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Spoštovane krajanke, cenjeni krajani!

V prazničnih dneh, ki se nam bližajo, vam želimo obilo veselja in drobnih radosti, saj
je ravno iz teh majhnih pozornosti sestavljeno naše življenje.
V prihajajočem letu 2008 pa vsem želimo čim več zdravja, osebne sreče in
zadovoljstva, ter da bi se vam uresničile vse vaše želje.
Svet Krajevne skupnosti Zlato polje, Kranj

Od leve proti desni: Miran-Lola Božič, Bojan Tomažin, tajnica Zdenka Kogej, predsednik sveta KS Karel Piškur,

Olga Kokot, Bronislav Fende, Milena Koder in Bojan Kokalj
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Uspešno 2007
Dočakali smo jo, novo kanalizacijo in vodovod
na naši najstarejši blokovski ulici – Kidričevi. Po
devetih – desetih mesecih od začetka del so v
avgustu srečno zaključili z deli izvajalci, kasneje
so le tu in tam na pritožbe stanovalcev prišli
popraviti kako napako.
Ko se danes sprehodiš po Kidričevi med bloki,
prav bode v oči neskladje med starimi - skoraj
bi lahko rekla grdimi - bloki in novimi asfaltnimi
površinami s parkirnimi prostori in vsem, kar je
pod njimi še vgrajeno.
Dvajset let smo prosjačili pri občinskih možeh
in letos se končno lahko veselimo te največje
investicije v obnovo v zadnjih desetletjih, ki je
rešila dela nadlog vse krajane s te ulice.
Ponekod je bila Kidričeva videti kot beračev
plašč, krpa na krpo, asfalt, ki se je vdiral v
izvotljeno podzemlje, robniki, ki so bili le
žalostni ostanki betonskih lamel, parkirišča, ki
so se sicer hrabro držala – zgrajena z lastnimi
močmi iz travnih plošč – pa vseeno videti
nekam ceneno in izrabljeno. Zdaj pa bleščeč –
še črn asfalt, novi robniki, parkirni prostori večji,
ponekod čisto novi, z odvodom padavinskih
voda, ki je sem pa tja sicer tekla v napačno
smer, ampak tudi to se rešuje.

Spomladi, ko bodo ozelenele tudi tiste zelenice,
ki so danes še nekam puste, blatne površine,
bo slika še lepša.
Ali bomo razmišljali še korak naprej in poskusili
urediti še stavbe, da bodo postale primerne
novi zunanji ureditvi? Kako lepo bi bili videti
stari bloki, oblečeni v nove tople barve,
podložene z dobro izolacijo! Za zgled si
vzemimo blok z Gosposvetske – prvi, ki je v naši
krajevni skupnosti izvedel to investicijo, pa je
najmanj petnajst let mlajši od blokov na
Kidričevi. Resda je v njem kar dvajset stanovanj
in da je kompaktno oblikovan, torej je strošek
na lastnika verjetno manjši, kot bi bil za stare
bloke z malo stanovanji in velikimi fasadnimi
površinami. Ampak – korist od investicije ni
samo lepša fasada, tudi za kurjavo bo treba
dati precej manj, pa se bo investicija sčasoma
pokrila. Večina lastnikov na Kidričevi je že
investirala v nova okna, kar nekaj se jih je
uspelo dogovoriti še za kaj več, v novo fasado
pa ni še nihče poskusil ugrizniti.
V Ljubljani se peljem po Šišenski cesti – tam
bloki skoraj tekmujejo, kateri bo lepše in topleje
oblečen, pa so zgrajeni podobno kot naši v 50
in 60 letih. Nekaj blokov so obnovili celo tako,
da so postali energetsko varčni objekti.

