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Spoštovane krajanke in cenjeni krajani Zlatega polja!
ýestitamo vam ob krajevnem prazniku in
vas vabimo,
da se udeležite prireditve, ki bo
v petek 20. junija letos ob 17.00 uri
v veþnamenski dvorani OŠ Franceta Prešerna.
Po konþani proslavi smo vam v sodelovanju z OŠ Franceta Prešerna
pripravili skromno pogostitev.
(Svet KS Zlato polje, Kranj)

ýe niste vedeli
Krajevni praznik obeležujemo 9. junija. To je datum, ko je bil leta 1964 sprejet sklep o ustanovitvi
Krajevne skupnosti Zlato polje. Letos torej praznujemo že 44. obletnico obstoja naše krajevne
skupnosti.

Kaj se trenutno godi na Zlatem polju
Ste bili kaj veseli, ko ste zagledali naše glasilo v svojem nabiralniku? Upamo, da ste in da ga boste
tudi prebrali in prelistali, da ne bo naš trud povsem zaman.
Pol leta je minilo od naše zadnje številke in nabralo se je nekaj novic, nekaj naþrtov, nekaj želja.
Vsako leto rešimo kak problem, dva ali tri, pa je to taka sorta, ki se je kar ne da iztrebiti. Rešena
je ena težava, ko se že pojavita dve novi ali pa je potrebno urediti še kakšno staro.
Kar premalo pozornosti smo namenili temu,
da je bil po petdesetih letih konþno rešen
problem kanalizacije na Kidriþevi. Seveda smo
si v krajevni skupnosti oddahnili, þeprav je
bilo vse do danes potrebno opozarjati na
odpravo raznih pomanjkljivosti, ki so se
pojavile zaradi teh del – ponekod je zamakalo
v blok, drugje dež še danes spira prst na
asfalt, ker posejana trava ni vzklila, ponekod
pogrešajo kako drevo, ki je bilo žrtvovano za
novo kanalizacijo. Le malokdo od krajanov
izrazi zadovoljstvo in pohvalo, da je sedaj na
obmoþju Kidriþeve ceste veþ prostora na
cesti, veþ parkirnih prostorov in da je celo
pogled na ulico mnogo lepši kot prej, ko je
bilo vse »poflikano«.

Dobili smo tudi novo pridobitev, ledeno
dvorano Arena, resda na robu naselja, a
vseeno s kar precejšnjim vplivom na krajane,
vsaj tiste s Krožne in Kidriþeve, pa tiste z
ulice Zlato polje. Ob normalnem delovanju
sicer veþjih problemov še ni bilo, ali pa ne
vemo zanje, ob veþjih prireditvah, kot je bil
koncert znanega hrvaškega pop pevca
8.marca letos, pa je bilo oþitno, da Zlato polje
tega ne zmore pogoltniti. Veliko je bilo
pritožb nad glasnostjo, zelo hudo pa je bilo
videti nepregledno množico avtomobilov, ki
so parkirali vsepovsod v krogu dvesto metrov
ali celo veþ okrog dvorane. O tem bo
potrebno reþi nekaj besed z organizatorji
prireditev, saj ponovitve ne bi radi doživeli.
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Nova trgovska ponudba ob Koroški cesti je
poleg prednosti prinesla tudi težave, upamo
da bodo le zaþasne, dokler se prometna
situacija ustrezneje ne uredi s semaforjem ali
s krožišþem, þeprav je treba priznati, da
imamo stanovalci ulice Zlato polje sedaj lažji
in bolj varen izvoz iz naselja kot prej.

Z obþinskim proraþunom nam je uspelo
zagotoviti še nekaj denarja za rešitev
doloþenih težav, ki se vleþejo že dlje þasa in
naj bi se v naslednjih letih realizirale na
našem obmoþju.

Izvedba novega prehoda za pešce je manj
ugodna za krajane iz ulice Zlato polje, saj
nam je podaljšala pešpot za veþ kot 100 m,
zato si nekateri utirajo bližnjico kar po stari
trasi (pri Kroni), kar pa je s prometnega
vidika zelo nevarno, saj je avtomobilskega
prometa tam zelo veliko.
Na obþini so naroþili naþrte za ureditev te
prometne zadrege, kdaj bo zares rešena pa
se še ne ve, saj ima roko nad vsem
republiška direkcija za ceste, ker je Koroška
cesta do križišþa s Kidriþevo oz. obvoznico
regionalka in pod republiško upravo.

gradnja novih parkirišþ

V ulici Zlato polje bo letos kar nekaj novih
pridobitev, mogoþe veþ kot v drugih delih
krajevne skupnosti, vendar se ravno v tem
delu v zadnjih letih ni kaj prida vlagalo v
reševanje težav. Pridobilo se bo 10 novih
javnih parkirnih mest, na klancu od Lidla proti
naselju je že dokonþana postavitev nekaj
novih svetilk javne razsvetljave. Obnovljen je
hodnik za pešce od križišþa v naselje in dve
poti z dostopom proti sprehajalni poti v
Savski drevored.

nova trgovina in križišþe

Ljudje zelo radi parkirajo tudi na zelenih
površinah desno od Koroške, gledano proti
Naklemu, in vozijo po kolesarski poti, kjer ne
bi smeli.
Pripravlja se prenova Gosposvetske ulice od
križišþa s Kidriþevo do Stošiþeve, ki naj bi
stekla že letos, þe ne bodo zamude s
pridobivanjem gradbene dokumentacije in
dovoljenj prevelike. Predvidena je tudi
povezava Gosposvetske z Bleiweisovo tam
nekje pod bivšo reševalno postajo. S tem bi
dobili še en dostop v naselje, kar bi bilo
verjetno dobro, saj kakih tranzitnih potnikov
verjetno ne bi dobili, v konicah pa bi
povezava prišla prav.

