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Spoštovane krajanke, cenjeni krajani !
Kot novi predsednik
sveta KS Zlato polje
vam želim predstaviti
dosedanje delo v KS,
problematiko, dosežke
in uspehe pa tudi druga
prizadevanja, ki še ne
kažejo vidnih rezultatov.
V lanskem decembru
nas je bilo sedem
krajanov Zlatega polja
izvoljenih v novi svet
krajevne
skupnosti.
Mene so soglasno izvolili
za predsednika na prvi,
t.i. konstitutivni seji
sveta,
za
mojo
namestnico pa je bila izvoljena Milena Koder. O tem
smo vam poročali že v prejšnji številki Zlatopoljčana,
ki je dobil čisto novo obliko in za katerega upamo, da
je bil med vami dobro sprejet. Pričeli smo tudi z
novim načinom pretoka informacij, z anketami. Tudi v
tem glasilu je priložena anketa in upam, da vas bo še
več krajanov pripravljenih sodelovati z oblikovanjem
planov v Krajevni skupnosti in nam boste izpolnjeno
anketo tudi vrnili. Vrnjene ankete iz prejšnje številke
smo natančno pregledali. Vaše realne pripombe in
predloge smo vključili v naša prizadevanja in jih
bomo z danimi možnostmi poskušali rešiti čimprej.
Svet KS je imel do sedaj pet sej, na katerih smo
poleg tekočega dela oblikovali tudi naloge za delo v
prihodnje. Za potrebe vse zahtevnejše zakonodaje
smo morali proučiti in sprejeti cel kup javnih aktov –
npr. glede javnih naročil, o ravnanju z osebnimi
podatki, o oddaji prostorov KS v najem itd.
Obdobje prvih šestih mesecev mojega predsedovanja
je bilo kar burno. Po komentarjih tistih, ki so v svetu
KS delali že prej, nadpovprečno zahtevno, tako glede
vsebine kot glede časovne zahtevnosti. Kot
predsednik KS sem tudi član Komisije za krajevne
skupnosti pri svetu MO Kranj. Komisija je imela 5 sej,
vsakič dan ali dva pred sejo mestnega sveta, da smo
zanjo lahko podali svoje pripombe. Gradivo za seje
mestnega sveta je običajno zelo obsežno in
predstavlja veliko dela.
V času svojega mandata sem praktično skoraj vsak
dan v stiku z ljudmi, ki imajo v svoji pristojnosti
področja v katera spadajo težave in problemi, ki se
pojavljajo v naši KS. Večino rešitev je povezanih z
velikimi stroški, tako da je včasih potrebno počakati
malo dlje. Pohvaliti moram G. Hočevarja, g. Šimenca
in g. Leskovarja s katerimi poleg ostalih uslužbencev
mestne uprave, izjemno dobro sodelujemo, tako da
poskušamo reševati nastale težave. Tudi z več
kranjskimi podjetji s Komunalo, Elektrom in ostalimi
ustanovami, od ZZZS, policije, mestne inšpekcije do
o.š. Franceta Prešerna smo navezali stike in že
uspešno sodelujemo, ter se še dogovarjamo za
nadaljnje sodelovanje pri delu na področju naše KS.
Veliko smo dosegli skupaj s posameznimi krajani, ki
so intervenirali za reševanje posameznih problemov,
pri urejanju najstarejšega blokovnega predela – ob
Kidričevi cesti, ki bo po končani obnovi res kakor nov,
če bo vse realizirano skladno z dogovori. Pridobili

bomo - poleg nove dvojne (fekalne in meteorne)
kanalizacije in vodovoda - še nova cestišča in
parkirišča z ustrezno ureditvijo, česar prej v tem delu
KS nismo imeli oz. je bilo v takem stanju, da ni
zaslužilo svojega imena. Investicija je zaradi tega
nekoliko višja od načrtovane, vendar je ob tako
enkratni priložnosti treba izkoristiti možnost za
celovito ureditev vse infrastrukture.
Prenovljene ali prestavljene in dodane so svetilke
javne razsvetljave, vgrajeni so robniki ob cestah in
parkiriščih, ki so bili prej povsem uničeni, dodane so
površine za ekološke otoke z zabojniki za ločeno
zbiranje odpadkov. Skratka, po dvajsetih letih od
prvih predlogov KS za obnovo tega predela smo
končno dočakali uresničitev. Upam, da (bo)ste znali
potrpeti v tem času obnove, ko so problemi s
parkiranjem še večji kot sicer, ko je treba po razritem
nasutju do domačega vhoda, pa bo po končanih
delih zadovoljstvo toliko večje. Na lihi strani Kidričeve
ceste bi morali dela zaključiti do konca meseca, na
sodi strani pa bo trajalo malo dlje.

nove parkirne površine na Kidričevi –

(foto Zena)