Tako je videti že obnovljeni del fasade na Gosposvetski, pa prej ni bila videti slaba – zamolklo rožnate
barve je bila, ni se luščila – le lastniki so sprevideli, da bodo z debelo oblogo stiropora pridobili drugje,
ne le pri lepoti.
Razmišljajmo o tem! – Tudi pri državnih jaslih je mogoče pridobiti dodatna sredstva, če gre za
energetsko varčne izboljšave.—
-- (tekst in foto Zdenka Kogej)
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Intervju z direktorjem občinske
uprave
G. Aleš Sladojevič je dobrega pol leta direktor kranjske občinske uprave. Po
izobrazbi diplomirani sociolog, roj l. 1973, živi že vse življenje v naši
krajevni skupnosti, zato jo tudi dobro pozna. V zadnjih mesecih se je
spoznal tudi z ostalimi področji, ki jih pokriva občinska uprava in občinska
vlada z županom, podžupani in svetom občine, tako da je verjetno najbolj
kvalificiran sogovornik, kar jih trenutno najdemo na občini.
Glede na trenutno situacijo na mestni občini, ko se rešuje problematika
deponije odpadkov, sestavlja proračun za naslednji dve leti, pa še kaj bi se
našlo, si je le s težavo vzel toliko časa, da je odgovoril na naša vprašanja.
Upam, da smo izbrali takšna vprašanja, ki naše krajane in krajevno
skupnost najbolj žulijo:
1. Kot naš krajan in hkrati direktor občinske uprave ste najbolje seznanjeni z občinskimi načrti, ki
zadevajo krajevno skupnost Zlato polje. Zato nam boste pokomentirali tele naše iztočnice: V zadnjih
desetih letih se je na našem območju zgodilo veliko – zlasti širjenje šolskih in zdravstvenih kapacitet,
tudi stanovanjskih, letos tudi športnih, ki pa jim ostala komunalna oprema ne sledi najbolje. Najbolj
očitno je pomanjkanje parkirnih prostorov in otroških ter mladinskih igrišč, in pa prevelika prometna
obremenjenost, posebno Kidričeve ceste.
Vsi ti problemi so praktično enaki v vseh 'mestnih' krajevnih skupnostih. V letih, ko so rasla ta
stanovanjska naselja, so bili standardi drugačni in tako nam danes praktično po celem mestu
primanjkuje parkirnih mest, prometa je seveda vedno več. Res pa je, da je Zlato polje tisti del Kranja,
kjer ni otroškega igrišča. Verjetno je to posledica tega, da v celotni krajevni skupnosti ni vrtca, kjer bi
otroško igrišče moralo biti. Tako bo treba iskati drugo rešitev. Na vsak način pa tako, da bo po eni
strani dostopno vse dni v letu in tudi v popoldanskem času, po drugi strani pa tako, da bo na primeren
način varovano. Kidričeva cesta je kot veste državna cesta in tako vsi skupaj nestrpno čakamo, kdaj se
bo država lotila obnove. V državnem proračunu je začetek del predviden v letu 2009, zaključek pa v
letu 2011.
2. V letošnjem letu je bila za nas zaključena v letu 2006 začeta, daleč največja investicija občine in
Komunale – obnova kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na območju Kidričeve ceste z obnovo
vseh cestnih in parkirnih površin ob blokih. Kolikšna sredstva je zahtevala ta investicija, za katero je
bila predračunska vrednost okrog 217 mio SIT oz. nekaj več kot 900 tisoč evrov? Ker je bilo
načrtovanje prenove pomanjkljivo, so se sredstva za ta namen verjetno precej povečala. Krajevna
skupnost je več kot dvajset let prosila občinsko oblast za to obnovo, tako da smo je zelo veseli in
upamo, da bo spodbudila tudi lastnike stanovanj k obnovi fasad, da bo soseska dobila lepši in
sodobnejši videz, seveda ob izboljšanju termoizolacijskih lastnosti stavb. V Ljubljani so že poskusno
izvedli obnovo nekaj starih blokov zlasti z vidika zmanjšanja energetske potratnosti teh stavb. Ali se v
MOK razmišlja tudi o čem takem?
Obnova in izgradnja kanalizacijskega in vodovodnega sistema bo eden ključnih projektov Kranja v
naslednjih desetih letih. Kar 130 mio evrov bomo morali nameniti temu vprašanju. Stanje cevi je
ponekod zelo kritično, 6000 objektov v Kranju sploh ni priključeno na kanalizacijski sistem, zelo velika
investicija bo tudi obnova čistilne naprave. To so vitalne funkcije mesta in seveda smo te težave dolžni
reševati prednostno. Ker smo v Kranju v preteklih letih temu problemu namenjali odločno premalo
pozornosti bo sedaj za obdobje desetih let nujna precejšna podražitev teh storitev.
Tudi na Zlatem polju je kar nekaj ulic, kjer je obnova potrebna in tudi te obnove so sestavni del
operativnega programa naslednjih let. Ne želimo namreč ponavljati napak iz preteklosti, ko so se ulice
prekopavale večkrat, včasih tudi vsako leto. Predvidoma v januarju bo mestni svet obravnaval zasnovo
energetskega koncepta celega mesta.
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3. V naslednjem letu je menda načrtovana obnova Gosposvetske ulice, ki je že desetletje in več v zelo
slabem stanju, v spodnjem delu tudi brez urejenega odvodnjavanja. Ali so načrti obnove že narejeni in
kdaj se obeta realizacija?
Obnova Gosposvetske ulice se bo pričela v naslednjem letu. V okviru te investicije je tudi povezava
Gosposvetske ulice z Nazorjevo ulico, tako da bomo v tem delu prišli še do enega izhoda iz naselja.
4. Dolgo tudi prosimo za otroško igrišče za majhne otroke. Predlagali smo lokacijo v bližini kotlarne za
šolski center, bivši župan je imel idejo za igrišče na Suchyjevem vrtu pod poslopjem reševalne
postaje, zdaj pa smo z osnovno šolo F. Prešeren našli skupen interes na njihovem zemljišču. Kakšne
so možnosti za to investicijo?
Ureditev otroškega igrišča v okviru OŠ je res najracionalnejša rešitev, saj bo tako igrišče dobilo tudi
svojega skrbnika in bo na primeren način varovano. Tudi zemljišče je že občinsko. Računam, da se ga
bomo lahko lotili že v letu 2008.
5. Kakšen je trenutno terminski plan v zvezi s severno obvoznico, v zvezi z dostopom za bloke na
spodnjem Zlatem polju, kjer je pozimi velik problem zaradi strmine tega klanca, pa tudi sicer je
vključevanje v promet na Koroški cesti ob konicah velika težava. V krajevni skupnosti bi želeli krožišče
in izpeljavo klanca med Koroško in bloki v položnejši varianti.
V pripravi jo novi zazidalni načrt za šolski center Zlato polje. Uvoz s Koroške in Kidričeve si želimo
urediti s krožiščem. Kot sem že povedal se bo Kidričeve ceste država lotila v letu 2009 in investicijo
zaključila v letu 2011. Uvoz s Koroške želimo rešiti sedaj ob gradnji trgovskega centra in sočasno tako
tudi drugačen, položnejši uvoz iz bližnjega naselja.
Terminskega plana izgradnje S obvoznice vam v tem trenutku ne morem predstaviti, saj država želi v
okviru koridorja te obvoznice speljati tudi bodočo železniško povezavo med letališčem Brnik in
Jesenicami. Tako bo glede tega vprašanja v okviru državnih organov potrebnegaše kar nekaj
usklajevanja.
(Vprašanja pripravila Zdenka Kogej)