Letos bodo obnovljene tudi stopnice okoli
parkirne hiše ZZZS, ki dostopajo do vrha
obvoznice. Planirali smo tudi dokonþanje
manjkajoþega ploþnika ob Kidriþevi proti
Ekonomski gimnaziji, prenovo Levstikove
ulice, ureditev ceste mimo Kalie (vrtnarija) do
Bleiweisove.
Nekaj težav nam je uspelo rešiti že v zaþetku
leta in sicer postavitev nekaj ogledal za boljšo
preglednost in varnost v cestnem prometu.
Na ulici Franca Rozmana Staneta so bile
postavljene fiziþne ovire zaradi umiritve
prometa, kakor tudi ovira na Kidriþevi cesti
pri št. 19, zaradi varnosti otrok, ki se na
tistem delu igrajo tudi na cesti – (rolke,
kolesa, rolerji, …). Dogovarjamo se še za
nekaj novih ekoloških otokov za loþeno
zbiranje odpadkov.
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Uspelo nam je še nekaj velikega. V letošnjem
letu naj bi v naši krajevni skupnosti dobili
prvo pravo otroško igrišþe. Obþinska uprava
ga je planirala zgraditi šele v letu 2011,
vendar nam je uspelo postavitev otroškega
igrišþa zagotoviti že za letos. Zaenkrat vam
lahko sporoþimo le to, da bo zgrajeno na
dvorišþu OŠ Franceta Prešerna. Za uresniþitev
tega projekta je zaslužen tudi ravnatelj OŠ
Franceta Prešerna gospod Aleš Žitnik, s
katerim smo v zvezi s tem projektom našli
skupen jezik. Ob tej priliki se mu za uspešno
sodelovanje vsi þlani sveta KS lepo
zahvaljujemo.

ovire za umiritev prometa na F. Rozmana Staneta

Nikakor ne moremo doþakati prenove glavne – republiške, regionalne - Kidriþeve ceste in
izgradnje severne obvoznice, ki bi nas odrešila kolon in težkega vkljuþevanja v promet iz naselja.
Kot kaže, se bo zaþel reševati tudi problem vsakodnevnega navala avtomobilov okrog
Zdravstvenega doma, saj je v planu izgradnja parkirne hiše.
Nadaljujemo tudi s prenovo naših prostorov, v lanskem letu smo zamenjali vrata v prostorih, letos
pa bomo prenovili pohištvo in morda še kako malenkost.
Pohvaliti moramo tudi obþinsko oblast, ki je pri pripravi planov za leti 2008/09 prviþ v naši
zgodovini res našla posluh za naše želje in jih bila pripravljena intenzivno usklajevati za obþinski
proraþun. Skoraj vse želje so bile uvršþene v integralni proraþun za letošnje in naslednje leto oz.
še za naprej, saj je bilo potreb preveþ za samo dvoletno obdobje. Vendar pa o tem še kdaj drugiþ,
saj se bo do izvedbe gotovo še kaj spremenilo.
Karel Piškur - predsednik sveta KS

Postanite ÿlan krajevne organizacije
Rdeÿega križa tudi Vi!
V naši krajevni skupnosti aktivno deluje, seveda s pomoþjo prostovoljcev, tudi organizacija RK, ki
se financira v glavnem od zbrane þlanarine. Sredstva namenimo za:
-

letno sreþanje starejših krajanov (udeleži se jih vedno od 50 do 60)
merjenje pritiska in krvnega sladkorja
2 x letno krvodajalsko akcijo in pogostitev krvodajalcev, ki jih je okoli 60
obiske bolnih þlanov
novoletno obdarovanje starejših in bolnih, tudi krajanov po domovih upokojencev
nabavo sveþ ob slovesu naših þlanov.

Za vsak izdatek je potreben sklep upravnega odbora Krajevne organizacije RK Zlato polje, izvrši pa
se preko poslovnega raþuna pri Obmoþni organizaciji RK na Bleiweisovi.
Upravni odbor vas prosi, da ostanete še naprej þlani RK, želimo, da se nam pridružite tudi novi
þlani, krvodajalci in novi prostovoljci za delo v naši organizaciji.

