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Pol leta je minilo od zadnjega glasila, za katerega
upamo, da ga berete, da vam tudi kaj pove in pomeni,
saj ni samo sebi namen. Odzivov nanj namreč ni, razen
izjemoma. Kot ste bralci ugotovili, poskušamo vsebino
obogatiti s prispevki skoraj vseh zavodov, šol ipd na
našem območju, žal pa ne dobimo tudi kakega pisma ali
prispevka krajanov, ki bi ga lahko objavili. Želimo
informirati, izobraževati, kaj novega predstaviti in najti kaj
zanimivega, najsi bo dogodek, kaka dejavnost, ki ni
ravno vsakdanja, se pa dogaja pri nas.
Veste, da ima naša krajevna skupnost prostore nad
garažami na koncu Ul. F. Rozmana – Staneta. Tam se že
dogajajo nekatere dejavnosti, ki so jih zastavili posamezniki – npr. gledališka šola, joga,
skupina za druženje (Društvo z roko v roki), skupine za pomoč otrokom, mladini in
odraslim, še vedno pa je dovolj prostora in prostega časa za dodatne dejavnosti – morda
se bo kaj razvilo iz dejavnosti, ki jih organizira Ljudska univerza v Kranju v okviru
medgeneracijskega centra, ki bi katero od aktivnosti izvajal pri nas, saj so Huje za
Zlatopoljčane malo od rok, sploh za starejše.
Vsekakor vabimo vse krajane, ki imajo kako željo, idejo, pomembno ne le za njih same,
ampak tudi za druge – npr. za organiziranje kakega krožka, tečaja, druženja, kjer bi kot
prostovoljci vodili tako dejavnost ali se je udeležili, da nam to sporočite. Morda bomo
lahko našli kako pot, da jih tudi uresničimo.
Kaj je bilo letos narejeno?
Sedanji svet KS letos zaključuje tretje leto štiriletnega mandata. Sedaj šestčlanska ekipa
je utečena, vsi se trudijo po svojih močeh, najaktivnejša pa sta seveda predsednik in
njegov namestnik. Da sta uspela doseči kar nekaj izboljšav, vendar vse take, ki še kako
vplivajo na življenje tistih, ki živijo blizu problematičnih točk – npr. razrite Kidričeve, še
vedno kockaste Koroške, kjer promet povzroča moteč hrup, pa tudi izboljšav v urejanju
okolice (npr. rednejša košnja okrog kotlovnice Dijaškega doma, kjer je bilo precej let
goščava po prisilni opustitvi vrtičkov), nekaj odstranitev dreves, ki naj bi predstavljala
nevarnost porušitve, nekaj obrezovanja drevja, del naj bi bil realiziran preko zime oz. pred
pomladjo. Že v junijski številki smo omenili nov prehod na Bleiweisovi pri vojašnici, dve
klopi ob sprehajalnih poteh in oznake intervencijskih prostorov, posebej na Gosposvetski.
Nekaj najbolj motečih neravnih delov Kidričeve je bilo tudi preplastenih, vendar ta cesta
ostaja še vedno med najmanj vzdrževanimi. So pa tik pred zimo delavci Gradbene
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družbe Gorenjske tudi na našo pobudo uspeli urediti z novo asfaltno prevleko obe
semaforizirani križišči v naši KS. Skoraj vsa parkirna mesta so bila na novo označena, saj
se črt skoraj ni več videlo, prav tako nekaj intervencijskih prostorov, kjer se ne sme
parkirati (rumene črte), na Gradnikovi (pri št. 1-5) je bil tudi popravljen asfalt in mejni
prostor (mulde) med parkirišči in voziščem.
Pri tem uresničevanju verjetno pomaga tudi to, da imamo v mestnem svetu kar štiri
svetnike, ki po svojih poteh vplivajo na načrte občine. Njihova prizadevanja so bila v tem
mandatnem obdobju usmerjena predvsem v umestitev preplastitve Koroške ceste v
proračun za leto 2018, saj je hrup, ki ga povzroča vožnja po granitnih kockah res zelo
moteč.
Letos je občina postavila kar dve kolesarski postaji v sistemu Kr's kolesom (ob Kidričevi
2) in na križišču Gosposvetske s Kidričevo nasproti Zdravstvenega doma.
Kaj se načrtuje?
KS vsako leto pošilja na občino razne prošnje za popravila, sanacije, ureditve in nove
pridobitve. Nekaj od tega občina upošteva, ravno vsega pa ne, iz takih ali drugačnih
razlogov.
Za prihodnje leto so nam tako iz Projektne pisarne, ki vodi večje investicije, in z Urada za
gospodarstvo in gospodarske javne službe, kjer so zadolženi za manjše posege, navedli,
da se bo izvedlo naslednje posege:
- preplastitev Koroške ceste z asfaltom
- obnova infrastrukture na Krožni ulici, (kanalizacija, odvodnjavanje, javna
razsvetljava, vodovod, asfalt)
- izvedba kolesarske povezave KS Zlato polje – Kranj center (ob Koroški cesti),
vendar je za leto 2018 planirano projektiranje, medtem ko naj bi bila izvedba
verjetno v letu 2019 (prenova poti ob cesti)
- prehod za pešce preko Gosposvetske ulice na izteku ulice F. Rozmana - Staneta
na Gosposvetsko; pločnik, ki je pogoj za izdelavo prehoda ob Gradnikovi 1, je že
narejen
- energetska sanacija OŠ Franceta Prešerna
- energetska sanacija OŠ Helene Puhar
- tekoče obnove na kanalizacijskem ali vodovodnem omrežju, če bodo potrebne,
In kje škripa?
Žal trenutno ni veliko informacij o tem, kako se odvija največji načrtovani projekt –
centralna avtobusna postaja, na katero je vezana prenova republiške ceste – t. j. glavne
Kidričeve med Koroško in Bleiweisovo cesto. Težava je z investitorji, saj gre za tako velike
denarje, da v Sloveniji ni subjekta, ki bi bil sposoben zadevo izpeljati. Občina se je zato
obrnila na agencijo, ki išče investitorja na celotnem območju Evrope in po pričakovanjih
bi se izvedba lahko pričela nekje v dveh letih.
Prav tako se še ni premaknilo na področju urejanja mirujočega prometa (po domače
parkiranja) med bloki, s čimer naj bi stanovalci pridobili nekaj več pravic do uporabe
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obstoječih parkirnih prostorov. Trenutno je to bolj ali manj urejeno v za promet zaprtem
mestnem središču, območje KS Zlato polje pa sodi po sprejeti odredbi v juniju letos v
»cono 3«, razen vseh objektov zdravstva med Gosposvetsko in Bleiweisovo cesto,
vključno s parkiriščem nasproti porodnišnice – ta del sodi v »cono 2«. Izvzeta je še ulica
Zlato polje v delu z individualno pozidavo, ki ne spada v nobeno cono.
Kakor je razumeti iz Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin naj bi
občina stanovalcem izdala brezplačne dovolilnice, kar pa seveda ne pomeni, da so s
tem upravičeni do »lastnega« parkirnega prostora, pač pa, da jim za uporabo ne bo treba
plačati 40 centov na uro, kakor bodo morali ostali uporabniki teh prostorov. Kakšne bodo
konkretne rešitve, bomo morali pa še nekaj časa počakati.
Navadili smo se tudi na enosmerne ceste, saj je voženj v napačno smer po F. Rozmana
- Staneta in po Levstikovi vse manj; ko bosta morda nekega dne prenovljeni, pa bomo s
stanjem še bolj zadovoljni. Žal pa je veliko napačnih voženj, zlasti kolesarjev, v napačno
smer po Stošičevi, t.j. po avtobusni postaji, čeprav so policisti že izrekli nekaj kazni – 40€.
Tudi hitrost vozil – v sicer pravi smeri – je včasih neprilagojena okoliščinam, kakršne so
na taki lokaciji – 50 km/h gotovo ni primerno, tudi če ni nikjer nobenega avtobusa.
Tudi drugod po naših ulicah opažamo, da se marsikomu z avtom preveč mudi – območje
umirjenega prometa (max hitrost 10 km/h) so vse ulice med bloki na osrednjem delu KS,
med bloki na ulici Zlato polje in Kidričevi cesti, razen seveda na glavni cesti.
NA OBMOČJIH, KJER STOJI TAK ZNAK, JE HITROST OMEJENA NA 10 km/h.

In kaj se je še dogajalo?
Na vabilo KS in lokalnega Rdečega križa je na srečanje najstarejših krajanov prišlo nekaj
čez trideset udeležencev. O tem v članku KO RK ZLATO POLJE.
Kot vsako leto bo tudi tokrat dedek Mraz 21. dec. 2017 ob 17. uri počakal male
obiskovalce – vabilo v nadaljevanju!

In še beseda predsednika sveta KS Marka Petrića:
Ob koncu leta upamo, da ste preživeli lepo leto, da ste uspešno rešili težave, ki so se
pojavile, in da bo tako tudi v prihodnjem letu, vključno z dobrim zdravjem, veliko dobre
volje in počutja.
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Še enkrat vabljeni, da se nam oglasite s svojimi predlogi in morda tudi željami, pa da
morda celo razmislite o tem, da bi kandidirali na lokalnih volitvah jeseni leta 2018 in tako
postali član sveta Krajevne skupnosti Zlato polje ali morda celo mestnega sveta, še
sploh, če menite, da bi lahko s svojimi predlogi v KS ali v občini lahko kaj pripomogli k
boljšemu življenju krajanov in občanov Kranja.
Dosežete nas:
- Osebno: vsak 1. torek v mesecu (razen, če je takrat praznik) od 17. do 18. ure v
1. nadstropju stavbe na naslovu ul F. Rozmana - Staneta 13;
- prek e-naslova: kszpkr@gmail.com
- na spletni strani: http://www.ks-zlatopolje-kranj.si/

Leto se bo počasi prevesilo v novo, ki ga bomo pričakali v nedeljo zvečer in s
ponedeljkom začeli nov teden, nov mesec in novo leto. Vsem krajanom
želimo, da bi v novem letu ostali zdravi, da bi vam šlo bolje kot v tem letu, da
bi se velikokrat nasmejali, da bi našli v sočloveku dobro družbo in se – skratka
– imeli čim lepše, doma, na delu in povsod drugje.

Srečno!
Svet Krajevne skupnosti ZLATO POLJE
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S pozitivno energijo lažje
premikamo meje in gremo naprej
Z županom Mestne občine Kranj Boštjanom Trilarjem smo
se pogovarjali predvsem o načrtih, ki jih snuje z mestno
upravo v novem letu.

