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Spoštovane Zlatopoljčanke, cenjeni Zlatopoljčani!
Znova se »oglašamo« v vaših domovih z upanjem, da ne spregledate našega glasila in da si
preberete, če že ne vseh, pa vsaj tiste članke, ki so zanimivi za vas. Vse, kar je napisano v
tem glasilu, se dogaja v naši sredini, čeprav tega dostikrat niti ne opazimo.
Velikokrat se zgodi, da povprašamo koga za hišno številko na določeni ulici, ki je od
njegovega bivališča le lučaj stran, pa zanjo niti ne ve. Koliko naših krajanov sploh ne ve, da
živi v KRAJEVNI SKUPNOSTI ZLATO POLJE? Po moje bi se jih našlo kar nekaj. Zato bomo
tokrat napisali, kaj naša KS sploh obsega.
Meje so določene po Bleiweisovi na vzhodu, Stošičevi na jugu, Savi na jugozahodu, na
severu in zahodu pa mejimo na avtocesto in tam nekje blizu Police na občino Naklo.
Znotraj tega območja je seveda kar nekaj hektarov njiv in malo gozda, pa levi breg Save od
Struževega do Savskega otoka.
Naše ulice so torej poleg zgoraj omenjenih Gosposvetska, Gradnikova, Ul. Franca Rozmana – Staneta, Levstikova, Ul. 1.
avgusta, Kidričeva cesta, Krožna ulica, Vrtna ulica in ulica Zlato polje.
Poleg stanovanjskih objektov je v naši krajevni skupnosti veliko objektov družbenega pomena – cel kup šol in
zdravstvenih ustanov, pa nekaj zavodov, ledena dvorana. Našlo bi se tudi kar nekaj gostinskih lokalov, trgovin,
storitvenih dejavnosti, podružnice zavarovalnice, pa tudi kmečko gospodarstvo premoremo.
Večina nas živi v t.i. stanovanjskih blokih, ki so danes skoraj vsi stari vsaj petdeset let, nekateri pa že 65, nekaj hiš pa je
od tega še starejših. Glede na njihovo starost bi bilo pričakovati, da bodo v še slabšem stanju kot so, a imamo
pravzaprav srečo, saj je kljub dokaj slabemu standardu (t.i. delavska stanovanja) gradnja bila kar solidna – ometi na
blokih še ne odpadajo, le sem ter tja je opaziti kako starostno »gubo« na stavbah, nekaj vzorčnih in tudi vzornih pa si je
že napravilo »lepotno operacijo« z novim plaščem – fasado, ki jih greje in hladi poleg tega, da je lepša na pogled. Če ne
bi bilo ekonomskega zastajanja v zadnjih letih, posledično slabšega finančnega stanja lastnikov stanovanj, bi verjetno
novo fasado dobil še kak blok več. V to kislo jabolko bo potrebno slej ko prej ugrizniti, zato smo se dogovorili, da na
fakulteti za arhitekturo pripravijo študijo možnosti za fasadno opremo blokov na Kidričevi, ostali pa lahko razmišljajo
(glede na sprejet občinski odlok) le o odtenkih sedanje obarvanosti. Študijo vam bomo predstavili v naslednji številki
našega glasila.
Vsi smo že siti neprestanega govorjenja in pisanja o krizi, a slabi časi se kažejo tudi v manjšem investiranju v naše male
probleme. Nekaj večjih smo se v preteklem desetletju že znebili, trenutno pa želimo rešiti še nekaj manjših. Uspelo nam
je z že zgrajenimi osmimi parkirnimi mesti na ulici Zlato polje – za stavbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
S tem smo rešili tudi dolgoletno težavo pobiranja odpadkov na naslovu Zlato polje 2d, kamor zaradi parkiranih
avtomobilov ob cestišču vozilo Komunale ni moglo, zato so zabojniki stali kar na cesti. Čakamo pa še na pločnik ob
Koroški cesti med Lidlom in križiščem z obvoznico, na dve novi svetilki na Gosposvetski ulici in na preselitev trafo
postaje na Kidričevi (pri hribčku), kjer je temelj že postavljen dobrih 15 metrov stran. Naknadno bo lahko na tem mestu
malce razširjeno cestišče in morda utegnemo pridobiti še kako parkirno mesto.
Neuresničene pa bodo zaenkrat
še ostale želje po asfaltu,
pločniku in javni razsvetljavi na
cesti med Dijaškim domom in
vrtnim centrom Kalia pa tudi
prenova glavne – državne –
Kidričeve ceste. Direkciji za
ceste smo poslali peticijo za
čimprejšnjo obnovo Kidričeve
ceste z zbranimi skoraj 700
podpisi krajanov, vendar je tu
morda premalo občinskega in
političnega lobiranja, da se
zadeva
že
desetletje
ne
premakne, cesta pa je vse
slabša in slabša. V nadaljevanju
glasila si lahko preberete
vsebino pisma, ki je romalo na
Direkcijo za ceste in tudi
odgovor, ki smo ga prejeli.
Skupaj z OŠ Helene Puhar si prizadevamo, da bi pridobili zanje ustrezno igrišče s prilagojenimi igrali za otroke s
posebnimi potrebami. Želeli bi tudi dodatno razsvetljavo na obstoječem igrišču pri OŠ F. Prešerna, pri bloku Zlato polje
2b in še kaj.
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Občini smo pred leti predlagali, da razmisli o prenovi cestišč na Ul. Franca Rozmana – Staneta in Levstikove ulice, kjer
so nam prisluhnili in naročili idejne projekte za ta podvig. Sama realizacija pa bo verjetno morala počakati še nekaj let.
Naš skupni predlog s KS Vodovodni stolp za izdelavo prehoda za pešce na Bleiweisovi ob izteku ceste do Kalie (pri
vojašnici) je na državni ravni sicer dobil zeleno luč, a rdeča sveti na občini, ki za to nima denarja, saj vključuje tudi
gradnjo pločnika od tega mesta do postajališča pri EuroSpinu.
Ves čas navijamo tudi za
krožišče pri Lidlu, ki bi
olajšalo vključevanje na
Koroško cesto iz ulice Zlato
polje in tudi iz Struževega.
Kdor se želi iz te smeri ob
prometni konici vključiti v
promet z zavijanjem levo
proti
Gorenjski,
nima
»šans«. Če bi bil promet
urejen s krožiščem, bi bilo
vključevanje ob prometnih
konicah hitrejše in bolj
tekoče ter predvsem bolj
varno. Tudi tu žal zaenkrat
ni konkretnih odgovorov.
Takole si predstavlja krožišče nek junak, ki ga je zgradil v svojem računalniku

Raznih pobud, s katerimi smo seznanili občino, je še kar nekaj, a ker ta čas niso posebno aktualne, o njih kdaj drugič.
Karel Piškur
Predsednik sveta KS Zlato polje

Pravkar smo tudi obeležili 48. obletnico ustanovitve krajevne skupnosti Zlato polje. V OŠ F. Prešerna je bila v petek, 8.6.
2012 popoldan organizirana kulturna prireditev, ki se je je udeležilo lepo število krajanov in ostalih povabljenih.
Nastopili so mešani pevski zbor Iskra Kranj in učenci te šole, s katero že dolgo uspešno sodelujemo. Prireditev se je
sklenila s predstavo osnovnošolske gledališke skupine Raglje, ki nam je že dobro poznana s preteklih praznovanj.
Letos so nam predstavili igro z naslovom Katarinin vrt avtorice Vike Šuštar in prav njej gredo vse zasluge, da je ta
gledališka skupina na sceni že toliko uspešnih let. Tokratna zaigrana predstava pripoveduje, kako pomembno je, da na
zelenjavnem vrtu posadimo skupaj zelenjavo, ki v sožitju dobro uspeva, drugače se pojavljajo težave. Pa seveda tudi o
škodljivcih, ki pretijo sočni zelenjavi, vendar se na koncu vse srečno konča, kot je v navadi v pravljičnih zgodbah.
Celotna kulturna prireditev je bila med obiskovalci dobro sprejeta,posebno gledališka predstava, saj je izzvala veliko
smeha in bučen aplavz. Dogajanje smo nadaljevali v jedilnici šole, kjer so krajani in ostali povabljeni gostje poklepetali
med seboj in se okrepčali s privlačno pripravljenimi kruhki, pecivom in sadjem ter nazdravili uspešni prihodnosti s
kozarcem žlahtne kapljice.

Pozdravil nas je tudi podžupan MOK mag. Janez Frelih – (v ozadju MPZ Iskra)
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PRENOVA KIDRIČEVE CESTE
V lanskem letu se je Svet KS Zlato polje odločil, da zbere čimveč podpisov v podporo čimprejšnjemu začetku obnove
Kidričeve ceste. Na ta način smo želeli pokazati Ministrstvu za ceste in vsem ostalim vpletenim, da nam ni vseeno za
Kidričevo cesto in s tem predvsem za varnost, ki je na tem delu vsak dan slabša. Predstavljamo vam vsebino pisma, ki
smo ga priložili zbranim podpisom v podporo za čimprejšnjo obnovo Kidričeve ceste in vse skupaj poslali na Direkcijo RS
za ceste, ki je pristojna za odločitev, kdaj se bo obnova pričela. Dobili smo tudi odgovor, ki si ga lahko preberete na
naslednji strani.

DIREKCIJA RS ZA CESTE
Sektor za investicije
Tržaška c. 19
1000 Ljubljana

Kranj, 10. maj 2012

ZADEVA: Podpisi peticije za čimprejšnjo prenovo Kidričeve ceste v Kranju
Kot upravljavcu državnih cest vam pošiljam, samo na območju najožje okolice Kidričeve ceste v Kranju,
zbrane podpise (vsega 592) državljanov, ki neposredno občutijo dotrajanost in neprimernost prometne
ureditve, skratka posledice, ki izvirajo iz dotrajanosti Kidričeve ceste. Vsi, ki so oddali podpise si želijo,da bi
se obnova te državne ceste pričela čimprej.
Ves potek te ceste leži znotraj KS Zlato polje, ki je z njo, kot edino prometno povezavo znotraj mesta med
gornjegorenjsko in kamniško smerjo, zelo obremenjena, saj je promet zlasti v konicah zelo gost. Že pred leti
je bilo našteto preko 20 tisoč vozil dnevno, danes pa je ta številka sigurno večja, saj je promet že nekaj let v
porastu.
V neposredni bližini te ceste stoji cel kup družbenih zavodov in ustanov – (Zdravstveni dom Kranj, Bolnišnica
za ginekologijo in porodništvo Kranj, dve osnovni šoli, Dijaško študentski dom, dve srednji šoli, Fakulteta za
OV, Zavod Korak, Varstveno delovni center), ki dnevno pritegnejo dva do tri tisoč (morda tudi več)
državljanov (šolarjev, dijakov, študentov, pacientov), ki neposredno občutijo vplive te ceste. Očitno je torej, da
je obremenjena tako z motornimi vozili kakor s prometom pešcev. Dogajajo se tudi prometne nesreče.
Cesta je zelo dotrajana, neravna, polna naritih grbin zaradi fizične obremenitve. Ob dežju je še posebej
neprijetna za pešce, saj jih vsak mimovozeči lahko oškropi. Neravnine povzročajo velik hrup, ki je za
stanovalce ob cesti zelo moteč, še posebej ponoči, saj cesta dejansko poteka skozi naselje večstanovanjskih
objektov. V zvezi s tem tudi apeliramo na vas, da ob obnovi že vnaprej predvidite vsaj minimalno zvočno
zaščito pri tistih večstanovanjskih stavbah, ki so v neposredni bližini ceste.
V zadnjem desetletju je ta cesta (pa je v Kranju še marsikatera v podobnem stanju) ves čas na robu vašega
spiska za nujne prenove in vsakokrat izpade in se začetek prenove odmika v nedoločeno prihodnost. Zanjo je
bil novembra 2009 celo izdelan načrt cest podjetja BRP d.o.o. Velenje, za katerega je Mestna občina Kranj
izdala Projektne pogoje za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in njegove dopolnitve
(dok. št. 351-0682/2008-46/11 z dne 25. 11. 2008 in 29. 12. 2009, vendar se od takrat, vsaj po našem
vedenju, ni nič premaknilo.
Krajani, ki živijo ob tej cesti in vsi uporabniki, ki jih glede na frekvenco prometa ni malo, pa so prisiljeni
vsakodnevno trpeti posledice slabega stanja te ceste, apeliramo na vas, da to cesto uvrstite na prioritetno
listo in njeno prenovo izvedete čim prej.
Karel Piškur
predsednik sveta KS Zlato polje
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BREZPLAČNO VARSTVO OTROK V ČASU SPLOŠNE STAVKE
V JAVNEM SEKTORJU

