavod za zdravstveno varstvo Kranj kot pravna oseba zaključuje s svojim
poslovanjem (poslovati je začel leta 1954). V Kranju bomo tako s 1.1.2014 imeli Območno
enoto NIJZ Kranj, in NLZOH Lokacijo Kranj.
Zaposleni se na obetajoče spremembe pripravljamo že nekaj mesecev. Najbolj smo veseli,
da bomo vsi zaposleni ohranili zaposlitev. Določene zadeve se bodo spremenile, upamo da
tudi na boljše. Vsekakor se bomo trudili, da uporabniki storitev naše reorganizacije ne
boste občutili in boste še naprej zadovoljni z nami.
V kolikor glede reorganizacije potrebujete dodatne informacije vas prosimo, da nas
pokličete :
- tajništvo: 04 20 17 112
- direktorica: 04 20 17 111
- e-mail: irena.grmek-kosnik@zzv-kr.si
Ob iztekajočem letu vam kot sokrajanom zaželimo:

Ni konec, ni začetek.
Je želja po uspehu, je veselje v lepoti in sreča v toplini. Veselimo se ga - leta 2014.
Direktorica ZZV Kranj
Prim. doc. Irena Grmek Košnik, dr. med. s sodelavci
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Zvezde na zaključku leta 2013
V jasnih večerih in nočeh spet lahko občudujemo svetle zvezde zimskega neba. Na nočno nebo
se vse više in više vzpenja ozvezdje Orion. Sredi zime zvečer ga najdemo kar visoko na južni
strani neba. Če smo s trebuhom obrnjeni proti Orionu, je pred nami jug, za nami sever, levo je
vzhod, desno pa zahod. Ozvezdje Orion torej lahko uporabimo za preprosto orientacijo na
zemljišču.
Okrog Oriona je zbrana tudi vsa glavna zimska druščina ozvezdij: pod Orionom leži Zajec, desno
in malo više od Oriona je ozvezdje Bik, levo Mali pes, levo spodaj Veliki pes z najsvetlejšo zvezdo
neba, svetlobleščečim Sirijem, levo zgoraj sta Dvojčka, najviše na nebu pa se razprostira
ozvezdje Voznik.

Internet

Kako pa je s planeti do konca leta? Venera sveti kot Večernica nad zahodnim delom obzorja.
Opazujemo jo zvečer in v noč, dokler ne zaide. Jupiter je viden vso noč. Mars in Saturn pa sta
jutranja planeta in ju lahko opazujemo v drugi polovici noči do jutra, dokler je to mogoče.
V letošnjem decembru najbolj zanimiv nebesni pojav, na katerega smo čakali dobro leto dni, pa
bi bil komet ISON. Septembra 2012 sta ga odkrila Rusa Vitalij Nevski in Artjom Novičonok s 40centimetrskim teleskopom na mednarodnem ruskem observatoriju blizu mesta Kislovodsk.
Kmalu po odkritju so napovedovali, da se bo najbrž razvil v velikanski in zelo svetel komet z
dolgim repom, svetil pa naj bi kot polna luna ali še močneje. V začetku oktobra 2013 so
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nekateri astronomi že začeli dvomiti v napoved. Iz opazovanj so namreč ugotovili, da se sij in rep
kometa ne večata tako, kot so napovedovali. Menili so celo, da bi komet lahko priredil veliko
razočaranje, da ga ne bomo niti videli, ker naj bi se konec novembra preveč približal Soncu in
zaradi tega izparel, se scvrl v žarkih Sonca, razpadel, eksplodiral, torej na lepem izginil. In prav
to se je zgodilo. Skrajno tesnega srečanja z orjaškim in vročim Soncem drobcen leden komet ni
preživel. Sonce ga je preprosto spražilo, razsulo oziroma obglavilo, kot so zapisali nekateri
časopisi. Tako z opazovanjem tega kometa v decembru ne bo nič, čeprav so ga pred prihodom k
Soncu opazovali in tudi slikali z daljnogledi številni navdušenci, vendar šibkega in majhnega,
daleč ne tako veličastnega, kot so napovedovali.

Komet Ison, fotografiran 17. novembra 2013, to je še pred razpadom; foto: Matej Mihelčič.