Zadnja seja mestnega sveta letos bo v luči sprejemanja proračuna za leto, ki prihaja.
Opaziti je izjemno veliko investicij.
Res nas z mestno upravo čaka veliko investicijskih projektov in v Kranju se bo v
naslednjem letu ogromno delalo, vse tisto, kar so Kranjčanke in Kranjčani pogrešali.
Spremljamo namreč vse pobude in vprašanja, ki jih prejmemo prek Kr'povej, iKranj in v
našo pisarno za zadovoljstvo občanov. Največ zanimanja in predlogov so deležni
prometna infrastruktura, avtobusna postaja, komunalna ureditev, sledijo pa investicije v
predmestju in manjših zaselkih ter obnove vrtcev in šol. Kot verjetno veste, so naši viri
omejeni in vsako leto skušamo v proračun zajeti čimvečji obseg želja, hkrati pa se
moramo zavedati, da sta prednostni še vedno infrastruktura za čimboljšo kakovost
bivanja v naši občini in zagotovitev čimbolj enakovrednih razmer za bivanje in delovanje
znotraj našega območja.
Pravite, da je proračun razvojno naravnan. Kaj to pomeni za posameznika?
Občine Ministrstvo za finance razvršča po koeficientu razvitosti. Kranjska je na tretjem
mestu med mestnimi občinami, kjer kazalniki razvitosti upoštevajo tako stopnjo
brezposelnosti (ta je v Kranju manj kot 8 %) kot delež prebivalcev, priključenih na javno
kanalizacijo. Z letošnjim izborom projektov, ki smo jih predlagali v potrditev mestnemu
svetu, bomo lahko tudi v prihodnje ne le obdržali pozitivni koeficient razvoja, temveč ga
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še povečali ter tako obdržali in privabili nove družine, ki predstavljajo prihodnost, in dali
vso podporo gospodarstvu ter razvoju. Vsi si želimo živeti in delovati v zdravem, razvitem,
mirnem in prijaznem okolju. Tako smo pri načrtovanju sledili štirim smernicam strategije:
okoljske investicije, ki jih združujemo pod »čisto mesto«, prometne investicije pod
»povezano mesto«, urbani razvoj za »pametno mesto« in »mesto za mlade in družine«.
Združili smo sredstva iz občinskega proračuna, državnega proračuna, evropskih
sredstev, javno-zasebnih partnerstev, energetskega pogodbeništva in tako zagotovili več
kot 35 milijonov za investicije.
Kako bi ocenili sodelovanje s krajevnimi skupnostmi?
Redna srečanja s predsedniki v okviru sosveta in tudi sodelovanje z vašim predsednikom
Markom Petrićem ocenjujem kot dobro, seveda pa so vedno še možne izboljšave in
trudili se bomo, da bomo komunikacijo še nadgradili. Ne pozabimo, skupaj nas je skoraj
60 tisoč in sokrajani ste lahko aktivni tudi znotraj 26 krajevnih skupnosti, ki predstavljajo
»mestno občino v malem«. Prav je, da imamo želje, še bolj je pomembno, da imamo cilje,
da so ti skupni in da se zavedamo omejitev. V mestni upravi si želimo še boljšega
sodelovanja, predvsem predlogov za izboljšave in optimizma. Veselim se vsakega, ki rad
rešuje izzive in v vsem najde tudi kaj dobrega. Predvsem pa gleda naprej. In se veseli, kaj
novega prinaša prihodnost. Veliko je namreč dobrega okoli nas in pogosto se moramo le
naučiti gledati in videti s prave perspektive. Pa seveda v svoj pogled vključiti ne le sebe,
temveč širšo okolico. Ne gre vedno le za enega, temveč za skupnost. Prav to smo imeli v
mislih, ko smo v mestni upravi iskali način, kako proračun, ki je v velikem delu že
participatoren, torej vključuje sodelovanje mnogih občanov, še bolj »odpreti« za besedo,
predlog vsakega izmed vas.
Govorimo o kar 100 tisoč evrih, kar je novost v proračunu.
Krovni dokument, ki mu sledimo pri načrtovanju investicij, je Trajnostna urbana strategija,
v katero je bilo vloženega veliko truda, vključeni so bili vsi deležniki in izpeljane so bile
številne fokusne (posvetovalne) skupine. Večina zaključkov v tem strateškem dokumentu,
ki so merljivi cilji sedmih tematskih področji, v okviru zmožnosti prelivamo v proračun in
tako sledimo željam in potrebam občanov. Marsikdo ne ve, a Kranj je tudi v nacionalnem
merilu izpostavljen kot primer dobre prakse in kot zgled vključevanja splošne in strokovne
javnosti. V proračunu smo letos dodatno namenili kar 100 tisoč evrov, in sicer za projekte,
ki jih bodo lahko prijavile posamezne krajevne skupnosti na poziv mestne uprave in tako
same odločale o namenski porabi za prednostne projekte (izbrane po v naprej določenih
kriterijih) po izboru občank in občanov. Dobro zasnovani projekti in konkretne rešitve
bodo imele v tem glavno besedo, zato se prav vseh resnično zelo veselim.
Kaj bi sporočili krajanom KS Zlato polje?
Izzivov, s katerimi se spopadamo, ni malo, in nekateri bodo zagotovo še ostali. Želel bi si,
da bi raje kot nazaj, gledali naprej. Veste, če smo preveč obrnjeni v preteklost, se kaj hitro
spotaknemo. Prav tako si želim, da bi sodelovali in da bi v vsaki situaciji in v vsakem
(KŽ)
človeku iskali in našli pozitivno ter delali skupaj, saj nam bo tako še lepše.
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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 skromnim
darilcem, tudi letos rada razveselila najmlajše. Zato vas, dragi starši, vabimo, da si
vzamete urico časa in pripeljete svoje otroke na omenjeno prireditev.
Marko Petrić
predsednik sveta KS Zlato polje

VABILO !!!
Svet KS Zlato polje vabi malčke Zlatega polja
v starosti od enega do šestih let,
da se v spremstvu staršev udeležijo
otroške predstave z
obiskom dedka Mraza.
v večnamenski dvorani OŠ Franceta Prešerna
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Krajevna organizacija
Rdečega križa Zlato polje
Spoštovane krajanke, cenjeni krajani Zlatega polja,
Krajevna organizacija Rdečega križa Zlato polje je tudi letos pripravila nekaj aktivnosti.
Med temi je tudi merjenje holesterola, krvnega tlaka in sladkorja, pri kateri smo se prvič
obrnili po pomoč na območno združenje RKS Kranj. Spremenili smo dan na soboto
zjutraj, kar prinese bolj zanesljive meritve. Ob obilici možnosti, ki se na temo nudijo na
različnih mestih je bila udeležba nad pričakovano. Vsekakor pa se bomo dogovorili tudi
za naslednje leto.
Tudi letos smo že pozimi v poštne nabiralnike gospodinjstev razdelili položnice z
obvestilom, s katerimi ste lahko krajani plačali svoj prispevek za Rdeči križ, ki je namenjen
izključno socialno ogroženim s področja Krajevne skupnosti Zlato polje. Odziv je bil
povprečen. Podobno bomo storili tudi prihodnje leto, zato prosim vse Zlatopoljčane
dobre volje, ki jim to ni odveč, da prispevek (5,00 €), lahko pa tudi več, nakažete s
položnico, ki ste jo prejeli v svoj poštni nabiralnik. Plačevanje položnice ni vezano za
datum, zato lahko to storite takrat, ko vam to dopuščajo možnosti, ne glede na obdobje
leta. Brez vaših prispevkov navedenih aktivnosti ozirom pomoči ne bo mogoče izvajati.

Za Zlatopoljčane, starejše od 80 let, smo v krajevni organizaciji RK Zlato polje skupaj s
Krajevno skupnostjo Zlato polje v septembru pripravili tradicionalno srečanje v brunarici
Štern na Kokrici. Tudi letos smo sodelovali pri obiskih starejših v Domovih za oskrbo
starejših v Kranju, Preddvoru, Naklem in Cerkljah (Taber), kjer bivajo tudi starejši iz naše
KS. Mentorji na šolah so z učenci pripravili kulturni program za oskrbovance domov. Z
Območnim združenjem smo varovance domov tudi simbolično obdarovali.

9

10

ZLATOPOLJČAN

V krajevni organizaciji RK si želimo mlajših sodelavcev, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri
akcijah pomoči potrebnim in raznašanju obvestil. Starost in bolezen počasi omejuje možnosti
delovanja s sedanjo strukturo. Vsi, ki ste pripravljeni sodelovati, se lahko prijavite na
rk.zlato.polje@siol.net.
Naj bi tokrat dovoljeno posebej omeniti tudi skupino, ki redno in v velikem številu sodeluje pri
humanitarnem, prostovoljnem delu. To so prostovoljni krvodajalci. V naši krajevni skupnosti jih
je več kot dvesto in pridno nabirajo priznanja za večkratno darovanje krvi in krvne plazme.
Enega med njimi, Iva Žerovnika, ki je že pred tremi leti dobil priznanje za 60 krat darovano kri,
tokrat tudi predstavljamo. Letos je enako priznanje prejel Dušan Kotnik.
Vsem hvala za sodelovanje!
Milan Korbar
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Kri bom dajal, dokler se bom po
odvzemu počutil bolje
Ivo Žerovnik je pred tremi leti dobil plaketo Rdečega
križa za 60-kratno krvodajalstvo, čeprav smo potem
ugotovili, da je zapisov na njegovi knjižici 69, torej še
več. Do 65 leta, kolikor je omejitev, namerava vztrajati
kot krvodajalec.

Se spomnite kdaj ste prvič dali kri?
Ivo: »Uu, pa se! To je bilo pa v gimnaziji, ko smo bili 18
let stari, jasno, obetal se nam je prost dan, in tako se
nas je nekaj opogumilo in smo šli v Ljubljano dat kri.
Takrat smo potem razmišljali, da bi šli v tujino, da bi si
zaslužili za kakšne kavbojke, vendar se zaradi varnosti
za to nismo odločili. Tudi danes gre kdo na
krvodajalsko, da ima prost dan, natančneje bolniški
dopust pišejo na dan, ko vzamejo kri.«
Nekajkrat so ga klicali tudi za večje operacije, saj ima univerzalno kri 0-, ki jo lahko
sprejmejo vsi. Tudi pri zadnjem krvodajalskem obisku ga je tako sestra vprašala, če je bil
klican, pa sta ugotovila, da verjetno še niso prišli do 'ž'-ja.
»Prvič so me klicali za srčno operacijo, šlo je za 9 let staro punčko, več mi niso povedali.
Imaš potem en takšen dober občutek. Potem je pa to ostalo, se nas je nabrala ena ekipa
in smo hodili dvakrat na leto. Velikokrat gremo sami in najraje v Ljubljano, terenskih akcij
se izogibam.«
Kaj se je spremenilo od včasih?
»Zaradi boljše organizacije so krvodajalske akcije že skoraj industrijske, seveda z
izjemami. V Ljubljani ni »drena«, začeli so tudi na teren hodit'. Spomnim se krvodajalskih
akcij v Delavskem domu, ko si 4 ure čakal na pogostitev, ki je bila pa pri »Borcih«.
Kaj bi rekli tistim, ki se bojijo dati kri …?
»Samo probat. Enostavno enkrat zamižiš in poskusiš, potem pa vidiš. Tudi jaz pravim,
morda je bilo 69-tič zadnjič. Če mi bo v naslednje postalo slabo, potem zagotovo ne bom
šel več. Ampak jaz se dejansko dobro počutim potem, ko dam kri.«
... in ali imate kakšen poseben obred pred tem?
»Nič posebnega, malo tisti akvarij pogledam. Ponavadi hitimo, da smo čimprej na vrsti in
da lahko čimprej nadoknadimo izgubljeno kri.«
za KO RK Zlato polje intervjuvala: Tea Derguti
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Aktivni posamezniki živijo bolj kakovostno
V mesecu novembru 2017 je Ljudska univerza Kranj v okviru mentorskega projekta Dovolj
za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v sodelovanju s KS Zlato polje izvedla
posvet z namenom oživitve skupnostnih prostorov.
Program medgeneracijskega sodelovanja Ljudske univerze Kranj, ki se izvaja v
Medgeneracijskem centru Kranj v praksi kaže, kako dobrodejno vpliva možnost
medgeneracijskega druženja na sicer nepovezane posameznike, ki se aktivirajo in v
nekem prostoru izražajo in prispevajo k boljši družbi in večji kakovosti lastnega življenja.
Taki prostori bi morali biti v vsaki soseščini, namenjeni aktivnostim in druženju, kot so
včasih tudi bili.
Priložnost za oživitev skupnosti se kaže v prostorih krajevne skupnosti. Osnovni namen
skupnostnih prostorov bo druženje in srečevanje, dodano vrednost pa bodo ti prostori
dobili z izvajanjem brezplačnih kakovostnih izobraževalnih, kulturnih in medgeneracijskih
vsebin in skupnostnih akcij. To bo pripomoglo k medsebojnemu spoznavanju ljudi,
povezovanju soseske in oblikovanju skupnih vrednot ter razvoju zaupanja, da se bodo
ljudje v svoji soseski počutili varni, sprejeti in koristni.

8. 11. 2017 je bil izveden posvet o oživitvi skupnostnih prostorov KS Zlato polje. Poleg
predstavnikov Ljudske univerze Kranj in članov sveta KS Zlato polje so se posveta
udeležili tudi krajani. Predstavljena sta bila primera dobrih praks – Medgeneracijski center
Kranj in Dom skupnosti Savsko naselje v Ljubljani. Predsednik KS Zlato polje je povedal,
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katere aktivnosti se trenutno odvijajo v prostorih, krajani pa so svoje ideje zapisali v
delavnici »Kaj si želim?«. Prisotni krajani pa so bili pripravljeni tudi sami ponuditi svoja
znanja.

Večer se je zaključil z izvedbo družabnega dogodka – tombole. Predvsem starejši
udeleženci so ob tem obujali spomine na velike tombole, ki so se odvijale okoli leta 1950
v Kranju na trgu.
Na posvetu se je pokazalo, da si krajani želijo družabne dogodke kot so tombola, večeri
taroka, ure pravljic, skupno gledanje filmov, pikniki, izmenjava različni stvari;
izobraževalne vsebine o zdravju in zdravi prehrani, računalništvo, prenos znanj iz starejših
na mlajše in obratno in skupnostne akcije za ureditev prostorov med bloki, vrtičkarstvo in
recikliranje starih oblačil.
Noben program ali aktivnosti v skupnosti pa ne zaživijo, če ne odgovarjajo na potrebe te
skupnosti. Zato ste vsi krajani KS Zlato polje vabljeni, da sporočite kakšne so potrebe v
vaši krajevni skupnosti, kakšne vsebine najbolj pogrešate in kaj si želite.
Z izpolnitvijo priložene ankete boste pripomogli k oblikovanju skupnostnih prostorov in
vsebin, ki se bodo tam odvijale. Prav tako bomo veseli, če bi želeli deliti vaše znanje s
sokrajani in prispevati vaša znanja za skupno dobro krajevne skupnosti, da nam to
sporočite.
Ankete lahko oddate do 15. januarja 2018 v nabiralnik KS Zlato polje. Tri izžrebane ankete
bodo prejele simbolično nagrado. Imena nagrajencev bodo objavljena na oglasni deski
KS Zlato polje v petek, 19. januarja 2018, nagrajenci pa obveščeni o prevzemu nagrad po
telefonu ali elektronski pošti.
Zapisala Mojca Rozman – LU Kranj
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Obiščite novo
prodajno mesto
Telekoma Slovenije
v Qlandiji Kranj!

