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V imenu novega sveta KS Zlato polje se zahvaljujem vsem krajanom, ki so si uspeli
odtrgati čas in odšli na volišče, ter s tem izkazali svojo voljo. S svojim glasovanjem
odtrgat
sovanje
sovanjem
ovanj
ste
te p
pripomogli k izvolitvi novega sveta KS za mandat 2006/2010. Upam, da bomo tu
tudi
v tem mandatu uspešno sodelovali in da bomo ustvarili uspešen pretok informacij
ormacij v
obeh smereh. Od vas pričakujemo, da nam boste sporočali o težavah, ki bi jih
h la
lahko
reševali na nivoju KS, mi pa obljubljamo, da se bomo pri reševanju le teh še naprej
maksimalno trudili in vas o tem tudi obveščali.
Ob tej priliki želim vsem krajanom Zlatega polj
polja
Vesel Božič in
no leto 2007
srečno, zdravo ter predvsem mirno
Predsednik sveta KS Z
Zlato polje
Karel Piškurr

Poročilo o delu KS v
zadnjih letih
Zdaj že prejšnji svet KS je bil izvoljen konec leta 2002
in je začel z delom v začetku 2003, kar pomeni, da je
konec letošnjega leta tudi konec mandata te sestave
Sveta KS, kateri je predsedoval g. Jože Keber. Res je
sicer, da se skoraj vsakdo rad hvali s svojimi dosežki,
zato se je temu težko izogniti. Za marsikateri problem
v našem okolju se KS trudi že vrsto let, celo desetletij,
da bi ga z občinskimi sredstvi odpravili in tako je tudi
v tem mandatu uspelo razrešiti nekaj dolgotrajnih težav naših občanov. Našteli bomo nekaj zadev, ki jih je
uspelo uresničiti, seveda v okviru občinskega proračuna. Za uvod poudarjamo, da mestne krajevne skupnosti nimajo nobenih pristojnosti na komunalnem področju in krajane prosimo,
da to z razumevanjem
sprejmejo.
Dostikrat
namreč pričakujejo od
KS, da bo urejala zlasti tovrstne probleme.
KS je v našem primeru tista, ki poskuša
ujeti glas krajanov, ki
si želijo posameznih
izboljšav, več parkirišč
npr. ali manj prometa in hrupa, in ta glas
prenesti naprej k tistim