OD VO
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Partnersko sodelovanje
Policije s krajani
Partnersko sodelovanje policije z prebivalci mesta Kranja se najaktivneje odvija znotraj policijskih
okolišev. Policijski okoliši so deli območja policijske postaje za neposredno opravljanje določenih del
policije in za sodelovanje policistov z državljani, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in drugimi pri
zagotavljanju varnosti. Območje Policijske postaje Kranj je zaradi lažjega in učinkovitega obvladovanja
varnostne problematike v Mestni občini Kranj razdeljeno na policijske okoliše, ki praviloma obsegajo
območje ene ali več krajevnih skupnosti.
Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja je
temeljno poslanstvo policijskega dela, ki se
lahko uresničuje samo skupaj z ljudmi, med
katerimi in za katere policije deluje. Takšno
delovanje se imenuje v skupnost usmerjeno
policijsko delo. Ta izraz pomeni filozofijo dela
policije, ki daje večji poudarek sodelovanju s
skupnostjo, v kateri deluje. V takšnem
policijskem delu ima najvidnejše mesto vodja
policijskega okoliša.
To je policist ki ga najpogosteje srečujemo na
ulici, v bloku, vrtcu, šoli, dijaškem ali
študentskem domu, to je policist, ki v začetku
septembra varuje vaše otroke, ki sodeluje na
sestankih mestne četrti oz. krajevne skupnosti,
ki nam svetuje kako se zavarujete pred vlomilci,
tatovi, skratka je policist, ki opravlja drugačno
delo, ima drugačno vlogo.
Naloga vodje policijskega okoliša je, da
spremlja dogodke, ki nas kakorkoli varnostno
ogrožajo, te dogodke analizira in poskuša
ugotoviti vzroke, ki privedejo do njih. Zato nas
obišče, povpraša po podrobnostih, vse z
namenom narediti čim več, da se vzroki, ki
vodijo do takšnih dogodkov, odpravijo. S tem
nam poskuša zagotoviti varnejši jutri, ki si ga
tako vsi želimo. Pri tem je njegovo glavno orožje
komuniciranje, poslušanje in svetovanje.
Vedno je na razpolago preko policijske postaje,
v kateri je zaposlen, preko vodstev krajevnih
skupnosti, s katerimi sodeluje v okviru
varnostnih posvetov ali tudi neposredno ob
srečanju na terenu. V Kranju je za območje
Vodovodnega stolp in Zlatega polja zadolžen
vodja policijskega okoliša policist Damjan
Nartnik. Njegov »rajon« zajema območje KS
Zlato polje, Struževo, Vodovodni stolp in naselje
Rupa ter deloma naslednje ulice: Bleiweisova
cesta, vse parne številke in neparne številke 9,
11 in 11/a, Koroška cesta št. 20 in od št. 49
dalje, Stošičeva ulica št. 2, Cesta Staneta
Žagarja neparne št. od 1 do 29/a, Cesta
Kokrškega odreda ter Partizanska cesta od št.
15 do 19/a.

Nartnik Damjan je v letu 2004 prevzel delovno
mesto od predhodnika Aleša Jeršeta, ki je ostal
v dobrem spominu predvsem starejšim
občanom.
Damjan je sedaj v triintridesetem letu starosti,
prihaja iz okolice Šenčurja ter je oče dveh sinov.
V vrstah policije je od leta 1998, ko se je po
opravljenem vojaškem roku v vrstah pomožnih
policistov odločil za poklicno delo policista.
Poleg dela v policijskem okolišu je še vedno
aktiven na področju preiskovanja kaznivih
dejanj in javnega reda in miru, saj je bil pred
tem vodja intervencijske patrulje. Sam je
mnenja, da spoznaš prave ljudi v nesreči, zato
se z veseljem odzove na klice občanov, ter jim
pomaga, kolikor je v njegovi pristojnosti.
V primeru, da boste potrebovali pomoč ali
pojasnila vašega vodje policijskega okoliša
Damjana Nartnika, se lahko osebno obrnete
nanj ali pa se predhodno dogovorite za srečanje
na telefonski številki Policije:
(04) 233 64 00.