Z nakupom na
prodajnem mestu
v Qlandiji Kranj

podpirate
Štefana
Hadalina

QLANDIA KRANJ

TOLEA d.o.o. | T: 031 316 000 | mega.phone4@siol.net
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Prijatelji, znanci, predstavniki lokalnih skupnosti ter seveda naše krajanke in krajani!

Ob koncu leta radi vsaj za hip pogledamo nazaj, na prehojeno pot od januarja do
decembra in se spomnimo, kaj smo v tem času dobrega, predvsem pa koristnega
postorili, ter usmerimo pogled tudi naprej, v novo leto. Opravljeno delo nam je
vsekakor lahko v zadovoljstvo, a novi izzivi so motivacija in usmeritev za prihodnost –
biti še boljši. V smislu, da izpolnjujemo svoje poslanstvo, pomagati sočloveku,
varovanju življenja in premoženja, nam je še vedno osnovno poslanstvo.
Neskromno, toda brez prevzetnosti in pretirane samovšečnosti menim, da smo z
rezultati letošnjega leta lahko zadovoljni, saj je na vseh področjih policijskega
obravnavanja, tako posredovanja kot ukrepanja opaziti upadanje v primerjavi z
lanskim letom. Skupaj smo prepoznali kar nekaj odklonilnih pojavov na območju vaše
krajevne skupnosti, kjer ste pripomogli pri identifikaciji storilcev prekrškov, celo
kaznivih dejanj … ter s tem pripomogli k bolj varni in mirni soseski, v kateri živite. Z
vašimi pripombami in pobudami smo skupaj z Mestno občino Kranj pripomogli k
postavitvi nekaj prometne signalizacije, talnih označb za bolj praktično in namensko
odvijanje tako mirujočega kot tekočega prometa. Z vašo pobudo se je uredil tudi
prometni tok na Levstikovi ulici in ulici Franca Rozmana Staneta,….
Zato gre ob koncu leta – vsem skupaj in vsakemu posebej – naša in tudi moja
iskrena in globoka ZAHVALA za vaš dragocen prispevek, uvidevnost, razumevanje in
nesebično pomoč pri odpravljanju vseh vrst ovir, ki jih življenjske preizkušnje
postavljajo vaši krajevni skupnosti. Ob tem moram poudariti, da naše policijsko delo
v skupnosti ni samo preventivno, ampak tudi represivno in moramo se zavedati, da
se zaupanje ljudi lahko izgubi že z majhnimi napakami. Zaradi navedenega moramo
pri opravljanju nalog vedno imeti v mislih temeljno poslanstvo policije – policija služi
ljudem.
Marsikaj nam je s skupnimi napori in prizadevanji uspelo, a hkrati je potrebno še
veliko postoriti na tem področju. Ob zavedanju, da lahko računam in se zanesem tudi
na vas, je tako mojim sodelavcem kot meni osebno toliko lažji in prijaznejši izziv.
Z najboljšimi mislimi vam želim doživete praznične dni ter veliko sreče, zdravja in
uresničenih pričakovanj v letu 2018.
Damjan Nartnik
vodja policijskega okoliša KS Zlato Polje in Vod. stolp
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Leto 2017, ki se počasi poslavlja, je bilo za OŠ Helene Puhar Kranj izredno uspešno na
več področjih. V tokratnem prispevku pa bi izpostavil novosti, ki smo jih pridobili z
rekonstrukcije šole. Ob ugotovitvah, da OŠ Helene Puhar Kranj ni prilagojena potrebam
učencev, ki obiskujejo našo šolo, smo za pomoč prosili MOK. Predstavili smo jim naše
ugotovitve in predlagali, kaj bi bilo potrebno narediti, da bi šola uporabnikom omogočala
dostop do vseh prostorov in jim bila bolj »prijazna«. Na MOK so se zelo hitro odzvali
in ukrepali. Zagotovili so potrebna sredstva, izpeljali vse, kar je potrebno za realizacijo
projekta in poskrbeli, da je bila rekonstrukcija OŠ Helene Puhar Kranj izvedena hitro in
kvalitetno.

Zdaj, ko je minilo že nekaj mesecev od začetka novega šolskega leta, vam lahko
potrdimo, da smo zaposleni in učenci nad posodobitvijo šole navdušeni in vse pridobitve
z veseljem uporabljamo. Po rekonstrukciji (vgradnji dvigala, izgradnji hodnika in sanitarij
za invalide v nadstropju, gradnji dodatne učilnice...) je prvič po letu 1973, ko je bila šola
zgrajena, tudi 1. nadstropje šole dostopno vsem uporabnikom. S to rekonstrukcijo je bil
za vse nas narejen res velik korak.
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V letu 2017 smo zelo dobro sodelovali tudi z različnimi donatorji in sponzorji. Z donacijo
slikarja Janeza Štrosa smo opremili senzorno sobo in naredili čutno pot na šolskem vrtu,
Sava Goodyear nam je naredila novo zunanjo učilnico, z donacijo Zavarovalnice Triglav
smo nakupili garderobne omarice za učence višjih razredov, z donacijo Lions Kluba Brnik
smo posodabljali šolski vrt in plačali dodatne spremljevalce za šolo v naravi, ob koncu
leta nam lutkovno predstavo že tretjič donira Domača peka iz Ljubljane. Poleg tega nam
je ob koncu leta MO Kranj zagotovila še nekaj sredstev, da smo lahko povečali glasbeno
učilnico.

Z novostmi smo vsem deležnikom omogočili še bolj kvalitetne pogoje za delo. Ni pa nam
še zmanjkalo idej, tako da sem prepričan, da bo tudi v naslednjem letu na OŠ Helene
Puhar Kranj veliko novega.
Janez Cuderman – ravnatelj
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na osnovni šoli
Franceta Prešerna
o čem se pogovarjamo na svetu staršev?
Ena od pogostih tem naših sej sveta staršev je prehrana. Malo nenavadno verjetno za
tistega, ki s šolo nima veliko stika. Morda bi si mislil, kaj pa učenje, znanje, poučevanje,
preizkusi znanja …

Prehrana je ena od dejavnosti šole, tako kot organizacija prevozov, ekskurzij, taborov,
šole v naravi, kot delovanje knjižnice, jutranje in popoldansko varstvo otrok, zdravstveni
pregledi, obiski kulturnih ustanov in prireditev, plavalne šole – vsega, česar drugi šolski
sistemi po svetu ne poznajo.
Do leta 1996 smo hrano dobivali iz kuhinje ene od kranjskih šol, vendar je bila cena
prehrane tako visoka, da smo imeli z vsakim obrokom izgubo. Cena kosila je bila enaka,
kot so ga oni računali staršem, mi pa smo morali hrano še sami pripeljati in postreči ter
nato vse počistiti. Tako smo prekinili sodelovanje in na razpisu se je javil sedanji
dobavitelj, ki je postavil sprejemljivo ceno in staršem zdaj ni treba prispevati za papirnate
serviete in vse, kar sodi k temu, da pride obrok na mizo. Kosila so namreč ekonomska
kategorija in razen ene kuharice v kuhinji, ki je plačana za pripravo malice, so vsi dodatni
delavci v kuhinji plačani iz dobička, ki ga ustvarimo s kosili. Ravno tako tudi režija, ki je je
zaradi vseh varnostnih mehanizmov pri pripravi prehrane prav toliko kot v vsaki drugi
kuhinji. Glede na to, da se hrana pripravlja in deli otrokom, je tega še toliko več. Tudi za
večino opreme in pribora moramo poskrbeti iz dobička od kosil. Edina kategorija
prehrane, ki v tem primeru ni tržna, je malica.
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Malica se večinoma pripravlja v matični kuhinji. Nareže in razdeli se hrana, ki je
pripravljena v kosih, ali pa kuharice pripravijo posode, v katere damo namaze. Prav tako v
šoli pripravimo napitke, mlečni riž ali zdrob. Hrano nam pripeljejo dobavitelji direktno.
Precej je kmetov in domačih pridelovalcev, ki pripeljejo svežo ekološko hrano. Pridelki, ki
jih razdelimo v okviru »Sheme šolskega sadja in zelenjave«, so iz ekološke pridelave. Vsa
hrana je tako tudi sledljiva.
Kosila se skuhajo v centralni kuhinji bolnišnice Golnik in jih v termo posodah pripeljejo v
šolo. Tu se izmeri temperatura, ki ne sme biti nižja od 70 stopinj, posode pa se preložijo v
vodne kopeli, od koder delavke delijo obroke. Tudi v kopelih je temperatura 70 stopinj.
Hrano razdelimo v dveh urah.
Iz bolnice dobimo tudi številne dietne obroke, ki jih razdelimo otrokom, ki imajo za to
zdravstvene razloge. Vegetarijanci in tisti, ki imajo verske ali druge zadržke, vsakokrat
lahko prilagodijo obrok tako, da jim ustreza – za kosilo imamo namreč dva različna
obroka.
Jedilnike pripravi vodja šolske prehrane, ki pozna želje otrok, skupaj s tehnologi podjetja,
ki pripravljajo in nadzirajo hrano. Vse je tudi natančno zapisano v smernicah za šolsko
prehrano, ki jih je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, in v Zakonu o šolski prehrani.
Redno nas preverjata Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in Nacionalni inštitut za
javno zdravje. V letu 2013 smo imeli zadnjo natančno kontrolo jedilnikov, vsako leto pa
nekaj nenapovedanih zdravstvenih in sanitarnih kontrol, kjer pregledajo pogoje, higieno in
spoštovanje pravil, ki se imenujejo HACCP. Vzamejo tudi vzorce in jih preverijo. Nekajkrat
letno enako stori tudi interna služba podjetja.

In sedaj nekaj o naših pogovorih s starši:
Vsako leto je pogovor o prehrani »priljubljena« debata, vedno znova se odpira vprašanje
uporabe industrijskih nadomestkov, kakovosti surovin, kalorične vrednosti in velikosti
obrokov, nizkocenovnih in nepreverjenih dobaviteljev. Vsak ima seveda svojo idejo, kaj bi
bilo najbolje za njihovega otroka. Sam sem bil nekajkrat v kuhinji na Golniku in sem videl,
kako izjemno skrbni sta obe kuharici, ki skrbita samo za naše obroke. Videl sem, kako se
pripravlja hrana in od kod so surovine. Vse je sledljivo in se da v vsakem trenutku preveriti
– občasno tudi se preverja. Velikokrat nam očitajo industrijsko pripravljeno hrano,
nezdrave in instant dodatke, vendar sem se prepričal, da je vse narejeno po naravni poti,
iz naravnih surovin, le da si tu pomagajo z ustrezno tehnologijo, ki je v domačih kuhinjah
ne poznamo.
Res je, da je hrana po dveh urah verjetno drugačna kot pa takoj, ko se pripelje, a s tem
problemom se srečujejo vse šolske kuhinje v Sloveniji in tu nam spet pomaga ustrezna
tehnologija. Drugo pa je težava z različnimi okusi, a to je za nas nekaj normalnega in vsi
se z nečim podobnim spopadamo tudi za družinsko mizo. Že tam nikoli ni moč ustreči
čisto vsem.
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Način uživanja hrane pri kosilu je tako naloga učiteljic v podaljšanem bivanju, ki pri 28
otrocih v oddelku učijo otroke uporabe jedilnega pribora, česar večina otrok v prvem
razredu ne obvlada in kar naj bi se naučili že doma. Potem prevzema hrane, uporabe
serviet, priprave solate iz solatnega bara, ustreznega vedenja za mizo in na koncu mora
seveda vsak pospraviti svoje mesto, pribor in pladnje. Časa ni na pretek, ker je trenutno v
šoli približno 480 učencev, ki so naročeni na kosilo, skoraj vsi učenci pa jedo tudi malico.
Nekaj otrok ima še zajtrk in tisti, ki so v šoli po 15. uri, popoldansko malico v podaljšanem
bivanju.
Vsi si želimo, da bi bili otroci s hrano zadovoljni, a se najdejo učenci, ki jo odklanjajo ali
se iz nje norčujejo, še posebej takrat, ko jim postrežemo s hrano, ki je niso vajeni od
doma. Praviloma je to hrana, ki velja za zdravo in za katero si resnično želimo, da bi je
otroci uživali več. Takrat se veliko hrane vrže stran. Veliko učencev ne moremo prepričati
niti, da bi obrok vsaj poskusili – v teoriji namreč velja, da se hrane navadiš šele po
dvajsetih poskusih. Tako nekako krmarimo med tem, kar je zdravo, in tem, kar otroci radi
jedo, sicer so koši polni zavržene hrane.
Po drugi strani pa na taborih, izletih in športnih dnevih, kljub navodilom šole učenci iz
kovčkov in nahrbtnikov vlečejo pakirano hrano, čipse, piškote, slane arašide, čokolade,
bombone in gazirane napitke. Redke izjeme pa primerno hrano in napitke za na pot.
Jedilniki so objavljeni na spletni strani šole, vsak, ki pa ga zanima, kako delujeta šolska
kuhinja in šolska prehrana, je vabljen na ogled kuhinje na matični šoli ali na Golniku in na
preizkus obrokov.
Vsako leto se vpisujejo novi učenci, z njimi prihajajo njihovi/novi starši in vsako leto
začenjamo zgodbo o šolski prehrani od začetka. Še nihče pa se do sedaj ni odzval
našemu povabilu, naj pride preverit ali poskusit obroke oziroma obiskat kuhinjo na šoli ali
na Golniku.
Aleš Žitnik, ravnatelj
Karmen Podgoršek, vodja prehrane