službam občine Kranj, ki imajo v rokah škarje in platno.
Seveda pa moramo upoštevati tudi dejstvo, da občina
združuje kar 26 krajevnih skupnosti, in torej tudi toliko
spiskov želja, katerim ni mogoče ugoditi niti v daljšem
času. Tako je naš največji dosežek pravzaprav še neuresničen, vendar tik pred uresničitvijo – obnova kanalizacijskega omrežja na Kidričevi cesti.
Začetek del je že očiten – pri blokih Kidričeva 1 do 19,
ki so prvi na vrsti. Zakaj prvi prav ti bloki? Odgovor
se skriva v načinu gradnje - kjer je zaradi potrebnega
padca omrežja treba začeti na najnižji točki.Za letos
je predvidena realizacija v vrednosti 100 milijonov SIT,
razlika do okrog 217 mio pa v prihodnjem letu. Utemeljeno torej upamo, da bo v letošnjem in v prihodnjem
letu to naše skoraj šestdeset let staro omrežje končno obnovljeno, istočasno tudi vodovodno in najbrž
še kakšno, če bodo le še ostali izvajalci pristavili svoj
lonček. Po koncu del bodo seveda morale biti obnovljene tudi cestne površine, tako da bo ta predel naše
KS končno videti malce bolje. Upamo, da bo dodanih
tudi nekaj parkirnih površin ob blokih, ki so še danes
skoraj brez njih, menda bo do nekaj blokov oz. vhodov
potegnjen tudi plinski priključek. Iz leta v leto krpane
površine asfalta pred bloki se bodo tako umaknile novim gladkim uličnim dostopom. Drugače pa smo bili v
KS zelo veseli gradnje parkirišč, ki smo jih dobili v zadnjih letih kar nekaj, seveda pa so nekateri predeli še
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vedno problematični. Obnovljene so bile tudi tlakovane
pešpoti, nekaj je bilo tudi na
novo tlakovanih na prej utrjenih stezah in bližnjicah. Samo
nekaj malega neobnovljenih
poti je še ob blokih ob Koroški cesti (Gradnikova 5, 11).
Popravljeno je bilo tudi igralo
– gugalnica na zelenici med
Gosposvetsko in Kidričevo,
nekaj igral pa še funkcionira
na Gradnikovi ulici. Krajevni
skupnosti manjka še kakšna
športna površina za starejše
otroke – najstnike, npr. za košarko ali za rolanje, kolesarji
pa imajo lepo stezo do Police, ki je na novo asfaltirana. Nove svetilke javne razsvetljave so zasvetile na Koroški cesti (proti Struževu), in na Kidričevi (od št. 28 – 38). Nekaterim tudi niso
všeč, menda preveč svetijo v spalnice, ampak verjetno
korist od razsvetljave prevlada – morda bo odgnala kakega tatu ali preprečila kak padec. Za popravila svetilk
kličite g. Korena na MO Kranj na tel.: 2373-157. Manj
veseli smo bili pridobitev, ki so nam jih vsilili – to je
gradnje stanovanjskih blokov – na Kidričevi v bližini
šolskega centra, drugega na Gosposvetski (lokacija Kastelic
na začetku Levstikove
ulice) in ob Levstikovi (lokacija Borec) in
dveh v soseski Gradbinec. Prva dva sta že
vseljena, tretji in četrti
menda še ne povsem,
zadnja dva sta še v
gradnji. KS Zlato polje
ni stranka v postopku
in na gradnjo ni mogla
vplivati, čeprav smo
ob razgrnitvi PUP-ov
dajali pripombe, da je
poseljenost KS že tako
prevelika in zaradi pomanjkanja
parkirnih
prostorov ne gre povečevati števila stanovanj v naselju. Interes kapitala
prevlada – kako se bodo počutili staroselci in novopriseljeni na tako pičlo odmerjenih zunanjih površinah,
nikogar ne zanima. Prav tako nam sive lase povzroča
širjenje šolskega centra. Ekonomska gimnazija bo
že peti šolski objekt na našem koncu. Lep objekt bodo
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predvidoma
odprli konec decembra
letos, in ga začeli
uporabljati v januarju
2007. Šole same po
sebi sicer niso napoti,
precej neznosno pa
je širjenje z vidika vse
večje preplavljenosti
vsega območja z avtomobili prihajajočih
dijakov in študentov, pa tudi včasih
prevelika razbrzdanost tistih, ki pridejo
peš in z avtobusi,
ter prečkajo KS po
vseh možnih poteh in
bližnjicah. Da bi to prodiranje skozi za to neprimerne
ulice (brez pločnikov) ustavili ter omilili pretirano parkiranje po parkiriščih med bloki Kidričeve in drugih ulic,
smo že pred leti predlagali postavitev ograje vzdolž
prvotnega parkirišča pri srednji šoli, a nismo uspeli.
Z ograjo bi tokove prometa tako pešcev kot avtomobilistov preusmerili iz centralnega dela KS na poti ob
Koroški cesti in na dostop po cesti do dijaškega doma.
Na sestanku predstavnikov šol, občine in KS se o tem
nismo mogli dogovoriti, saj gre za precejšen strošek,
ki ga šole ne želijo kriti, občina s srednjimi in visokimi
šolami nima nič (so v pristojnosti republike oz. Ministrstva), posledice pa prenašamo mi. Skoraj dvestometrska ograja od Krožne ulice do ceste proti Dijaškemu
domu bi namreč stala okrog 4-5 milijonov SIT, za kar
pa žal ni postavke v občinskem proračunu, še manj pa
v ﬁnančnem načrtu KS. Mestne KS namreč dobivajo
sredstva le za redno delovanje, ne pa tudi za komunalne posege. Tako zaenkrat še ne najdemo poti do
postavitve te ograje. Zanima pa nas tudi mnenje vas,
stanovalcev Zlatega polja, še zlasti Kidričeve, o tem,
koliko nas prizadeva bližina šolskega centra, skupaj z
dvoranami za prireditve (telovadnica FOV, kjer so tudi
koncerti in tekmovanja, ki jih obiskuje množica ljudi, in
bodoča montažna ledena dvorana za hokej in drsanje,
ki bo stala (morda že konec leta ali v začetku 2007) na
polju nasproti tehničnega šolskega centra. Ob njej je
predvidenih le 50 parkirnih mest, kar najbrž ne bo zadostilo potrebam. Na prošnjo stanovalcev posameznih
predelov KS se ob primerni utemeljenosti odzove občina s postavitvijo prometnega znaka, pa tudi prometnih
ovir na cestah – npr. na cesti v t.i. Savskem drevoredu
(Zlato polje 6 do 19) so bili montirani trije »ležeči policaji«, saj je ozka cesta kljub neprimernosti za marsikoga
bližnjica do Struževa, ki jo uporablja povrh vsega še z
neprimerno hitrostjo. Čez poletje smo opazili tudi podi-
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ranje nedokončane betonske stavbe pred Perivnikom,
kjer naj bi zrasel center LIDL. Trenutno se tam nič ne
dogaja, čeprav so bila v rušenja vložena velika sredstva, saj so porušili ne le nadzemski del, temveč tudi
kletni del stavbe, kar se laikom zdi popolno metanje
denarja skozi okno. Glede na to, da na Zlatem polju
trgovin ni ravno veliko (dva manjša Mercatorja) morda
ta dodatna ponudba ne bo slaba. Dodaten plus prinaša
tudi to, da je investitorju bil postavljen pogoj, da uredi
cestno povezavo oz. odcep k trgovini, ki vključuje tudi
rekonstrukcijo gornjega dela ceste do t.i. spodnjega oz.
starega Zlatega polja. Zelo problematičen klanec bi bil
z ovinkom tako nekoliko ublažen, dodatno opremljen
s pasovi za zavijanje levo in desno na Koroško cesto.
Ureditev bi olajšala izvoz z motornimi vozili vsem stanovalcem tega dela naše KS, ki želijo nadaljevati pot
proti severnemu dela mesta ali proti centru. Del naselja
je tudi dobil nove table z imeni ulic, ki so nameščene na
križiščih in kažejo tudi smer ulice. Ker je te obvestilne
table ponekod težko razvrstiti, morda ne bi bilo slabo,
če bi si jih pogledali in dali na sedanjo ureditev tudi
kako pripombo. Npr. na odcepu v naselje med bivšim