Za podrobnejše informacije pokliþite tajnico RK na tel. 040 315 997
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Poletne poÿitniške dejavnosti
v Škrlovcu
Škrlovec – dnevni center za mlade in družine
(ki deluje v okviru Centra za socialno delo Kranj), organizira v þasu poletnih poþitnic
zanimive in zabavne poþitniške aktivnosti za otroke in mladostnike iz Kranja in okolice.
med poletnimi poþitnicami: od 26. junija do 11. julija 2008
Kopali se bomo na letnem kopališþu v Kranju, organizirali bomo pohod in športne igre na ýukovi
jami, šli bomo na zabavni izlet do Beljaka in se kopali v Vrbskem jezeru, þez Vršiþ se bomo
odpravili do Kobarida, ter se ustavili ob Nadiži, v Škrlovcu bomo organizirali razliþne kuharske in
ustvarjalne poletne delavnice, v sodelovanju z Gorenjskim muzejem se bomo vrnili v kameno
dobo, s kolesi se bomo odpeljali na izlet v Škofjo Loko, ogledali si bomo proizvodnjo jekla v
železarni Acroni Jesenice, pa še marsikaj se bo poleti dogajalo.
V primeru da nam bo slabo vreme prekrižalo poletne naþrte bomo organizirali razliþne športne in
ustvarjalne delavnice.
Zbrali se bomo vsak dan v Škrlovcu – dnevnem centru za mlade in družine
Škrlovec 2, v starem jedru Kranja.
Vse dejavnosti so brezplaþne, razen za celodnevne izlete je potrebno simboliþno
doplaþilo 5 €.

Prijave zbiramo do 18. junija 2008.
Na spletni strani http://www.skrlovec.net si oglejte natanþen razpored poþitniških aktivnosti, ter
obvestilo za starše.
Za prijave in dodatne info. nas prosim pokliþite na telefon: 04/23-73-515 ali 040-190-560.
Lahko pa nam pišete na e-naslov: info@skrlovec.net
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Projekti na OŠ Franceta Prešerna
OŠ Franceta Prešerna Kranj sodeluje v
razliþnih projektih preko interneta že od leta
1995, štiri leta prej, preden je Slovenija
zaþela sodelovati v programih ES. Projekti in
sodelovanje v njih predstavljajo velik izziv za
šolo. Vþasih od zaposlenih na šoli zahtevajo
dodaten vložek dela in dobre volje, toda taka
investicija se bogato obrestuje, saj prinaša
veliko prednosti tako za uþence kot tudi za
uþitelje. Uþenci si razvijajo spretnosti in
konkurenþno znanje z uþenci širom po svetu
ter krepijo svojo socialno rast. Imajo
možnost, da pišejo in raziskujejo ter
predstavijo svoje delo ostalim udeležencem
na spletu. Uþenci uporabljajo informacijsko
komunikacijsko tehnologijo za komunikacijo –
od kreativnega in raziskovalnega orodja
(Word, Power Point, blog, wiki...) do
forumov. Ob tem se uþijo tudi varne
internetne
komunikacije,
osredotoþene
predvsem na projekte in preko tega tudi etike
komuniciranja
preko
interneta.
Skozi
aktivnosti se imajo možnost odpreti tudi v
zunanji svet in imajo možnost spoznati
izkušnje drugih ljudi in njihovo kulturo. Ob
vsem tem pa dobro spoznajo tudi pravo
vrednost svojega dela in raziskovanja. Taki
projekti spremenijo tudi vzdušje v uþiteljskem
kolektivu, krepijo obþutek za timsko delo,
prinašajo možnosti za izmenjavo izkušenj s
šolami v tujini in spoznavanje pedagoških
praks iz drugih okolij. Predvsem pa prispevajo
k veþji odprtosti šole in strokovnem in
profesionalnem razvoju uþiteljev.
V vseh teh letih smo sodelovali v velikem
številu projektov. Zaþeli smo s projekti preko
interneta in se vkljuþili v veliko mednarodno
skupino IEARN. V prvem letu smo se z uþenci
pogovarjali o odnosih med spoloma,
raziskovali in opisovali zdravilne rastline.
Drugo leto smo opisovali drevje in o njem
pisali pripovedke in pesmi, veliko uþencev pa
je drevo tudi risalo. Kmalu nam je samo
sodelovanje bilo premalo in smo zaþeli s
svojimi projekti, v katere so se potem
vkljuþevali tudi ostali uþenci po svetu. Najbolj
(Suzana Geršak, pomoþnica ravnatelja)