Drage Kranjčanke in Kranjčani, v prazničnem
decembru in še posebej v času božiča ter
ob novem letu vam želim veliko pozitivne
energije, veselja in radosti.
Kranj skupaj premikamo naprej, ostanite
nasmejani ter se veselite življenja.
Srečno v 2018.
Župan Boštjan Trilar
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Učenci osnovne šole Franceta Prešerna na
mednarodni izmenjavi v Banja Luki
Z Osnovno šolo Franceta Prešerna Kranj
smo se od 20. do 22. oktobra s 6 učenci
iz 7., 8. in 9. razredov odpravili v Banja
Luko, kjer smo se v sklopu projekta
Popestrimo šolo pridružili mednarodni
izmenjavi, ki poteka med Kampusom
Zlato polje in Društvom Slovencev
Triglav Banja Luka. Poleg nas je v Banja
Luko potovalo tudi nekaj dijakov in
učiteljev Gimnazije Franceta Prešerna,
predstavniki Krajevne skupnosti Zlato polje in Centra Korak. V petek nas je v Banja Luki
pričakalo sonce, zato je bil ogled mesta in njegove okolice še bolj prijeten. Turistični
vodič nam je pokazal veliko znamenitosti Banja Luke in povedal nekaj o njeni zgodovini.
Odpeljali smo se tudi v prelep kanjon reke Vrbas. Osnovnošolci so si ogledali Osnovno
šolo Ivo Andrić, potem pa odšli domov vsak k svojemu gostitelju. V soboto dopoldan smo
se udeležili kviza za Slovence v Bosni in Hercegovini, preostanek dneva in tudi ves čas
do odhoda pa so učenci preživeli s svojimi gostitelji. V nedeljo smo se ob kosilu zopet
zbrali in nato odšli nazaj proti Kranju. Učenci so med potjo pripovedovali o svojih
doživetjih pri svojih novih prijateljih in kot kaže, se jim je Banja Luka vtisnila v lep spomin.
Učenci so spoznali, da je Banja Luka mesto zelenja, športa, zabave in predvsem tudi
prijaznih ljudi. Z veseljem se bomo v Banja Luko še vrnili, najprej pa se bomo kot gostitelji
izkazali tudi mi. Naša učenka Maša Bohinc Penček je na kratko zapisala svojo izkušnjo
pri gostiteljih: Bila sem pri štiričlanski družini, z mano pa je bila še gimnazijka. Gostitelji so
naju peljali na večerjo - čevapčiče, potem pa domov. Naslednji dan smo zjutraj odšli na
organizirani kviz, kjer so se otroci iz različnih krajev Bosne in Hercegovine med seboj
pomerili v znanju o Sloveniji. Bila sem presenečena, da so tako majhni otroci znali skoraj
več od mene. Po kvizu smo šle punce še skupaj na kavico, potem pa domov na kosilo, ki
je bilo obilnejše kot moj celomesečni jedilnik. Po kosilu smo se malo spočili, nato pa se
odpravili v nekakšen muzej v naravi, ki je prikazoval življenje v tistih krajih v preteklosti.
Bilo je zelo zanimivo in poučno. Zvečer smo se odpravile na sprehod (šle ven s fanti) in
spoznale še Banjo Luko v temi. Zjutraj smo vstale malce bolj zgodaj, popile njihovo
najbolj poznano kavico ter se odpravile v shoping. Bilo je zelo zabavno, a je minilo
prehitro. Mami gostiteljic nam je še spakirala malico, nato pa smo se odpravili na
najdaljšo vožnjo v življenju. Odrinili smo ob 2h popoldne, prispeli pa ob polnoči. Bilo je
zelo dolgo potovanje. A za to, kar smo videli in doživeli, je bilo vredno potrpeti.
učiteljica Maja Habjan in učenka Maša Bohinc Penček
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Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj, Slovenija

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru bo v prihodnjem letu 2018
praznovala častitljivih 60 let delovanja in razvoja v Kranju in širše. Kot ustanovna članica
Univerze v Mariboru je vse do danes razvijala področje organizacije in managementa in
se kot vodilna na omenjenem področju močno pozicionirala ne le v slovenskem temveč
tudi mednarodnem okolju. Poslanstvo fakultete so študijski programi in pedagoški
proces, pa tudi raziskovalno in znanstveno delo ter strokovni razvoj in usmerjenost v
povezave z gospodarstvom in negospodarstvom. Vse to so dejavnosti, ki jih fakulteta
vseskozi razvija in pripomore k večji stopnji znanja tako lokalnega kot tudi širšega okolja.
V največji meri smo ponosni na zaposlene, ki prispevajo k temu, da se fakulteta razvija in
usmerja svoje poslanstvo v smer trendov, ki jih narekuje področje organizacije in
managementa. Predvsem pa bi želeli izpostaviti vse študente vseh stopenj študija ter
diplomante, saj so le-ti eni naših glavnih ambasadorjev študijskih programov.
Pred koncem letošnjega leta bi vam želeli predstaviti nekaj ključnih dogodkov, ki so se v
letu 2017 odvijali na fakulteti:
Mesec januar 2017
- Fakulteta za organizacijske vede UM ima akreditirane študijske programe pri
Evropski akreditacijski hiši ECBE, kar pomeni, da so vsi diplomanti s svojo
diplomo prepoznavni tudi v drugih državah Evropske unije in kot taki eni redkih
slovenskih diplomantov, ki se lahko s tem pohvalijo. V mesecu januarju je
fakulteta uspešno podaljšala akreditacijo študijskih programov ECBE do konca
maja 2020
- Ob Rektorjevem dnevu UM so tudi naši zaposleni prejeli nagrado in priznanje
Univerze v Mariboru za znanstveno in raziskovalno, umetniško in izobraževalno
delo ter nagrado za uspešno, prizadevno in strokovno delo ter vrhunski prispevek
fakultete. Med prejemniki so bili dr. Anja Žnidaršič, dr. Matjaž Maletič in Klemen
Methans.
- Kot vsako leto smo sodelovali na Informativi, izvajali delavnice za dijake in izvedeli
kar nekaj predstavitev po srednjih šolah, organizirali dogodek Študent za en dan
in izvedeli tekmovanje v reševanju študije primera za dijake.
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Konec meseca januarja je na okrogli mizi pod vodstvom dr. Zvoneta Balantiča
potekala razprava o vlogi ergonomije in pomenu varstva pri delu, na kateri so
sodelovali vidni predstavniki s področja ter študenti fakultete.
Mesec februar 2017
- 1. februarja smo na fakulteti gostili udeležence doktorskega modula integralne
ekonomije v sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo.
- Izvedli smo podelitve diplomskih listin in priznanj najboljšim študentom, ki so se
uvrstili na Dekanovo listo zaradi najboljših dosežkov v letu 2016/2017.
- Ob slovenskem kulturnem prazniku smo na fakulteti gostili Akademijo – Sledi
poeta 2017, kjer so se nam pridružili in aktivno sodelovali tudi ravnatelj in dijaki
Gimnazije Kranj.
- Izvedli smo informativni dan za bodoče študente.
- Potekala je slavnostna otvoritev Laboratorija za inženiring poslovnih in
produkcijskih sistemov FOV UM, ki so ga pod vodstvom dr. Tomaža Kerna
postavili člani Katedre za inženiring poslovnih in produkcijskih sistemov.
Mesec marec 2017
- Tradicionalno je v Portorožu potekala 36. mednarodna znanstvena konferenca o
razvoju organizacijskih znanosti, kjer je poleg tradicionalnih sekcij potekal tudi
dogodek skupaj z Uradom za poslovno odličnost, Ministrstvom za javno upravo
in drugimi – Poslovna odličnost ter dogodek vezan na področje Managementa v
športu, na katerem je sodelovala tudi ministrica za izobraževanje dr. Maja
Makovec Brenčič.
- V Portorožu smo tudi podpisali bilateralni dogovor s fakulteto iz Makedonije.
Mesec april 2017
- Naši študenti so se uspešno udejstvovali na natečaju Jaz, ti, mi za Slovenijo.
- Izvedena je bila strokovna ekskurzija v Muzej za arhitekturo.
- V okviru projekta »Po kreativni poti do znanja« so se člani laboratorija KibLab dr.
Andrej Škraba in dr. Davorin Kofjač skupaj s študentsko projektno ekipo udeležili
delovnega sestanka v podjetju Gorenje gospodinjski aparati, d. d.
Mesec maj 2017
- Na Šolskem centru Kranj so profesorji katedre za informacijske sisteme v okviru
podjetniškega tedna izvedli delavnice.
- Potekal je karierni dan in Javna tribuna o razvoju študija na FOV UM.
- Tudi na fakulteti se zavedamo pomena vzdrževanja okolja, zato fakulteta vsako
leto v mesecu maju organizira čistilno akcijo in tako je bilo tudi letošnje leto.
- Člani katedre za informacijske sisteme so ustanovili laboratorij Desetka.
- Sklenjenih in podpisanih je bilo kar nekaj projektov v domačem in tujem okolju.
Mesec junij 2017
- Mesec junij je tudi tradicionalni mesec za organizacijo konference o elektronskem
poslovanju na Bledu.
- Podeljene so bile diplomske listine novim diplomantom.
Mesec julij 2017
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Zaključilo se je nekaj projektov z gospodarstvom, vzpostavljeni so bili novi
projekti.
- Uspešno je bila izvedena delavnica s področja metodologije.
Mesec avgust 2017
- Potekal je informativni dan.
Mesec september 2017
- Organizacija oz. sodelovanje na mednarodnem simpoziju o operacijskih
raziskavah.
- Organizirana je bila delavnica ESGI-SI skupaj s Fakulteto za strojništvo UL in MINET-a.
- Na Vegovi gimnaziji je potekal Teden podjetništva, v okviru katerega sta dr.
Robert Leskovar in dr. Alenka Baggia izvedla delavnico o delu z orodjem Oracle
APEX.
- Vrhunski dosežek naših profesorjev – objava v reviji z impact faktorjem 5,715.
Članek so objavili dr. Damjan Maletič, dr. Matjaž Maletič in dr. Boštjan Gomišček.
- Izvedba delavnice Poslovna angleščina.
Mesec oktober 2017
- Novo študijsko leto, novi študenti in srečanje obstoječih študentov.
- Nov študijski program Management v športu je vpisal in povabil v klopi nove
študente, med katerimi je kar nekaj vidnih predstavnikov vrhunskih slovenskih
športnikov.
- Uvajalni teden na FOV UM.
- Izvedena okrogla miza Negotovosti in krize, ki je potekala v sodelovanju s
Fraportovo letalsko akademijo.
- Podpis pisma o nameri z organizacijo GS1.
- Potekala je čistilna akcija EKO FOV.
Mesec november 2017
- Na fakulteti je potekala novembrska šola o reševanju študije primera.
- Potekala je podelitev diplom, podeljene so bile listine za najboljše študente, ki so
se uvrstili na dekanovo listo in listine za najboljši raziskovalni dosežek.
- Vzpostavljeni so bili novi sporazumi in novi projekti o sodelovanju z
gospodarstvom.
Mesec december 2017
- Potekalo je tekmovanje v reševanju študije primera.
- Prijavljeni so novi projekti.
- Na fakulteti se bo leto zaključilo s presekom dogodkov leta in manjšo pogostitvijo
ter druženjem za zaposlene in upokojence fakultete.
To je samo nekaj utrinkov in dogodkov, ki vam omogočajo, da pokukate skozi vrata naše
in vaše fakultete. Prepričani smo, da v lokalnem okolju tudi s povezovanjem z ostalimi
institucijami delamo odlično in vse to lahko dosegamo tudi z umeščenostjo v okolje, ki
nam vse to omogoča.
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Vsekakor vas vabimo, da se nam pridružite v prihodnje na slavnostnih dogodkih
rojstnega dne, ki ga bomo slavili čez vse leto 2018 in tudi na vseh ostalih prireditvah, ki jih
na fakulteti organiziramo.
Za konec pa: »Srečno, veselo, zdravo, živahno in vednosti polno leto 2018 vsem