Na tem delu KS se dogovarjamo tudi za prestavitev
transformatorske postaje pri bloku Kidričeva 15.
Morda bo Elektro tudi zaradi lastnih potreb
transformator prestavil na drugo mesto in s tem
omogočil lepšo konfiguracijo ceste, ki zdaj dvakrat
zavija prav zaradi te stavbe.
Veliko smo se ukvarjali tudi s strahotno zaparkiranimi
cestami v območju šolskega centra. Cesta od Krone
do transformatorske postaje Elektro Zlato polje in od
glavne Kidričeve do dijaškega doma je bila dnevno
povsem zatrpana z avtomobili. Parkirna mesta, ki so
jih zgradile izobraževalne ustanove, ne zadoščajo.
Tudi ulice v neposredni bližini šolskega centra so
podnevi zasedene z avtomobili študentov in dijakov,
zdaj dodatno še iz Ekonomske gimnazije. Za
transformatorsko postajo je ogromno parkirišče, ki je
zasedeno le polovično, najbrž zato ker smo ljudje
navajeni, da se moramo z avtomobilom pripeljati do
vrat. Da bi dosegli izboljšanje, kar se tiče parkiranja
na omenjenem delu, smo v sodelovanju z MOK na
odseku ceste od Krone do transformatorske postaje
Elektro postavili znake o prepovedi parkiranja. S tem
smo želeli preusmeriti parkiranje na parkirišče za
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transformatorsko postajo Elektro. Stanje se je v
enem mesecu, odkar znaki stojijo, zelo poboljšalo,
tako da je cesta, ki prej skoraj ni bila več prevozna,
sedaj prosta. Pojavljajo se še določeni »ignoranti«
prometnih predpisov, vendar bo zanje poskrbela
mestna inšpekcija, ki ima v pristojnosti reševanje
nepravilno parkiranih vozil.
Na tem delu naše KS se gradi ledena dvorana, kjer
bodo zraven zgradili 50 javnih parkirnih mest. Če bo
to dovolj bomo videli, ko bo začela obratovati.
Vsekakor pa je to velika pridobitev, ne samo za Zlato
polje in Kranj, ampak tudi za celotno Gorenjsko

temeljni kamen in gradbišče –

Krajevne skupnosti zaključili s postavljanjem
označevalnih tabel za ulice.
Radi bi, da se uredi cesta proti Kaliji, ki še nima
asfalta. Preplastitve bi bili potrebni tudi ul. Franca
Rozmana Staneta, Gosposvetska in delček ul. Zlato
polje na koncu pri hišah, kjer sploh še ni asfalta. Radi
bi zgradili otroško igrišče. S tem v zvezi potekajo
razgovori z o.š. Franceta Prešerna, da bi z skupnimi
močmi pristopili k uresničitvi projekta. Vendar glede
na veliko pridobitev za našo KS - obnovo kanalizacije
na Kidričevi cesti - moramo imeti nekaj razumevanja
in potrpljenJa. Enkrat pridejo na vrsto eni, drugič
drugi.
V času od Novega leta smo na Zlatem polju pridobili
dva nova ekološka otoka, na Kidričevi cesti pri številki
11 in na ulici Zlato polje. Na ulici 1. avgusta je že vse
pripravljeno za še en nov ekološki otok s tremi
zabojniki za ločevanje odpadkov. Tam je bilo ob
novem parkirišču posajenih precej malih drevesc
ginka in grmov španskega bezga. Nekaj se jih je
posušilo, upam, da bodo preživela rasla naprej.
Cipresasta drevesca oz. grmiči so bil posajeni tudi na
zelenici med novim blokom na Kidričevi in nasproti
stoječim blokom, tako da bo čez nekaj let tam prava
živa meja, če bodo vsa drevesca preživela.

(foto M.L.Božič)

Močna zaparkiranost se pojavlja tudi na nekaterih
ostalih ulicah v Krajevni skupnosti. Največji problemi
so v blokovskem delu ulice Zlato polje, kjer celo
zabojniki za odpadke nimajo dovolj prostora pri vseh
blokih – npr. ob stavbi ZZZS - ob bloku Zlato polje 2d
in 2e. Za rešitev tega problema si prizadevamo že
nekaj časa i upam, da se bo zadeva rešila tako, da
bodo zadovoljni vsi. Nekaj malega prostora za
izgradnjo novih javnih parkirišč smo tudi že našli. Po
obljubah iz MOK, ki ima v rokah mošnjo z denarjem
naj bi bila zgrajena do konca leta 2008. Za več
parkirišč, pa se bomo morali stanovalci odreči
kakšnemu kosu zelenice, tako kot so to storili v
ostalih delih KS. Parkiranje je problem tudi na
Gosposvetski, na Levstikovi in celo Rozmanovi ulici,
predvsem zaradi obiskovalcev Zdravstvenega doma,
marsikdo tudi pusti tam svojega jeklenega konjiča za
čas službe. Razmišljanja za rešitev tega problema
tečejo v smeri izgradnje parkirne hiše na območju
kurilnice čez cesto, ki ne obratuje več in povezati
Zdravstveni dom in parkirno hišo z podhodom pod
cesto.
V dogovoru z ZZZS smo prepričali MO Kranj, da je
uredila brežino med parkirno ploščadjo ZZZS in
obvoznico, kjer je tudi urejeno stopnišče za dostop in
na novo nasuta pešpot. Pred tem smo posredovali na
MOK, da so usposobili svetilke javne razsvetljave na
tej ploščadi, ki že nekaj let niso gorele.
V srednjeročnih planih smo izpostavili potrebo po
izgradnji pločnika in javne razsvetljave za blokom
Zlato polje 3d in 3e, ter na cesti od Koroške c. pri
Kroni do naselja, po klancu navzdol, kakor tudi
ureditev varnega križišča za izvoz iz ulice Zlato polje.
Za letos imamo obljubo, da bodo na območju naše

nov ekološki otok –

(foto K.Piškur)