odmevna sta bila dva projekta, ki smo ju
vodili na šoli. To sta bila projekt Beremo z
maþkom Murijem, v katerega je bilo
vkljuþenih preko 1700 uþencev, in projekt
Otroci skladatelji, v katerem so uþenci do 15
leta starosti predstavili svoje lastne skladbe in
besedila. Še danes pa je aktiven projekt S
Smetkom po smeti, v katerem obravnavamo
ekološke teme. To je le nekaj odmevnih
projektov, v katere smo bili vkljuþeni preko
IEARNa.
Takoj, ko je Slovenija zaþela sodelovati v
programih ES, smo se tudi mi vkljuþili v te
projekte in zaþeli s Comeniusovim projektov
Podoba mladih. V projektu smo sodelovali s
šolo iz Anglije in Nemþije. Taka oblika dela
nam je postala navada in takoj po preteku
tega projekta smo se vkljuþili v novega
ýlovek pomisli malo, v katerem je sodelovalo
31 šol iz 12 držav. Pogovarjali smo se o
pomenu spomenikov iz prve in druge
svetovne vojne. Vsaka šola je tudi naredila
svoj spomenik na temo miru v Evropi.
Razstavo teh del smo imeli v Nemþiji.
Do sedaj najboljši in najbolj uspeli projekt pa
smo imeli v letih 2004/07. Skupaj z Nemci,
Litvanci, Švedi in Nizozemci smo se družili tri
leta in razpravljali in raziskovali naše okolje v
preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Za ta
projekt smo dobili tudi najvišje priznanje v
Evropi, saj so nas uvrstili med 10 najboljših
projektov leta 2007. V konkurenci evropskih
projektov e-Twinning pa smo prejeli
slovensko nagrado Zlati kabel.
Naše sodelovanje v projektih se nadaljuje,
vedno veþ uþencev in uþiteljev se vkljuþuje v
to zanimivo metodo dela. Tako so letos v
projektu Govoreþi zmaji letijo sodelovali prav
vsi uþenci razredne stopnje.
Sodelujemo pa tudi s Prešernovimi šolami v
Sloveniji in Srbiji.
Opisala sem le nekaj bolj odmevnih projektov
na šoli. Uþenci in uþitelji pa sodelujejo tudi v
manjših projektih skozi vse leto, saj tako delo
resniþno odpira šolo v svet in ji prinaša ugled
doma in v svetu.
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portret: Naša Tonÿka
Antonija Vodnik, roj. 10. junija 1925 v Utiku pri Dobrovi
blizu Polhovega Gradca. Kako suhoparen zaþetek opisa
neke življenjske poti, ki je bila vse prej kot suhoparna in
dolgoþasna.
Gre namreþ za našo Tonþko, ki jo pozna veþina
Kranjþanov, rojenih po koncu 2. svetovne morije. Zakaj?
Ker je od leta 1949 delala v Kranju, najprej na takratnem
odboru Ljudske prosvete - danes bi morda rekli zveza
kulturnih društev, od leta 1953 – 1968 pa na osnovni šoli
dr. Franceta Prešerna, kjer je skoraj ves þas pouþevala v
tretjem razredu. 17 šolskih let po 35 uþencev je 595
uþencev, ki so šli skozi njene "roke", poleg tega še vsi
tisti, ki jih je kot neutrudna tabornica od l. 1954 dalje pa
tja do 1995, ko ni zmogla veþ, vodila skozi taborniške
vešþine, na zletih, kolonijah, taborjenjih, pohodih. Ob
rednem delu uþiteljice, ob dveh otrocih, ki ju je rodila
1952 in 1953, je zmogla še vseh vrst organizacijskega dela
pri tabornikih, kot sem že omenila, pri društvih, pri
organizaciji neštetih proslav.
Tonþka ni bila le þlanica, bila je povsod, kjer se je udejstvovala, gonilna sila, glavna organizatorka
in obenem še deklica za vse. Bila je tudi turistiþna vodnica z opravljenim izpitom! Danes takih
modelov najbrž ne proizvajajo veþ!
Ni obþinskega in celo republiškega organa, ki
ji za njena prizadevanja ne bi podelil kakega
priznanja ali nagrade, dobila jih je celo na
državnem nivoju l. 1970 v Beogradu in l.
1981 ponovno od jugoslovanske taborniške
organizacije. Zveza tabornikov Slovenije ji je
podelila vsa priznanja do srebrnega
javorjevega lista v l. 1972 in zlate plakete v l.
1995, ko je dopolnila 80 let. V njeni zbirki pa
najdemo tudi državna odlikovanja - medaljo
dela 1949, red zaslug za narod s srebrno
zvezdo 1965; red za vojaške zasluge s
srebrnimi meþi 1972 in red republike z
bronastim vencem 1983. leta.
Kdor jo pozna, ve, da se je povsod nesebiþno
razdajala, da morda vþasih ni znala reþi ne,

ko so jo prosili za sodelovanje pri kakem
društvu. Od l. 1968 dalje je bila zaposlena na
obþinskem Društvu prijateljev mladine,
obenem pa je ves þas zelo aktivno, ne s kake
šefovske pozicije, ampak z ljudmi, najveþ z
otroki in mladino, delala najveþ na podroþju
taborništva pa tudi kulturnega udejstvovanja.
Bila je þlanica Turistiþnega društva Kranj,
Planinskega društva, Društva prijateljev
mladine, þlanica uþiteljskega pevskega zbora
in kasneje ženskega zbora Lipa, Rdeþega
križa, Vrtnarskega društva, telovadnega
društva Partizan, þlanica mnogih komisij in
upravnih odborov, predavala je v Gozdni šoli
ZTS, ZDMP in PD. In ostalo je gotovo vsaj še
toliko aktivnosti, za katere današnja mladina
niti ne ve veþ, da so kdaj obstajale.