krajankam in krajanom Zlatega polja«.
doc. dr. Polona Šprajc
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SREDNJA EKONOMSKA, STORITVENA IN
GRADBENA ŠOLA - USMERJENA V
TRAJNOSTNI RAZVOJ
Na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli, katere
lokacija se nahaja na Cesti Staneta Žagarja 33 v Kranju,
izvajamo pestro paleto poklicev. Izobražujemo na treh
izobraževalnih področjih v petih izobraževalnih nivojih: v
nižjem poklicnem izobraževanju, srednjem poklicnem
izobraževanju,
srednjem strokovne izobraževanju,
poklicno-tehniškem izobraževanje in poklicnem tečaju.
Na področju ekonomije, uprave in trgovine
izobražujemo za poklice ekonomskega tehnika,
administratorja in prodajalca, na področju storitev za
Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola poklic frizer, na področju gradbeništva za poklice
vsi poklici pod eno streho.
gradbenega tehnika, slikopleskarja-črkoslikarja, pečarjapolagalca keramičnih oblog in pomočnika pri tehnologiji gradnje, v primeru vpisa pa tudi za poklica tesar
in suhomontažer.
Preko vizije šole, da spoštovanje in znanje uresničujeta naše sanje in operativnega ter strateškega cilja,
biti odgovoren, skušamo delovati ne samo in zgolj za čas pridobivanja izobrazbe, temveč si prizadevamo
sooblikovati mlade v smeri, da bodo postali odgovorni posamezniki in tvorci družbe, v kateri bo možno
ustvarjati in prijetno (so)bivati.
Zavedamo se, da je za zaposljivost in poklicno uspešnost naših dijakov v teoretični in praktični del pouka
potrebno vključevati tako sodobne didaktične pristope, kakor tudi razvijanje poklicnih kompetenc in
kompetenc evropskega referenčnega okvira.
Zato se vključujemo v projekte, v katerih
učitelji pridobivajo znanja s področja sodobnih
trendov
poučevanja
in
razumevanja
pedagoškega dela (Učenje učenja s
samoregulacijo učenja).
Poleg sodobnih pristopov poučevanja v pouk
vpletamo veščine poklicnih kompetenc. Velik
poudarek dajemo razvijanju kompetence
podjetnosti, pa tudi podjetništva. Da smo pri
Ekipa, ki je zasnovala poslovno idejo javnega pepelnika Mr.
tem uspešni, dokazujejo naši dijaki, ki s svojimi
Nico Tine
inovativnimi idejami dosegajo zavidljive
uspehe in se uvrščajo v sam vrh državnih
tekmovanj in natečajev podjetnosti in podjetništva. Izredno uspešni so bili dijaki z inovativno idejo
javnega pepelnika Mr. Nico Tineta (uvrstili so se med tri najboljše poslovne ideje) ter z inovativno
aplikacijo Grade.me (uvrstitev med deset najboljših poslovnih idej v državi).
Vrsto let sodelujemo na mednarodnem tekmovanju Več znanja za več turizma, kjer dijaki svoje projektne
ideje uresničijo s konkretno storitvijo, kakršna je bila lanskoletna poslovna ideja z naslovom Z vlakom
okoli Alp. Ideja, kako aktivno preživeti dopust, je bila dopolnjena z vsemi potrebnimi zemljevidi,
informacijami bivanja in ostalimi informacijami, logističnimi kakor tudi turističnimi, ki jih popotnik
potrebuje.
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V smislu trajnostnega razvoja posameznika smo vsako leto izredno veseli tistih dijakov, ki dosegajo odliko
pri zaključevanju izobraževanja, letnika ali pa svoje znanje in veščine izkažejo na tekmovanjih. Skoraj
vsako leto se razveselimo zlatega maturanta. V šolskem letu 2016/17 je bila zlata maturantka Ana
Stamenkovska.
Da dosegajo zavidljivo raven znanj in poklicnih
veščin, so dokazali dijaki, ki so v lanskem šolskem
letu osvojili zlata priznanja. Na področju prodaje
blaga sta se izkazala Ariana Abdić Kralj in Jošt Šubic.
Jaka Maradin je izkazal visoko raven znanj na
področju računovodstva, Matic Likar pa odlično
znanje angleščine.
Našo šolo obiskujejo tudi odlični športniki. Omenila
bi le tiste, ki dosegajo vrhunske rezultate na
mednarodnem ali državnem nivoju. Timi Zajc je v
lanski tekmovalni sezoni osvojil 1. mesto na
Svečana podelitev spričeval poklicne mature, 5. 7.
olimpijskih igrah mladih v smučarskih skokih, v
2017. Razredničarka Dnuška Petek, zlata maturantka
letošnji sezoni je postal državni prvak v članski
Ana Stamenkovska in ravnateljica Nada Šmid
kategoriji in že na začetku tekmovalne sezone
dosegel olimpijsko normo. Odlične rezultate dosega
športni plezalec Jure Meglič, trije dijaki naše šole so člani državnih nogometnih reprezentanc: David Zec,
Luka Vuković in Egzon Kryeziu.
Ker se zavedamo, da je pridobivanje izkušenj tako s
področja poklicnih kompetenc, kakor tudi s področja
komunikativnosti,
nastopanja
v
javnosti
in
izpopolnjevanja v znanju tujih jezikov pomembno,
dijakom omogočamo udeležbo na mednarodnih
izmenjavah in različnih kampusih. V lanskem šolskem letu
se je ekipa slikopleskarjev z mentorico udeležila
mednarodnega kampusa v belgijskem Antwerpnu, kjer so
spoznavali najsodobnejše materiale in tehnike svojega
strokovnega področja.
Sprejem Timija Zajca po osvojitvi zlata na
olimpijskih igrah mladih v smučarskih skokih

Ekipa dijakinj je s predstavitvijo učnega podjetja
Bimlek in Z vlakom okoli Alp od 1. do 4. 6. 2017
zastopala našo šolo na mednarodnih dnevih
podjetništva v srbski Sokobanji.

Predstavitvena stojnica učnega podjetja SESGŠ v
Sokobanj (Srbija) od 1. do 4. 6. 2017

V češki Jihlavi se je v letošnjem novembru (od 5. do
7. 11. 2017) ekipa dijakinj in dijakov frizerskega
programa udeležila mednarodnega tekmovanja
frizerskih šol. Izkušnja je bila izredno pozitivna, saj
so se s svojimi kreacijami uspešno postavili ob bok
ostalim udeležencem iz osmih držav.
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Kreacije naših mladih frizerjev – Jihlava (Češka),
od 5. do 7. 11. 2017
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Teoretična znanja se s praktičnim poukom
in opravljanjem praktičnega usposabljanja pri delodajalcih dodobra osmislijo in
rezultirajo v kvalitetnem doseganju
poklicnih kompetenc. Za razvoj le-teh je
zagotavljanje učnih mest pri delodajalcih
še kako pomembno. Zato na šoli
posvečamo veliko pozornosti oblikovanju
in vzdrževanju mreže delodajalcev, saj so
delodajalci izredno pomemben člen v
shemi poklicnega in strokovnega
izobraževanja. Na šoli izvajamo tudi
mobilnost naših dijakov. Preko projekta
Erasmus+ odhajajo dijaki na štiritedensko
praktično usposabljanje na Finsko,
Dansko, Belgijo, v letošnjem šolskem letu
se dogovarjamo za izmenjave še s
Španijo, Češko in Veliko Britanijo.

Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola (SESGŠ) je vključena v projekte, preko katerih želimo
delovati trajnostno. Projektna področja delovanja so različna: področje preventive, podjetništva,
spodbujanje branja, humanitarnosti. Cilj vseh teh projektov je pridobivanje novih znanj in veščin, z
vpetostjo v projektne aktivnosti želimo dijakom pomagati prebroditi burna najstniška leta in jim pomagati
oblikovati pozitivno samopodobo, pri osebnostnem razvoju pa jim pomaga tudi vključevanje v aktivnosti
za kvalitetno preživljanje prostega časa, kot je npr. vključevanje v mednarodni projekt MEPI.
Vse od začetka izvajanja projekta Rastemo s knjigo, katerega cilj je spodbujati mlade k branju in
obiskovanju splošnih knjižnic, izvajamo aktivnosti projekta in ga nadgrajujemo s projektom OBJEM. Z
dejavnostmi projekta OBJEM (ozaveščanje, branje, jezik, evalvacija, modeli) bomo skušali izoblikovati
model posodobitve šolske knjižnice, predvsem pa poiskati način, kako dijakom še bolj približati knjižnico
in branje, saj je ravno bralna pismenost temeljna veščina razumevanja šolske snovi in posledično učne
uspešnosti.
Ker smo na šoli prepričani, da je potrebno dijake usmerjati v konkretne aktivnosti, ki naj bi razvijale
veščine za življenje tako v poklicnem kakor tudi v osebnem smislu, smo se pred leti lotili projekta šolskega
vrta in šolskega sadovnjaka.
Dijaki gradbenih poklicev so izdelali visoke grede, ostali so poskrbeli, da so visoke grede bile zasajene in
da so obrodile. Na gredah šolskega vrta uspevajo razne začimbe, jagode, ameriške borovnice, maline in
še kaj bi se našlo. V šolskem sadovnjaku smo zasadili avtohtone vrste sadnega drevja, ki bo sčasoma tudi
obrodilo. Za šolski vrt in sadovnjak pod mentorstvom učiteljev skrbijo dijaki sami.

Priprava visokih gred. Šolski sadovnjak.

Septembra 2016 je naše večletno delovanju na področju trajnostnega razvoja bilo prepoznano in
nagrajeno z osvojitvijo mednarodnega znaka EKO ŠOLE – zelene zastave. Na slavnostni podelitvi na Brdu
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smo jo prejeli iz rok predsednika vlade g. Mira Cerarja in direktorja Eko šole Gregorja Cerarja. Vsebine
okoljske vzgoje in trajnostnega razvoja so postale tudi del odprtega kurikula.
V aprilu 2018 bomo na šoli izvedli projektni teden z
okoljskimi vsebinami, konec aprila 2018 pa projektni
dan »Dan zdravja in športa na SESGŠ«. Ta dan se
bodo vrstile delavnice z vsebinami zdrave prehrane,
zdravega načina življenja, biološko pridelave hrane,
podkrepljene pa bodo s športnimi aktivnostmi, brez
katerih težko govorimo o zdravem načinu življenja.
Poleg mnogih dejavnosti in projektov, ki jih sicer
nisem omenila, pa bi želela izpostaviti še delovanje
naših dijakov na humanitarnem področju. Vsako leto
v začetku decembra pripravijo dijaki kulturni
program in obiščejo varovance doma upokojencev
v Kranju.
Za dobri namen vsako leto na šoli zbiramo plastenke,
zamaške, oblačila, hrano, stare mobilnike, baterije…
Dijaki slikopleskarji vsako leto v okviru državnega
tekmovanja sodelujejo v humanitarni akciji:
prepleskali so prostore kranjske porodnišnice, doma
v Veržeju..
S Centrom za socialno delo Kranj smo sodelovali v
humanitarni akciji prenove doma na Drulovki,
pravkar pa smo zaključili humanitarno akcijo
obnovitve prostorov Unicefa, kjer so dijaki
pridobivali konkretne praktične izkušnje na terenu.

Slavnostna podelitev mednarodnega znaka Eko šole –
zelene zastave.

Del kulturnega programa za varovance Doma
upokojencev Kranj.

Da so naši dijaki zelo srčni, dokazuje tudi letošnja
humanitarna akcija zbiranja hrane in sredstev za
osebno higieno. Akcija je stekla na samoiniciativno
pobudo dijakov na dijaški skupnosti, organizacijo in
izvedbo pa so prevzeli dijaki 1.a in 2.a oddelkov
programa ekonomski tehnik. Zbrana živila bodo
podarjena družinam v naši neposredni okolici, ki so
se zaradi spleta življenjskih okoliščin znašli v
nezavidljivi stiski in trenutno nerešljivi situaciji.
Ko se oziram po prehojeni poti mandata, me kljub
takšnim in drugačnim vsakodnevnim tegobam in
situacijam iskreno razveseljuje dejstvo, da smo s
svojim delovanjem dosegli zavidljive uspehe. Mirno
lahko zapišem, da sem resnično ponosna na vse, ki so sooblikovali in s svojim delovanjem še doprinašajo
k resnično trajnostnemu razvoju ne samo šole, temveč vseh njenih deležnikov - nas samih, staršev,
socialnih partnerjev, predvsem pa naših najpomembnejših, naših dijakov.
Pleskanje prostorov Unicefa v Ljubljani.