*

V člankih o zvezdah v Zlatopoljčanu vedno poskrbimo še za kakšno zanimivo zgodbo o ozvezdju,
ki je trenutno na nebu. Te zgodbe oziroma bajke krajani radi berejo. Iz bogate grške mitologije
tokrat predstavimo kar dve bajki, o ozvezdju Bika in ozvezdju Malega psa.
Bika so Sumerci prikazovali kot boga plodnosti in sonca. Za Babilonce je bil bik zaščitnik
poljedelstva. Egipčani so častili svetega bika Apisa s črno glavo in belo trikotno pego na čelu. V
njegovo svetišče so prihajali romarji na posvet. Žene so ga na primer prosile za plodnost.
Poglejmo, kakšna je pravzaprav podoba nebesnega Bika? Na nebu Bik beži pred velikim in
spretnim lovcem Orionom, ki proti njemu vihti z dvignjeno gorjačo. Bikovi dolgi rogovi na
sklonjeni glavi štrlijo naprej. Bik divje zre proti Orionu in obema njegovima lovskima psoma,
Velikemu psu in Malemu psu, saj ga vsi trije neusmiljeno preganjajo.
Zvezde ozvezdja Bika označujejo samo rogove, glavo in zgornjo polovico bikovega telesa.
Vprašujemo se, zakaj na zvezdnih kartah ni videti ostanka telesa. To pa pripoveduje zgodba iz
grškega bajeslovja o lepi mladenki Evropi, v katero se je zaljubil sam vrhovni bog Zevs.
Zevs, spremenjen v čudovito lepega, nežnega in snežno belega bika, je nekega dne prišel z gore
Olimp na cvetoč travnik, kjer se je sprehajala lepa in brhka deklica Evropa. Tako prijazen in
pohleven je bil ta čudoviti beli bik, da je Evropo popolnoma prevzel. Prav nič se ga ni bala. Nič je
ni bilo strah za nevarnosti, ki bi se ji lahko pripetile, če bi se mu preveč približala. Ona pa se je
Biku brez bojazni približala, ga božala in ga ljubkovala. Ker je bil tako miren in ubogljiv, je celo
splezala nanj in ga zajahala.
Čim pa se je povzpela na bikov hrbet, je bik nenadoma, kot bi ponorel, vihravo zdirjal proti
morju, se vrgel v valove in z ugrabljenko odplaval na otok Kreto. Tam se je spremenil nazaj v
vrhovnega vladarja bogov, Zevsa, in deklico zasnubil. Evropa mu je potem rodila tri sinove, ki so
vsi postali pomembne osebnosti tistega časa.
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Ozvezdje Bik (Taurus), pri nas zvečer vidno od novembra do marca.

Grki so si predstavljali, da zvezde tega ozvezdja upodabljajo v bika preoblečenega boga Zevsa, ko
je z Evropo na hrbtu plaval proti Kreti, in to ravno v trenutku, ko je pogledal iz morja. Zakaj
Evrope ni videti na njegovem hrbtu, ne pripoveduje nobena zgodba. Vendar pa stari Grki na
Evropo niso pozabili. Po njej so poimenovali celino – Evropo, na kateri leži njihova dežela.

*

Veliki pes in Mali pes sta bila Orionova zvesta lovska psa, najprej na Zemlji, po Orionovi smrti pa
ju je človeška domišljija prenesla še na nebo, kjer stojita ob lovčevih nogah, da bi tam vsi trije
nadaljevali lov na divjega nebesnega bika. V nasprotju s krvoločnim Velikim psom navadno
prikazujejo Malega psa kot prijazno in krotko žival. V zgodbi o grški boginji lova Artemidi pa je
Mali pes prikazan kot zelo krut pes. Ubil je svojega ljubljenega mladega gospodarja Akteona v
zelo žalostnih okoliščinah.

Ozvezdje Mali pes (Canis Minor), pri nas vidno zvečer od januarja do aprila. Tu je prikazan kot priden in
prijazen psiček.