Žal smo precej drevja izgubili ob kopanju za
kanalizacijo, vendar upam, da se bodo prazna mesta
kmalu zapolnila z novimi sadikami. Ob tem vas želim
opozoriti, da ni zaželeno, da bi posamezniki sami po
lastni presoji sadili ali podirali drevje, kot se zgodilo
na Rozmanovi pri št. 2. Lahko se poskušate
dogovoriti skupaj z referentom za zelene površine
gospodom Leskovarjem na MOK in vzdrževalcem
Floro, še bolje pa je, če svoje želje in pripombe
posredujete na KS v času uradnih ur ali pa preko Epošte – (zlato.polje@volja.net). Izogibati se je treba
sajenja drevja preblizu objektom ali nad cevmi in
kabli, ki so položeni v zemlji, zato prepustimo to delo
strokovnjakom.
Vabim vas, da izpolnite priloženo anketo in nam jo
vrnete v naš nabiralnik ali jo predate kateremu od
članov sveta KS. Tako bomo še bolje oblikovali plane
za nadaljnje delo.
Karel Piškur, Predsednik sveta KS Zlato polje
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Neuspešno varovanje parka
bivšega vrtca Tinkara
Sredi maja letos so nas zelo neprijetno presenetili
investitorji gradnje na parceli bivšega vrtca
Tinkara na Levstikovi ulici. Podrli so vsa drevesa
na omenjeni parceli, ki so tu rasla več kot 60 let,
večina je bila iglavcev relativno redkih vrst, tako
da smo krajani ta vrtčevski park cenili še prav
posebej.
Ko se je v letu 2005 po prodaji denacionaliziranih
objektov na občini pojavila pobuda za spremembo
namembnosti tega zemljišča in so bili na Oddelku
za okolje in prostor do te pobude kar pretirano

razumevajoči, smo v KS skupaj s svetnikom Vitom
Rožejem pripravili pripombo, ki naj bi ta del
parcele zavarovala pred uničenjem, ki smo ga
pričakovali glede na način gradnje na sosedni
parceli bivšega Borca, ki je pozidana do zadnjega
kvadratnega metra. Podali smo pisno pripombo,
svetnik Rožej pa je podobno pripombo podal tudi
na seji, kjer se je predlog sprememb Prostorskega
ureditvenega plana sprejemal.
Zapisali smo:

"V zvezi s pripravljenim gradivom za sejo Sveta MOK aprila 2005 in Komisije za KS imamo naslednjo
pripombo:
Predlog sprememb PUP za Kranj predvideva spremembo – vpisano pod. št. 1 seznama, v kateri se območje
vrtca ob Levstikovi ulici – ki je bilo denacionalizirano in ni več v omenjeni rabi – namenja za stanovanjsko
območje SV (na karti Kranj 28 sprememba: morfološka enota Je-D6 se priključi morfološki enoti Je-S1 s
podrobnejšo namensko rabo SV (večstanovanjske stavbe).
KS Zlato polje predlaga, da se namen nezazidanega dela zemljišča (v naravi vrt oz. vrtčevsko igrišče,
zasajeno s 60 let starimi eksotičnimi in domačimi drevesi) NE SPREMENI. Sama stavba vrtca oz. bivše vile
pa se lahko nameni za stanovanjsko rabo v dosedanjih gabaritih.
Otroških igrišč v KS Zlato polje praktično ni. Parcela je ograjena in bi se jo dalo z manjšimi stroški dodatno
zaščititi pred zlorabo najstnikov in drugih, zlasti nočnih obiskovalcev, z ograjo in vrati z zaklepanjem. Z
odprtjem prostora oz. dostopa čez dan tudi proti zdravstvenemu kompleksu na Gosposvetsko ulico in proti
Levstikovi (kot doslej) bi prebivalcem Zlatega polja in ev. obiskovalcem Zdravstvenega doma oz. njihovim
spremljevalcem omogočili izrabo kvalitetnega časa na primerno urejenem igrišču.
Mestna občina Kranj bi z ustrezno opredelitvijo tega prostora lahko vplivala na potencialne – komercialne –
graditelje, kakršni so se »izkazali« že na sosednji parceli, ki je pozidana praktično do poslednjega m2 in ni
od velikega vrta bivše stavbe ZB Kranj ostalo več kot nekaj travnih bilk.
Prosimo, da Komisija za KS to pripombo kot pripombo Komisije posreduje Svetu MOK!"
Bili smo veseli, ker je bila pripomba sprejeta in je
bil ta del parcele zaščiten kot zelena površina.
Vendar kot kaže današnje stanje parcele, to ne
pomeni prav nič. Za ukrepanje je prepozno. Z

vrtec Tinkara prej –

(foto: Zena)

dejstvi smo seznanili Oddelek za okolje in prostor
MO Kranj, vendar dvomimo, da bo investitor, ki
mimogrede nima označenega gradbišča s
potrebnimi tablami, za to odgovarjal.