Ravnateljica SESGŠ, OE ŠC KRANJ:
Nada Šmid, prof.
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Na Gimnaziji Franceta Prešerna Kranj smo s predstavitvijo avtonomne šolske
torbe na 2. svetovnem kongresu UNESCO uspešno zaključili projekt
MyMachine. Naši dijaki so v okviru projekta pridobili izkušnje z delom v
robotiki in visoki tehnologiji, hkrati pa so bili vključeni v izdelavo produkta,
avtonomne šolske torbe, od same začetne ideje do končne izvedbe.
Projekt MyMachine spodbuja
ustvarjalnost v izobraževanju, in
sicer tako, da preko povezovanja
vseh stopenj izobraževanja in
industrije omogoča uresničitev
idej
otrok.
Osnovnošolci
predlagajo idejo za sanjski stroj,
študentje načrtujejo, dijaki pa ga
izdelajo. Projekt omogoča, da
ideje mladih »izumiteljev« v vrtcih
in osnovnih šolah s pomočjo
študentov, dijakov in industrije
postanejo resničnost. Projekt MyMachine izvira iz Belgije in se izvaja od leta 2008, v
Sloveniji pa poteka od leta 2014 ob pomoči Inštituta »Jožef Stefan« Ljubljana.
Pred dvema šolskima letoma smo na Gimnaziji Franceta Prešerna pod vodstvom
profesorja fizike in ob sodelovanju študentov pristopili k projektu MyMachine. Zaradi
zahtevnosti projekta smo se odločili, da delo razdelimo na dve šolski leti. Delo je potekalo
v naslednjih korakih:
V prvi fazi so učenci tretjega razreda OŠ Predoslje predlagali številne ideje, jih narisali ter
opisali željeno delovanje sanjskega stroja. Študenti fizike, strojništva in elektrotehnike so
nato pregledali otroške ideje in izbrali tisto, ki je bila najzanimivejša, izvedljiva, hkrati pa
aktualna. Izbrali so šolsko torbo, ki bo na podlagi senzorjev samostojno sledila učencu na
poti v šolo. Ideja avtonomne šolske torbe jim je bila zanimiva, saj bi rešila problem
pretežke torbe marsikateremu učencu nižjih razredov, še posebej pa bi olajšala življenje
gibalno oviranih otrok. Po ponovnem obisku OŠ Predoslje so učenci določili ime šolske
torbe, spisali pesmico ter iz stiropora in kartona izdelali maketo šolske torbe.
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Podrobnejše delovanje avtonomne šolske torbe sta nato zasnovala dipl. fizika Tadej
Legat in Damjan Delač in izbrala potreben material za samo izvedbo.
Naši dijaki so na podlagi zasnove in
predlaganega delovanja izdelali in realizirali
idejo avtonomne šolske torbe. Aljaž Plahuta in
Tadej Hrovat sta se pod mentorstvom Tadeja
Legata učila uporabe in programiranja
elektronike, na podlagi katere deluje avtonomna
šolska torba. V okolju Arduino sta programirala
infrardeče senzorje, ki so nameščeni na torbi ter
zaznavajo signal infrardečega oddajnika, ki ga
učenec drži v roki. Poleg infrardečih senzorjev, s
pomočjo katerih šolska torba samostojno sledi
učencu na poti v šolo, pa sta dijaka
programirala tudi ultrazvočne senzorje, ki
preprečujejo zaletavanje torbe v ovire in
morebiten padec s pločnika. Spoznavala sta
tudi uporabo litij – ionskih baterij ter krmilila električne motorje. Dijaka sta v programu
Solidworks samostojno zmodelirala avtonomno šolsko torbo ter model posredovala v
podjetje Elan, v katerem so lesene dele šolske torbe rezkali, sestavljanje torbe pa so
prepustili našim dijakom. Izdelava avtonomne šolske torbe je poleg programiranja in
modeliranja šolske torbe zahtevala tudi učenje ročnih spretnosti, kot so spajkanje,
ukrivljanje pleksi stekla, delo z orodji ter izdelavo sprednjega odbijača (angl. bumper)
torbe, ki zazna dotik torbe ob oviro in omogoča ustavljanje torbe ob nezaželenem trku.
V mesecu juniju smo projekt zaključili ter ga
septembra predstavili na 2. svetovnem
kongresu o prosto dostopnih izobraževalnih
virih UNESCO. Kongres je bil organiziran v
Ljubljani v Cankarjevem domu, na
katerem smo delovanje avtonomne šolske
torbe uspešno demonstrirali.
Tadej Legat, mag. prof. fizike
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Turizem je pomemben dejavnik
razvoja lokalnega podjetništva.
Oblika turizma, ki prinaša dobrobit
lokalnemu
gospodarstvu
(ne
multinacionalkam) in prebivalcem
ter spoštuje lokalno kulturo, se
imenuje
odgovorni
turizem.
Letošnjo jesen so dijaki Gimnazije
Franceta Prešerna skupaj z vrstniki
iz Litve, Bolgarije in Češke v okviru
projekta Erasmus+ - Odgovorni
turist varuje raznolikost kultur, ljudi in okolja kot odgovorni turisti raziskovali lokalno
ponudbo podjetij v Sloveniji. Naša dežela je dovolj majhna, da lahko z nekajdnevnim
potovanjem spoznaš in raziščeš njeno raznolikost in nam je uspelo izvesti zanimivo
krožno potovanje z vlakom iz Ljubljane v Koper, nato do Mosta na Soči in skozi predor v
Bohinjsko Bistrico na Gorenjsko.
Naši gostje, ki večinoma prihajajo iz večjih mest, so bili navdušeni nad lepo pokrajino, a
so nam povedali, da je največji vtis na njih naredilo sodelovanje z domačini, ki so jim
predstavili lokalno kulturo in svoje podjetje. Veliko aktivnosti smo organizirali, pri tem so
bili zelo aktivni gostiteljski dijaki z Gimnazije Franceta Prešerna, ki so v okviru
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omenjenega projekta že bili tako v Litvi kot Bolgariji in na Češkem. Na kratko opišimo le
nekatere naše aktivnosti: v Ljubljani smo obiskali tržnico, v Kopru pa festival Sladka Istra,
udeleženci so v skupinah poiskali lokalne pridelovalce in jih intervjuvali o tem, kako je
voditi lastno malo podjetje. V Drugi violini, restavraciji v stari Ljubljani, v kateri strežejo
ljudje s posebnimi potrebami, so nam skuhali kosilo. Kako so za naravovarstven uspeh
potrebne tudi podjetniške veščine, smo se naučili med vodenim ogledom v naravnem
rezervatu Škocjanski zatok; tu je namreč Društvu za opazovanje in preučevanje ptic sredi
urbanega koprskega prostora uspelo ponovno vzpostaviti že skoraj uničeno biotsko
pestrost. V dolini Soče so nam med seboj povezani lokalni turistični ponudniki organizirali
nepozaben dan.
Obiskali smo dve ekološki kmetiji, Lovrčevo v Čadrgu pri Tolminu in Šlibarjevo v Kovorju
pri Tržiču. Ekološke kmetije so dober primer, kako lahko turistom omogočimo umik iz
hrupnega mesta v umirjeno okolje, jim pokažemo način življenja na podeželju in jim
ponudimo domačo hrano. Na Gorenjskem so gostiteljski dijaki svoje vrstnike peljali v svoj
kraj in jim ga predstavili.
Slovenija je bila že ob več priložnostih proglašena za najbolj trajnostno in zeleno
destinacijo na svetu, zato je veliko priložnosti, da se tuji gostje tudi kaj naučijo od nas.
Mala lokalna podjetja se lahko razvijejo na tak način, da ponudijo gostom najbolj
avtentične in preproste stvari, značilne za njihovo okolje, ki so drugačne od vsakdana
turistov.
»Popotniki in turisti ne bi smeli kupovati v supermarketih, hrano bi morali kupovati pri
lokalnih ponudnikih in poiskati bi morali lokalne prevoznike ter ponudnike prenočišč. To je
odličen način, da podpreš lokalno skupnost in pogosto spoznaš nove, zanimive ljudi.
Upam, da se bom nekega dne vrnila v Slovenijo in ponovno srečala ljudi, ki sem jih
spoznala,« je v svojih utrinkih s potovanja zapisala dijakinja iz Litve.
Romana Čemažar, koordinatorica projekta na Gimnaziji Franceta Prešerna
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V VDC Kranj se tudi ob izteku leta 2017 lahko zadovoljno ozremo na
kakovostno izvajanje socialnovarstvene storitve ter prepletanje
strokovnih vsebin z dodatnimi vsebinami, katerih cilj je zadovoljstvo
uporabnikov in s tem prispevek k dvigu kakovosti njihovega življenja .
Ponosni smo na vse vsebine, ki smo jih izvedli s tem namenom, zlasti pa na dogodek, h
kateremu smo povabili tudi krajane Krajevne skupnosti Zlato polje.
Pomemben del vsebin, ki jih izvajamo poleg socialnovarstvenih storitev, so namreč tudi
vsebine vseživljenjskega učenja uporabnikov in prepoznavanje pomena skrbi za
sočloveka in za okolje. Veliko pozornosti namenjamo okolju, v katerem delamo in živimo,
pri tem pa nam je najpomembneje, da naše uporabnike – odrasle osebe s posebnimi
potrebami, enakopravno vključujemo v aktivnosti in povezovanje z lokalnim okoljem.
Skupaj z uporabniki smo se tako odločili, da se kot javni socialnovarstveni zavod to jesen
pridružimo kampanji o podnebnih spremembah, ki se izvaja v okviru svetovnega projekta
ENO (Environment Online), globalna spletna šola in omrežje za trajnosti razvoj. Cilj tega
svetovnega projekta je, da do konca leta 2017 posadi 100 milijonov dreves, ki hkrati
predstavljajo simbol miru.

V projektu smo prepoznali priložnost, da v naši Krajevni skupnosti Zlato polje, kjer ima
zavod sedež, tudi sami prispevamo droben delček v skrbi za okolje in boljši prihodnosti
za razvoj našega okolja.
Na mednarodni dan miru, 21. septembra, smo priredili dogodek z imenom Sajenje
drevesa miru, ki poteka dvakrat letno po celem svetu, in sicer v mesecu maju in
septembru. Odločili smo se, da v naš park, ki že od nekdaj predstavlja osrednji prostor,
ki povezuje ljudi, zasadimo lipo, ki je hkrati simbol slovenstva, sedaj pa bo trdno
povezovalo tudi našo lokalno skupnost. V ta namen smo k dogodku povabili župana
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Mestne občine Kranj, g. Boštjana Trilarja, krajane Zlatega polja, predstavnike organizacij
in institucij, ki delujejo na Zlatem polju, predstavnike medijev ter številne druge, za naš
zavod pomembne posameznike.
Skozi dogodek zasaditve lipe smo natančno sledili protokolu, ki ga strogo določa
mednarodni projekt. Po uvodnem nagovoru direktorice je zbrane goste nagovoril tudi
župan Mestne občine Kranj, gospod Boštjan Trilar, v nadaljevanju pa je nekaj besed o
namenu tovrstnih svetovnih aktivnosti prebrala gospa Helena Sitar, članica Sveta krajevne
skupnosti Zlato polje in članica Sveta Mestne občine Kranj.

Sledila je simbolna zasaditev lipe, ki so jo s skupnimi močmi zasadili direktorica VDC
Kranj, ga. Mirjana Česen, župan MO Kranj, g. Boštjan Trilar, predsednik KS Zlato polje,
g. Marko Petrić in uporabnica VDC Kranj, Niki Rozman.
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Ob tej priložnosti se po vsem svetu zapoje pesem z naslovom HI and HO, ki jo je v
originalni izvedbi zapel dijak Gimnazije Franceta Prešerna, Tilen Lotrič. Glasbenemu
repertoarju se je pridružil tudi uporabnik Matic Tičar, ki nas je razveselil z igranjem na
ustno harmoniko, nato pa še duet, ki že nekaj časa prepeva skupaj - uporabnika Jure
Vergel in Natalija Čater. Dogodek se je zaključil s pesmijo Dan ljubezni, ki smo jo zapeli
vsi navzoči.

Po odpeti pesmi so se okrog lipe zbrali vsi uporabniki ter pobožali liste lipe. Mnogi
namreč pravijo, da bo zaradi tega rast drevesa zdrava in hitrejša, kar je za našo lipo
odlična popotnica.

Celoten dogodek smo obeležili s fotografijami, ki so objavljene na naši spletni strani ter
z videoposnetkom, ki je objavljen na spletni strani Youtube pod naslovom:
VDC_KRANJ_ENO Tree Planting Day 21 Sep 2017.
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S strani ENO programa smo med tem že prejeli certifikat, katerega smo v naši lesni
delavnici uokvirili in ponosno izobesili v skupni prostor. Naša lipa pa je v pričakovanju
zimskega mirovanja, tudi že odvrgla liste, ki so jesensko obarvali naš park.