dijaškim domom in trgovino je tabla »Ul. F. Rozmana
Staneta«, ki pa se začne šele 100 m dalje, ni pa tabel
za Ul. 1. avgusta, Gradnikovo, Levstikovo in za Kidričevo, ki je tam edina aktualna (od št. 2-16 ter 22-24).
Najbrž je še kakšen podoben primer, na KS bomo veseli vaših pripomb. S tablicami še neopremljeni predeli
bodo prišli na vrsto v prihodnjem letu ali dveh.

Nekaj o krajevni
skupnosti Zlato polje
Obstaja od leta 1964, prej je obstajala njena predhodnica stanovanjska
skupnost. Število prebivalcev se giblje okrog treh tisočev, z novimi bloki
smo jih verjetno še nekaj pridobili. Okrog 900 stanovanj je večinoma
blokovskih, premoremo pa tudi nekaj ulic z individualno pozidavo. Velik
del pozidane površine zajemajo objekti družbenega standarda, največ
šolstvo, sledi zdravstvo, trgovina in promet. Največji del površine KS pa
zajema polje, ki sega tja do Kokrice, Police in Struževa. Našo KS seka
republiška Kidričeva cesta, včasih je bila taka tudi Koroška. Do izgradnje
t.i. severne obvoznice bo Kidričeva ostala v republiški pristojnosti, zato
tudi kar ne moremo dočakati njene obnove. Na jugu naša KS meji na
reko Savo, česar se premalo zavedamo, za kar je verjetno krivo to,
da nam reka zaradi strmega brega ni dostopna. Prostore ima KS že
od vsega začetka na Ulici Franca Rozmana – Staneta 13, v objektu
z garažami v zasebni lasti, nadgrajenimi z nadstropjem, kjer domuje KS. Na površini nekaj
nad 100 m2 so tri sobe, večja z okrog 50 m2, manjša z 20 m2, in mala z 10 m2 površine, ostalo so pomožni prostori
(hodnik, veža, WC, shramba). V zadnjih dvajsetih letih smo počasi obnavljali te prostore, tako z dodatno izolacijo,
izdelavo centralnega ogrevanja, tlakovanjem stopnišča, zamenjavo vhodnih vrat, letos so bila na vrsti okna, pa tudi
vnaprej nas še čaka nekaj dela. V dvorani gostimo vaje dramskega društva Satirikon, malo sobico oddajamo v
najem, v večji je pisarna tajništva KS, v kateri so tudi uradne ure za naše krajane ob ponedeljkih med 16. in 18.
uro. S krajevno skupnostjo oz. njenimi organi tako lahko kontaktirate ob
navedenih uradnih urah osebno ali po telefonu Tel: 20 11 972, imamo pa
tudi elektronski naslov zlato.polje@volja.net. Tedensko pregledujemo to
pošto, zato nam lahko tudi po tej poti sporočate svoje pripombe in želje
glede stvari, ki so v pristojnosti KS ali občinskih služb, ki tu opravljajo svoje
delo (ceste, pločniki, zelenice, javna razsvetljava itd.) Svoje internetne strani
še nimamo, smo se pa že pogovarjali z občino Kranj, da bi gostovali na
njenih straneh. Za to bi potrebovali kakega prostovoljca, ki obvlada to
sceno, da nam priskoči na pomoč. Sicer pa je na občini Kranj za zadeve
vseh krajevnih skupnosti zadolžena ga. Tatjana Kocijančič, ki je včasih
prav tako delala v KS Vodovodni stolp, zdaj pa za vse KS v mestni občini
vodi določene postopke, zlasti obveščanje in zbiranje dokumentacije KS,
pa tudi ﬁnančne zadeve glede razpisov, ki jih MO Kranj ponuja za hitrejši
razvoj in obnove v krajevnih skupnostih. Njena telefonska št. je 2373 - 221,
prav tako pa na MO Kranj dela honorarna tajnica KS Zlato polje - ki jo ob
pon-sre-pet dobite na tel. 2373-128.