vrtec Tinkara sedaj –

(foto Zena)
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Kaj dela organizacija
Rdečega križa na Zlatem polju?
Rdeči križ na Zlatem
polju je ena od
organizacij, ki ima tu
najdaljšo
tradicijo,
vendar je v zadnjih
letih
vse
več
problemov pri samem
delovanju.
Zakaj?
Izgubili smo mnogo
naših starejših članov
oz. članic, ki so
desetletja bili motor
naše dejavnosti, vse
premalo
pa
smo
pridobili
novih,
mlajših moči. Zato
moramo pohvaliti vse, ki so se nam v zadnjih letih
pridružili in vse tiste, ki že dolgo vztrajajo z nami,
saj v današnjem času najdemo le malo ljudi, ki bi
hoteli skrbeti še za koga drugega kot zase in svoje
najbližje. In ravno tu je tisto bistvo, ki je za našo
organizacijo vsebinskega pomena. Na lokalnem
nivoju torej želimo v svojem okolju zaznati
socialne težave naših krajanov in v primeru
potrebe tudi ponuditi nekaj spodbude, pomoči ali
vsaj prijateljsko besedo tem krajanom. Včasih to
storimo neposredno, včasih opozorimo na
probleme ustrezne službe, ki so zadolžene za
reševanje posameznih primerov in stvari se vsaj
začnejo reševati. Resda z našim maloštevilnim
članstvom ne moremo priskočiti na pomoč povsod,
kjer bi želeli, v okviru naših možnosti pa to vsaj
poskušamo. V letih našega delovanja smo
oblikovali nekaj stalnih aktivnosti, ki so tako
postale že tradicionalne. Tu gre za vsakoletno
srečanje naših starejših krajanov, ki ga skupaj s
KS organiziramo ob krajevnem prazniku v juniju, in
za novoletno obiskovanje bolnih, starejših in
socialno ogroženih krajanov, ki jih poskušamo
razveseliti tudi s skromnim darilom. Pri vsem tem
ne smemo pozabiti še na eno od nosilnih
dejavnosti – krvodajalstvo, kjer organiziramo eno
ali dve akciji letno.
V zadnjih letih smo organizirali tudi akcijo merjenja
krvnega pritiska, sladkorja v krvi, holesterola, in
tudi kostne gostote. V letošnji jeseni bomo izvedli
predavanje o srčnih obolenjih in merjenje krvnega
pritiska, o čemer vas bomo obvestili po oglasnih
deskah v vaših blokih.

Če pa želimo biti v prihodnje še uspešnejši,
moramo pridobiti še novih članov in članic, novih
krvodajalcev in tudi postati uspešnejši pri zbiranju
članskih prispevkov. Vabimo vse, ki imate socialni
čut, da se nam pridružite in nam pomagate pri
nadaljnjem delu. Naša tajnica, ga. Marijana
Vertovšek, bo zelo vesela vsakogar, ki se ji bo javil
na tel. 2025 273, pa naj bo to novi član, novi
krvodajalec, ali kdo, ki bi želel kaj prispevati za RK
– v vseh blokih in ulicah namreč nimamo svojega
poverjenika za zbiranje članarine oz. članskih
prispevkov, ki letos znašajo za posameznika 2 €
oz. 4 € za družinski prispevek, prostovoljni
prispevki pa so neomejeni. Vseh novih kadrov
bomo veseli – vemo, da se veliko naših krajanov
angažira s pomočjo sosedom, ali bližnjim
znancem, da so nekateri vključeni tudi v pomoč
preko Območnega RK Kranj, tudi krvodajalci so
nekateri krajani preko drugih krajevnih ali delovnih
organizacij, zato bi vse te in druge radi združili pod
eno streho. Potrebujemo tudi zanesljive in poštene
poverjenike za zbiranje članskih prispevkov, rabili
bi pravzaprav v vsakem bloku ali ulici svojega, da
je ljudem poznan, in da ne dvomijo o porabi tako
zbranega denarja.
Večkrat se namreč posameznim poverjenikom
zgodi, da jih ljudje nahrulijo, jim zaloputnejo vrata
pred nosom, jim očitajo, da denar porabijo za
svoje pogostitve itd, jim očitajo grehe republiške
organizacije RK, ki so se dogajali pred leti itd.
Vendar moramo povedati, da s tem denarjem
ravnamo zelo gospodarno, zlasti pa ga ne
porabljamo za "plačila" svojim članom. Večino
denarja porabimo za dve aktivnosti, ki sta
tradicionalni – srečanje starejših ob krajevnem
prazniku in novoletno obdarovanje, ki smo ji
omenili že zgoraj. Tretja dejavnost je po
krvodajalski akciji, ko darovalcem življenjske
tekočine postrežejo z obrokom v katerem od
gostinskih lokalov. Ostali izdatki so občasni – npr.
žalni šopek ali sveča ob smrti naših članov,
priložnostna darila ob obisku krajanov iz naše
evidence v bolnišnici, ob akcijah krijemo
materialne stroške – npr. za lističe za merjenje
sladkorja, voznino za srečanja naših predstavnikov
na državni ravni, za nabavo pisarniškega materiala
in ev. pošiljanje vabil.

Franci Košnjek
Predsednik KO RK Zlato polje

POMAGAJTE TUDI VI, VKLJUČITE SE V NAŠO KRAJEVNO ORGANIZACIJO!