Kot večina staršev šoloobveznih otrok sem se tudi sama znašla v težavah kje bo otrok v času splošne stavke
18.04.2012. Ker sem tega dne nameravala ostati doma in vedoč, da se je s podobno težavo soočalo veliko mojih
sosedov, sem se skupaj s Krajevno skupnostjo Zlato polje odločila, da v času splošne stavke priskočimo na pomoč in
otrokom iz Osnovne šole Franceta Prešerna omogočimo brezplačno varstvo za tiste od prvega do vključno četrtega
razreda.
Krajevna skupnost nam je dala na razpolago svoje prostore, kjer smo se zbrali ob 7. uri. V dopoldanskem času imeli
ustvarjalne delavnice, škatlico smeha in znano TV igro – Minuta do zmage. Vmes sem poskrbela za zdravo sadno
malico, slane prigrizke in napitke.
V času kosila smo se peš napotili do Pizzerije Gorenc, kjer so nam brezplačno pripravili slastne pizze in za enega otroka
(alergija na določeno hrano) pomfrit.
OB TEJ PRILOŽNOSTI BI SE RADA ZAHVALILA VSEM V PIZZERIJI GORENC IN NJIHOVI ŠEFICI gospe MATEJI.
S polnimi želodčki smo se odpravili na igrišče ob Osnovni šoli, ki je
bilo v času splošne stavke zaklenjeno. Prijazne učiteljice pa so nam
ustregle ter nam odklenile igrišče, kjer smo se lahko še malo poigrali.
Na poti proti prostorom Krajevna skupnosti smo se ustavili še na naši
zadnji postaji Zavarovalnici Adriatic Slovenica, kjer je potekal teden
odprtih vrat in so na obisku imeli prijazni policistki Marjetko in
Romano. Otrokom sta pokazali opremo v avtomobilu, preizkusili smo
neprebojni jopič in čelado. Ker pa so bili otroci zelo pridni sta policistki
poklicali okrepitev in prišla sta še policista z »marico«, naložila otroke
vanjo in jih odpeljala en krog. Super zabava za vse skupaj. Otroci kar
niso želeli zapustiti »marice« – še dobro da so majhni in upam, da so
bili prvič in zadnjič v prostoru za pridržanje. 
In že je bila ura tri popoldan, ko smo se ponovno odpravili v prostore
Krajevne skupnosti, da smo vse skupaj pospravili in pričakali starše.
Dan je hitro minil in otroci so bili izjemno pridni.
Stavko v javnem sektorju sem tako gledala s pozitivne strani in skupaj
z roko v roki so bili na koncu občutki zadovoljstva in sreče, da sem
opravila še en prostovoljni projekt izmed mnogih v Mestni Občini
Kranj.
Hvala Krajevni skupnosti Zlato polje za prostore in g. Karlu Piškurju za
posluh pri mojem projektu varstva otrok. Še enkrat hvala Pizzeriji
Gorenc. Hvala Zavarovalnici Adriatic Slovenica in kranjskim
policistom. Hvala mojemu možu za podporo in hvala staršem za
zaupanje.
Mateja Skok Kolar
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Policija svetuje, kako na dopust
Preden odidete na dopust, opozorite sosede na vašo daljšo odsotnost.
Po možnosti vgradite sodobno ključavnico, prečno zaporo, alarmno napravo, najemite sef...
Na samozaščitno ravnanje ne smemo pozabiti niti, ko smo na dopustu v novem okolju, kjer nas ne poznajo. Med
letovanjem v tujini je denar najbolje menjati v menjalnicah oz. bankah, in ne na ulici, kjer so turisti izpostavljeni
prevaram ali celo roparjem. Pa tudi drugače, npr. med obiski lokalov, ni priporočljivo razkazovati denarja.
Posebno pozornost je treba nameniti tudi prtljagi na letališčih, avtobusnih in železniških postajah. Vidno označena
prtljaga z imenom in priimkom ter naslovom lahko nepridipravu izda podatek, kje je prazno stanovanje.
Prav tako je moramo biti pozorni na predmete, ki jih nosimo s sabo na dopust in so najpogosteje predmet napada:
digitalna tehnika (fotoaparati, kamere ...), mobilni telefoni, osebni nakit in ostali predmeti (kolesa, surfi, smuči ...).
Predvsem je pomembno, da teh predmetov ne puščamo brez nadzora na mestih, kjer so nepridipravom lahko dostopni.
Ministrstvo za notranje zadeve se zaveda svoje vloge, ki jo imajo njegove službe za ugoden razvoj turizma. Policijske
dejavnosti v zvezi s turizmom potekajo vse leto. Turistični ciklusi imajo nekaj vrhuncev, ki terjajo več policijske
prisotnosti in pozornosti, večinoma pa gre za dejavnosti, s katerimi si policija prizadeva zagotavljati čimvečjo stopnjo
varnosti skozi vse leto.
Temeljni cilj aktivnosti policije v turistični sezoni je turistom zagotoviti varno počutje, da se bodo radi vračali v Slovenijo
in da bodo zadovoljstvo prenesli tudi na druge.
Drugo izhodišče je uresničevanje strategije "državljanu prijazne policije" v turistični sferi. Gre za niz dejavnosti, ki jih
razvijamo že dalj časa (urejeni objekti in uslužbenci, prijaznost pri stikih z državljani, vidnost, dostopnost, dajanje
informacij o varnostni problematiki ter drugih zanimivih in potrebnih podatkov itd).
Za doseganje želene stopnje varnosti ni dovolj samo dejavnost policije, zato policija v okviru priprav na turistične
vrhunce spodbuja tudi sodelovanje in razvoj odgovornosti drugih subjektov (osebje v turističnem gospodarstvu na vseh
nivojih, inšpekcijske službe, carina, vzdrževalci cest, AMZ itd.).
Pomembno je mednarodno policijsko sodelovanje, zlasti s sosednjimi državami, s katerimi ima Slovenija dobre stike, kar
bistveno vpliva na kakovost in hitrost varnostnega dela.
Načrtovanje policijskega dela izhaja iz ocene varnostnih razmer, ki sodijo v policijsko pristojnost in ki upoštevajo tako
značilnosti varnostnih razmer v tujini, povezane s turističnimi tokovi, kakor notranje varnostne okoliščine (kriminaliteta,
javni red in mir, cestni promet, mejna problematika).

Vsem želimo prijetne, predvsem pa varne poletne dni.
Damjan Nartnik – vodja policijskega okoliša
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Dan KS Vodovodni stolp
Ekipa KS Zlato polje se je na dnevu krajanov Vodovodni stolp v košarki pomerila
z njihovo ekipo.
V krajevni skupnosti Vodovodni stolp vsako leto na prvi spomladanski dan, 21. marca, praznujejo v spomin na dogodke
pri Šorlijevem mlinu v drugi svetovni vojni. Po letošnjem prazniku pa so se v krajevni skupnosti odločili, da spomladi
povabijo na prijetno srečanje in druženje ob Evropskem dnevu sosedov v maju vse krajane in krajanke iz krajevne
skupnosti. Na srečanje so povabili tudi nas, sosede iz krajevne skupnosti Zlato polje.
Srečanje je bilo v petek, 25. maja, na igrišču pri šoli Simona Jenka med 16. in 19. uro. Že dopoldne, med 9. uro in
11.30, pa je bil Mali in Veliki pohod po meji krajevne Skupnosti Vodovodni stolp. Na obeh pohodih je bilo okrog sto
udeležencev.
Veselo in družabno popoldne se je na igrišču OŠ Simona Jenka začelo z nastopom mažoretk. Nastopile so mlajše
mažoretke iz Twirling mažoretnega kluba Komenda, ki je z mažoretkami teden dni prej na letošnjem državnem
prvenstvu v Rušah pri Mariboru osvojil naslov državnega prvaka.

Na prireditvenem prostoru oziroma na igrišču za košarko so se v nadaljevanju programa pomerili tudi košarkarji. Najprej
so zadetke preštevali mladi iz Osnovne šole Simona Jenka proti mladim iz Osnovne šole Franceta Prešerna. Rezultat je
bil na koncu neodločen 26:26. Za njimi pa sta moči merili še košarkarski ekipi domačega Vodovodnega stopa in ekipa iz
krajevne skupnosti Zlato polje. V zanimivi in na trenutke tudi dramatični tekmi, ko smo seveda gledalci in navijačice
spodbujali vsak svoje, je zmagala ekipa Vodovodnega stolpa z rezultatom 41:36.

Prijateljski stisk rok predsednikov obeh KS pred začetkom tekme - (levo)
Dramatični trenutki košarkarskegaa dvoboja - (zgoraj)
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V popoldnevu pa so sosedje v krajevni skupnosti Vodovodni stolp pripravili še vrsto različnih zanimivosti. Poleg
tekmovanja šahistov so se predstavili gasilci, kjer so mladi ob seznanjanju z njihovim delom in opremo tekmovali tudi v
tako imenovanem Peteliničku – »streljanju« v tarčo z vodo. Podjetje Hribar & otroci je pripravilo zanimivo tekmovanje v
balinanju, pikadu in tudi vožnjo z avtomobilčki na sončno energijo, ki so njihova originalna izvedba.
Predstavili so se tudi taborniki, Rdeči križ s prestavitvijo tehnike oživljanja, na prizorišču je bila Pisarna KS Vodovodni
stolp, v kateri so se obiskovalci oglašali s pripombami, predlogi in pohvalami. V delavnicah za najmlajše so sodelovali
mladi iz vrtca z vzgojiteljicami. Nastopili so tudi mladi plesalci, šolski instrumentalisti in folklorna skupina. Navdušila pa
je s prihodom in zaigranim spletom tudi Godba iz Šenčurja.