Glasilu je priložen vprašalnik. Prosimo vas, da ga izpolnjenega vrnete v poštni predal KS.
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Mimo so volitve
22. oktobra letos je bila volilna nedelja, tokrat na
lokalni ravni. Slaba polovica volilnega telesa ni čutila
potrebe po odločanju o tem, kdo bo kranjski župan
in mestni svetniki, niti je ni zanimala še nižja raven
– svetov krajevnih skupnosti. Pa vendar je tista druga
polovica prišla, opravila svojo državljansko dolžnost,
bolj ali manj dobro sicer, in izvolila nove svetnike na
občinski in krajevni ravni. Za župana je v prvem krogu
zmanjkalo sape, zato smo se morali na volišča potruditi
še enkrat. V drugem krogu smo se odločali med dvema
kandidatoma. Z majhno razliko – 1,4% je uspelo
zmagati Damijanu Pernetu. Na županskem stolčku je
zamenjal dosedanjega župana Mohorja Bogataja, ki je
v Kranju županoval zadnja dva mandata, od leta 1998
dalje. Za našo KS je kandidiralo osem kandidatov, ki
smo jih nagovorili in naprosili, da bi postali člani sveta
KS. V Svet KS se voli sedem članov, tako da je moral
eden od kandidatov odpasti. Izvoljeni sedmerici bomo
odslej rekli Svet KS Zlato polje. Trije so delali v svetu
že doslej, četverica pa je nova. Izvoljeni so torej bili (po
abecednem redu priimkov):
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Ime
Miran L.
Bronislav
Milena
Bojan
Olga
Karel
Bojan

Priimek
Božič
Fende
Koder
Kokalj
Kokot
Piškur
Tomažin

Naslov
Kidričeva c. 38
Kidričeva c. 13
Kidričeva c. 15
Gosposvetska ul. 15
Kidričeva c. 37
Zlato polje 3 d
Gosposvetska ul. 17

Na prvi seji dne 8.11.2006 je bil za predsednika sveta
KS soglasno izvoljen Karel Piškur, Milena Koder pa za
njegovo namestnico. S tem se je svet KS konstituiral.
Upamo, da bo tudi njim uspelo doseči izboljšave v
naši KS, saj se z rednim delom doseže največ. Dober
gospodar streho popravi, še preden se podre, tako bi
morali ravnati tudi občinski gospodarji cest, kanalizacije,
vodovoda in drugih omrežij. Da tega ne bi pozabili, pa
jih mora opozarjati tisti, ki je neposredni uporabnik, ker
prvi opazi, da je s stvarjo kaj narobe. Zato je tudi prav,
da krajevne skupnosti kot posrednik med občani in
občino ostanejo, čeprav se še vedno pojavljajo ideje o
njihovi ukinitvi.