6

ZLATOPOLJČAN

Osnova šola Franceta Prešerna
na Zlatem polju

Drugo leto bo zgradba Prešernove šole praznovala
40-letnico. Zgradba je postavljena na vzhodni del
krajevne skupnosti in meji na Bleiweisovo cesto. V
sklopu objekta sta še igrišče
in parkirišče.
Zgradba ima po dograditvi leta 2004 20 klasičnih
učilnic, 6 specialnih prostorov, laboratorijev in
delavnic, dve računalniški učilnici, eno veliko in
eno manjšo dvorano za športno vzgojo, knjižnico
in čitalnico ter prostore za učitelje in svetovalne
delavce. Tu je velika zbornica, štiri pisarne za
svetovalne delavce, 7 kabinetov, prostori za
administracijo in garderobni prostori in seveda
telovadnica. Večina pa verjetno pozna tudi našo
večnamensko dvorano, v kateri so različne
prireditve.
Do leta 1997 smo imeli štiri
podružnice: Naklo, Duplje in Podbrezje ter Kokrico,
ki jo še vedno imamo. V sklopu podružnice Kokrica
sta tudi dva oddelka vrtca. Občina Naklo je tisto
leto ustanovila samostojno šolo z dvema
omenjenima podružnicama. S tem letom smo tudi
prešli na eno izmeno. Šolo obiskujejo učenci iz
krajevnih skupnosti Zlato polje, Struževo in
Kokrica. Kar nekaj pa jih prihaja še iz drugih delov
Kranja in drugih občin. Trenutno je na šoli
zaposlenih 11 učiteljev na razredni stopnji, 6 jih
dela v podaljšanem bivanju, 26 učiteljev na
predmetni stopnji, 2 knjižničarki, 4 svetovalni
delavci. Imamo 2 hišnika, 2 kuharici in 6 čistilk. V
administraciji nas dela 5: tajnica, blagajničarka,
računovodkinja, pomočnica ravnatelja in ravnatelj.
Skrbimo za 670 otrok, od tega jih je od prvega do

četrtega razreda 175, od petega do devetega pa
325. V oddelkih podaljšanega bivanja je 125 otrok.
V kuhinji razdelimo dnevno 500 malic in 230 kosil.
Nekaj kosil prodamo tudi krajanom, ker je cena
ugodna. Zgradbo je sporjektiral ing. arh. dr.
Stanko Kristl. Zgradba je narejena na način, kot so
gradili šole v 60. letih na Danskem. Glavni vhod je
postavljen na igrišče na severni del, ker je bilo v
takratnih planih zamišljeno naselje na severnem
delu proti sedanji Kaliji. Arhitekt je bil za zgradbo
ob nastanku nagrajen z vidno nagrado v takratni
državi. Marsikoga je kombinacija temnega
naravnega lesa in betona motila, tako da smo v
teh letih les in beton prebarvali svetleje. Šola je
sicer izgubila prvotno obliko, je pa zaradi
sanitarnih, zdravstvenih
in požarnih zahtev
ustreznejša. Kaj je bolje, naj vsak presoja sam.
Program osnovne šole sedaj obsega poleg
obveznih predmetov še 31 izbirnih predmetov, za
katere se lahko odločijo otroci od 7. do 9. razreda.
Pouk
matematike,
slovenskega
jezika
in
angleškega jezika izvajamo v treh diferenciranih
nivojih, imamo pester nabor interesnih dejavnosti,
v katere se lahko vključijo učenci glede na svojo
starost in spretnosti, naj si bo na naravoslovnem,
tehničnem, družboslovnem ali športnem področju.
Vsaka generacija od prvega do osmega razreda je
deležna enega tabora ali šole v naravi, ki pa jo
financirajo starši. Šola ima sklad, s katerim
pomaga tistim, ki so socialno ogroženi. Deveti
razredi si že nekaj let na zaključni ekskurziji dajo

Glasilu je priložen vprašalnik. Prosimo vas, da ga izpolnjenega vrnete v poštni predal KS.
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duška na izletu v Gardaland. V okviru tehničnih,
naravoslovnih, športnih in kulturnih dni ponujamo
otrokom izlete, kulturne dogodke in športno
udejstvovanje. Vsako leto izpeljemo tečaj plavanja
za tretješolce, tečaj smučanja za četrtošolce in
izpit za kolo za četrtošolce. Dosegamo primerljive
rezultate in boljše
in smo ponosni na naše
učence, ki znanje in veščine, ki jih pridobijo v
šolskih klopeh, kažejo na različnih tekmovanjih po
domovini. Šola uspešno sodeluje v številnih
domačih in mednarodnih projektih. Za nekatere
smo dobili domača in mednarodna priznanja. Naši
otroci in učitelji so bili v Veliki Britaniji, Nemčiji,
Italiji, Srbiji, Litvi, na Norveškem in drugod.
Sodelujemo v posebni skupini šol, ki nosi ime
našega pesnika. Zanimivo je, da je v Beogradu
šola z imenom France Prešeren, z njo imamo
redne stike. Ravno pred dnevi smo gostili skupino
učiteljev in otrok, ko je Prešernova šola v Mariboru
praznovala 70-letnico. Pri nas izvajajo vsakoletno
prakso študentje, bodoči učitelji iz Univerze HINT
na Norveškem. Letos pa so si naše delo ogledali
švedski ravnatelji. V naših prostorih se dobro
počutijo številni klubi, glasbena, plesne
in
jezikovne šole, folklorne skupine, taborniki in
drugi. Seveda ne gre vedno vse gladko. Vendar se
trudimo, da bi našli skupni imenovalec med
interesi otrok staršev in zahtevami šole.
Ugotavljamo, da je marsikdaj potrebno veliko
potrpljenja, da uspemo obiti prepreke, da najdemo
skupni jezik s starši nekaterih otrok. Zaupanje in
skupno delo vedno obrodi sadove, je pa kdaj pot
težka. Kdaj nam je tudi ne uspe najti v vsem času
šolanja in takrat v nas pušča občutek nemoči in
razočaranj. Vse več
je težav, ki izhajajo iz
pomanjkanja časa staršev, ki so zaposleni ali imajo
neugoden delovni čas. Posamezniki so v takih
primerih v šoli tudi 11 ur. Pojavljajo se vzgojne in
posledično tudi učne težave. Zaradi varčevanja so
oddelki podaljšanega bivanja vse bolj in bolj
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napolnjeni, kombinirani med različnimi starostmi
oziroma razredi, tako da je sistematičnega
pedagoškega dela vse manj. Nalog marsikdaj ni
več moč narediti v šoli. Otroke bolj varujemo, kot
pa učimo in vzgajamo, kar smo lahko počeli še
pred nekaj leti. Vse več je posameznikov, ki
potrebujejo posebno obravnavo in pomoč
učiteljev, pomoč svetovalne službe in celostne
obravnave na šoli. Nova zakonodaja razen
prihrankov ne zagotavlja kvalitetnejše šole. Več
učencev v oddelkih in večje šole in vrtci niso
vzpodbudno okolje za sproščeno in kvalitetno delo.
Tudi standard se bo zaradi manj sredstev
postopoma slabšal. Sedanja šola je z nekaterimi
rešitvami zgled evropskim šolam. Ugotavljam pa,
da s približevanjem Evropi in zagovarjanjem
evropskih standardov na tem področju program in
standard nižamo. Znanje otrok res ni sorazmerno
z vsem tem, se pa na druge načine trudimo, da bi
na področjih, kjer ugotavljamo primanjkljaje, tudi
sami z drugačnimi oblikami dela to spremenili in
izboljšali. Na šoli se srečujemo še z drugimi
težavami. V večini niso povezane z učnim in
vzgojnim delom, zato smo jih prepustili tako
imenovanim nepedagoškim delavcem. Kot verjetno
veste, šolo, učence, delavce in njihovo imetje
varuje varnostnik. Marsikdo je zgroženo pomislil,
da je tu zaradi tega, da dela red med otroki. Odkar
imamo varnostnika, na šolo ne prihajajo več
nepovabljeni obiski, kraj ni več, na šolskem igrišču
se otroci počutijo varne. Z učenci pa se ukvarjajo
samo pedagoški delavci. Nepoklicani se šoli in
šolski okolici raje izognejo, čeprav se občasno
pojavi kakšen preprodajalec droge ali kot pred
kratkim, tat koles. A so zaradi video nadzora
organi pregona tudi tega razkrinkali. Več kot
naredimo vsi na preventivi in sistematičnem in
doslednem vzgojnem delu, manj imamo težav
potem pri reševanju problemov.