Skratka, bilo je veselo, zanimivo in tudi obiskano druženje na prvem dnevu KS ob Evropskem dnevu sosedov. Zato velja
ob organizatorju - vodstvu KS Vodovodni stolp s podporniki, pri delu posebna pohvala tudi OŠ Simona Jenka ter
tabornikom; prav tako pa tudi udeležencem iz KS Zlato polje, ki so se pridružili srečanju in igranju v programu petkovega
popoldneva.
Velja pa tudi, da prvo tovrstno srečanje krajank in krajanov ter sosedov ni bilo edino. Torej ne samo in zgolj prvo…
Vidimo se zopet naslednje leto.
Andrej Žalar

Koroška cesta 59, Kranj

tel.: 04/236 13 00

NOVO ŠTUDENTSKI BONI

NOVA PONUDBA HRANE:
- kruhki različnih okusov
- tortelini v omakah
- mesne solate
- zrezki v omakah
- odlične pice iz krušne peči
- domače sladice in še več

ODPRTO:

VSAK DAN od 11.00 do 23.00

Vljudno vabljeni!

Krajanom Zlatega polja čestitamo ob krajevnem prazniku
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Gosposvetska 12, 4000 Kranj, tel.: +386 (0) 42017100 fax.: .: +386 (0) 42017113
Enota za nalezljive bolezni

Hemoragična mrzlica z renalnim sindromom (HMRS)
HMRS je zoonoza, oziroma bolezen, ki se z živali lahko prenese na človeka. Povzročajo jo RNA virusi iz rodu Hanta, ki
spadajo v družino Bunyaviridae. Poznanih je več kot 25 antigensko različnih virusnih vrst. V Sloveniji bolezen povzročata
virusa Puumala in Dobrava.
Obolenje se običajno pojavlja v pomladansko-poletnih in jesenskih mesecih, ko se ljudje več zadržujejo v naravi oziroma
opravljajo poljska dela. Pogosto je povezana z opravili na vrtu, polju, dejavnostmi v naravi - taborjenjem, kopanjem, zlasti
na divjih kopališčih, rekreacijo oziroma čiščenjem mest, kjer so vidni sledovi in ali iztrebki glodavcev. Bolezen se
pogosteje pojavlja na podeželju, pojavlja pa se tudi v mestih, kjer glodavci z iztrebki okužijo predmete in hrano v kleteh,
skladiščih.
Povzročitelj kroži v naravnih žariščih, predvsem med glodavci, kot so miši, voluharji in podgane, ki so kronični nosilci.
Povečano število obolenj je običajno povezano s povečanim številom miši in podobnih glodavcev. Ljudje smo naključni
gostitelji virusa. Predpostavlja se, da se bolezen z glodavca na človeka prenese prek vdihavanja delcev izločkov
glodavcev. Virus se izloča s sečem, iztrebki in slino okuženih glodavcev. S temi iztrebki se okuži hrana, voda in
okolje. Bolezen se ne prenaša s človeka na človeka.

Apodemus.flavicollis – (rumenovratna poljska miš)

KLINIČNA SLIKA

Inkubacijska doba (čas od okužbe človeka do nastanka znakov bolezni) bolezni je običajno 2 do 4 tedne, lahko pa vse
od nekaj dni do dveh mesecev.
Bolezen poteka v več fazah. Bolezenski znaki so deloma odvisni tudi od vrste virusa, ki je okužbo povzročil. V prvi fazi, ki
traja nekaj dni, je prisotna predvsem visoka vročina, mrzlica, močan glavobol, močne bolečine v ledvenem predelu in
trebuhu. Pojavijo se bolečine pri gibanju očesnih zrkel, očesne veznice so močno pordele, bolnik je v obraz rdeč, kot bi
bil opečen po sončenju. Pri lažji obliki se v tej fazi obolenje tudi konča in pride do ozdravljenja brez posledic.
V težkih primerih bolezni po nekaj dnevih visoke vročine nastopi hipotenzivna faza, ko pride do nenadnega padca
krvnega pritiska. Bolnik postane nemiren, pojavijo se motnje zavesti, krči, krvavitve v koži in sluznicah. Temu obdobju
sledi obdobje, kjer prevladujejo znaki odpovedi ledvic (skromno izločanje urina, prisotnost beljakovin in krvi v urinu). V
tem obdobju je tudi velika nagnjenost h krvavitvam. To obdobje traja nekaj dni, lahko pa v tej fazi bolnik tudi
umre. Pogosto je v poteku zdravljenja bolezni potrebno intenzivno podporno zdravljenje (dializa) v bolnišnici. Smrtnost
bolezni je 5 do 15%. Pojav povečanega izločanja seča (poliurija) oznanja obdobje ozdravljenja. To obdobje lahko traja
več tednov ali mesecev in se konča s popolnim ozdravljenjem.
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DIAGNOSTIKA

Laboratorijsko diagnostiko bolezni v Sloveniji izvajajo na Inštitutu za mikrobiologijo in Imunologijo Medicinske fakultete v
Ljubljani.

PREVENTIVNI UKREPI

Ker se hantavirus, ki povzroča HMRS, prenaša z vdihavanjem kontaminiranih izločkov glodavcev (podgan, miši), je
pomemben ukrep preprečevanja bolezni predvsem zatiranje glodavcev oziroma deratizacija.
Preventivni ukrepi, ki omogočajo čim večje zmanjšanje kontakta z glodavci in njihovimi iztrebki so naslednji:
• potrebno je onemogočiti dostop glodavcem v stavbe, hiše oziroma bivališča ljudi,
• hrano za ljudi in živali se shranjuje na način, ki ne omogoča dostopa glodavcem,
• površine, kontaminirane z iztrebki glodavcev, je potrebno dezinficirati z dezinfekcijskim sredstvom v spreju pred
mehaničnim čiščenjem z mokro brisačo (odsvetuje se pometanje ali sesanje iztrebkov). Kolikor je mogoče, se
izogibajte vdihavanja prahu pri čiščenju površin, ki bi lahko bile kontaminirane z iztrebki glodavcev,
• če v naravi opazimo sledove, iztrebke glodavcev, se na teh mestih, če je možno, ne zadržujemo, ne postavljamo
šotorov ipd.,
• potrebno je sistematično zatiranje glodavcev in njihovo varno odstranjevanje.

Teden odprtih vrat

zavarovalnice Adriatic Slovenica, PE Kranj
Zavarovalna družba Adriatic Slovenica s poslovno enoto Kranj v naši krajevni skupnosti Zlato polje je lani konec leta
obeležila 20. letnico delovanja.
Ob tej lepi, okrogli obletnici uspešnega delovanja je v tednu od 16. do 20. aprila pripravila teden odprtih vrat in k
sodelovanju povabila tudi krajevno skupnost Zlato Polje s predsednikom g. Karlom Piškurjem.
Čez teden se je zvrstilo kar nekaj dogodkov, namenjenih njihovim zavarovancem in krajanom pa tudi širši javnosti.
Tako so si lahko krajani pomerili krvni sladkor, holesterol, EKG in se s svetovalkama iz Društva za srce in ožilje
posvetovali o njihovem zdravju.
Nekajkrat so bili na obisku tudi gorski reševalci iz Gorske reševalne službe in policistke in policisti s Policijske uprave
Kranj.
Gorski reševalci so predstavili svoje delo, razstavili nekaj svojih rekvizitov in demonstrirali nekaj vaj. S seboj so pripeljali
tudi psičko, ki jim pomaga pri reševanju v gorah.
Policijska postaja Kranj je v dveh dneh predstavila svoje zanimivo delo. Policisti so nam povedali veliko o varnosti v
prometu in najmlajše obiskovalce poučili, kako se obnaša na cesti in v prometu.
Nekaj srečnežev so popeljali tudi s policijskim avtomobilom in z »marico«.
Vsekakor pa smo bili zelo veseli obiska otrok krajevne skupnosti, ki so se na dan stavke v javnem sektorju pod
mentorstvom gospe Mateje Kolar organizirali v skupno varstvo in otrokom popestrili dan tudi z obiskom naše
zavarovalnice in vožnjo z »marico«.

Sestavila: Biljana Cvjetičanin
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Malo zvezdnega prahu tudi za nas – 9. igre MATP
gorenjske regije na OŠ Helene Puhar Kranj

Gibanje. Tek. Hoja. Plazenje. Sodelovanje. Udejstvovanje. Ponos. Veselje. In ne na koncu tudi zmaga. Kaj nam vse to
pomeni v življenju? Kolikokrat se zahvalimo, da smo lahko deležni vsega tega? Najverjetneje šele takrat, ko smo za to
prikrajšani, ko nam je to odvzeto ali ko mogoče tega ne moremo doseči. Razlogov za to je veliko. Pa vendar, obstaja tudi
skupina ljudi, ki so tega prikrajšani še veliko bolj kot mi. To so otroci in odrasli s posebnimi potrebami.
Za otroke in odrasle s posebnimi potrebami je vse to včasih nedosegljiva želja, zvezda, ki je vedno nekoliko previsoko.
Tek, hoja, … nekaj, kar nekateri nikoli ne izkusijo. In zmaga, kako prijeten občutek je, kadar nam nekaj uspe, ko
začutimo tisti zvezdni prah sladke zmage. Pa vendar, se mogoče nekomu nikoli ne bo zgodilo.
In prav program MATP mi je odprl oči, da zmoremo več, če delamo skupaj. Naučila sem se, da vsi potrebujemo gibanje.
Pa naj bo to olimpijski prvak, rekreativni športnik, učenec s posebnimi potrebami ali ostareli dedek v domu občanov.
Prav vsi potrebujemo gibanje. In skupaj zmoremo več in več in na koncu smo deležni tudi sladkega občutka, ki ga
prinese zmaga.