Mladi princ Akteon je bil spreten lovec, saj ga je lovskih veščin naučil sam plemeniti in najbolj
učeni kentaver Hiron. Nekega dne je šel Akteon s svojim zvestim lovskim psom na lov. Ko je
hodil po gozdu, je nenadoma zagledal Artemido, ki se je naga kopala v jezercu na osamljeni
gozdni jasi. Boginjo lova je bilo strašno sram, da jo je mladenič videl golo. Ni želela, da bi to
komu povedal. Zato ga je začarala v jelena. Tako Akteon ne bo mogel nikomur povedati, kaj je
videl.
Akteonu sta iz glave zrasla rogova, ušesa so mu podaljšala in se ošilila, hrbet raztegnil, roke so
postale noge, njegovo telo je prekrila gosta dlaka. Mladenič, ki je v hipu postal jelen, je zaslišal
lajanje psa. Bil mu je že tik za petami. Akteon je začel bežati, pes pa za njim. Bežal je, kolikor je
mogel, toda pes je bil hitrejši. Vse bolj se mu je približeval.
Akteon je kmalu spoznal, da ga pravzaprav zasleduje in goni njegov ljubljeni lovski pes. Klical in
klical ga je v upanju, da bi prepoznal njegov glas. Toda pes ga ni prepoznal. Na koncu se je
Akteon ves izčrpan zgrudil, razjarjeni pes pa ga je popadel in raztrgal.
Marijan Prosen - Majo
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Naše ulice: KOROŠKA CESTA

Koroška cesta je ena daljših kranjskih ulic (1,5 km), začne se s št. 1 pri novem dvorcu Jelen,
kjer je včasih stal istoimenski hotel, konča pa na cesti v Struževo s hišno število 69, kakor je
nakazano na karti z rdečo linijo.
Hišne številke so razporejene po tej ulici sicer smiselno, vendar za nepoznavalca ni lahko najti
npr. št. 18 ali 20, ker je od zadnje prejšnje parne številke oddaljena okrog 0,9 km, vmes pa na
desni strani ni nobene stavbe, vezane na to cesto. Tako med t.i. pokojninskim blokom z zadnjo
št. 16 (ob krožišču pri Bežkovi vili) pa do t.i. Krone (ob Petrolovi črpalki tik pred koncem naselja)
kjer so št. 18-20, ni nobene hiše z naslovom Koroška cesta. Na levi strani zadeve potekajo bolj
kontinuirano, od hotela Creina mimo gimnazije, nove stavbe z Davčnim uradom Kranj, Centrom
za socialno delo itd, mimo Bežkove vile, bivšega Vodovoda, predvojnih stavb Prešernove fabrike
(predhodnice Planike), trgovske stavbe, stavbe AMD s servisno dejavnostjo, Petrolovega servisa,
pa do kmetije Perivnik in pizzerije Gorenc in hiš v njuni soseščini. Tudi transformatorska postaja
in ledena dvorana imata naslov Koroška cesta.
»Naš« del Koroške je od spomenika talcu Miloradu Stošiću pa do njenega konca. Ta del ceste
je tudi na desni strani spremljan z vzporednico, ki ji nekateri pravijo konjska pot in je namenjena
pešcem in kolesarjem, od Krone naprej pa tudi traktorjem, saj so desno – proti severu – tu le še
kmetijske površine, ki pa jih občina namenja pozidavi tja do odcepa poljske poti proti Kokrici, ki
prečka avtocesto, po katerem je speljana kolesarska pot.
Od kod ime te ceste, je seveda jasno vsakomur – pelje proti Koroški – preko prelaza oz. predora
Ljubelj ali preko Korenskega sedla se na oni strani Karavank znajdemo na Koroškem,
slovenskem ozemlju, ki pa je po plebiscitu po I. svetovni vojni pripadlo Avstriji, slovenska
manjšina pa se poskuša kljub vsemu tam obdržati in v zadnjem času ima pri tem celo nekaj več
možnosti kot pred desetletjem in več. Slovenci tostran meje premalo cenimo njihov boj za
obstanek in zgodovinska dejstva – mnogokaterega slišiš reči Klagenfurt namesto Celovec, pa
Graz namesto Gradec, da o Ferlachu, Villachu in podobnem niti ne govorim, kdo pa ve, da gre za
Borovlje, Beljak itd itd. Zdaj, ko so Avstrijci morali namestiti dvojezične table na koroške ceste,
se bodo nemara tudi ti o tem kaj naučili.
Na Zlatem polju nas na našo preteklost poleg naziva Koroške ceste spominja tudi Gosposvetska
ulica, o kateri smo v našem glasilu že pisali. Cesta je bila od Jelena do Gorenjske banke
prenovljena – namesto granitnih kock je zdaj asfalt, in prenova čaka tudi odsek od krožišča do
križišča z obvoznico in Kidričevo, ki ga bomo morda dočakali v naslednjih petih letih.
(ZK)
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Kranj ima nov, uporabnikom in okolju prijazen zbirni
center za odpadke
Če prenavljate stanovanje, urejate vrt ali ste zamenjali kuhinjske aparate in podobno,
lahko vse odpadne stvari pripeljete v zbirni center za ločevanje odpadkov. S pravilno
oddajo se večina odpadkov lahko predela, zato zbirni centri predstavljajo pomemben
način okolju prijaznega ravnanja z odpadki.
Zbirni center Zarica smo prenovili. Center ima po novem pokrite površine in urejeno
nivojsko odlaganje odpadkov, kar bistveno olajša oddajo odpadkov. Odlaganje odpadkov
je tako tudi v slabem vremenu nemoteče. Z novo ureditvijo centra je zagotovljena tudi
večja varnost obiskovalcev in zaposlenih, tako znotraj samega centra kot tudi pri uvozu v
center.
Lokacija centra je ostala nespremenjena, in sicer na Savski loki v Kranju, ob cesti proti
naselju Drulovka, med Centralno čistilno napravo Kranj in Servisnim objektom Zarica.
V zbirnem centru Zarica odpadke sprejemamo od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro,
ob sobotah med 8. in 16. uro.