Te dni je park prekril sneg, bliža se konec leta. V času bližajočih praznikov, se za
sodelovanje in povezovanje zahvaljujemo krajanom Krajevne skupnosti Zlato polje v
upanju, da to ni bil naš zadnji skupni dogodek. Vabimo vas tudi, da nas v decembrskem
vzdušju, ki je čas obdarovanja najbližjih, obiščete v pritličju VDC Kranj, kjer vas bodo
uporabniki z veseljem pričakovali na stojnicah z lastnimi glinenimi izdelki in novoletnimi
okraski.

Mirjana Česen - Direktorica VDC Kranj

CESTA STANETA ŽAGARJA 32
4000 KRANJ SLOVENIJA
MOBI: 041 644-984
TEL: 04 23-53-800
FAX: 04 23-53-801
EMAIL: aquahit@siol.net
www.aquahit.si

polkrožna steklena kabina
193€

WC kotlički
od 17€

armature - pipe
od 33€

VSE ZA VODOVOD, ZUNANJO KANALIZACIJO IN OGREVANJE, TUDI MONTAŽO
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Po več letih upadanja vpisa smo v dijaškem domu Kranj v lanskem šolskem letu ponovno
zabeležili porast števila vpisanih dijakov in tako je bilo tudi letos. Zaradi večjega števila
vzgojnih skupin je bilo potrebno pregledati in pripraviti dodatna nadstropja, sobe za
dijake in sobe za druženje. Ob spremembi namembnosti enega od študentskih nadstropij
(v njem je zdaj kranjska enota Zavoda RS za šolstvo) smo dobili na voljo večjo količino
starega pohištva, ki je bilo primerno za predelavo, zato smo se lotili prenavljanja in
opremljanja. Dijaki so nujno potrebovali sobo za shranjevanje športne opreme, želeli pa
smo jim tudi ponuditi bolj prijazne in uporabne skupne sobe za druženje.
V domu je nekaj manj kot polovica dijakov športnikov, od katerih se večina ukvarja z
zimskimi športi in za to potrebujejo veliko opreme, shranjevanje le-te pa je predstavljalo
precejšen problem. V lanskem šolskem letu je vzgojitelj Aleš Žlebnik s pomočjo dijakov
in z uporabo odsluženega študentskega pohištva uredil sobo, v kateri ima vsak od
skakalcev in nordijskih kombinatorcev dodeljen prostor za svojo opremo, dresi pa –
namesto po vratih omar v dijaških sobah - visijo pod stropom. V sobi je še kotiček s
kavčem in televizijo, ki ga dijaki lahko koristijo za učenje in druženje.

Soba za shranjevanje športne opreme (Avtor slike Aleš Žlebnik)

Vsako nadstropje v dijaškem domu ima večji skupni prostor, ki je bil v osnovi učilnica za
skupinsko učenje, danes pa je to soba za druženje, sestanke vzgojne skupine in druga
srečanja. Te sobe smo lani preuredili in jih naredili bolj prijetne. Vanje smo postavili kavče
in klubske mizice, ki smo jih izdelali iz starega pohištva, letos pa so bile k temu dodane
še sedalne vreče, ki prostore zelo lepo popestrijo in jih dijaki radi uporabljajo. V enem
izmed na novo odprtih nadstropij pa te skupne sobe ni, ker smo jo namenili za knjižnico,
zato smo za namen druženja uredili manjši prostor ob čajni kuhinji. Preoblekli smo star
dvosed, naredili prevleke za blazine, dodali dve sedalni vreči in soba je bila nared za
uporabo.
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Kotiček za dekleta in soba za druženje (Avtorica slik Silvija Gortnar)

Ker smo imeli na voljo kar nekaj starih stolov, ki so potrebovali obnovo, smo se odločili,
da tudi te obnovimo, da bodo primerni za uporabo. Tako so fantje stole obrusili, na koncu
pa so jih skupaj z dekleti še prebarvali in dokončali. Dobili smo krasne stole, ki bodo
prostor popestrili in ponovno tudi služili svojemu prvotnemu namenu.
Ker pa smo že vstopili v praznični decembrski čas, smo se lotili izdelave novoletnih
voščilnic in dekoracij za dijaški dom.
Novoletne voščilnice bomo razposlali po
ostalih dijaških domovih in šolah, vsak
dijak pa lahko po želji kakšno pošlje tudi
v svojem imenu. V tednu prihoda prvega
od treh dobrih mož bo v domu zadišalo
po prazničnih piškotih, ki jih bodo spekli
dijaki ob pomoči vzgojiteljev in kuharic. V
preddverju dijaškega doma bomo
postavili tudi novoletno smrečico, ki bo
ob pomoči dijakov in dijakinj svetlo
zasijala in nas popeljala v praznične
decembrske dni.
Novoletne voščilnice (Avtorica slike Silvija Gortnar)

Poleg tega imajo dijaki na razpolago enkrat tedensko tudi športno dvorano, kjer
izmenično lahko igrajo mali nogomet, odbojko ali košarko in se sprostijo po napornem
učenju in treningih. Na delavnici prepoznavanja lastnega učnega stila pa so spoznali
način učenja, ki je za posameznika najbolj učinkovit.
V dijaškem domu nam zares ni nikoli dolgčas.
Vzgojiteljica Silvija Gortnar
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Mnogi med vami ste vozniki, ki pogosto potujete po vsakodnevnih opravkih, na delo ali drugam. V
prometu se srečujete z različnimi situacijami, bolj ali manj stresnimi, ki vplivajo na vaša ravnanja za
krmilom vozila. Potrebna je zbranost in upoštevanje prometnih pravil, da bomo vsi varni na cestah.
Tudi pešci s svojim obnašanjem na cesti lahko mnogo prispevate k osebni in skupni varnosti v
prometu. Zato spoštujte prometno ureditev, da bo vaša varnost čim boljša.
AMD Kranj želi vam vsem varno potovanje skozi leto 2018.

Simon Bokalj s.p., Polica 18, NAKLO
SERVIS - OPTIKA - MENJAVA GUM
VULKANIZERSTVO - ZAVORNI SERVIS
PRIPRAVA ZA TEHNIČNI PREGLED
OBNOVA ZAVORNIH SISTEMOV
VZDRŽEVANJE IN POLNJENJE KLIMATSKIH NAPRAV V VOZILU

Email: autoservis.bokalj@siol.net
info@bokalj.com
info@bokalj.si

Tel:
04/257 53 40
Fax: 04/257 53 44
GSM: 041/711 849

ŽELIMO VAM VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO V NOVEM LETU 2018
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Letošnji bazar, katerega častni pokrovitelj je bil predsednik Republike Slovenije, Borut
Pahor, je bil še posebno prazničen in žlathen, saj je potekal v znamenju praznovanja 15.
obletnice delovanja Centra KORAK, Kranj in 10. obletnice Korakovega dobrodelnega
bazarja. Veseli smo, da smo s prijatelji Koraka zopet, v velikem številu, praznovali v
Kongresnem centru na Brdu.
Društvo Klub En korak več, katerega predsednica je ga. Tanja Žumer, je ob jubilejnem
letu izdalo zbirko pesmi Objeti koraki, za namen bazarja pa s številnimi prostovoljci
izdelovalo adventne venčke. Nekatere izmed venčkov so uporabniki Centra KORAK
skupaj z znanimi osebnostmi, kot so Rastko Tepina, Ivica Arvaj, Helena Blagne, Simona
Vodopivec, Marijana Rebernik, Špela Muhin Stanič, Majda Erzar, Janja Roblek, Stanislav
Benedik, Maja Zagoričnik, Lili Gantar Žura in Peter Vilfan na ogled postavili na
tradicionalni modni reviji.
Bil je čudovit večer, poln čustev, velikih misli in globokega zavedanja o tem, kako
pomemben je kranjski Center KORAK v procesu dolgotrajne in celostne rehabilitacije
oseb po pridobljeni možganski poškodbi. Večer so glasbeno obogatili mladi pevci in
pevke Glasbene šole Kranj s skupaj s Korakovim zborom, Dinamitke, Helena Blagne in
harfistka Urška Rihtaršič.
Praznično vzdušje je bilo prepleteno s spodbudnimi besedami ministrice dr. Anje Kopač
Mrak, ki je v svojem govoru izrazila veliko zadovoljstvo, da Center Korak dosega visoke
etične standarde in da svoje strokovno znanje širi tudi v sodelovanju s stroko iz tujine.
Poudarila je tudi pomen Zaposlitvenega centra Korak, ki je omogočil zaposlitev devetih
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invalidov na zaščitenih delovnih mestih. S tem smiselno povezuje pot posameznika od
poškodbe, bolezni, prek rehabilitacije do vključenosti na trg delovne sile.
Kranjski župan, g. Boštjan Trilar, je v svojem govoru Centru KORAK namenil spodbudne
besede in poudaril, da so Kranjčanke in Kranjčani ponosni na Center, ki je več kot le
prostor za rehabilitacijo po pridobljeni možganski poškodbi. »Ponosni smo, ker
promovirate osebno in družbeno odgovornost.« je še dodal.
O prehojeni poti Centra pa je spregovorila direktorica Centra KORAK, Mateja Korošec, ki
je namenila pozornost tudi področju razvijanja programov rehabilitacije v prihodnosti v
smer, ki bo omogočala, da sleherni uporabnik, poškodovani dobi možnost doseči svoj
maksimum. »Je to mogoče vrnitev na delo, zaposlitev na zaščitenem delovnem mestu, je
to morda to, da se nauči ponovno samostojno držati žlico ali to, da tudi, če ne zmore
vsega tega, živi človeka vredno življenje. Noben od teh napredkov ni sam po sebi umeven,
zanje je potrebno trdo delati, zato potrebujemo normative, zakonodajni okvir in financiranje,
ki bo omogočalo kvalitetno dolgotrajno rehabilitacijo.« Ponosna je tudi, da so se skupaj z
vsemi sodelavci v teh letih trudili in vlagali veliko energije v strokovnost, v program in da
niso nikoli izpred oči izpustili svojega poslanstva in globokega spoštovanja do
dostojanstva njihovih uporabnikov.
Iskrena hvala vsem vam, prijatelji in podporniki Centra KORAK, Kranj za skupno
prehojeno pot. Hvala vam tudi za teh neverjetnih 10 bazarjev.
Eva Ristič - Center Korak, Kranj
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novo novo novo novo novo novo novo novo novo novo novo novo novo novo

Sabina Omejec
Smledniška cesta 128 a
4000 KRANJ

GSM 041/822-017

novo novo novo novo novo novo novo novo novo novo novo novo novo novo

Sedaj imamo že nekaj časa postavljeno lastno spletno stran, kjer krajani in ostali
zainteresirani lahko bolj tekoče sledite novicam in dogodkom v krajevni skupnosti. Ker je
postavitev strani šele prvi kamenček v mozaiku, vas ponovno vabimo, da nam z idejami,
vprašanji ali kakorkoli pomagate, da bo na spletni strani objavljeno vse tisto, kar vas
zanima. Vabimo vas, da s svojimi idejami pomagate soustvarjati boljše okolje in pogoje
za lepše življene.
Naslov spletne strani KS Zlato polje je:
http://www.ks-zlatopolje-kranj.si
Elektronski poštni naslov KS Zlato polje je:
kszpkr@gmail.com

Okvare na javni infrastrukturi lahko krajani sami prijavite pristojnim
službam po telefonu:




Nedelujoča javna razsvetljava ali semaforji – 04 237 3196
Poškodovani prometni znaki in cestna ogledala – 04 237 3354
Zamašeni cestni odtoki in poškodbe na občinskih cestah – 041 649 461
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Belerofon je bil grški mitološki junak. Doma je bil iz Korinta in kraljevega rodu. Po svoji
lepoti, drznosti, moči in preudarnosti je bil podoben bogovom. Opravil je veliko junaštev.
To ga je tako zelo prevzelo, da je s krilatim konjem Pegazom, ki ga je ukrotil in jahal,
poletel na Olimp, kjer so prebivali le bogovi. Tam je želel postati bog. Bogovi pa te
drznosti niso dopustili. Bogovi na Olimpu so samo oni in nihče drug. Naredili so tako, da
je Belerofon padel s konja, z glavo udaril v zemljo, se pohabil, oslepel in izgubil razum.
Kdor hoče preveč, na koncu ne dobi nič, je poudarek te jasne zgodbe.
Kratka zgodba o Belerofonu pa je takale. Likijski kralj je zaukazal mlademu junaku
Belerofonu, da mora ubiti nevarno Himero, triglavo pošast božanskega rodu z levjo glavo,
kozjim trupom in zmajskim repom. Njena srednja glava, to je glava nenavadno divje koze,
je bruhala ognjene plamene in z njimi pustošila zemljo in pogubljala ljudi in živali. Himera
je živela na gori Kargos, kamor pa je bilo možno priti le s krilatim konjem (danes bi rekli le
z letalom). Zato je Belerofon iskal in poskušal predvsem dobiti takega, letečega konja.
Dolgo časa se mu to ni posrečilo. Končno so se mu bogovi prikazali v sanjah in mu
svetovali, naj gre k izviru neke reke, kjer se običajno napaja krilati konj Pegaz. Tam je
Belerofon res ujel krilatega dirkača, ga osedlal in se z njim dvignil visoko v višave, od
koder je potem s puščico iz loka ubil strašno Himero.
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Himera

Pozneje je Belerofon skupaj s Pegazom napravil še veliko drugih junaštev. To ga
je silno prevzelo. Postal je domišljav in preveč važen. V svoji oholosti se mu je zahotelo
božje slave. Pegazu je ukazal, naj ga ponese na goro Olimp, da bi tam kot navaden
zemljan - smrtnik dosegel najvišje možne časti in postal bog.
Vrhovni poglavar bogov Zevs in vsi drugi bogovi pa tega niso dopustili. Ko je
drzni Belerofon na Pegazu letel na goro Olimp, je nanj izstrelil strelo in grom. Zadeti
Belerofon je padel na zemljo. Padec ga je ohromil in oslepil. Od tedaj je sam v svoji
samotni revščini in žalosti zgubljeno ves zmeden taval po svetu v opozorilo vsem tistim, ki
bi jim morebitni uspeh preveč zlezel v glavo.