Kaj MATP pravzaprav sploh je?
MATP je okrajšava ameriškega izraza Motor Activities Training Program. MATP je uradno potrjen športni program
Specialne olimpiade. Namenjen je osebam s težkimi okvarami, ki zaradi motenj v gibalnem, čustvenem in kognitivnem
razvoju ne morejo slediti univerzalnim pravilom Specialne olimpiade. Glavni namen je ponuditi osebam z najtežjimi
motnjami rekreacijski program, prilagojen ravni njihovih sposobnosti. MATP program zagotavlja individualiziran program
treningov in prilagoditve športnih dejavnosti, s tem pa omogoča športnikom z razvojnimi motnjami aktivno udeležbo v
prilagojenih športnih aktivnostih. S tem pa spodbujamo njihov aktiven življenjski slog, v obliki druženja z drugimi
osebami s posebnimi potrebami in vključevanje ter integracijo v širše socialno okolje. Prav tako pa se izboljšuje telesna
pripravljenost, motorične spretnosti in sposobnosti ter samopodoba športnikov.
Aktivnosti MATP zajemajo sedem področij: mobilnost, udarjanje, ročnost, brcanje, vožnja z navadnimi in električnimi
vozički ter vodne aktivnosti. Aktivnosti se navezujejo na športe Specialne olimpijade. Aktivnost se uči vedno v povezavi z
določenim športom. Če so aktivnosti prelahke, se začnejo udeleženci dolgočasiti, če so prezahtevne, pa obupajo.
Izbrane morajo biti tako, da dovoljujejo uspeh, še vedno pa predstavljajo izziv.
Glavna načela MATP so: netekmovalnost, primernost kronološki starosti, funkcionalnost, delna pomoč, zabava,
usmerjenost k napredku – uravnotežen uspeh in izziv.
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Na naši šoli, Osnovni šoli Helene Puhar, smo z MATP treningi v obliki interesne dejavnosti začeli leta 2009. V teh treh
letih smo se udeležili dveh regijskih tekmovanj in enih državnih iger. Po vsakem tekmovanju smo bili ponosni in
zadovoljni, da tudi mi zmoremo. Okusili smo majhen ščepec zvezdnega prahu.
Letos je bila naši šoli zaupana nova naloga in sicer organizacija 9. iger MATP gorenjske regije. Naloge smo se lotili z
velikim pričakovanjem, majhnimi skrbmi in predvsem z veseljem in veliko delovne vneme. In tako smo 17. maja 2012
prvič priredili igre MATP na naši šoli. Tekmovalo je 5 ekip: CUDV Matevža Langusa Radovljica, Sožitje Radovljica, VDC
Sožitje Kamnik, OŠ Antona Janše Radovljica in OŠ Helene Puhar Kranj. Tekmovalo je 32 tekmovalcev, spremljalo jih je

15 trenerjev in spremljevalcev.

Tekmovalni dan se je za nas organizatorje pričel že zelo zgodaj, ekipe pa smo pričakali ob 9. uri. Seveda se je bilo
potrebno najprej okrepčati z malico, saj vsak tekmovalec potrebuje energijo za premagovanje ovir. Ekipe smo nato
povabili v telovadnico, kjer smo jim pripravili svečano otvoritev. Otvoritveno slovesnost so s plesnimi točkami popestrili
učenci IV. stopnje PPVI in šolska plesna skupina deklet. Otvoritvene slovesnosti in samega tekmovanja se je udeležila
tudi gospa Branka Perne, predsednica Sožitja Kranj.
Da se je tekmovanje lahko začelo, je bilo potrebno povedati svečano zaprisego, ki jo je tokrat odlično povedal domači
tekmovalec Tilen Koder (»Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu«). Po
zaprisegi in himni Specialne olimpijade so bile 9. igre MATP gorenjske regije odprte in tekmovanje se je pričelo.
Tekmovalci so se preizkusili na šestih tekmovalnih postajah, ki so pokrivala naslednja področja: udarjanje, brcanje,
ročnost, mobilnost, okretnost, upravljanje ročnih in električnih vozičkov. Tekmovalci so naloge izvajali na treh
zahtevnostnih nivojih. Po uspešno opravljeni nalogi so na kartonček prejeli štampiljko, ki je potrdila dobro opravljeno
delo.

Po končanem športnem delu so si tako spremljevalci kot tudi trenerji zaslužili kosilo, nato pa je sledila svečana podelitev
medalj in priznanj vsem tekmovalcem in tekmovalkam. Tokrat je meni pripadla čast, da tekmovalcem nadenem medaljo
okrog vratu. To sem naredila z velikim veseljem, saj so medalje naredili naši učenci in so bile zares prav edinstvene. In
prav v trenutku, ko tekmovalec prejme medaljo, priznanje in ko se mu iskreno čestita za ves trud, ki ga je vložil v
premagovanje ovir, je najbolj zlat. Trenutek, ko se zavemo, kako pomembno je, da vsem enkrat omogočimo občutek
ponosa, veselja ob uspehu in tudi same zmage. Kajti tukaj so vsi tekmovalci veliki zmagovalci, prav tako pa tudi vsi mi,
ki jim to omogočamo. In tokrat si vsi zaslužimo velik del zvezdnega prahu.
Za uspešne igre so zaslužni učenci, ki so pripravili plesne in glasbene točke, učenci demonstratorji, učitelji sodniki,
prostovoljci, vsi tekmovalci in trenerji ter celoten organizacijski odbor in vsi sodelavci, ki so tako ali drugače pripomogli k
uspešni izvedbi iger ter pripravi medalj, darilc in priznanj. Hvala tudi vsem sponzorjem, ki so poskrbeli, da tekmovalci
niso bili lačni ter da smo jih lahko tudi obdarili (Specialna olimpijada Slovenije, 4KA d.o.o., Didasport d.o.o., Elan d.o.o.,
Zavarovalnica Triglav d.d., Vita center d.o.o., Za otroke d.o.o., Otroški svet, Katja Podgorelec s.p., Mladinska knjiga –
poslovalnica Kranj, Vrtni raj, Flora, Sodexo Prehrana in storitve d.o.o., Mercator d.d., Pekarna Zevnik, Kranjski kolaček,
Slaščičarna Lincer Kranj).
Vsem se iskreno zahvaljujemo.
Napisala:
vodja tekmovanja Aleksandra Ajdovec
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Na OŠ France Prešeren
učenci »pocrkljajo« svoje starše!

Kot prejšnja leta smo tudi letošnje šolsko leto pripravili pogostitev za starše. Ideja je zrasla pred leti, ko smo z
izbirnima predmetoma: Načini prehranjevanja in Turistična vzgoja, pripravili prvo pogostitev. Pri pogostitvah smo
sodelovali tudi z drugimi izbirnimi predmeti: gimnastika, ples, raziskovanje domačega kraja in turistična vzgoja.
Zadnja tri leta pa nam je v veliko pomoč pri pripravi različnih jedi podjetje Sodexo. Sodelujem z gospodom
Tomažem Slatnarjem, ki je vodja Prestige Catering in nam veliko pomaga s svojimi idejami in kuharskim znanjem.
V tem šolskem letu je bila rdeča nit pogostitve »slovenska kuhinja prosto po Prešernu«, ki smo jo pripravili z
izbirnima predmetoma turistična vzgoja in ples. Učenci turistične vzgoje so pripravili gorenjski pogrinjek, učenci
izbirnega predmeta ples so odplesali nekaj plesov na pristno domačo slovensko vižo, učenci izbirnega predmeta
načini prehranjevanja pa smo poskrbeli, da so bili želodčki polni pristne slovenske domače hrane.
Na začetku so starše, razrednike in vodstvo na mizah pričakali
okusni kanapejčki z gorenjsko zaseko, obloženi z domačo
klobaso in dobrim sirom. Kasneje so v samopostrežnem bifeju,
za katerega so poskrbeli kuharski mojstri Sodexa pod budnim
očesom gospoda Tomaža Slatnarja, poskusili prekmurski
bograč, carski praženec in okusno čežano. Na koncu pa so se
starši lahko še posladkali z okusnimi sladicami, ki so nastale
pod spretnimi rokami učencev izbirnega predmeta načini
prehranjevanja. Pripravili so blejske kremne rezine, pečeno
kašo s suhimi slivami in jogurtovo pecivo z njihovim navdihom.
Mislim, da so take pogostitve in hkrati tudi predstavitve
celoletnega dela pri predmetu v veliko motivacijo učencem.
Odziv staršev na tako srečanje pa je iz leta v leto bolj pozitiven in nam daje še večji zagon za delo v naslednjem
šolskem letu.
Karmen Podgoršek
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Dijaški in študentski dom Kranj:

Projekt UČENJE ZA ŽIVLJENJE
V šolskem letu, ki se pravkar končuje, smo v Dijaškem in študentskem domu Kranj izvedli mednarodni projekt z
naslovom Učenje za življenje, v katerem smo povezali mlade iz DŠD Kranj in njihove vrstnike iz Novega Sada v Srbiji.
Zamisel o projektu je nastala že leta 2010, ko smo se ob obisku ravnateljev nekaterih kranjskih šol v Novem Sadu
dogovorili za sodelovanje. Februarja 2011 so prišle v DŠD Kranj prve tri gostje in se preizkusile v našem hostlu kot
turistične delavke, spomladi pa smo se zaradi dobrih izkušenj ter želje po širitvi sodelovanja prijavili na mednarodni
projekt. V cilje projekta smo zapisali, da želimo najti nove možnosti, kako se lahko dijaški dom vključuje v projekte ne
samo kot nastanitveni obrat, ampak tudi s posredovanjem širših vzgojno-izobraževalnih vsebin, srbskim dijakom –
turističnim tehnikom – smo želeli omogočiti opravljanje obvezne prakse v hostlu DŠD Kranj, obiskovalcem smo se
namenili prikazati Slovenijo tudi skozi kulinariko, ljubezen do gora, folklorno izročilo, raziskati smo želeli podobnosti in
razlike med dijaškimi domovi pri nas in v Srbiji in predvsem najti novo priložnost za neformalno druženje mladih,
odkrivanje skupnih interesov in potrjevanje načel medkulturne vzgoje.
Kot partnerja iz Srbije sta sodelovala Srednja šola Svetozar Miletić in Dijaški dom Brankovo kolo. Tak način povezovanja
mladih iz dveh držav je podprla tudi mestna občina Kranj, prošnji za sodelovanje pa so se v lokalnem okolju odzvali tudi
Zavod za turizem Kranj, Gostilna Ančka, Folklorna skupina Ozara Kranj, KUD Sveti Sava Kranj in Gorenjska televizija.
Po skrbnem načrtovanju, usklajevanju nalog znotraj DŠD in ob sodelovanju vseh delavcev doma smo bili pripravljeni na
uresničitev projekta. Novembra smo tako v domu gostili 6 dijakov in 2 profesorja iz partnerske šole. Od torka do petka
smo realizirali bogat program, v katerega smo vključili različna interesna področja in v njih povezali turizem in
ekonomijo, geografijo in zgodovino, gostinstvo in kulinariko, kulturo, šport, IKT, jezik in seveda prvine multikulturne
vzgoje. Slovenijo smo gostom predstavili na različne načine in z več zornih kotov: ogledali so si Kranj, Ljubljano in Bled
ter sorodno srednjo šolo v Radovljici, spoznavali naše narodne jedi, med katerimi so bili najbolje ocenjeni štruklji.
Sprejela sta jih podžupanja in podžupan Mestne občine Kranj. Pripravili smo tudi družabno-rekreativni večer ob bowlingu
in kulturni večer z razstavo fotografij in nastopom slovenske in srbske folklorne skupine ter domskih glasbenikov. Velik
vtis je na naše goste naredil vzpon na Jošt, ki se jim je v primeri z vojvodinsko ravnino zdel že čisto prava gora,
navdušeno so krmili labode na Blejskem jezeru in bili zelo veseli prijaznega sprejema in sodelovanja s strani domskih
srednješolcev.