Odlomek iz njenega zapisa o spominih na "stare þase":
"Sreþujejo se borci partizanskih enot, ki so se pred tujci umaknili s svojih domov v zelene
gozdove. Po skupinah se pomikajo po gorskih poteh na Triglav. Tudi tu so mi ostali spomini med
njimi in gorjanskimi taborniki, ki smo desetletje pripravljali prostor za zakljuþni zbor na Rudnem ali
pred domom na Goreljku. Množico zelenih smrekovih vejic sem povezala na obroþe, ki so kot
venþki krasili postavljene mlaje. Vedno smo se spomnili pokojnih borcev na Goreljku, ki so v
lesenem poþivališþu v hudi borbi konþali svoj marš. Sedaj, ko ne morem veþ na ta pohod do vrha
Triglava, hodim le v spominu, na to pa me spomnijo borci, ki mi pošljejo vsako leto razglednico s
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pozdravi. Prelepo je bilo na zimskih pohodih v Dražgoše, kjer smo taborniki postavili zimski bivak
ter se v orientaciji sprehodili po bregeh pod Biþkovo skalo, Tu smo mnogokrat tudi zimovali kot v
Podblici, na Joštu, Jezerskem, Vinharjih ter spoznavali življenje tamkajšnjih prebivalcev. Lepo se je
bilo voziti s sankami in smuþkami preko zasneženih travnikov in njiv. Zveþer smo se zbrali v toplih
sobah, si peli, pripovedovali življenjske zgodbe iz taborniških doživetij. Kljub fiziþni onemoglosti
me na take dogodke spominjajo tudi taborniki in borci s svojimi pozdravi in številnimi podpisi na
karticah. Prav iz taborniških akcij mi pišejo znanci iz Begunj, Murske Sobote, Moravþ, Vinharjev,
Žirovnikovega grabna in drugod."
Njen talent za delo z ljudmi se je pokazal že v osnovni šoli v domaþi Dobrovi in kasneje na
uþiteljišþu, pa pri delu za OF med vojno, ko je organizirala kulturne dogodke, pevski zbor,
dramsko skupino in še kaj. Takoj po vojni je delala kot uþiteljica v odroþnih krajih z enorazredno
šolo. V Raþevi in Sovodnju v Škofjeloškem hribovju sta bili njeni prvi delovni mesti. Stanovala je
pri kmeþki družini, kjer je s pomoþjo pri delu na kmetiji odslužila za sobo in hrano, saj niso hoteli
vzeti denarja za to. Tako delo ji ni bilo tuje, saj izvira iz kmeþke družine, kjer so vsi otroci – štiri
hþere – morale že v mladih letih priskoþiti staršem na pomoþ v hlevu in na polju. Spominja se, da
so morali pred poukom s koli podpreti strop hiše, v kateri je bila uþilnica kar nad družinskim
stanovanjem, množica uþencev pa bi ga lahko s svojo težo ogrozila. Po pouku pa so kole spet
pospravili do naslednjega dne. Povedala je, da so bile poþitnice takrat za uþence višjih razredov
precej daljše, saj so otroci morali v sezoni kmeþkih del vsak dan sodelovati pri tem, zato se je šola
zaþela šele novembra in konþala že aprila! Kaj bi današnji otroci dali za to?
V letu kmalu po vojni je dobila nalogo, da poskrbi za otroke iz cone B, ki so ostali brez staršev ali
celo brez vseh svojcev. V Mirnu pri Gorici je tako velika skupina otrok preživela nekaj þasa v
nekakšni koloniji, ki jo je vodila Tonþka. Med njimi je bilo nekaj tako garjavih in ušivih, da je
morala poskrbeti še za njihovo zdravljenje, poleg vsega drugega. Pa ni ostalo samo pri tem – ko
je ugotovila, da so uši prinesli iz šole, ki je bila zanemarjena, je toliko þasa "težila" pri pristojnih,
da so šolo razkužili, izvedli dezinsekcijo in prebarvali prostore. Otroci so bili zaradi svojih težkih
življenjskih izkušenj nezaupljivi in le z velikim srcem in potrpežljivim prepriþevanjem jih je
pripravila k sodelovanju. Ko se je kolonija konþala, ji je ostala skupina otrok, ki so bili popolne
sirote in se niso imeli kam vrniti. Te je na koncu odpeljala v Kranj, ker so potem živeli v domu.
O svoji taborniški zgodovini, ki zadeva tudi našo KS, je
napisala:
»Ko sem dodobra spoznala program taborništva, so me
na rodovi upravi zadolžili, da najdem v posameznih
krajevnih skupnostih mladino in pedagoge, ki bi zbrali
uþence osnovnih šol in ustanovili družine z vodi
medvedkov in þebelic. Tako smo 6. maja 1956 imeli
ustanovne obþne zbore: pri Vodovodnem stolpu družine
"TRDNE SKALE", na Zlatem polju družine "ZLATO
KLASJE", þez teden dni na Planini družine "GLOBOKE
SOTESKE" in na Primskovem "SREBRNI PLAMENI", na
Rupi "VODNI JEZOVI". Z mladimi taborniki so se
množiþno vkljuþevali tudi starši in ostali prebivalci mesta.
Taborjenje v Fažani je postalo množiþna in priljubljena
oblika poþitnic. Moji mladi taborniki so rasli, postajali
samostojnejši in tudi sami so hoteli postati þlani rodove
uprave. Seveda je v taki množici þlanstva težko vsem
ustreþi, zato so se starejši taborniki odloþili, da se
osamosvojimo.
Svojo þeto "ZLATO KLASJE" smo na obþnem zboru
reorganizirali v "KOKRŠKI ODRED". To je bil þas, ko je
bila krajevna skupnost Zlato polje najmoþnejša KS na
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Gorenjskem. Tako smo v letu 1966 že imeli samostojno taborjenje v Karigadorju, nato Rozaliji,
spet v Fažani, dokler se nismo vsi preselili na Kolpo.«
To je le majhen drobec iz njenega ves þas aktivnega dela.
Mislim, da bi ji morali biti hvaležni vsi, s katerimi je delala v vseh teh letih, þetudi je kdaj prišlo do
razhajanja mnenj in kakih nesporazumov. Pozitivni uþinki njenega petdesetletnega udejstvovanja
gotovo niso zanemarljivi. Pomena dela na podroþjih socialne integracije, kulture, pa tudi športa,
kar vse v sebi združuje taborništvo, in tudi vse druge dejavnosti, s katerimi se je tako vztrajno
ukvarjala, ne more zanikati nihþe, ki je prišel v stik z njo.
Klub letom, ki si jih je naložila na svoja pleþa, te dni bo lahko preštela že svojih 83 let, ostaja
bistra in aktivna, þeprav jo moti marsikaj, kar se dandanes dogaja v naši družbi. Rada bi, da bi v
naši skupnosti poskrbeli za nekakšen zgodovinski pregled našega obstoja, za kar je že sama
nastavila zasnutke, ko je s skupino tabornic intervjuvala nekaj starejših krajanov iz ulice Zlato
polje, ki so pripovedovali o prvih zgrajenih hišah v tem predelu Kranja. Prav tako si želi, da bi bilo
bolje poskrbljeno za starejše, zlasti za tiste, ki so ostali sami in se ne znajo ali ne morejo veþ
vkljuþiti in jih sosedje in znanci popolnoma zanemarijo, pa bi bili še kako potrebni nekakšne
pomoþi in pozornosti.
Vsi napori, ki jih je v življenju z veseljem prenašala, so pustili sledove na njenih sklepih, kolkih in
kolenih, ki ji že deset let ne dopušþajo veþ proste hoje. S težavo, vendar z veliko voljo, z berglami
hodi po stanovanju, ob pomoþi asistentke pa gre vþasih tudi na kratek sprehod. ýas preživlja
pretežno sama, pregleduje knjige, ki jih ima zelo veliko, obuja spomine, po telefonu se pomeni s
prijateljicami in prijatelji, celo na morje se je še letos podala, a pravi da ji ga ni bilo dano videti. Z
veseljem pa je zaplavala v bazenu, kjer ji je voda pomagala, da se je lahko brez bergel prosto
gibala.
Vsako leto se tudi udeleži našega praznovanja v juniju, da vidi stare znance in z njimi pomodruje
ali morda izve kaj novega. Vesela je, da se KS in krajevni RK spomnita starejših vsaj ob praznikih
in njihovih rojstnih dnevih s þestitkami, z organizacijo vsakoletnega sreþanja in novoletnim
obiskom. (Z.K.)