Odlaganje odpadkov
JP Komunala Kranj je podjetje, ki v naši občini skrbi
za oskrbo s komunalnimi storitvami – vzdržuje in čisti
občinske ceste in pločnike, pluži sneg po njih, nam v
hiše dovaja vodo in iz nje odvaja odplake, odvaža odpadke in zbira odpadne surovine.
AZBESTNI ODPADKI
Od meseca avgusta dalje sprejemajo na odlagališču v
Tenetišah tudi ustrezno obdelane odpadke, ki vsebujejo
azbest. Kot pretežno blokovsko naselje, ki ima/je imelo
veliko salonitnih streh, nas to zadeva, čeprav le posredno, vsaj tiste, ki živijo v blokih. Po Pravilniku o ravnanju
z odpadki, ki vsebujejo azbest, morajo vsi upoštevati
navodila za odstranjevanje in ravnati s temi materiali
tako, da se z azbestnimi vlakni ne onesnažuje. Opozarjamo tudi vse tiste, ki imajo stare salonitke na utah,
na vrtičkih in drugje, uporabljene kot pomožni material
za zbiranje vode ali ograjevanje vrtičkov, da salonitka ni
najboljša izbira za take namene in naj jo poskušajo nadomestiti s čim primernejšim, same salonitke pa s čim
manj lomljenja, rezanja ipd. zavijejo v folijo in odpeljejo
na deponijo Tenetiše. Azbest pa ni le v salonitni kritini,
temveč tudi v vrsti drugih, starejših materialov, ki so
danes prepovedani – npr. v raznih tesnilih na pečeh,
dimnih ceveh in aparatih, ki se segrevajo (feni za lase,
likalniki), v nekaterih ometih, tesnilnih masah, tudi v
talnih oblogah, vodovodnih oz. kanalizacijskih ceveh,
zavornih oblogah, sklopkah v avtomobilih, salonitnih
koritih za rože. V starejših hišah ga najdemo v azbestnih
ploščah na stenah okrog peči kot protipožarno zaščito,
v obliki vrvi navitih okrog vročih cevi, celo rokavice za
prijemanje vročih predmetov ali podloge za likanje ga
vsebujejo. S starostjo, poškodbami se azbest v teh
izdelkih drobi in sprošča, ker je zelo lahek, se zlahka
odpihne v zrak in ga vdihavamo, pri čemer ne povzroča
kakih težav. Te se pokažejo šele čez leta ali desetletja
v obliki neozdravljive azbestoze ali celo raka. Azbest je
videti kot drobnovlaknata bela snov, ki se rada drobi
– odvisno tudi od veziva, ki jo drži skupaj, zato moramo biti pri ravnanju z njo zelo previdni. Iz azbesta so

izdelane tesnilne vrvi/ce raznih debelin, pa tudi tkanine,
sicer pa je primešan raznim masam, ki jim s svojimi vlakni daje trdnost. Če jo najdemo doma v materialih ali
izdelkih, kakršni so našteti zgoraj, je ne odstranjujmo
z razbijanjem in lomljenjem, temveč s čim nežnejšimi
prijemi. Lahko jih premažemo – spet zelo previdno, ali
drugače površinsko zaščitimo. Razne izolacijske obloge
na kotlih, grelcih in toplovodnih ceveh raje prepustimo
za to usposobljenim delavcem, ki imajo tudi ustrezno
opremo in zaščito. Manjše izdelke, ki vsebujejo azbest,
dobro zapakiramo v močnejše PVC ali podobne vrečke,
če so drobljivi, se zaščitimo z masko za zaščito dihal in
z gumijastimi rokavicami.
Če izdelke prej navlažimo, se ne bodo toliko prašili,
po odstranitvi kake obloge pa mesto dobro očistimo z
vlažnimi krpami in odplaknemo vse ostanke vlaken. Za
večje količine materialov je potrebno poiskati strokovno pomoč. Država je podelila koncesije za odstranjevanje azbestnih odpadkov podjetju ROBNIK International, d.o.o., Gabrje 57, Dobrova in podjetju ERŽEN,
Ribno, d.o.o., Savska c. 27, Bled. Zbiralca gradbenih
odpadkov pa sta KEMIS, d.o.o., Kajuhova 4, Radomlje
in Saubermacher komunala, d.o.o., Kopališka 2, Mursko Sobota. V zbirnem centru za ločeno zbiranje odpadkov v Tenetišah
sprejemajo tovrstne
odpadke od ﬁzičnih
in pravnih oseb – in
sicer že zaščitene
ali tudi nezaščitene,
pri čemer je treba
nekaj plačati. Za eno
zaščiteno salonitno
ploščo npr. 98,5
SIT, za nezaščiteno
123,8 SIT, sicer pa
je cenik na tono od
približno 13 tisoč za
zaščitene do 18.600