Decembra so štirje naši dijaki in en vzgojitelj za tri dni odpotovali v Novi Sad na povratni obisk. Mladi turistični tehniki so
jim pripravili ogled mesta, trdnjave in ostalih znamenitosti, šola je organizirala ogled najstarejše gimnazije in kulturnih
spomenikov, svojevrsten vtis je pustil tudi obisk dijaškega doma Brankovo kolo.
Projekt v celoti ocenjujemo kot zelo uspešen. Zastavljene aktivnosti so bile izpeljane v celoti in po načrtih, odzivi vseh
udeležencev so zelo pozitivni in izražena je bila želja po nadaljevanju stikov. Mladi so ugotovili, da je pomembnejše najti
tisto, kar jih združuje, in ne tisto, kar jih razdvaja. Uspeha smo zlasti veseli zato, ker je bil to prvi mednarodni projekt
DŠD Kranj in pridobljene izkušnje bomo s pridom uporabili v podobnih aktivnostih tudi v prihodnje.
Judita Nahtigal, Ravnateljica DŠD
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POMEMBNO!

Sodelujmo v anketi o našem zdravju
2. junija 2012 je po štirih letih ponovno stekla raziskava »Z zdravjem povezan vedenjski slog«, ki je že četrta tovrstna
raziskava v Sloveniji. K sodelovanju je povabljenih 16.000 prebivalcev Slovenije, ki so oz. bodo po pošti prejeli anketne
vprašalnike. Letos bo prvič možnost na anketni vprašalnik odgovoriti tudi preko spleta. Raziskavo izvaja Inštitut za
varovanje zdravja Republike Slovenije v sodelovanju z Zavodi za zdravstveno varstvo in Medicinsko fakulteto Univerze v
Ljubljani. Namen raziskave je pridobiti podatke o vedenju in navadah prebivalcev, ki lahko ogrožajo njihovo zdravje. Na
osnovi pridobljenih podatkov bodo oblikovani programi za izboljšanje zdravja vseh prebivalcev, zato je zelo pomembno,
da na anketo odgovori čimveč krajank in krajanov, ki so bili izbrani v vzorec."
Za sodelovanje se že vnaprej najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

Alenka Hafner, dr. med., spec. soc. med.

Vodja oddelka za socialno medicino, analitiko
in promocijo zdravja

na TŠC Kranj
Olimpijada poklicev je sistem tekmovanj v poklicnih spretnostih na državni ravni, ki zahteva številna uporabna znanja
tudi iz področja vzdrževanja sistemov in naprav.
Tekmovanja Olimpijada poklicev se izvajajo samo za tekmovalne kategorije, ki se izvajajo na evropskem tekmovanju v
poklicnih spretnostih EUROKSILLS ali svetovnem tekmovanju v poklicnih spretnostih WORLDSKILLS z enakim načinom
tekmovanja.
Namen tekmovanj je promocija poklicev s poudarkom na prikazu kompetentnega obvladovanja poklicnih spretnosti pri
reševanju praktičnih strokovnih problemov.
Več o prireditvi Olimpijada poklicev, tekmovalnih ekipah, nalogah in vse podrobnostih najdete na spletni strani.
Pobudnik izvedbe Olimpijade poklicev je bil Center RS za poklicno izobraževanje. Prvo olimpijado poklicev na področju
Mehatronike je organiziral in izvedel Tehniški šolski center Nova Gorica pod budnim očesom Višje Strokovne šole in
njenega ravnatelja g. Mirana Sakside v letu 2010. Ker poteka olimpijada poklicev na dve leti, je celotno organizacijo in
izvedbo na področju Mehatronike letos prevzela Višja strokovna šola Tehniškega šolskega centra Kranj, pod vodstvom
ravnateljice Gabrijele Krajnc.
26. in 27. januarja so v Kranju tekmovale štiri dvočlanske ekipe. V ekipah so sodelovali mladi do največ 25 let. Med
njimi smo srečali dijake in študente Višjih strokovnih šol. Za sestavo nalog in ocenjevalne obrazce je poskrbelo podjetje
Festo, za ocenjevanje, nadzor in vse tehnične podrobnosti pa je poskrbela tekmovalna žirija. Ta je bila sestavljena iz
predavateljev, strokovnjakov iz podjetij in predstavnikov različnih inštitucij.
Tekmovališče je bilo postavljeno v telovadnici na Zlatem polju pri Tehniškem šolskem centru Kranj. Vsaka ekipa
tekmovalcev je na državnem tekmovanju v Kranju uporabljala dve postaji. Prva postaja je opravljala proces prelaganja,
testiranja, medtem ko je bila druga postaja neznana oziroma 'presenečenje'. Tekmovalne naloge so obsegale realizacijo
procesa krmiljenja obeh dveh postaj, povezovanje postaj v večji delujoči sistem ter odpravljanje napak v sistemu
(vzdrževalski poseg). Ravno zaradi zastavljenih nalog, ki pokrivajo tudi področja vzdrževanja mehatronskih sistemov, ki
se dandanes pojavljajo skorajda v vsaki organizaciji, je pomembno sodelovanje z društvom vzdrževalcev Slovenije. Zelo
smo ponosni, da smo lahko na tekmovališču pozdravili tudi predsednika društva g. Sergia Tončetiča.
Tekmovalne naloge, ki so jih izvajali v dveh dneh, so bile po mnenju prisotnih strokovnjakov iz podjetij zelo zahtevne in
naporne. Doseženi rezultati pri vseh ekipah so bili izjemno dobri, razlike med ekipami pa majhne. Kljub temu je
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sodnikom uspelo izbrati člane državne reprezentance. Ekipo, ki bo zastopala Slovenijo na tekmovanju Euroskills letos
jeseni, bosta sestavljala študenta Višje strokovne šole Tehniškega šolskega centra Kranj Jure Svetelj in Tadej Turk.

Ob dogodku so potekale številne spremljajoče prireditve: predstavitve najsodobnejših tehnologij na tem področju,
podjetij, sponzorjev, institucij.
Šole, podjetja in številne druge institucije vedno bolj intenzivno delajo z mladimi s ciljem pridobivanja dobrega kadra na
področju vzdrževanja in tehnike na-sploh.
Olimpijado poklicev na TŠC v Kranju so prav zato obiskali predstavniki CPI, Gospodarske zbornice, občine, lokalne
skupnosti, podjetja, dijaki, izobraževalne in druge institucije.

Strogo ocenjevanje
Na Olimpijadi poklicev je sodelovalo tudi Društvo vzdrževalcev Slovenije. Olimpijada poklicev tako postaja promocija
poklicnega in strokovnega izobraževanja ter vzdrževalske stroke znotraj vseh poklicev na področju tehnike.
Zmagovalcem Olimpijade poklicev iskreno čestitamo in voščimo veliko znanja iz vzdrževanja ter odlične tekmovalne
rezultate oktobra na Euroskills tekmovanju v Spaju v Belgiji.
Gabrijela Krajnc
Ravnateljica Višje strokovne šole TŠC Kranj
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Gimnazija ESIC:
Odšel je dosedanji ravnatelj

Spoštovani dijaki, starši, profesorji in vsi Zlatopoljčani!

Stvari se včasih zgodijo čez noč. Od leta 2009, ko sem prevzel vodenje
Gimnazije, sem v naši šoli videl izjemen izziv in potencial.
Vsako leto sproti sem skušal skupaj z vsemi vami graditi šolo, ki je v tem času
postala prepoznavna v širšem okolju, zanimanje dijakov za vpis k nam se je
večalo vsako leto, marsikateri šoli smo postali zgled, kako delati, poleg
strokovnosti pa smo lani dobili tudi naziv najlepše in najgostoljubnejše šole v
Sloveniji.
Prepričan sem, da je šola na svojem ustvarjalnem vrhu, a ima kljub temu pred
sabo še ogromno izzivov, da postane še boljša.
Vsem vam, ki ste mi stali ob strani in me podpirali, se iskreno zahvaljujem. Vesel
bom, če boste s svojimi rezultati in delom nadaljevali strmo k cilju, ki vas bo
osrečil.
Sam sem bil rad ravnatelj, posebej če so bili okrog mene zadovoljni dijaki in
učitelji.
Ker pa je življenje nepredvidljivo, to mesto zapuščam in grem na Ministrstvo za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Stvari se včasih pač zgodijo čez noč.
Bodite željni znanja, spoštujte drug drugega in dokazujte, da je naša Gimnazija šola za ponosne, samozavestne in
uspešne.
Hvala vsem za lepe trenutke!
dr. Jurij Šink, v. d. generalnega direktorja Direktorata za srednje in višje šole ter izobraževanje odraslih, MIZKŠ, nekdanji
ravnatelj Gimnazije ESIC Kranj

Nova v. d. ravnateljice nam sporoča
Spoštovani krajani Zlatega polja!
Gimnazija ESIC v zadnjih nekaj letih postaja vse bolj prepoznavna in cenjena šola. Smo šola za ponosne, samozavestne
in uspešne. K nam se vsako leto vpisujejo boljši dijaki, za katere se učitelji in zaposleni ves čas trudimo ustvariti
spodbudno in prijetno učno okolje. Uspeh na mnogih področjih zato ne izostaja. Naši dijaki spadajo tudi med vrhunske
športnike, nekateri se zelo uspešno ukvarjajo z umetnostjo, glasbo, pisateljevanjem …
Do pred kratkim je šolo vodil dr. Jurij Šink, ki pa sedaj opravlja pomembno delo na MIZKŠ in namesto za 600 dijakov
skrbi praktično za vse slovenske dijake. Seveda bomo njegovo vedrino in pronicljivost pogrešali, a bomo njegovo delo v
isti smeri z veseljem nadaljevali. Delo ravnateljice sem tako prevzela bivša pomočnica, Mirjam Bizjak, pomagal pa mi bo
eden izmed najbolj priljubljenih profesorjev na šoli,
Klemen Urankar. Skupaj z našimi izjemnimi dijaki,
uspešnimi in prijaznimi profesorji, ob odličnih pogojih
za delo, si želimo z dobrimi idejami in voljo iskanja
novih, kreativnih rešitev.
V zadnjem letu so naši dijaki dosegli vrsto odmevnih
rezultatov na različnih področjih. Zelo smo ponosni na
zdaj že tradicionalne športne dosežke naših dijakov, ki
segajo v sam vrh evropskega in svetovnega športa, v
mladinski pa tudi v članski konkurenci. V pritličju šole
si vedno lahko ogledate kakšno izmed razstav, ki jih
pripravljajo naši dijaki.
Projekt knjigajmo migajmo, kjer beremo z Vidom
Valičem, smo v kranjski knjižnici predstavili tudi širši
javnosti, tam pa razstavlja tudi naša dijakinja Eva
Fende in sicer svoje risbe – japonske mange.
Razstava izdelkov, ki so jih dijaki ustvarili
pri likovni umetnosti
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Nedavno tega so se od nas
poslovili tudi letošnji maturanti, ki
so na zaključni prireditvi predali
ključ modrosti tistemu razredu
izmed tretjih letnikov (3. Č), ki se
je najbolje izkazal na več
področjih.
Dijaki zaključnih letnikov so
ocenjevali učni uspeh, izostajanje
od pouka, sodelovanje v različnih
izven šolskih dejavnostih in
seveda
izvirnost zaključne
predstavitve razreda, ki smo jo po
šoli in v širni svet prenašali prek
video konference.