ŽELIMO, DA ŽIVITE VARNO!
Glasilu je priložen vprašalnik. Prosimo vas, da ga izpolnjenega vrnete v poštni predal KS.
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Iz zgodovine Zlatega polja
Najstarejše hiše na Zlatem polju so bile zgrajene ob sedanji Koroški oz. nekdanji Blejski cesti. V 19.
stoletju Zlato polje še ni obstajalo kot naselje, saj sta v sedanjih mejah naše Krajevne skupnosti v
večini 19. stoletja obstajali le dve stavbi.
Iz mape številka III mesta Kranja in Rupe (Krainburg und Ruppa),
Franciscejskega katastra za Kranjsko iz leta 1826, je razvidno, da se je na
zgornjem levem robu obravnavanega območja nahajala stavba, imenovana
Per Periunki. V mapi številka 3 mesta Kranja in enklave Rupa,
Reambulančnega katastra za Kranjsko iz leta 1867, pa je ob isti stavbi
zapisano že slovensko ime per Perivnik . Pred letom 1935 je bila ta hiša
označena kot Kokrsško predmestje 41, od tedaj pa je bil preimenovana in
na novo oštevilčena v Blejsko cesto 21. Sedaj ima to poslopje, ki je edina še
aktivna kmetija na Zlatem polju hišni naslov Koroška cesta 55. Poznana sta
lastnika v drugi polovici 19. stoletja, Matej in Jožefa Veber. Leta 1897 je
postal lastnik Janez Šink in ta priimek se je na tej kmetiji ohranil do danes.

Pri Perivniku danes (foto ML Božič, 25.4.2007)

Druga najstarejša stavba na Zlatem polju se je nahajala na spodnjem desnem
robu našega naselja. V mapi številka IV mesta Kranja in Rupe iz leta 1926
stavba ni imenovana, je pa nad njo zapisano ledinsko ime v nemškem jeziku
(Slathu Pulle). V začetku 20. stoletja se je vse območje Zlatega polja in večina
severnega obrobja mesta Kranja imenovalo Kokrško predmestje. Tako je imela
ta hiša število 32. V knjigi Zgodovina mesta Kranja, Josipa Žontarja iz leta 1982
(ponatis), je zapisano, da se je leta 1935 v Kranju izvedlo popolno
preimenovanje cest, trgov in ulic ter so se določile nove številke hiš. Tako so sedanjo Koroško cesto
takrat imenovali Blejska cesta. Omenjena stavba je dobila številko 17. Dandanes jo v telefonskem

Lahko ga tudi predate kateremu od članov sveta KS, ki stanuje v vaši bližini.
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imeniku najdemo pod naslovom Koroška cesta 49. Zanimive so tudi mnoge lastniške spremembe te
hiše, včasih imenovane »Fider na polju«. Naj naštejem le nekatere.
V začetku 19. stoletja je imel v njej gostilno Urban Rakovec iz Zabukovja. Konec tega stoletja je bila v
lasti gostilničarja Ivana Orla iz Trzina, od leta 1925 pa je bila last tovarnarja Ivana Prešerna. On je prvi
čevljarski obrat odprl leta 1918 v Čirčah. Že čez nekaj let pa je povečal proizvodnjo in se preselil v
preurejene prostore nekdanje gostilne Fider ob sedanji Koroški cesti. Obrat je preimenoval v »Tovarno
čevljev Rekord«. V njej je delalo okoli 100 delavcev. Leta 1939 je obstoječi obrat preuredil, hkrati pa
zgradil tudi novo tovarniško poslopje.

(Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Gorenjsko Kranj, KRA-145, t.e.1.)

Na spodnjem zemljevidu, ki je del priloge iz knjige Zgodovine mesta Kranja, Josipa Žontarja iz leta
1939, so prikazana ledinska imena Kranjskega polja po katasterski mapi iz leta 1826 ter ceste in
stavbe po stanju v katastru iz leta 1937.

gostilna
»pri Kroni«
zemljevid
je izdelal
geometer
Anton
Mikić

BLEJSKA
CESTA
reka Sava
Fider na
polju
Jugobruna,
tekstilna
tovarna

Na Blejski cesti med omenjenima najstarejšima hišama je s številko 6 imelo poslopje, ki je starejšim
Zlatopoljčanom znano kot gostilna pri Kroni. Po podatkih iz omenjene knjige Zgodovina mesta Kranja,
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je bil ob prelomu z 19. na 20. stoletje njen lastnik Ivan Sirc. V času okoli prve svetovne vojne je bila v
lasti Petra Kobala. Do leta 1925 je zamenjala še 4 lastnike, ko jo je prevzel Alojzij Jenko iz Cegelnice.

(gostilna Krona ob Koroški cesti, last Marine Sirc Petrič)

Sedaj ima ta, precej prenovljena stavba, hišno številko Koroška cesta 20, v njej pa se nahaja Procom
servis samostojnega podjetnika Franca Jekovca.