Lahko ga tudi predate kateremu od članov sveta KS, ki stanuje v vaši bližini.
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SIT za nezaščitene odpadke. Center je odprt vsak
delovni dan – poleti od 7.-20. ure, pozimi od 7.-18. ure.
Telefonska številka centra: 2519-640.
LOČEVANJE ODPADKOV
Vsakodnevno opazujemo zvrhano polne zabojnike za
odpadke pred bloki in se sprašujemo – zakaj neki ljudje
tako težko spremenijo svoje navade in se ne morejo
in ne morejo odločiti, da bi tudi sami nekaj prispevali
za lepše okolje, za bolj zdravo in ekološko neprimerno
boljše ravnanje z njimi. V krajevni skupnosti imamo kar
nekaj teh tako imenovanih ekoloških otokov s po tremi
ličnimi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov. Zato jih
uporabljajmo, čeprav je do kakega potrebno nekaj več
korakov kot do najbližjega običajnega zabojnika za odpadke. Upamo, da bomo v kratkem dobili še dva nova
ekološka otoka in sicer na Gradnikovi ulici v bližini št.
4, in na Kidričevi ul. v bližini št. 11. Vsak papir (razen
zamaščenega ali drugače preveč onesnaženega) se
lahko porabi v postopku recikliranja – celo plastiﬁcirani
s kovinsko folijo od sokov! – tudi karton, še posebej pa
časopisni papir. Vsaka steklena, plastična ali kovinska
embalaža ima prav tako lahko vsaj sedem življenj kakor mačka – znova in znova se lahko predela v nove
izdelke. Pa še nekaj je – embalaža zavzema veliko prostora, zato jo pred odlaganjem v zbiralne zabojnike “predelamo” v kar najmanjšo obliko – kartone zložimo ali
razrežemo na ustrezne kose, plastenke z nezategnjenim
zamaškom in pločevinke pa pohodimo ali drugače stisnemo. Tako bomo naredili v enem zabojniku prostor za
trikratno ali celo večkratno količino teh odpadkov, kakor če jih odlagamo v njihovi nezmanjšani obliki. Morda

bomo kdaj dočakali tudi kakšne domače pomočnike za
stiskanje v obliki ročnih stiskalcev, vendar jih je sedaj
le težko najti v trgovinah. Če opazimo polne zabojnike,
lahko pokličemo na JP Komunala na tel.: 2811 300 in
jim to sporočimo, prav tako lahko tam naročimo odvoz
kakih večjih količin odpadkov oz. zabojnika z nekaj
kubičnimi metri prostornine – npr. pri prenovi stanovanja.
EKOLOŠKO IN ZDRAVJU NEVARNI ODPADKI
Drugi nevarni odpadki poleg azbesta pa se v kranjski
občini zbirajo po terenu enkrat letno – letos je bila akcija
od 23. do 27. oktobra. Gre za odpadke, ki vsebujejo
zdravju in okolju škodljive snovi in jih ne smemo metati
v običajne zabojnike. To so izrabljene BATERIJE VSEH
VRST, LEPILA, ZDRAVILA PO ROKU UPORABE, ODPADNA STROJNA IN JEDILNA OLJA, BARVE, LAKI,
TOPILA, ČISTILA, SPREJI, KOZMETIKA, ŠKROPIVA,
HLADILNA TEKOČINA ITD. z njihovo embalažo vred,
tudi če je prazna. Sem sodijo tudi neonske in druge plinske svetilne cevi ali žarnice. Vse to in še kaj drugega,
kar spada v tovrstne odpadke, torej hranimo doma in
odnesemo na dan zbiranja v zbirni center – pri nas je
običajno pri trgovini Mercator na Kidričevi – med letom
pa lahko z njimi naredimo izlet do zbirnih centrov Zarica
(tja pridemo mimo tovarne Planika), ali Tenetiše, kjer
jih lahko v centru ločeno odvržemo v zanje namenjene
zbiralnike. Zbirni center Zarica je odprt po drugačnem
urniku kot Tenetiše in sicer od 13. do 20. ure (pozimi
od 12. do 19. ure) od ponedeljka do petka, v soboto pa
od 8. – 13. ure.

Zbirni centri za ločeno zbiranje odpadnih surovin
Zbirni centri so urejeni na posebnem kraju z več
zabojniki, kjer se ločeno zbirajo:
• papir, karton in kartonska embalaža,
• steklo, steklena embalaža,
• plastika, plastična embalaža,
• kovina, odpadne folije,
• stiropor, leseni odpadki, lesena embalaža, oblačila,
tekstil,
• kuhinjski odpadki in vrtni odpadki,
• gradbeni material,
• izrabljeni avtomobilski plašči, gumeni odpadki,
• elektronski odpadki, odpadna bela tehnika,
• odpadne barvne kovine,
• kosovni odpadki (pohištvo, vzmetnice, preproge,
sanitarna oprema, itd),
• nevarni odpadki, kakor so navedeni zgoraj.