Maturanti so šli še zadnjič skupaj
po šoli

Predaja ključa modrosti iz 4. C v 3. Č

Vse nas pa je zelo razveselilo tudi ekskluzivno pismo Novaka Djokoviča, številke ena svetovnega tenisa, ki našim
dijakom sporoča, da je pot do uspeha težka, včasih trnova, vendar naj ne odnehajo in naj poiščejo tisto, v čemer so prav
oni najboljši.
Vse to in še marsikaj je prepoznavno tudi v širši javnosti, saj smo konec leta prejeli priznanje Turistične zveze Slovenije,
in sicer za najlepšo in najgostoljubnejšo šolo v državi.
Vsako zanimivost objavljamo tudi na Facebook in Twitter staneh. Pridružite se nam!

Ustvarjalnost dijakov se izraža tudi prek šolskega časopisa Panorama

Vabimo vas, da se kadarkoli oglasite pri nas in se sami prepričate, da smo res tudi na znotraj tako lepi in gostoljubni kot
na zunaj. Če ne še bolj 
Vsem dijakom, staršem, učiteljem in seveda Zlatopoljčanom želim veliko priložnosti in izzivov v teh turbulentnih časih.
Stremite k odličnosti in drznosti, izrabite priložnosti, ki vam pridejo naproti, izognite pa se oviram in jih ne podcenjujte.
Mirjam Bizjak, v.d . ravnateljice
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ZDRAVILNI VRT – POMOČ ZA ZDRAVLJENJE
IN OBVLADOVANJE STRESA
Center Korak za osebe s pridobljeno možgansko
poškodbo je odločen, da svojo zeleno površino
pred zgradbo v okviru študijskega krožka
spremeni v Zdravilni vrt, torej prostor, kjer bodo
uporabniki in zaposleni lahko dosegali boljše
rezultate rehabilitacije s pomočjo vpliva narave, ki
pomaga pri zdravljenju in blaži simptome stresa.
Zdravilni učinki vrta oz. narave se izražajo zlasti
na naslednje načine:
- poveča se nadzor nad upravljanjem s
situacijo, v kateri smo,
- izboljša socialno podporo,
- spodbuja telesno aktivnost,
- s svojimi elementi človeka zamoti in mu
pomaga pregnati osredotočenost na žalostne,
neprijetne misli.
Kako lahko to uporabimo v vrtu Centra Korak?
1. V vrtu je oblikovanih več tematskih
področij, ki so jih uporabniki že sami nakazali s
svojo uporabo, tem kotičkom pa se bo z ureditvijo
zdravilnega vrta dodal nov poudarek in sveža
podoba (tlakovana pot, dvignjena greda, prostor
za nastope, skriti kotiček, sredinski prostor za
pogovor, športno aktivni del in klopca z mizo).
Tako bo na vrtu 7 tematskih delov in že ta
možnost izbora prostora ali načina zaporedja aktivnosti daje terapevtu in uporabniku tisto moč nadzora nad
dogajanjem, ki je tako pomembna za boljše sodelovanje v zdravljenju in obvladovanju stresa.
2. Socialna podpora je zelo pomemben dejavnik, ki pomaga pri zdravljenju depresivnih simptomov, anksiozne
simptomatike, demence, agresije,… Za ta element bomo na vrtu omogočili prostorčke za pogovor v majhnih in
večjih skupinah, kotičke za sedenje in pogovor v miru ali v družbi terapevta, prostor za nastopanje ali prireditve
in ohranili možnost premikanja in spreminjanja položajev stolov glede na dnevne potrebe. V vrtu bo tako:
- osrednji del s klopcama in mizo (za sestanke, druženja, projekte, študijske krožke, smeh, petje,…),
- prostor za tri manjše skupine pod javorjem (ustvarili ga bomo s klopmi, ki bodo obkrožale deblo. Ta prostor je s
svojo lego in položajem ob drevesnem deblu energetsko zelo močan in pomemben),
- prostor za nastopanje – amfiteater
- kotiček za umirjanje ali skriti kotiček (nameščen bo v levem zgornjem delu vrta, obdan s palisadno dvignjenim
polkrožnim zaledjem, ki bo dajal izrazit občutek varnosti; pomemben element tega kotička bo tudi t.i. izposojeni
pogled na gore v daljavi),
- dvignjena greda (bo omogočala stik in delo z različnimi rastlinami tudi osebam na invalidskih vozičkih),
- športno aktivni del (namizni tenis, kegljanje,… )
- premični stoli za oblikovanje večjih ali manjših skupin.
3. Telesna aktivnost na vrtu bo lahko različno intenzivna. Športni del vrta jo bo s svojimi aktivnostmi spodbujal sam
po sebi, drugi del stimulacije pa bo predstavljala pot, ki se bo vila neoznačeno od enega do drugega prostorčka v
vrtu. Dvignjena greda bo primerna za trening finomotorike prstov, rok in natančnost koordinacije. Na mehki
umetni sedalni podlagi bo možno izvajanje vaj za različne dele telesa. Vsi grmi in rastline bodo izbrani tudi z
mislijo na možnost uporabe v procesu terapije (za nabiranje plodov, trganje listov, oblikovanje,…)
4. Podrobnosti narave in pogled na gore nas zamotijo in preusmerijo pozornost na bolj optimistične misli. Ob izbiri
rastlin bomo pozorni na dejstvo, da so različne barve zasaditev in različne teksture listov pomembne za različna
razpoloženja.
Zdravilni vrt Centra Korak bo omogočal dobro nadgradnjo že sedaj zelo dobrega programa rehabilitacije oseb s
pridobljeno možgansko poškodbo. Pripomogel bo k boljšemu izidu zdravljenja in enako pomembno k dobremu počutju
zaposlenih, s svojo drugačnostjo, svežino in celostnim pristopom pa bo prispeval tudi k prepoznavnosti in priznanju
dobrega dela Centra Korak v Kranju.
Zora Vadnjal Gruden, dr.med
Breda Bernik, u.d.i.k.a.
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Varstveno delovni center Kranj na Zlatem polju že 12 let
Varstveno delovni center Kranj je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in od 1. 1.
2000 deluje kot samostojni zavod. VDC Kranj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod
posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Z zagotavljanjem kakovostne storitve
uporabnikom VDC Kranj tako vsakodnevno izpolnjuje svoje poslanstvo in vizijo. Varovanci vsakodnevno postajajo, skozi
dejavnost VDC in v okviru svojih sposobnosti, aktivni in koristni člani družbe. Se potrjujejo v obstoju in namenu, dosegajo
integracijo v družbo, hkrati pa krepijo osebno dostojanstvo.
Storitev se izvaja dnevno, od ponedeljka do petka, v trajanju najmanj 5 in največ 8 ur dnevno. VDC Kranj sestavlja 6
organizacijskih enot: enota Mavrica, enota Škofja Loka, enota Tržič, enota Šenčur in institucionalno varstvo – bivalna
enota (Škofja Loka).
Največja je enota Kranj (sedež in uprava), kamor dnevno prihaja 54 varovancev. Locirana je na Zlatem polju, na
Kidričevi 51 in je dobro vpeta v lokalno življenje na Zlatem polju.
Osnovna dejavnost, ki jo v VDC-ju izvajamo za naše varovance
– uporabnike, je torej vodeno varstvo in zaposlitev pod
posebnimi pogoji in poteka skozi celo leto.
V delu dejavnosti varstva, nudimo varovancem spremljanje in
podporo pri vsakdanjih dejavnostih. To je nudenje pomoči pri
vsakdanji skrbi za sebe (higiena, oblačenje, pomoč pri gibanju
in hoji, orientaciji, prehrani…). Pomoč pri komunikaciji,
razvijanju pozitivnih medsebojnih odnosov, samospoštovanja in
spoštovanja, razvijanju čuta pripadnosti in strpnosti, kot tudi
varstvo pri prihodih in odhodih in spremstvo pri prevozih.
Podporo pri utrjevanju čuta urejenosti sebe in delovnega
okolja, skrbi za zdravje in dobro počutje ter osebno urejenost.
V delu dejavnosti vodenja, izvajamo za varovance oblikovanje
in spremljanje individualnih programov, ohranjanje
pridobljenega znanja in sposobnosti ter učenje novih vsebin
in veščin. Pomoč pri vzdrževanju in razvoju socialnih stikov
ter razvijanje večje samostojnosti. Organiziranje kreativnih
dejavnosti in aktivno vključevanje ter povezovanje z okoljem
ter pomoč pri reševanju osebnih stisk.

Zaposlitev pod posebnimi pogoji pa je del dejavnosti, ki
omogoča varovancem oblike dela s katerimi ohranjajo
pridobljena znanja in za razvoj novih. Varovancem so
zagotovljeni pogoji za varno delo ter prilagajanje strojev
ter delovnih pripomočkov njihovim sposobnostim.
Prilagojeno jim je uvajanje v delo, razvijanje delovnih
sposobnosti in spretnosti ter spremljanje delovnega
procesa. V okviru zaposlitve pa je tudi prodaja lastnih
izdelkov, kjer je še posebej pomembno razvijanje in
izdelava lastnih izdelkov. Varovanci izdelujejo izdelke iz naravnih okolju prijaznih materialov, kot so glina, poslikave na
svilo, poslikave na steklo, voščilni program, lesni program, lectarija…

Sredstva, pridobljena s prodajo lastnih izdelkov, so namenjena za programe, ki omogočajo dvig kakovosti življenja
varovancev ter za sofinanciranje letovanj in zimovanj.
Izdelki so naprodaj v enoti Kranj, Kidričeva c. 51, vsak dan od ponedeljka do petka od 8. ure do 14 ure, v enotah v Škofji
Loki, Tržiču in Šenčurju. Informacije glede nakupov izdelkov pa lahko dobite tudi po telefonu 031/617 044, kontaktna
oseba je Iztok Ušaj, tehnolog.
Meta Grandlič
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Naše ulice:

Gosposvetska ulica

Kje leži:

Gosposvetska ulica povezuje Kidričevo cesto pri Zdravstvenem domu s Stošičevo, kjer je avtobusna postaja Kranj. Pred
nekaj leti je bila prenovljena, zgrajen je bil pločnik v njenem južnem delu in vzpostavljen enosmerni promet od križišča z
Levstikovo proti jugu. Ob njej stoji večina kranjske zdravstvene infrastrukture, pet stanovanjskih stolpnic iz 1960. leta in
individualna pozidava, večinoma iz časa pred gradnjo osrednjega dela naše Krajevne skupnosti z Gradnikovo, ul. Franca
Rozmana Staneta, Levstikove in ul. 1. avgusta, ki so jih pozidali na prelomu petdesetih v šestdeseta leta prejšnjega
stoletja. Pred leti je bil zgrajen še nov večstanovanjski objekt, ki je zamenjal odstranjeno zasebno stanovanjsko hišo.