( foto ML Božič, 31.5.2007)

zapisal Miran Lola Božič, (6.12.2007 v Kranju)
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100 let
25. oktobra smo obiskali Karla Bajda, ki od leta 1962 živi na Gosposvetski 11 v naši krajevni
skupnosti. Tega dne je Karel praznoval stoti rojstni dan. Voščili so mu predsednik Sveta KS Zlato polje
Karel Piškur, župan Damijan Perne, in predstavnika društva upokojencev Kranj. Ob prijetnem
kramljanju nam je zaupal marsikatero zanimivost iz svojega pestrega življenja.

Karel Bajd se je rodil 25. oktobra leta 1907 v
Letenicah kot deseti otrok. Mati Uršula in oče
Franc sta imela skupno dvanajst otrok.
Kot otrok je Karel služil za pastirja. Leta 1923
se je šel učit za čevljarja k mojstru Černilcu v
Strahinj. Leta 1926 je napredoval v
čevljarskega pomočnika. Ta poklic je opravljal
pri več čevljarskih mojstrih po Gorenjskem vse
do leta 1938. Vmes je odslužil vojaški rok. Leta
1938 je postal član Tekstilne zadruge na
Otočah, kjer je opravljal dela trgovskega potnika
in razna knjigovodska dela. V tistem času je bil
poverjenik Delavske politike, Cankarjeve družbe
in nekaj drugih občasnih delavskih časopisov.
Decembra 1938 je sodeloval na volitvah v
državni zbor kot namestnik kandidata združene
opozicije.
V letih pred drugo svetovno vojno je bil član
Delavskega kulturnega društva Svoboda, po
njegovi razpustitvi pa član Vzajemnosti. Med
drugo svetovno vojno je odšel v partizane.
Zaradi bolezni se je kmalu vrnil domov in se

kasneje pridružil ilegali. Med okupacijo je imel
vedno srečo, da ni padel v roke Gestapu, saj so
ga velikokrat iskali na domu v Letenicah. Po
končani vojni je tri mesece deloval pri takratni
Milici (danes Policija), potem pa se je zopet
zaposlil v Tekstilni zadrugi v Otočah, kot
računovodja. Leta 1946 se je poročil s Katarino
Pegam. Rodila se jima je le ena hčer - Zdenka.
Zadnjih osem let pred upokojitvijo je bil Karel
Bajd zaposlen pri Obrtni in kasneje Gospodarski
zbornici Kranj kot finančni svetovalec. V tem
času je opravil izpit za priznanje srednje
strokovne izobrazbe. Upokojil se je leta 1963.
Zelo rad ima naravo in hribe, kamor je veliko
zahajal, zlasti še po upokojitvi. Po letu 1945 je
postal član Planinskega društva Kranj. Do
upokojitve je bil v društvu bolj pasiven, po
upokojitvi pa je sodeloval aktivno.
Prvih deset let po upokojitvi je urejal
knjigovodske zadeve in sestavljal bilance.
Kasneje je deloval v Planinskem društvu kot
član markacijskega odseka. Postal je tudi član
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gospodarske komisije pri Planinski zvezi
Slovenije. Karel Bajd je tudi veliko pisal. Svoje
članke je objavljal v različnih časopisih, kjer se
je včasih podpisoval s psevdonimom »Kontist«.
Napisal je tudi nekaj pesmi, ki - kot sam pravi,

opisujejo predvsem naravo in planine, včasih pa
tudi kakšno kritično misel.
Eno njegovih številnih pesmi, ki je nastala nekje
okrog leta 1970, danes objavljamo v našem
prispevku.

Spomini s Šmarjetne
Pogled s terase na Šmarjetni
spomine starim obudi:
kako je čas tod polstoletni
spremenil mesto in ljudi.
Na vse strani se širi mesto,
še dlje pa nekulturna sled;
in z novo je obvozno cesto
bil skrajšan savski drevored.
Zazidali smo Zlato polje,
kot se igral je urbanist;
če bi načrt napravil bolje,
ne bi jezil se vsak turist.
Nekoč je tekla bistra Sava,
tako do mesta kot naprej;
zdaj teče že tako nezdrava,
da rod povodni gine v njej.

(Karel Bajd)
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PRIPRAVLJENI NA ZIMO
KAM Z ODPADNIMI
AVTOMOBILSKIMI PNEVMATIKAMI?
Večina nas je že zamenjala letne pnevmatike z zimskimi. In kaj lahko storimo z izrabljenimi odpadnimi
avtomobilskimi gumami? Brezplačno jih oddamo ali v zbirnem centru za ločeno zbiranje odpadkov v
Zarici ali v Tenetišah. Oddaja avtomobilskih gum je brezplačna v primeru, da pripeljete štiri
avtomobilske gume naenkrat, ki ne vsebujejo platišč in ostalih nečistoč.
Zbrane odpadke oddamo naprej pooblaščenim koncesionarjem, ki poskrbijo za njihovo strokovno
uničenje oziroma predelavo. In kar je najpomembneje, ti odpadki ne končajo na odlagališču.