MALI OGLASI - rabljena oprema
Krajevna skupnost Zlato polje zaradi obnove opreme prostorov takoj poceni odproda nekaj
rabljene opreme – stole, konferenþne stole, mize, kasneje pa tudi pisalno mizo in rolo omare. Za
informacije se oglasite osebno ali po telefonu med uradnimi urami (ponedeljki od 16. do 18. ure)
na sedežu KS Zlato polje na ul. F. Rozmana Staneta 13.
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O organizaciji ZB za vrednote NOB v
KS Zlato polje
Ali ste vedeli, da je sedaj naša organizacija, (ki jo v republiškem merilu vodi Janez Stanovnik, v
obþinskem Andrej Babiþ, pri nas pa Erazma Stevanoviü), poimenovana na novo? Na prvi pogled je
naslov kar predolg. Vendar bomo skušali na kratko pojasniti, zakaj je do tega prišlo, da je
znanemu pojmu dodano - za vrednote NOB:
Naše þlanstvo sodi v generacijo, ki je bila aktivno udeležena v odporu proti okupatorju v letih
1941 do 1945, ali pa je bila v mladih letih žrtev fašistiþnega nasilja. Sedaj smo v poznih letih
življenja, kar nam onemogoþa, da bi se lahko bolj tvorno vkljuþevali v družbeno življenje, þutimo
pa, da bi bilo nujno potrebno, spriþo poskusov revizije naše zgodovine. Lahko pa - in moramo
sporoþati dalje visoka etiþna naþela, ki so se izoblikovala med NOB, da se v toku þasa ne bi
izgubila, saj vemo: iz roda v rod…
V našem þasopisu »Svobodna misel« prav v zadnjem þasu poteka razprava o »vrednotah NOB«, ki
so bile hkrati vrednote svetovnega protifašistiþnega boja, in ki so spremenile tok svetovnega
razvoja. Naštejmo bistvene: Domoljubje, Enakost, Svoboda – svobodoljubje, ki je (bila)

univerzalna vrednota in vsebuje lastnosti vseh ostalih vrednot. Solidarnost in samozavest
posameznika in naroda. ýlovekove pravice, ki jih je v Evropi zasejalo razsvetljenstvo.