Izvor imena ulice:

Kakih osem kilometrov severno od Celovca, ki je postal središče Koroške šele pred petimi stoletji, leži Gosposvetsko
polje z reko Glino, na ravnini med Krnskim gradom in gosposvetsko cerkvijo kot zibelko karantanskega slovenstva. Pod
gosposvetskim nebom so odmevale slovenske obredne besede ustoličevanja knezov na knežjem kamnu in vojvodskem
prestolu, oba ostanka antične rimske province Noricum, kar predstavlja edinstven primer, kako ljudstvo podeljuje oblast
izbranemu. Na teh valovitih gričih je slovenske častilce Svetovida, Svaruna in Žive pod knezom Hotimirom
pokristjanjeval prvi misijonar in škof med Slovenci Modest, Irec, s svojimi sodelavci že v osmem stoletju. V tej zibelki
slovenskega krščanstva in božjepotništva je postavil prvo cerkev Mariji v čast. Sklepajo, da je bila iz kamna, saj so bile
nedaleč proč razvaline rimskega središča Virunum vir najboljšega gradbenega materiala. O tej prvi cerkvi nimamo
poročil, saj na njenem mestu zdaj stoji cerkev Gospe Svete.
Današnja cerkev je veličastna stolnica, na katero bi bilo ponosno vsako mesto. Sezidana je bila sredi 15. stoletja (ok.
1460). Obdana z mogočnimi zidovi protiturškega tabora, stolpi, ki so jih kasneje spremenili v bivalne prostore in
shrambe, zgovorno pripoveduje o vzponu, ki ga je doživela. Nekoč jo je obdajalo pokopališče, zato še danes stoji sredi
dvorišča velik gotski svetilnik (iz leta 1497), na stenah cerkve in drugih stavb pa vidimo izredno lepe nagrobnike. Med
njimi je več starih rimskih kamnov iz razvalin Virunuma, ki so jih porabili za gradbeni okras.
Gosposvetska cerkev je triladijska, polna čudovitih
gotskih gradbenih okraskov, slikarij in baročne oltarne
opreme, da obiskovalcu jemlje dih ob vsej lepoti.
Poleg groba sv. Modesta (kateremu je posvečena tudi
cerkev v župniji Zlato polje, ob Bleiweisovi v Kranju) z
oltarjem, ki je najbrž še iz Modestove stolnice, se bo
vsak romar prav gotovo ustavil pri mogočnem
glavnem oltarju s kipom Marije. Pomemben je še
gotski krilni oltar iz približno 1520 l., iz delavnice
beljaških rezbarjev v apsidi severne ladje. Sem so ga
prinesli iz nekdanje podružnice v Arji vasi.
Po domovih in poljih okrog nje se ne sliši več
slovenska beseda tako, kot se je še pred stotimi leti.
Potomci slovenskih kosezov - svobodnjakov tukaj
okrog zdaj govore nemško ... zgodovina in njeni
dogodki gredo pač svojo pot in tega ni mogoče
spremeniti. Ne more pa se izbrisati dejstva, da ima to
svetišče več kot tisoč letni pomen za slovensko
zgodovino. Kdor ima srečo, da zasliši še plemeniti gosposvetski čez šest ton težki zvon, ki s svojim globokim glasom F
pozdravlja prek ravni, tega doživetja zlepa ne pozabi.
vir fotografije http://www.finder.si
tekst povzet po: http://www.kam.si/romarske_cerkve/gospa_sveta.html,

tekst avtorja Francija Petriča
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Zvezde sredi leta 2012
Leto 2012 je prestopno leto, saj je število 2012 deljivo s štiri. Do zdaj nam je postreglo z več lepimi prizori na nebu.
Februarja in marca sta se zvečer na zahodnem delu neba v vsej svoji nebesni lepoti razkazovala svetla planeta Venera
in Jupiter, ki jima je občasno delala družbo tudi Luna. Kdor je opazoval ta tri nebesna telesa, ko so bila skupaj, se ni
mogel nagledati teh čudovitih nebesnih slik. V tem času pa lahko opazujemo planeta Mars in Saturn na večernem nebu,
planet Jupiter pa na jutranjem.
*
Pred nekaj dnevi, to je 6. junija, se je zgodil prav posebno zanimiv nebesni dogodek, in sicer navidezni prehod Venere
čez Sončevo ploskvico. To je zelo redek pojav, saj se bo naslednji tak pojav dogodil šele čez dobrih sto let, decembra
2117. Bistvo pojava je v naslednjem. Venero, ki kroži okrog Sonca znotraj Zemljinega tira, opazujemo z Zemlje in jo
vidimo na Soncu kot majčken temen krožec, ki počasi leze čez navidezno Sončevo ploskvico. Običajen prehod, tj. od
začetka do konca lezenja Venere čez Sonce, na splošno traja nekaj ur, letošnji je trajal okoli 6,7 ure. Iz naših krajev ni
bilo mogoče opazovati celotnega prehoda, ker se je začel ponoči, ko je bilo Sonce pod našim obzorjem. Opazovali smo
lahko le konec prehoda, ki se je zgodil zjutraj, ko je bilo Sonce na nebu. Pri opazovanju Sonca in takega in podobnih
pojavov na Soncu je vedno treba paziti na oči. Sonce opazujemo skozi zaščitno folijo ali pa na zaslonu daljnogleda. Če bi
opazovali opisani prehod, bi Venero videli kot temno pegico na Soncu, kakor prikazuje spodnja slika.

Videz Venere (pikica) na Sončevi ploskvici.

Venera
Sonce

O
Zemlja
O - opazovališče na Zemlji

Slika 1. Prikaz navideznega prehoda Venere čez Sončevo ploskvico. Venera se kot drobna temna okrogla pega počasi premika
po svetli Sončevi ploskvici. Pojav se začne, ko se Venera navidezno dotakne Sončeve ploskvice, nato »Venerina pega« zleze v
ploskvico in po njej navidezno leze nekaj ur, ko jo končno zapusti. Do zdaj so opazovali navidezne Venerine prehode v letih
1639, 1761, 1769, 1874, 1882 in 2004. Gre torej res za zelo redek astronomski pojav.

Zdaj pa na kratko poglejmo še glavne značilnosti poletnega večernega zvezdnega neba. Južni del prekriva svetla Rimska
cesta, ki se vije čez ozvezdji Strelca in Orla. Nizko na jugu še lahko opazujemo ozvezdje Škorpijona z glavno zvezdo
Antaresom. Nad Škorpijonom ležita ozvezdji Kačenosec s Kačo in Tehtnica. Visoko na jugovzhodu izsledimo razvejanega
Herkula, odlično pa je vidno ozvezdje Volar s svetlim Arkturjem. Veliki poletni nebesni trikotnik, ki ga oblikujejo svetle
zvezde Deneb v Labodu, Atair v Orlu in Vega v Liri, leži v začetku poletja še na vzhodni strani neba, pozneje pa se
premakne na jug, kjer se za nekaj časa trdno zasidra. Svetlo zvezdo Vega najdemo sredi poletja nad glavo. Ne moremo
je zgrešiti, saj je v tem času najsvetlejša zvezda neba.
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*
Ker smo že omenili poletna ozvezdja Kačenosec, Strelec in Škorpijon, pa povejmo še nekaj besed o tem, kako so prišla
na nebo. Omejili se bomo na grško bajeslovje.
V ozvezdju Kačenosec je na nebu prikazan slavni zdravilec Eskulap. Bil je čudežni zdravilec. Malo njegovih bolnikov je
umrlo. Celo mrtve je znal obuditi v življenje. Smrt je preprečeval s čudodelno zeljo, ki so mu jo priskrbele kače. Z njo je
čudežno ozdravil tiste, ki so že umirali in oživel tiste, ki so pravkar umrli. Ljudem je obljubil, da jim bo omogočil
nesmrtnost, takšno, kot jo imajo bogovi. To pa bogovom ni bilo všeč. In so se mu maščevali.
V tistem času so človeštvu vladali trije bratje bogovi. Na gori Olimp je zemlji in nebu vladal vsemogočni Zevs, morskim
globinam divji Pozejdon, podzemlju, kamor so odšli vsi pokojni, pa neizprosni in trdosrčni Had. Eskulap je s svojo
čudežno zeljo znal premagati smrt. V podzemlje je prihajalo vse manj mrtvakov in Had je norel, ker je imel vse manj
dela. Zato je bil zelo hud na Eskulapa. Ni ga mogel več prenašati. Pridivjal je k bratu Zevsu in rohnel, da bo ob posel, če
se bo Eskulap še naprej tako širokoustil in posmehoval smrti. Od brata je zahteval, da naj nekaj stori s tem zdravilcem,
da naj ga onemogoči pri delu. 'Človek res ne sme postati nesmrten, kot so bogovi', je menil Zevs. In je ustregel bratu. Z
eno svojih znamenitih žarečih strel je ubil Eskulapa. Vendar pa je nanj ohranil spoštljiv spomin. V priznanje za velike
zdravilske sposobnosti ga je ovekovečil kot ozvezdje na nebu, in to skupaj s kačo, ki mu je priskrbela zdravilno zel za
preprečevanje smrti. Še danes pomeni s kačo ovita palica znamenje zdravilstva.
*
Škorpijon je poletno ozvezdje, ki po lepoti tekmuje z zimskim ozvezdjem Orionom. Več zgodb pripoveduje, zakaj je Orion
zimsko ozvezdje, Škorpijon pa poletno. Pravijo celo, da se takrat, kadar Škorpijon zleze na nebo, Orion boječe umakne v
najoddaljenejši kotiček neba in se tam skrije pred strupenim Škorpijonom.
Orion je bil veliki ali pa kar največji grški mitološki lovec. Po lovski spretnosti mu ni bilo para. Stalni lovski uspehi pa so
mu stopili v glavo. Hvalil se je, da se nobene živali ne boji, da vsako premaga. Boginja Hera, Zevsova žena, tega bahanja
ni mogla več poslušati. Odločila se je, da mu naredi konec. Orionu bo pokazala, kako nespametno se obnaša. Kaznovala
ga bo na zelo ponižujoč način. Umrl bo zaradi pika majhnega škorpijona, ki pa ima v repu smrtno strupeno želo. To se je
z velikim lovcem res zgodilo. Nekoč, ko je šel zjutraj na lov, ga je v grmu skrit škorpijon pičil v nogo in Orion je umrl.
Boginja lova Artemida, ki je bila zaljubljena v postavnega in spretnega lovca Oriona, je po njegovi smrti prosila Zevsa, naj
ga zaradi njegovih velikih lovskih zaslug nagradi in ovekoveči kot ozvezdje na nebu. Tam bi ga lahko vsako noč videla in
zaljubljeno občudovala, ko bi se peljala s svojo lunino kočijo prek neba. Zevs ji je uresničil prošnjo. Ker pa je Orion dobil
tako častno mesto na nebu in postal nesmrten, je tudi Hera od Zevsa zahtevala, da mora prav tako ovekovečiti
Škorpijona, saj se je tudi on izkazal, ko je ubogal njeno zahtevo, da piči bahavega Oriona. Zevs je dolgo časa razmišljal,
kako rešiti zadevo. Končno se je odločil, da oba postavi na nebo. Vendar je bil silno previden. Postavil ju je na zelo
različni mesti, zelo narazen drug od drugega, enega je postavil na poletno nebo, drugega pa na zimsko, in to prav zato,
da ne bi mogel Škorpijon ponovno pičiti Oriona ali da se Orion ne bi znesel nad drobno živalco, ki ga je pogubila. Tako ti
dve ozvezdji nista nikdar hkrati na nebu. Ko pozimi Orion vlada na nebu, je Škorpijon skrit pod obzorjem, ko pa je
Škorpijon poleti na nebu, je Orion pod obzorjem in ga ni na spregled.
*
Nekoč, pred davnimi časi so na neki gori v Grčiji živela pravljična bitja. Imenovali so jih kentavri. To so bili polljudje in
polkonji. Noge in telo so imeli konjske, glavo, trup in roke pa človeške. Imeli so moč in hitrost konja, pamet in spretnost
pa človeka. Ta divja bitja so bila zelo hudobna in kruta. Izjema je bil kentaver Hiron, ki je slovel po svoji dobroti, znanju in
modrosti. Bil je slaven učitelj različnih veščin. Kralji in princi so k njemu v šolo pošiljali svoje sinove. Med njegovimi
učenci so bili Eskulap, ki je postal najslavnejši zdravilec starih časov, in tudi drugi znani grških junaki, med njimi Herkul,
Ahil, Tezej in dvojčka Kastor in Poluks.