Ker želimo ohraniti čimveč doseženega in svoje delo še izboljševati smo pod okriljem Slovenskega inštituta za
kakovost in meroslovje vključeni v projekt »Kakovost za vzgojo in izobraževanje«. Pričakujemo, da bomo v
nekaj letih dosegli predpisan standard in ga potem tudi ohranjali in izboljševali. Želimo biti med najboljšimi
šolami.
Naša vizija je:
Z ODGOVORNOSTJO IN SPOŠTOVANJEM BOMO NAŠE POTI TLAKOVALI Z ZNANJEM.
Odgovornost nam je vsem najpomembnejša vrednota, ki jo izkazujemo:
UČENCI s svojo vztrajnostjo, potrpežljivostjo, izpolnjevanjem svojih dolžnosti in upoštevanjem šolskega
reda;
ZAPOSLENI s svojo strokovnostjo, ustvarjalnostjo, pravičnostjo,
omogočanjem zdravega okolja,
doslednostjo in spoštljivostjo;
STARŠI s svojo skrbnostjo, sodelovanjem s šolo, vzpodbujanjem otroka in spremljanjem njegovega razvoja.
Medsebojno SPOŠTOVANJE je pogoj za uspešnost pri doseganju naših ciljev, zato se poslušamo, smo
strpni, priznavamo in sprejemamo drugačnost, se vzpodbujamo in skupaj iščemo rešitve.
To nam odpira pot eden do drugega, kar nam omogoča, da skupaj razvijamo ustvarjalnost, vedoželjnost,
uspešnost, aktivnost in uporabnost ZNANJA.
Vabim vas, da si več o našem delu ogledate na spletni strani
http://www.o-fp.kr.edus.si

(Aleš Žitnik. Ravnatelj o.š.France Prešeren)

Lahko ga tudi predate kateremu od članov sveta KS, ki stanuje v vaši bližini.
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Ločevanje odpadkov
Preprosto in okolju prijazno

Ne mine dan, da se v lastnem gospodinjstvu ne bi
srečali z odpadki. Hitro smo se navadili, da nam v
trgovinah ponujajo izdelke, zavite v več plasti
embalaže, da nam ponujajo nakupovalne vrečke,
zaradi česar ne pomislimo, da bi s seboj vzeli
košaro ali celo večkrat uporabili isto nakupovalno
vrečko. Ne pijemo vode iz pipe, pač pa iz
plastenke, čeprav iz naših pip priteče enako, če že
ne bolj kvalitetna voda. Velikokrat kupimo izdelke,
ki jih v resnici ne potrebujemo, prehitro vržemo
stvari v smeti. Navadili smo se na izdelke za
enkratno uporabo, pretiravamo z uporabo
raznovrstnih čistil.

prepolni smetnjaki bodo kmalu preteklost –

(foto Zena)