Pri nas pa ne smemo mimo zgodovinskega dejstva, da je bila sprejeta IZJAVA O PRAVICAH IN
DOLŽNOSTIH SLOVENSKEGA LJUDSTVA NA ZASEDANJU SNOS V ýRNOMLJU 19. 2. 1944.
Pozivamo vse, ki se želijo pridružiti naši organizaciji, da to storijo, kajti naš novi statut omogoþa
tudi pridruženo þlanstvo, ne glede na leta starosti, in ne glede, ali ste bili aktivno vkljuþeni v NOB.
Pomembno je le, da spoštujete vrednote NOB in jih želite þim bolj uresniþevati pri sebi in v svojem
okolju.

organizacija v KS Zlato polje
- Vseh þlanov je 83, od tega jih je kar 60 že dopolnilo 80 let življenja.
- Z našim praporom smo þastno prisotni na raznih partizanskih sveþanostih, kakor tudi ob
poslednjih slovesih za našimi þlani.
- Obiski naših ljudi v domovih, bolnih ter razne pozornosti ob življenjskih jubilejih in novem letu.
- Skrb za urejenost Stošiþevega spomenika.
- Že tradicionalno organiziramo kulturne prireditve za obeležitev Mednarodnega dneva žensk. V
zadnjih letih v sodelovanju z OŠ Franceta Prešerna, pri þemer se zanimivo prepletajo starejši
izvajalci programa z najmlajšimi uþenci. To je zaželena vzgojna vrednota! Še prej pa smo za 8.
marec povabili medse ženske - ustvarjalke z Gorenjske.
- þlani KO:
Erazma Stevanoviü, predsednica
Majda Vujoviü-Mencinger, tajnica
in þlani: Angelca Rjavec, Cvetka Koželj, Ivo Žerovnik, Janez Koblar.
Praporšþak: Dušan Feldin
(Erazma Stevanoviü)
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Zmanjšajmo koliÿine odloženih
bioloških odpadkov
Kompostirajmo in sledimo naravi
S pravilnim ravnanjem z biološkimi odpadki pripomoremo k zmanjšanju toplogrednih plinov. Pri
kompostiranju kot stranski produkt nastane CO2, ki ima kar enaindvajsetkrat manjši uþinek tople
grede kot metan, ki nastane pri nepravilnem ravnanju oziroma odlaganju bioloških odpadkov.
Biološki odpadki, odloženi skupaj z ostalimi mešanimi odpadki v navadnem zabojniku, otežujejo
proces nadaljnjega loþevanja odpadkov, saj onesnažijo ostale odpadke, ki se jih lahko predela.
Biološke odpadke zbiramo tudi v zbirnem centru za loþevanje odpadkov v Tenetišah
in Zarici, kjer ima vsak odpadek svoje mesto.

Za kosovne odpadke izkoristite dopisnico
Vsako gospodinjstvo je prejelo dve dopisnici za leto 2008, vsaka za brezplaþen odvoz odpadkov do
koliþine enega kubiþnega metra. Dopisnici lahko izkoristite vsako posebej, lahko pa tudi skupaj. ýe
koristite dopisnici vsako posebej, pomeni, da imate dvakrat v letu brezplaþen odvoz do kubika
odpadkov. ýe dopisnici koristite skupaj, pomeni da imate enkrat v letu brezplaþen odvoz do
kubika odpadkov.
Ko boste imeli kosovne odpadke, izpolnite dopisnico, in jo vrnite po pošti oziroma na prinesite na
sedež podjetja. Poklicali vas bomo najkasneje v roku treh tednov. Skupaj z vami se bomo
dogovorili za datum odvoza. Odpadke boste na dogovorjeni dan pripravili na dostopno mesto,
poleg vašega zabojnika za odpadke.
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V primeru, da stanovalci veþstanovanjskega objekta skupaj hkrati zberete 5 dopisnic,
brezplaþno dostavimo velik zabojnik, velikosti pet kubiþnih metrov.
Vanj boste lahko odložili kosovne odpadke.

Loÿeno zbiramo tudi jogurtove
lonÿke in tetrapak embalažo
Danes sodobne tehnologije omogoþajo tudi
predelavo plastiþne embalaže kot so jogurtovi
lonþki, lonþki skute in ostale embalaže, v
kateri so najpogosteje pakirani mleþni izdelki
oziroma mleþni napitki. Zato moramo
omogoþiti, da ti odpadki konþajo v predelavi
in ne na odlagališþih, in sicer tako, da jih
zbiramo loþeno. Do sedaj smo tovrstne
odpadke odlagali v obiþajne zabojnike za
mešane odpadke.
Podobno velja za tetrapak embalažo. Na prvi
pogled bi rekli, da je predelava tako
imenovane tetrapak embalaže nemogoþa, saj
gre za embalažo iz sestavljenih materialov,
kjer se ena za drugo nizajo plasti papirja,
aluminija in plastike. V to embalažo so

najveþkrat pakirane tekoþine kot so mleko,
jogurt, sokovi, paradižnikova mezga in
podobno.
A s sodobnimi tehnologijami, plasti lahko med
procesom reciklaže loþijo, aluminij se oddvoji
s polietilenom. Glavni masni delež predstavlja
karton, ki je najbolj uporaben produkt
reciklaže embalaže iz sestavljenih materialov.
Ta se lahko koristno uporabi pri izdelavi
doloþenih vrst papirja.
Ostanek, aluminij in plastika – polietilen, se
lahko uporabi kot kurivo ali za izdelovanje
razliþnih izdelkov - palete, obešalniki, luþi. S
posebnim, tehnološko zahtevnim plazemskim
postopkom, se aluminij od polietilena lahko
tudi loþi. Tako pridobimo dragocen aluminij.