KAJ SE TRENUTNO DOGAJA Z NAŠIMI ODPADKI?
Vsako odlagališče odpadkov mora pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje, ki ga izda Agencija
RS za okolje. Na podlagi programa prilagoditve
odlagališč novi zakonodaji, smo v letu 2004
pridobili
okoljevarstveno
dovoljenje,
z
veljavnostjo do 31. 10. 2007. V skladu z
Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
smo lahko upravljavci za odlagališča, ki
izpolnjujejo zahteve te uredbe, zaprosili za
podaljšanje dovoljenja do 16. 7. 2009.
Pravočasno smo na Ministrstvo za okolje in
prostor vložili vlogo za podaljšanje dovoljenja za
obratovanje odlagališča odpadkov Tenetiše.
Vse zahteve Ministrstva za okolje in prostor v
zvezi s podaljšanjem dovoljenja, ki so navedene
v okoljevarstvenem dovoljenju, smo izpolnili. Žal
do danes odgovora na našo vlogo za
podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja nismo
prejeli, saj Agencija RS za okolje o vlogi za
podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja ne
more odločati, ker se nenehno vlagajo zahteve
za priznanje strank v postopku in se s tem
podaljšuje upravni postopek.
Tako smo s 1. 11. 2007 prenehali odlagati
odpadke na odlagališče Tenetiše. Poiskati smo
morali alternativne rešitve glede odlaganja
odpadkov. Preučili smo vse možnosti, z željo da
poiščemo najboljšo rešitev. Z
upravljavci
odlagališča Kovor v Tržiču in odlagališča Mala
Mežakla na Jesenicah smo se dogovorili, da
začasno odpadke odlagamo na omenjeni dve
odlagališči. Od 1. 11. 2007 odvažamo odpadke
samo iz gospodinjstev in odpadke iz javnih
ustanov kot so vzgojno izobraževalne institucije,
bolnišnice,... Odvoza ostalih odpadkov iz
poslovne dejavnosti trenutno ne izvajamo.
Zbrane odpadke prepeljemo do platoja na
Zarici, kjer jih presortiramo, izločimo tako

imenovane sekundarne surovine (odpadke, ki
se lahko predelajo in ki bi jih sicer že občani
morali ločeno odložiti na ekoloških otokih ali
zbirnih centrih). Po sortiranju vse ostale
mešane odpadke z drobilcem odpadkov
zmeljemo in preložimo na večja vozila, s
katerimi odpadke odpeljemo na odlagališče v
Tržiču in Jesenicah.
Trudimo se zmanjšati količino odloženih
odpadkov in s tem posledično stroške
odlaganja ter
zmanjšati število potrebnih
prevozov do ostalih dveh odlagališč in kar je
najpomembneje, zmanjšati obremenjevanje
okolja.
Prostor v Zarici služi samo za vmesno pripravo
odpadkov na prevoz. Vsak dan, ob koncu
delovnika, plato temeljito očistimo.
Cena odlaganja na odlagališče odpadkov
Tenetiše je znašala 24 EUR na tono, medtem ko
moramo za odlaganje v Kovorju odšteti kar 87
EUR na tono. Podoben znesek velja tudi za
odlagališče Mala Mežakla.
Stroški odlaganja odpadkov so se tako zelo
povišali. Povišali so se stroški priprave
odpadkov, stroški prevoza odpadkov in stroški
odlaganja odpadkov na druga odlagališča.
Dnevno se stroški gibljejo okoli 12000 EUR.
Trudimo se prilagajati nastali situaciji,
predvsem pa upamo, da kljub temu opravljamo
in bomo opravljali storitev odvoza kvalitetno.
Dobronamerno vas pozivamo, da odpadke
dosledno ločujete, tako da papir, steklo,
plastenke in pločevinke odložite na ekoloških
otokih oziroma v zbirnih centrih za ločeno
zbiranje odpadkov. Le tako bomo skupaj uspeli
zmanjšati količino odloženih odpadkov in s tem
tudi stroške prevoza in odlaganja.
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TUDI NASLEDNJE LETO ZBIRANJE IN ODVOZ
KOSOVNIH ODPADKOV PREKO DOPISNIC
Letos smo prvič zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov izvedli na podlagi dopisnic. Skupaj smo se
dogovorili za datum odvoza, odpadke ste na dogovorjeni dan pripravili na dostopno mesto, poleg
vašega zabojnika za odpadke. Verjamemo, da smo se na ta način še bolj približali vašim potrebam in
izvedli zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov prijaznejše za vas in prijaznejše za okolje. S takim načinom
bomo nadaljevali tudi v letu 2008. V decembru boste prejeli posebno pošto, v kateri bosta dve
dopisnici za naročilo odvoza kosovnih odpadkov. Bodite pozorni, priložili bomo tudi koledarček z
urnikom odvoza odpadkov v času praznikov za leto 2008.
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Kaj se te dni dogaja
na Prešernovi šoli