Pomislimo kdaj na odpadke že pri nakupu?
Vsaka stvar, ki jo kupimo, slej ko prej
postane odpadek.
Do nedavnega smo vse odpadke metali v isti koš
za smeti in ker je navada železna srajca, nam
dosledno ločevanje papirja, stekla, plastike, kovine
še ni prišlo popolnoma v navado. Zaradi tega se
nastali odpadki, ker niso ločeno zbrani, odlagajo
na odlagališče, ki se veliko prehitro zapolnjuje z
novimi količinami odpadkov. Obenem pa, večina
ljudi v svoji bližini ne želi odlagališča, mnogi celo
zahtevajo, da se odlagališče zapre. Ne vprašamo
pa se, kje bodo potem končali vsi tisti veliki kupi
odpadkov, ki jih dnevno ustvarjamo.
Odpadki so naša skupna skrb, so naš skupen
problem, ki ga moramo reševati skupaj.
S preprečevanjem oz. zmanjševanjem nastajanja
odpadkov in z ločenim zbiranjem nastalih
odpadkov, bomo uspeli zmanjšati količino

odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati in jih
moramo odložiti na odlagališče.
Tako bomo dosegli dvojno korist: okolja ne bomo
obremenjevali in ga onesnaževali z odpadki ter
varčevali bomo z dragocenim prostorom za
odlaganje.
Odpadke moramo ločevati na mestu, kjer
nastajajo – v lastnem domu.
Koristne odpadke, kot so papir, steklo, plastenke
in ostale izdelke iz umetnih mas, pločevinke in
ostale izdelke iz kovine, odložimo ločeno na
ekoloških otokih. Ekološki otok je prostor, kjer
so postavljeni trije namenski zabojniki za zbiranje
papirja, stekla, plastenk in pločevink. Na območju
krajevne skupnosti Zlato polje je urejenih že deset
ekoloških otokov. Njihovo število bomo, v
sodelovanju z vami, povečevali in vam tako še bolj
približali ločeno zbiranje odpadkov.
Ostalim, prav tako koristnim odpadkom, ki se
morajo zbirati ločeno, sta namenjena zbirna
centra za ločeno zbiranje odpadkov. Zbirni
center Zarica sprejema odpadke vsak delovni dan
od ponedeljka do petka, od 13. do 20. ure (v
zimskem času od 12. do 19. ure) in v soboto od 8.
do 13. ure, zbirni center pri odlagališču odpadkov
Tenetiše pa vsak delovni dan, od ponedeljka do
sobote od 7. do 20. ure (v zimskem času od 7. do
18. ure). V času odprtja centra, je na mestu
prisoten delavec, ki nam pomaga pri pravilnem
sortiranju odpadkov v ustrezne zabojnike.
V zbirnih centrih ima vsak odpadek svoje mesto.
Odpadkom je namenjenih več velikih zabojnikov,
pred vsakim je napis, kaj v določen zabojnik sodi.
Za zbiranje nevarnih odpadkov je namenjen
poseben prostor.
Tako gospodinjstva kot poslovne dejavnosti
imamo možnost, da odpadke pripeljemo in jih
oddamo na posebej urejeno mesto oz. zabojnik.
Zbirajo se: ločeno zbrani odpadki: papir,
karton, kartonska embalaža, steklo, steklena
embalaža, plastika, plastična embalaža, kovina,
odpadna folija, stiropor, leseni odpadki, lesena
embalaža, oblačila, tekstil, kuhinjski odpadki, vrtni
odpadki, gradbeni material, izrabljeni avtomobilski
plašči, gumeni odpadki,
elektronski odpadki,
odpadna bela tehnika, odpadne barvne kovine;
kosovni odpadki: pohištvo, vzmetnice, preproge,
sanitarna oprema, in ostali večji odpadki; nevarni
odpadki: zdravila, čistila, barve,
laki, lepila,
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umetne smole, pršivke, odpadno jedilno in
motorno olje, baterije, akumulatorji, pesticidi,
kemikalije, flourescentne cevi.
Spremenimo naše razmišljanje o odpadkih.
Ne dojemajmo odpadkov kot neuporabne
smeti,
pač pa kot surovine, ki jih lahko uporabimo
pri proizvodnji novih izdelkov.
Večino odpadkov lahko znova uporabimo,
predelamo, recikliramo.
Problem nastane, če so različni odpadki med seboj
pomešani v enem zabojniku za odpadke. Po
analizah mešanih komunalnih odpadkov je v
ostanku še vedno preveč takih, ki ne sodijo na
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odlagališče. Poskrbeti moramo, da odpadke ločimo
že na mestu kjer nastajajo, se pravi v vsakem
gospodinjstvu, v vsakem domu. Samo ločeno
zbrane odpadke je mogoče predelati. Glavni cilj
ločenega zbiranja odpadkov je odložiti čim manj
odpadkov na odlagališče in jih čim več
ponovno
uporabiti
kot
surovine
pri
proizvodnji novih izdelkov. Ponovno lahko
uporabimo vse tiste odpadke, ki jih zbiramo na
ekoloških otokih in zbirnih centrih. Tako zbrane
odpadke odpeljemo v predelavo, vsi ostali, ki so v
običajnih zabojnikih za odpadke, pa končajo na
odlagališču.

Torej, preden odložite odpadek, premislite, ali ste ga odložili pravilno!
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Leta 2006 smo izgubili
naslednje naše krajane
Vsem svojcem izrekamo sožalje ob njihovi izgubi. Obenem se opravičujemo svojcem tistih pokojnih krajanov,
ki jih zaradi pomanjkljivih podatkov nismo navedli, zato prosimo za informacije na tel. 2011 972 ob
ponedeljkih med 16. in 18. uro, tudi o tekočih zadevah!
ime
Anica
Živko
Albert
Karel
Faik
Milka
Olga
Ljudmila
Valerija
Drago (Karlo)
Ivanka