Slika 2. Ozvezdje Strelec - Sagittarius, zvečer vidno od julija do septembra. Stari Grki so v njem videli kentavra z lokom.

Od kentavrov je bil samo Hiron nesmrten. Nekega dne se je dogodilo, da ga je Herkul po nesreči ranil s puščico. Rana bi
bila usodna za vsakega smrtnika, ker je Herkul pomočil vse svoje puščice v strupeno kri Hidre - Vodne kače, ki jo je
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nekoč pokončal. Ker pa je bil Hiron nesmrten, ga strup ni mogel ubiti, povzročal pa mu je stalne in neznosne bolečine.
Zato je Zevsa prosil, naj mu dovoli umreti, da se ne bo neprestano mučil in se boril s smrtjo. Zevs ga je uslišal. Po smrti
pa ga je postavil kot svetlo ozvezdje na nebo, da bi tudi tam svetil tako svetlo, kot je bil svetel zgled prijaznosti, modrosti
in znanja na Zemlji.
Predno je Hiron umrl, je še veliko naredil za uspešno potovanje ladje Argo. To je bila prva tako velika grška ladja, s
katero so si mornarji - Argonavti upali pluti daleč od morske obale v tuja morja, ki jih dotlej niso poznali. Hiron je namreč
študiral tudi zvezde. Mornarje je naučil, kako se orientirati po zvezdah, da se na širnem morju ne izgubijo. Ko so
Argonavti jadrali tako daleč, da niso več videli kopnega, in bi se na morju lahko izgubili, jih je prav Hironov poduk o
zvezdah reševal iz zagate. Pravijo, da je celo izdelal ozvezdje Strelec kot spomin nase. Pri povezovanju zvezd v tem
ozvezdju je poudaril podobo kentavra z lokom in puščicami.
Marijan Prosen – Majo

KORISTNE INFORMACIJE:
Obveščamo vas, da nam je v preteklem mesecu uspelo postaviti lastno spletno stran, kjer boste lahko krajani in ostali
zainteresirani lahko bolj tekoče sledili novicam in dogodkom v krajevni skupnosti. Seveda je postavitev strani šele prvi
kamenček v mozaiku, zato vas vabimo, da nam z idejami, vprašanji ali kakorkoli pomagate, da bo na spletni strani
objavljeno vse tisto, kar vas zanima. Upamo, da nam bo čimprej uspelo postaviti dokončno obliko.
Naslov spletne strani KS Zlato polje je:

http://www.ks-zlatopolje-kranj.si
Uradni elektronski naslov Medobčinskega inšpektorata Kranj je:

medobcinski.inspektorat@kranj.si

ZASTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Zgodovina zastave:

Slovenska narodna zastava se je prvič uveljavila leta 1848, v času » narodnega preporoda«, ko so Slovenci določili
slovenske barve na podlagi barv iz grba dežele Kranjske. Pred tem je že leta 1836 avstrijski cesar Ferdinand I. priznal
navedene barve kot barve kranjske dežele, leta 1848 pa je to barvno kombinacijo uradno potrdilo tudi avstrijsko
notranje ministrstvo. Od takrat se je belo-modro-rdeča trobojnica kot simbol slovenstva vedno močneje uveljavljala v
slovenski kulturni oziroma narodni zavesti.
Slovensko državno zastavo je 24. junija 1991 določila slovenska skupščina s sprejetjem amandmaja C (100) k ustavi iz
leta 1974 ter z njo v času tik pred slovensko osamosvojitvijo nadomestila staro zastavo. Tako je Slovenija v novo
obdobje vstopila tudi z novimi simboli (grb, zastava in himna), ki odražajo njeno narodno identiteto. Zastava Republike
Slovenije je belo-modro-rdeča slovenska narodna zastava, ki nosi v levem zgornjem delu slovenski grb.

Kako pravilno izobesimo zastavo?
Če je zastava izobešena na pokončnem drogu, morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po naslednjem
vrstnem redu: bela, modra, rdeča. Grb mora biti, gledano od spredaj, na levi strani zastave v levem zgornjem delu.
Če pa je zastava izobešena na vodoravnem – prečnem drogu, morajo biti barve zastave razporejene od leve proti desni
po naslednjem vrstnem redu: bela, modra, rdeča. Grb mora biti, gledano od spredaj, v ležečem položaju na levi strani
zastave v levem zgornjem delu. Tak način izobešanja zastave se ne priporoča.

Ob katerih praznikih Republike Slovenije
izobesimo zastavo na stanovanjskih objektih?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

na dan 8. februarja, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
na dan 27. aprila, dan upora proti okupatorju
na dan 1. in 2. maja, praznik dela
na dan 8. junija, dan Primoža Trubarja
na dan 25. junija, dan državnosti
na dan 17. avgusta, dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
na dan 15. septembra, dan vrnitve Primorske k matični domovini
na dan 23. novembra, dan Rudolfa Maistra
na dan 26. decembra, dan samostojnosti

Vir: Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 67/1994) in spletna stran Državnega zbora RS
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Še ne ločujete odpadkov?
Akcija Ločevanje je zakon

Glede na to, da je navada železna srajca in da ločeno zbiranje odpadkov še ni zaživelo v polni meri, vas želimo ponovno
opozoriti, kako pomembno je pravilno ravnanje z odpadki. Zato smo pripravili novo akcijo LOČEVANJE JE ZAKON, v okviru
projekta KrLočuj.
Z nalepkami na zabojnikih vas bomo opozarjali na nepravilnosti pri ločevanju odpadkov. Seveda vam pred tem ponovno
predstavljamo pomen ločenega zbiranja, kako z odpadki ravnamo pravilno, kaj sodi v posamezne zabojnike, vam
predstavili zbirne centre za ločeno zbiranje odpadkov, pravilno ravnanje s kosovnimi in z nevarnimi odpadki. In ker je še
vedno najboljši odpadek tisti, ki sploh ne nastane, vam bomo svetovali, kako preprečiti oz. zmanjšati količine odpadkov.
Podrobno bomo predstavili tudi kampanjo Ločevanje je zakon in kaj želimo z njo doseči. Vsako gospodinjstvo je na dom
prejelo novo brošuro LOČEVANJE JE ZAKON.

Podrobnejše predstavitve akcije Ločevanje je zakon bodo potekale tudi po posameznih
krajevnih skupnostih.

Krajevno skupnost Zlato polje bomo obiskali dne 20. 6. 2012. Predstavitev bo
v OŠ Franceta Prešerna ob 19.30.
Na predstavitev boste pravočasno osebno pisno vabljeni prav vsi.

Nova spletna stran o odpadkih
Nova spletna stran www.krlocuj.me je prav posebna spletna stran, ki ponuja številne
odgovore o pravilnem ločevanju odpadkov na območju Mestne občine Kranj.
Ena pomembnejših informacij so nedvomno urniki odvoza odpadkov. V vsakem
trenutku lahko preverimo, katere odpadke Komunala Kranj odvaža v tekočem tednu.
Odgovorili smo na pogosta vprašanja, kam s posameznim odpadkom in pripravili
abecednik. Seveda nismo uspeli zajeti vseh odpadkov, zato upamo, da bomo z
vašo pomočjo abecednik dograjevali. Ko odpadka v abecedniku ne najdete, nam to sporočite in nov odpadek bo
dodan v abecednik. Podrobneje predstavljamo vse načine zbiranja odpadkov. V redni odvoz odpadkov je
vključeno praznjenje zabojnika za mešane komunalne odpadke, zabojnika za odpadno embalažo in zabojnika za
biološke odpadke. Poleg ločevanja odpadkov na izvoru nastanka imate možnost ločevanja odpadkov na ekoloških
otokih in zbirnih centrih. Dodatno je organiziran tudi odvoz kosovnih odpadkov. Z dopisnicama, ki ju prejme vsako
gospodinjstvo ob koncu leta lahko naročite brezplačen odvoz do dveh kubičnih metrov kosovnih odpadkov. Letno
organiziramo tudi akcijo zbiranja nevarnih odpadkov, za katere je še posebej pomembno kako z njimi ravnamo.
Predstavljamo tudi ločevanje odpadkov na pokopališčih.
Odpadki so povezani tudi s stroški, zato si na spletni strani www.krlocuj.me izračunate vaše mesečne izdatke po
posamezni prostornimi zabojnikov. Za lažje ločevanje odpadkov nudimo tudi izdelke kot so biorazgradljive vrečke,
posode za biološke odpadke, stiskalnice za plastenke in pločevinke. Skozi izkušnje s terena in seveda vaših
odzivov smo pripravili tudi tri sklope informacij, za katere verjamemo, da odgovorijo na marsikatero vprašanje.
Seveda so nova vprašanja več kot dobrodošla, zato vas vabimo, da nam pišete na elektronski
naslov: info@krlocuj.me ali pokličete na posebno številko 04 28 11 311. Še vedno smo dosegljivi tudi na
brezplačni številki 080 3555.

Smo še kaj pozabili? Se že veselimo vaših predlogov!
Kaj sodi kam:
-

kosti in manjši kosi surovega mesa sodijo med mešane komunalne odpadke
papirnati robčki in brisačke sodijo med biološke odpadke, v rjavi zabojnik
steklena embalaža sodi na ekološki otok, v zabojnik za steklo

Za pravilno odlaganje ostalih odpadkov obiščite spletno stran www.krlocuj.me.
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Želite biti osebno
obvešËeni v primeru
motene oskrbe
s pitno vodo?

Prijavite se na brezpla›no obveˆ›anje
po e-poˆti ali SMS sporo›ilih.
Obiˆ›ite naˆo spletno stran
www.komunala-kranj.si in izpolnite
obrazec "Prijava na obvestila".
Vaˆo prijavo lahko sporo›ite tudi na
info@komunala-kranj.si ali pisno
na naslov Komunala Kranj, d.o.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