NOV NAČIN OBRAČUNA ODVOZA ODPADKOV
Z novim letom bo Komunala začela z drugačnim
načinom obračuna odvoza odpadkov, pa tudi sedanje
zabojnike bo postopoma zamenjala s plastičnimi.
Sedanji način je temeljil na površini stanovanja, novi
pa na količini odpadkov oz. v blokih tudi na številu
oseb. Liter deponiranih odpadkov bo veljal 2,15 SIT.
Morda bo ta način pripomogel k bolj racionalnemu
ravnanju – torej ločevanju in tudi zmanjševanju
volumna odpadkov. Zasebne hiše bodo imele
ustrezne zabojnike – 120 ali 240 litrske, po potrebi tudi
večje. Glede na število odvozov bo nato izračunana

prostornina odpadkov in izstavljen račun. V blokih bo
sistem podoben, le zabojniki bodo večji, strošek pa
bo razdeljen po gospodinjstvih glede na število oseb
v vsakem stanovanju. Predvidena količina odpadkov
na osebo je 40 l na teden. Podjetje domneva, da bi
sčasoma število odvozov lahko zmanjšali, saj naj bi
ljudje začeli ravnati z odpadki ustrezneje kot doslej,
sicer jih bo to udarilo po žepu. Kasneje nameravajo
uvesti tudi tehtanje odpadkov in zaračunavanje v skladu
s težo. Četudi pa npr. zabojnik ne bo pripravljen za
odvoz, bo odvoz zaračunan, saj je to ﬁksni strošek, ne
bo zaračunano deponiranje odpadkov. To bo dodatna
spodbuda za ločevanje in zmanjševanje količine na
sploh. Kasneje bo uvedeno tudi kompostiranje, vendar
o tem še ni dokončnega dogovora. Pač pa naj bi že
prihodnje leto ne bilo več akcije odvoza kosovnih
odpadkov v taki obliki kot doslej, saj se zaradi
prevelikih količin in zmešnjave ni moglo ustrezno
ravnati z njimi. Vsako gospodinjstvo bo dobilo dve
brezplačni naročilnici za odvoz po 1 m3 odpadkov in
ju bo izkoristilo takrat, ko bo kosovne odpadke imelo.
Zato opozarjamo vse občane, da teh dopisnic ne
zavržejo, predvidoma pa bodo s tem sistemom začeli
spomladi 2007. Podoben sistem imajo v občini Škofja
Loka. Kako bo to urejeno v blokovnih naseljih, se bo
Komunala dogovorila tudi z upravniki stanovanjskih
stavb, verjetno bo tu potrebnega več usklajevanja kot
v naseljih individualnih hiš. Poleg naštetega ponuja
podjetje Komunala še črpanje greznic in ustrezno
odlaganje tega materiala.
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Nasveti za urejanje
»papirne vojske« na občini:
Tokrat smo bolj informacijsko nastrojeni, zato v tem prispevku opozarjamo na
ločitev občinske in državne pristojnosti za posamezne zadeve, ki jih mora vsak
občan kdajpakdaj urejati na t.i. OBČINI. Od osamosvojitve dalje - oz. malce kasneje - velja, da prejšnja »občina« z uradi in uradniki, ki v stavbi delajo, ni več taka,
kakršna je bila. Država je od nje prevzela večino pristojnosti, ki jih zdaj opravlja
UPRAVNA ENOTA KRANJ, ki ima sedež v občinski stavbi. Poleg nje so tu še
uradi nekaterih državnih ustanov: DAVČNE UPRAVE, nekaterih INŠPEKCIJSKIH
SLUŽB, GEODETSKE UPRAVE in CENTRA ZA SOCIALNO DELO. Da bo delitev
dela med temi službami jasnejša, bomo predstavili nekaj tipičnih zadev, ki jih
občani urejamo v občinski stavbi, vendar pri različnih ustanovah.
MESTNA OBČINA Kranj
telefonska centrala 23 73 000
ima naslednje pristojnosti, ki neposredno zadevajo občane:
glede nepremičnin (23 73 103)
(oddelek za gospodarske javne službe)
• izdaja potrdil o (ne)uveljavljanju predkupne pravice,
• gradnja in oddajanje socialnih in neproﬁtnih
stanovanj v občinski lasti,
• soglasje k nameravanim posegom v prostoru,
• urejanje občinskih in lokalnih cest, parkirišč in
zelenih površin v lasti občine,
• registriranje najemnih pogodb za stanovanja in
poslovne prostore,
• urejanje oglasnih površin, javne razsvetljave, stojnic itd.
• dovolilnice za promet v mestnem jedru
• izdaja lokacijske informacije, prostorsko ureditveni
pogoji itd. (23 73 140) (odd. za okolje in prostor)
glede socialnih pravic (23 73 161):
• enkratni denarni prispevek za novorojence
(23 73 136),
• znižanje plačila prispevka za vrtec (23 73 168),
• plačilo zdravstvenega zavarovanja za osebe brez
dohodkov (23 73 164),
• dodeljevanje občinskih štipendij, itd.
glede drugih zadev:
• pomoč kmetom po naravnih nesrečah (neurja, suše
itd), najdene domače živali (23 73 130)
• svetovanje – energetska pisarna (naročanje 23 73 121)
UPRAVNA ENOTA KRANJ
telefonska centrala 20 15 700
ima naslednje najpogosteje uporabljane službe
• prijavno odjavne zadeve (prijava, sprememba,
odjava stalnega in začasnega bivališča, izdaja
osebnih izkaznic in potnih listov, potrdil o bivališču,
skupnem gospodinjstvu itd., potrditev knjig gostov
(20 15 626 / 628 / 630),
• matična služba - izdaja rojstnih, poročnih listov in
smrtovnic, prijava porok, sprememba osebnega
imena in priimka, sprejem in odpust iz državljanstva,
potrdila o državljanstvu, zahtevek za elektronski
podpis (20 15 632)
• izdaja dovoljenj za shode, prireditve, društva, orožje
(20 15 629/613)
• izdaja prometnih in vozniških dovoljenj
(2015 618 /619)
• izdaja dovoljenj, viz in drugih dokumentov za tujce
(20 15 640)
• izdaja gradbenih dovoljenj, uporabnih dovoljenje,
določitev gradbene parcele
• varstvo žrtev vojnega nasilja, vojnih veteranov in
invalidov, in drugih nalog s področja dela, družine in
socialnih zadev (20 15 660)