Linda Križnar – 2a

Jošt Fabijan – 2a

Marsikateri obiskovalec, predvsem pa učenci, ugotavljajo, da razmere v straniščih šole niso ravno na
ravni ostalih prostorov in opreme. Tudi poštenega igrišča za najmlajše nimamo. Zunanji obiskovalci
upravičeno zmajujejo z glavami, ko si ogledujejo našo atletsko stezo. Najbolj smo jezni sami, ker ne
moremo več s sredstvi, ki jih imamo, in tehnologijo, ki jo premoremo, normalno vzdrževati vsega.
Hišnika in otroci, se maksimalno trudijo, da bi kar se da lepo in sproti urejali okolico šole, vendar je
steze in igrišča nujno potrebno obnoviti in posodobiti. Manjši popravki in posegi so samo trenutna
rešitev in samo požirajo denar. V preteklih letih smo večkrat poizkušali v občinske plane spraviti
obnovo atletske steze in izgradnjo igrišča. Res pa je, da je bolj pomembno, da se sanirajo strehe in
nevarna mesta po šolah v občini, kot pa atletska steza ali igrišče. V letošnjem letu pa smo pristopili
skupaj z Rolerskim klubom Kranj, ki že več let išče rešitev za svoje težave, in skupaj vložili predlog za
obnovo steze. Predložili smo predračune in ustrezne utemeljitve. Ravno tako smo s Krajevno
skupnostjo Zlato polje našli skupni interes pri gradnji igrišča z igrali za najmlajše. Če nam uspe skupaj
zgraditi igrišče, bo šola ponudila prostor. Organizirali bomo nadzor in zapiranje igrišča, čiščenje in
vzdrževanje. Uporabljali bi ga vsi, krajani in otroci iz šole. Prostora bo za vse.
V preteklih letih je bilo nekaj poizkusov izdelave planov za več let in kot kaže se bo v mandatu
zdajšnjega župana problem rešil. V letu 2011 naj bi imeli obnovljeno stezo in postavljeno otroško
igrišče, stranišča pa leto poprej. Morda bo pri usklajevanju, pred sprejemom dokončnih načrtov, kateri
od datumov premaknjen še na prejšnji čas.
Krajani verjetno opazite, kdaj se bliža zbiralna
akcija papirja. Takrat vas obiščejo otroci in
povprašajo, če imate kaj papirja odveč.
Naslednja akcija bo v pomladanskem času in
vabim vas, da do takrat shranite odvečni papir
in ga predate otrokom. V zadnji akciji 3. in 4.
oktobra, so otroci nabrali 36.840 kg papirja, za
kar smo prejeli 2468,28 €. 1000 € je bilo
skladno s sklepom otroškega parlamenta
nakazano
OŠ
Bohinjska
Bistrica
kot
solidarnostna pomoč, ostalo pa namenimo, kot
vsako, leto delno za šolski sklad, za šole v

naravi in tabore tistim, ki si jih težko privoščijo.
Del denarja učenci namenijo za valeto in izlet za
najboljše zbiralce papirja. Osnovni namen ni
zbiranje za izlet, ampak da otrokom pride v kri,
da bodo odpadke, ki jih je moč reciklirati, v
največji možni meri vrnili v ponovno uporabo. V
ta namen imamo na šoli nasproti glavnega
hodnika posebne zbiralnike za odpadne
baterije, ob avtomatu za pijačo zbiralnik za
plastenke in posebnega za zamaške. Zbiramo
jih v dobrodelni namen, z izkupičkom od
prodaje namreč organizacije kupujejo vozičke
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za gibalno ovirane invalide. Postavili pa smo
tudi škatlo za aluminijaste pločevinke. Tega
odpadka sicer v šoli ne povzročamo, vseeno pa
je stekla akcija po slovenskih šolah, ker je
veliko pločevink, ki končajo povsod drugje,
namesto, da bi jih
ponovno uporabili. V
razredih otroci vsakodnevno praznijo posebne
koše za odpadni papir. Papir zbiramo na
hodniku, od tod pa ga hišnika vsakodnevno
pospravita v zabojnik ob šoli.
Otrokom lahko predate tudi kakšnega od teh
odpadnih kosov embalaže, da ga odvržejo v
šoli. Sicer pa je po mestu tudi dovolj ekoloških
otokov, kjer to lahko storite isto tudi sami. Prav
pa je, da veste, da otroci v šoli to počnejo in da
lahko enako postopate tudi doma. Ne pravijo
zaman, da smo si zemljo sposodili od naših
vnukov. Varujmo jo in bodimo zgled otrokom.
Tem dejavnostim učitelji posvečamo še
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posebno pozornost, kvaliteten obstoj človeštva
bo temeljil le na tem, ali bomo znali živeti v
sožitju z naravo. Na spletni strani šole vas o
vseh akcijah obveščamo, lahko pa si ogledate
kako so potekale v preteklosti.
Morda še kakšna beseda o naši spletni strani.
Če vas zanima kakšno je vreme, temperatura,
pritisk in moč vetra, jo obiščite in si te podatke
oglejte. Lahko si ogledate tudi živo sliko z
igrišča za šolo. Na spletni strani najdete
ogromno informacij iz življenja in dela šole,
arhiv starih slik in projektov, ki jih izvajamo na
šoli. Spletna stran se nahaja na naslovu:
www.o-fp.kr.edus.si.
Če pa imate kakšne stare slike, razredov ali
šole iz preteklosti, bomo zelo veseli, če jih bomo
lahko prekopirali. Drugo leto praznujemo 40letnico zgradbe in iščemo slike gradnje šole ali
karkoli iz preteklosti.