V novem zbirnem centru Zarica ima vsak odpadek svoje mesto.
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Ponovna raba – ne odpadek, nekaj novega
Pomembna novost v zbirnem centru Zarica je poseben prostor za zbiranje uporabnih
predmetov. Kar je za nekoga odpadek, je za drugega morda uporaben izdelek.
Zbiranje uporabnih izdelkov poteka v sklopu socialnega podjetja, Fundacije Vincenca
Drakslerja. Zbrane predmete v socialnem podjetju očistijo, obnovijo ali predelajo in s tem
omogočijo ponovno rabo teh izdelkov. V nadaljevanju izdelke ponudijo po ugodnih cenah.
Ponudbo si lahko ogledate v zbirnem centru Zarica ali pa obiščete njihovo trgovino na
Pristavški cesti 16 v Tržiču.
Projekt ponovne rabe uresničuje več pomembnih ciljev, in sicer preprečevanje nastajanja
odpadka in posledično zmanjševanje količin odloženih odpadkov, varovanje okolja,
ohranjanje naravnih virov, ki so potrebni za proizvodnjo novih izdelkov in kar je zelo
pomembno, projekt ustvarja nova delovna mesta za ranljive ciljne skupine.
Postanite del projekta tudi vi. Z oddajo uporabnih izdelkov preprečimo nastajanje
odpadkov in pomagamo drug drugemu. Dodatno pa s pripravo izdelkov na ponovno rabo
ustvarjamo nove zaposlitve za ranljive skupine prebivalstva.
Prostor »PONOVNE RABE« v zbirnem centru Zarica je odprt ob ponedeljkih in torkih med
10. in 18. uro, ob sredah med 7. In 18. uro, ob četrtkih in petkih med 7. in 15. uro in ob
sobotah med 8. in 12. uro (v zimskem času od 1.10. do 31.3. vsako drugo in tretjo soboto v
mesecu).
Več o delu »PONOVNE RABE« si lahko ogledate na spletni strani Fundacije,
http://www.omamljen.si/

V prostorih »PONOVNE RABE« lahko oddate uporabne izdelke in po ugodnih cenah izberete nekaj zase.
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Izkoristite možnost brezplačne oddaje kosovnih odpadkov
Načrtujete prenovo stanovanja? Boste zamenjali kuhinjske aparate, pospravili klet? Tudi v
letu 2014 boste lahko odvoz kosovnih odpadkov naročili z dopisnicami Komunale Kranj.
Kmalu boste na dom prejeli dve dopisnici za leto 2014, vsaka za brezplačen odvoz
kosovnih odpadkov do količine enega kubičnega metra.
Naročite odvoz kosovnih odpadkov takrat, ko to potrebujete. Glede na urejeno zbiranje
kosovnih odpadkov prosimo, da ravnate odgovorno, poskrbite za urejeno ter čisto okolje
in izkoristite omenjeno možnost odvoza kosovnih odpadkov. Drugačno odlaganje kosovnih
odpadkov poleg zabojnikov je prepovedano, zato ste za tako ravnanje lahko tudi
kaznovani.
Stanovalcem v večstanovanjskih objektih nudimo posebno možnost. Če stanovalci skupaj
zberete najmanj 5 dopisnic, vam brezplačno dostavimo velik zabojnik, kamor lahko
odložite kosovne odpadke, kot so kosi pohištva, sanitarna oprema, odpadna električna in
elektronska oprema.