Belerofon na božanskem nesmrtnem snežno belem in lahnem krilatem konju
Pegazu leti na Olimp.
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Med najmanjšimi ozvezdji na zvezdnem nebu je ozvezdje Puščica – Sagitta.
Njenih pet šibkih zvezd navadno prikazujejo tako, da oblikujejo nekakšno puščico,
kakršno so v davnini uporabljali pri streljanju z lokom. Dve zvezdi ena nad drugo na enem
koncu sestavljata zarezo za puščice, ki jo zataknemo na tetivo, ostale tri pa sestavljajo
telo puščice.

Ozvezdje Puščica – Sagitta (in Lisička – Vulpecula, ki v gobcu drži Gosko –
Anser) v Hevelijevem atlasu zvezdnega neba Uranografija (1690). Ozvezdje je pri
nas zvečer vidno od maja do novembra. Da ga najdemo, moramo imeti že zelo
veliko opazovalnih izkušenj in zelo jasno nebo.

Več zgodb pripoveduje o tem ozvezdju. Verjetno je najbolj znana in zanimiva tista
o junaku Prometeju. Takole gre.
Ko je postal Zevs vrhovni poglavar bogov, je Prometeja zadolžil, naj poskrbi za
ljudi. Preskrbi naj jih z vsem, kar bi prispevalo k njihovemu splošnemu blagostanju.
In Prometej je razmišljal in razmišljal. Zazdelo se mu je, da je najpomembnejše
darilo za ljudi - ogenj. Tako bi človek postal vladar nad živalmi. Ne bi se jih več bal. Ne da
bi Zevsa vprašal za dovoljenje, brez njegove vednosti, je Prometej ukradel večni ogenj z
Olimpa, ga prinesel dol na zemljo ljudem in jih poučil, kako ga naj uporabljajo in skrbijo
zanj.

Prometej in jastreb
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Zevs je kmalu zvedel za krajo ognja, tako dragocenega daru. Zelo se je razjezil.
Ogenj je ukazal spet prinesti nazaj na Olimp, saj je ta stvar le za bogove, ne pa za
navadne smrtnike na zemlji.
Toda Prometej je bil dovolj drzen in pogumen, da je ogenj ukradel še drugič in ga
ponovno prinesel ljudem. Zdaj pa je Zevsu resnično zavrelo. To ga je tako raztogotilo, da
se je odločil, da kaznuje Prometeja na najbolj krut in grozovit način. Dal ga je vkleniti v
verige in pribiti na skalnato pečino, visoko v divjih kavkaških gorah. Vsak dan je nadenj
poslal skrivnostnega jastreba, da je kljuval in jedel jetra vklenjene žrtve. Vsako noč so
junaku jetra na novo zrasla, jastreb pa se je vsak dan vračal. Tako je Prometej dolgo časa
trpel strašanske muke.
Neznanskega trpljenja je Prometeja rešil šele veliki junak Heraklej. S puščico iz
svojega loka je ubil nenasitnega jastreba in nato osvobodil Prometeja iz verig in trpljenja.
Po tem mitu je Sagitta prav ta Heraklejeva puščica.

ᴥᴥᴥ
Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je slovenska nacionalna ustanova, ki
pospešuje znanost na vseh izobrazbenih nivojih. Vsako leto organizira slovenski festival
znanosti z mednarodno udeležbo. Na teh festivalih sodeluje zelo veliko zainteresiranih, od
osnovnošolcev, srednješolcev in drugih s svojimi raziskovalnimi nalogami.

Znanstvenik, ki več let aktivno sodeluje na festivalih in se zelo izkaže v
posredovanju tematike (snovi), si pridobi posebno priznanje SZF: Prometej znanosti za
odličnost v komuniciranju. Prometej znanosti je torej nekakšen prinašalec znanosti (kakor
je mitični Prometej prinašalec ognja), saj jo prinaša v obliki predavanj, poskusov, razlag,
opazovanj, prikazovanj – simulacij itn. To pa delajo tudi učitelji, profesorji in tudi vzgojitelji.
Vsi ti so tako rekoč prometeji znanja, saj pri pouku učencem, dijakom in študentom
prinašajo vedno nove stvari (znanje) in tako splošno in posebno izobražujejo. Veliko
prometejev znanosti ali prometejev znanja srečamo v svojem življenju. Srečni smo lahko,
da jih srečamo, in hvaležni jim moramo biti za vse, kar nam dobrega in koristnega za
življenje povedo, posredujejo ali nas opozorijo.
Sicer pa: vsak človek je svojevrsten prometej.
Majo Prosen
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CENTER ZA ZDRAVSTVENO
EKOLOGIJO

VESTE, KJE VSE SE PRI
VAS DOMA SKRIVA AZBEST?
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SI-1000 Ljubljana
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Azbest je še vedno zelo prisoten v našem okolju. Zaradi odlične toplotne in zvočne izolacije,
odpornosti na visoke temperature, kislino, vlago, korozijo, smo ga uporabljali v različnih
izdelkih na področju industrije, gradbeništva, prometa in tudi drugje. Vendar pa je škodljiv za
zdravje ljudi, zato je njegova proizvodnja in prodaja v Sloveniji že več kot 20 let prepovedana.
Kje v bivalnem okolju najdemo azbest?
V preteklosti smo izdelke, ki vsebujejo azbest, zelo veliko uporabljali, zato ga danes še vedno
najdemo marsikje. Z različnimi gradbenimi in izolacijskimi materiali smo ga vgrajevali v
številne zgradbe, tako javne, kot zasebne, ki so bile zgrajene pred prepovedjo proizvodnje in
prodaje azbestnih izdelkov, še zlasti med leti 1960 in 1980. Najpogosteje ga tako še vedno
najdemo v strešnih kritinah (salonitkah), fasadnih, stenskih, stropnih izolacijskih ploščah,
ometih, vinilnih toplih podih, vinas ploščicah, termoakumulacijskih pečeh, izolacijah za
grelnike in cevi za toplo vodo, kitih za okna, lepilih, polnilih itd. ter kot nepravilno odvržene
odpadke.
Azbest, ki se nahaja v materialih in izdelkih, je varen, dokler so ti nepoškodovani. Njihova
življenjska doba pa se izteka. Materiali postanejo nevarni takrat, ko se zaradi dotrajanosti,
poškodovanosti ali zaradi neprimernega ravnanja začnejo luščiti, lomiti, drobiti, razpadati v
prah in se azbestna vlakna začnejo sproščati v zrak.
Azbestna vlakna so rakotvorna! Njihovo vdihavanje predstavlja veliko nevarnost za zdravje.
Azbestna vlakna, ki pridejo v pljuča, povzročajo brazgotinjenje tkiva (fibrozo) in lahko vodijo
do nastanka raka. Dokazano je, da azbest povzroča pljučnega raka, raka prsne in trebušne
mrene (maligni mezoteliom) ter raka grla in jajčnikov. Povezujejo ga tudi z nastankom
nekaterih drugih rakov. Pri kadilcih se tveganje za nastanek pljučnega raka, povezanega z
azbestom, močno poveča.
Izpostavljenost azbestnim vlaknom je treba v čim večji meri preprečiti. Vlaknatih delcev s
prostim očesom ne vidimo in nimajo vonja, tako jih lahko vdihavamo, ne da bi se tega
zavedali. Na splošno velja: večja je izpostavljenost, večja je možnost za nastanek škodljivih
učinkov na zdravje.
Kje in kdaj smo azbestnim vlaknom v domačem okolju najbolj izpostavljeni?
V zelo nizkih koncentracijah so azbestna vlakna lahko prisotna skoraj povsod v okolju.
Večje koncentracije vlaken v zraku nastajajo tam, kjer imamo dotrajane azbestne materiale, ki
se luščijo in drobijo, ko jih uporabljamo ali delamo z njimi:
 če se vlakna sproščajo iz dotrajanih azbestnih materialov, ki so še v uporabi (npr. v
starejših hišah in stanovanjih iz poškodovanih stenskih plošč ali ometov, zdrobljenih,
odluščenih izolacijskih oblog cevi, poškodovanih in natrganih talnih oblog...);
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 v bližini starih salonitnih plošč, ki se lomijo, luščijo in drobijo: na strehah hiš, garaž,
nadstreškov, pesjakov, ut... ali že odrabljenih in shranjenih plošč za morebitno nadaljnjo
uporabo, ali odvrženih v naravi. Ponekod z zdrobljenimi odpadnimi ploščami nasipavajo
dvorišča in poti, kar je nevaren vir azbestnih vlaken in ni dovoljeno;
 v bližini nepravilno odloženih azbestnih odpadkov na legalnih ali divjih odlagališčih.
Največje koncentracije vlaken v zraku nastajajo pri obnovitvenih delih v starejših hišah in
stanovanjih, v katerih so vgrajeni azbestni materiali ter pri rušenjih takih objektov.
Najnevarnejši pri tem so postopki, kot so vrtanje, žaganje, razbijanje, brušenje ipd. Če taki
posegi niso opravljeni strokovno, se velike količine prahu in azbestnih vlaken sprostijo v zrak,
kjer potem ostajajo v okolici in tudi v notranjosti objektov še dalj časa po končanem delu. Pri
teh delih so predvsem izpostavljeni poklicni delavci. Še bolj pa so izpostavljeni ljudje, ki se
takih del lotevajo sami in so brez ustreznega znanja in opreme. Izpostavljeni so tudi ljudje v
okolici (družina, sosedje, mimoidoči).

Delo z azbestnimi materiali naj izvajajo le izvajalci, ki so strokovno usposobljeni in ustrezno
opremljeni oziroma imajo ustrezna dovoljenja.
Na spodnjem naslovu boste lahko dobili več informacij o varnem delu z azbestom in seznam
ustreznih strokovnjakov:

GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala:
https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Zakon
odaja-s-podro%C4%8Dja-gradbeni%C5%A1tva/Varnost-in-zdravje-pri-delu/Delo-z-azbestom
Če načrtujemo vzdrževalna dela v starejših hišah in stanovanjih ali rušenja, se pred pričetkom
dela prepričajmo, ali je kje prisoten azbest. Če je, ne delajmo sami, ampak prepustimo delo
pooblaščenim izvajalcem, usposobljenim in opremljenim za delo z azbestnimi materiali.

Kako prepoznati materiale, ki vsebujejo azbest?
Z izjemo starih strešnih azbestnih plošč (salonitk) na pogled težko ugotovimo, ali je azbest v
materialu prisoten, ali ne, razen, če ni označen. Če nismo prepričani, da material ali izdelek
vsebuje azbest, se prisotnost azbestnih vlaken lahko ugotovi s preiskavo vzorca v laboratoriju.
Če sumimo, da bi material lahko vseboval azbest, za preiskavo pa se nismo odločili, moramo
ravnati tako, kot da gre za azbestni material.

Azbestnih odpadkov (tudi na videz uporabnih azbestnih plošč) ne smemo ponovno
uporabljati. Prav tako jih ne smemo uporabljati za nasipanje poti, dvorišč, zasipanje jam,
kar se pri nas, žal, pogosto dogaja.
Izpostavljenost azbestnim vlaknom je treba v čim večji meri preprečiti. Vsaka izpostavljenost
azbestu je lahko nevarna za zdravje in treba je narediti vse, da do nje ne pride.
Več o azbestu lahko preberete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno
zdravje/Področja
dela/Moje
okolje/Bivalno
okolje:
Azbest
v
našem
okolju
(http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moje-okolje/bivalno-okolje).
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PODJETJE ZA STORITVE IN TRGOVINO, D.O.O.

elektroinstalacij, vodoinstalacij, centralnega ogrevanja

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
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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

Krajanom Zlatega polja želimo mirne praznike ter sreče in zdravja v letu 2018