• urejanje kmetijskih (status kmeta, zaščitene
kmetije, promet s kmetijskimi zemljišči), gozdarskih
ipd. zadev, podjetniških, turističnih itd. zadev
(kategorizacija nastanitvenega objekta, opravljanje
gostinske dejavnosti) (20 15 734)
• denacionalizacijske zadeve
• izdaja delovnih knjižic z vpisom podatkov, vpisovanje
delovne dobe ob določenih pogojih
(20 15 721 /6/7).
OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA KRANJ
2373 355
• izdaja mapnih kopij (načrt parcel z objekti) itd.
• izdaja hišnih številk in tablic
• izdaja lastninskih listov za nepremičnine itd.
• urejanje vnosa podatkov o nepremičninah v katastre
in druge podatkovne baze
CENTER ZA SOCIALNO DELO
2373 480
• otroški dodatek
• denarna pomoč osebam brez dohodkov
• sodelovanje v postopku razveze zakona, dodelitve
otrok, preživnine, stiki itd.
• posvojitveni postopki, rejništvo
• skrb za starejše, duševno in telesno prizadete,
skrbništvo
• obravnava primerov zaradi alkoholizma, nasilja v
družini, prestopništva mladoletnih, odvisnosti od
drog
• varstvo socialno ogroženih skupin in občanov in
druge socialne zadeve.
INŠPEKCIJSKE SLUŽBE sestavljajo Inšpektorati:
• tržni inšpektorat
2319 334
• inšpektorat za delo
2319 322
• zdravstveni inšpektorat
2319 140
• inšpektorat za okolje, prostor in energijo 2319 585
• za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
2319 130
DAVČNI URAD
2371 200 - skrbi za odmero davkov:
• od premoženja,
• od daril, dediščin,
• iz dejavnosti (za samostojne podjetnike – obrtnike),
• dohodnina... in za
• plačila prispevkov za socialno varstvo s.p. in
samoplačnikov
plačila nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča.
Upamo, da bomo s temi podatki nekoliko pomagali k
lažji dostopnosti do birokratskih postopkov, ki jih vsakodnevno življenje terja od občanov.

URADNE URE V TAJNIŠTVU KS ZLATO POLJE:
Ob ponedeljkih od 16. do 18. ure so uradne ure v prostorih KS Zlato polje, Ul. Franca Rozmana-Staneta 13 - 1. nadstropje.
Stranke osebno sprejema tajnica KS, prav tako telefonske klice na tel.: 2011 972 in e-sporočila na naslov zlato.polje@volja.net.