Za vse najmlajše prebivalce krajevne skupnosti, njihove babice in starše, prvošolčke in drugošolčke
smo v ponedeljek, 10. decembra ob 17 uri pripravili predstavo Praznični škrat. Za starejše pa v nedeljo,
9. decembra ob 17. uri ustvarjalno delavnico.

Ob prihajajočih praznikih vam s kolegi na šoli želimo prijetne praznike in
srečno in zdravo prihajajoče leto.
Aleš Žitnik
Ravnatelj O.Š. France Prešeren

Skupaj sestavimo
zgodovino Zlatega polja
Spoštovane krajanke, krajani, naši bralci !
V tem glasilu je objavljen članek Mirana Božiča, ki bo poskusil sestaviti našo lokalno zgodovino - ni
prav dolga, kakih dobrih sto let je minilo, odkar je bila na našem sedanjem območju postavljena prva
hiša in od tedaj se širimo, rastemo in temu še ni videti konca. Zlatega polja je tako vse manj, vse več
pa je hiš, blokov, ljudi, cest in parkirišč, šol in drugih zavodov. To nastajanje in rast bi radi zabeležili,
tako slikovno kot s podatki, ki nam jih boste povedali ali jih predstavili s papirji, dokumenti.
Zima je, več smo doma, morda bomo kdaj pobrskali med starimi fotografijami in obujali spomine.
Morda boste našli posnetek, ki bi lahko pokazal delček tega našega kraja ali pa človeka, ki je zanj
pomemben. Gotovo je med nami, tremi tisoči ljudi, veliko takih, o katerih bi lahko vedeli več, npr. ker
imajo zanimiv hobi, ker so pri svojem delu dosegli veliko, morda so kaj izumili ali pa našli svoj smisel v
tem, da nesebično pomagajo pomoči potrebnim, pa še tisoč drugih razlogov bi se našlo.
O tem gotovo premalo vemo, preveč se skrivamo v svojo lupino, še najbližji sosedje včasih ne vedo, da
imajo dobrega športnika, odlično študentko, ljubiteljskega slikarja in izjemno pevko med seboj. Med
nami so tudi zbiralci, pesniki, fotografi, ….
Pomagajte nam jih najti, zgodovina in sedanjost se prepletata, ni ene brez druge.
Še enkrat, prinesite nam pokazat svoje fotografije ali druge dokumente – tukaj prosimo zlasti tiste, ki
so že dolgo prebivalci tega dela mesta, presneli jih bomo, tako da bodo ostali še naprej v vaši
spominski skrinjici, z njimi pa boste obogatili našo skupno skrinjo spominov, da ne bodo izginili hkrati z
ljudmi, ki so jih ustvarili. O teh stvareh lahko tudi sami kaj napišete, veseli bomo prav vsakega
prispevka.
O ponedeljkih popoldan imamo od 16. do 18. ure uradne ure v pisarni krajevne skupnosti, kjer se
lahko oglasite. Poskrbeli bomo, da bodo vaši papirji postali del naše zgodovine.

Prvi in edini v Sloveniji

bonus

za izkušene voznike
pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti
Nagrajujemo izkušene in previdne voznike
Vsi izkušeni vozniki s 50% bonusom, ki po predhodni polici niste imeli škode, ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske
odgovornosti pridobite kar 55% bonus. Ve~ji popust za izkušene voznike je novost v Sloveniji, ki jo zavarovanci
pridobite le pri AS-u.

Mo`nost odkupa prve škode pri kasko zavarovanju
Pomembna novost je tudi odkup prvega zavarovalnega primera pri kasko zavarovanju. Ob sklenitvi zavarovanja
lahko izberete še dodatno kritje neupo{tevanja morebitne prve {kode. To pomeni, da v naslednjem zavarovalnem
letu kljub {kodi ne izgubite bonusa pri kasko zavarovanju. Dopla~ilo se obra~unava pri nevarnostih kaska in je
odvisno od premijskega razreda.

[tevilne prednosti in ugodnosti
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti s {iroko paleto dodatnih zavarovanj, ki jih zavarovanec izbere sam.
Kasko zavarovanje v obliki razli~nih paketov zavarovanj in mo`nost dodatnih kritij po meri in `elji posameznika.
Maxi avto asistenca AS z novo storitvijo "od vrat do vrat".
Dodatne ugodnosti za zveste in nove zavarovance.
Paketni popusti in popust na {tevilo izbranih kritij pri kasko zavarovanju.
Popust na gotovinsko pla~ilo za vsa avtomobilska zavarovanja.
Obro~no pla~ilo zavarovalne premije, brez dopla~ila za pla~ila prek trajnega naloga.
Popust pri zavarovanju AO za mlade voznike, ki so opravili te~aj varne vo`nje.
Vse informacije o ponudbi avtomobilskih zavarovanj na vseh prodajnih mestih
Adriatica Slovenice, na www.adriatic-slovenica.si in po modrem telefonu 080 11 10.

www.adriatic-slovenica.si