priimek
VOLK
KOSTOVSKI
ŠMAJDEK
MAKUC
KURBEGOVIĆ
BULOVEC
BIDAR
UREKAR
NOVAK
ŠAJN
KODELJA

naslov
Gradnikova 4
1.avgusta 3
Kidričeva 27
Gosposvetska 15
Zlato polje 3
F. Rozmana S. 4
Gosposvetska 19
Gosposvetska 19
Kidričeva c. 5
Kidričeva c. 7
1. avgusta 3

rojen
1930
1934
1922
1911
1953
1929
1929
1926
1912
1947
1925

ime
Ladislav
Drago
Igor
Ivan
Marta
Mara
Pavla
Ivanka
Anton
Ivana
Marijan

priimek
SUSIĆ
MAŠTRAP
VOZEL
KRUMPAK
GRČAR
PRAVHAR
MAJERLE
REKAR
JERMAN
RAZDRH
SIRC

naslov
Kidričeva 37
Gosposvetska 15
Krožna 1a
Kidričeva 30
Krožna 12
Gradnikova 11
Gradnikova 5
Zlato polje 15 c
Gosposvetska 11
Gosposvetska 13
Kidričeva 27

rojen
1918
1929
1937
1917
1948
1918
1925
1920
1938
1923
1932

Na KS si lahko izposodite žalno zastavo – obrnite se na g. Janeza Lotriča, tel. 2012 656.

Letošnje praznovanje 43 let krajevne skupnosti
Naša tradicionalna prireditev ob prazniku krajevne skupnosti Zlato polje je srečanje naših najstarejših
krajanov. Na spisku tistih, ki pridejo na seznam vabljenih, to je starih 80 let in več, je letos kar 172 naših
mam in očetov, babic in dedov. Kar 23 jih letos slavi 85 letnico, trije 90 letnico in dve 95 letnico rojstva. Med
nami še vedno dokaj krepko živi tudi prvi stoletnik, (vsaj po naši evidenci, ki pa je pomanjkljiva), ki bo ta
redki jubilej dočakal v oktobru. 22 naših krajanov svoja zadnja leta preživlja v raznih domovih po Sloveniji,
nekaj pa jih šlo živet k svojim otrokom ali pač kam drugam, tako, da jih je na našem spisku vseeno ostalo
skoraj 150. Vse te smo povabili na srečanje 12. junija, kjer so si ogledali monodramo PAVLEK mariborskega
igralca Petra Ternovška.

Utrinki s srečanja

(foto M.L. Božič)
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Parkirišča ob blokih so javna –
prilaščanje je nezakonito
Vedno znova prihajajo v tajništvo KS ljudje, ki jih
določeni krajani preganjajo s parkirišč, češ da so
njihova in da tam lahko parkirajo le oni. Marsikdo,
ki je prodal stanovanje, je kupca ogoljufal za nekaj
tisočakov, ki jih je zahteval za "svoje parkirno
mesto" – pa je prodal tisto, kar sploh ni njegovo.
Povedati je treba vedno znova in znova –
parkirišča pri vseh blokih so JAVNA
PARKIRIŠČA, tudi tista, pri katerih so ljudje
sodelovali z delnim sofinanciranjem (do največ
20%, le nekaj izjem je ta % preseglo), in vloženim
delom pri polaganju travnih plošč. Če se kdo že
sklicuje na ta svoj prispevek, naj preračuna, koliko
dni bi lahko parkiral na plačljivem parkirišču za ta
denar in ugotovi, da je dve desetletji parkiral za
tistih nekaj tisočakov, ki tudi v letih 1985 in
kasneje, niso bili prav velik denar. Občina je nam
kot krajevni skupnosti in krajanom kot
uporabnikom javnih površin dovolila, da del zelenic
usposobimo za potrebe parkiranja, ki je že v 80. in
90. letih postajalo problem, vendar s pogojem, da
so to še vedno javne površine. Ker površine tudi
niso bile odkupljene, ampak le opremljene s
travnimi ploščami, gre v bistvu še vedno za dele
zelenic na občinskih zemljiščih, ponekod zdaj tudi
na zemljiščih takratnih investitorjev gradnje
blokov, nikakor pa niso ti prostori postali zasebna
last.

Zato ponovno opozarjamo vse, ki si jih
lastijo – zapirajo, postavljajo nanje ovire,
verige in druga znamenja prilaščanja, da to
delajo neupravičeno in da jih mestna inšpekcija
lahko kaznuje. Ponekod si privoščijo celo
poškodovanja tujih avtomobilov, ki si drznejo
parkirati na "njihovih" parkirnih prostorih. Za tako
ravnanje ste celo kazensko - ne le prekrškovno odgovorni. Razumeti moramo, da je avtomobilov
več kakor parkirnih prostorov in včasih je potrebno
poiskati prostor kje drugje, ne le na "svojem"
parkirišču, in stopiti kak korak več do doma. Če pa
želite imeti dejansko svoj parkirni prostor, si ga
lahko najamete od občine Kranj za mesečno
zakupnino okrog 70 €, za kar boste dobili znak s
tablo z navedbo vaše registrske tablice in potem
boste lahko kraljevali na njem.
Izjema glede "javnosti" so le gradnje v zadnjih
letih (npr. novi blok na Gosposvetski ob Levstikovi,
vila bloki na Levstikovi in nova bloka na Zlatem
polju) – na teh lokacijah so parkirišča zasebna na
zasebnem zemljišču, opremljena z zaporami,
zapornicami ali drugače označena, da gre za
zasebno last.
V primerih prilaščanja javnih parkiranih prostorov
lahko pokličete mestno redarstvo ℡2373 197, če
pa gre za poškodovanje avtomobila, pa policijo.