Jogurtove lonþke in podobno plastiþno embalažo odlagamo brez vsebine, poskrbimo da je v
lonþkih þim manj neþistoþ. Pred odlaganjem tetrapak embalaže, izvleþemo vogale, iztisnemo zrak
in jih splošþimo. ýe ima embalaža pokrovþke, jih privijemo nazaj, da prepreþimo iztekanje
tekoþine. Embalažo nekoliko zvijemo, da jih bomo lažje odvrgli skozi odprtino zabojnika za
plastenke in ploþevinke.
Postopno bomo zamenjali tudi nalepke na ekoloških otokih in vas tako vsakokrat spomnili, da
jogurtove lonþke in tetrapak embalažo odlagate v zabojnik za plastenke in ploþevinke.
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Kranjska vas v Peruju
podhranjenost. To so problemi, ki danes
pestijo ljudi po svetu. Veliko znanih
glasbenikov je organiziralo kampanje za
zmanjševanje svetovne revšþine. Dodatno so
se države sveta odloþile za razvojne cilje
tisoþletja, kjer so se obvezale, da bodo do
leta 2015 prepolovile svetovno revšþino.
Navkljub naporom se razkorak med bogatimi
in revnimi državami še vedno poveþuje.

Sabina v Peruju
Sabino Kern poznam še iz skavtskih þasov, ko
je bila moja sovoditeljica. Sedaj je že tri leta v
Peruju v okviru Skupnosti Cenacolo in
spremljam njeno delo preko pisem, ki jih
pošilja svojim prijateljem. V Limi skrbi za
otroke iz ulice. Zaþel sem se spraševati, na
kakšen naþin lahko pomagam, sploh, ker bo
Sabina v Peruju predvidoma še nekaj let.
Porodila se je ideja o projektu Kranjska vas.
Skupnosti Cenacolo ima v Peruju tri hiše: dve
v ogromnem barakarskem naselju v glavnem
mestu Lima in eno v Villa el Salvador, ki leži v
goratem predelu in kjer živi Sabina. Njena
vloga je vloga mame in gospodinje. Otrokom
pomaga pri nalogah in uþenju, vozi jih v tri
razliþne šole. Gre jih iskat, hodi na govorilne
ure.
Zmanjševanje svetovne revšþine in Peru
Dostop do pitne vode, dostop do osnovnega
izobraževanja, skrb za trajnostni razvoj in

Sabina pravi da se revšþina pri njih kaže na
razliþne naþine. Problem je že osnovno
izobraževanje, saj so razdalje velike. Vožnja
v šolo v eno smer traja pol ure, šole pa so
tri. Ljudje, ki pridejo iz dežele v mesto
nimajo delovnih navad, ki jih zahteva mesto.
Veliko ljudi ne zna brati in pisati. Problem je
s pitno vodo, ker je ni. Podhranjenost ni
samo lakota, ampak tudi marsikatere
bolezni, ki so posledica pomanjkanja hrane.
Sabina tudi pravi, da vedno bolj jasno vidi,
kakšno težavo za te ljudi predstavlja
neizobraženost, povezana še z materialno
revšþino. Kakšen zaþaran krog je to in koliko
ljudi zato pade v obup in životari iz dneva v
dan, brez upanja za prihodnost. Mislim da
smo Kranjþani lahko upraviþeno ponosni na
njeno delo za zmanjšanje svetovne revšþine.
Kako pomagati
Trenutno najveþja želja je nakup kombija, s
katerim bo Sabina lahko vozila otroke v šolo.
Do sedaj smo z akcijo in dvema
dobrodelnima prireditvama, v Stražišþu in v
Naklem, zbrali okoli 2.000 evrov.
V ta
namen smo odprli tudi poseben raþun morebitne prostovoljne prispevke v ta
namen je mogoþe nakazati tudi v bodoþe:
Škofijska Karitas Ljubljana, Poljanska 2, Lj.
Namen: PERU-SABINA,
Raþun: 0214-0008-9842-562,
Referenca: 00-285542.
Že vnaprej hvala za kakršenkoli prostovoljni
dar! Dodatne informacije je možno dobiti
preko elektronske pošte.

kranjskavas@gmail.com ali na domaþi strani http://kranjskavas.googlepages.com.
(Valerij Grašiþ)
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Kaj vse bi lahko, ÿe bi …
Hitro teþe þas v teh vseh mogoþih dogodkov polnih letih. Služba, delo doma, nato pa – þe je
kakšna urica viška – preberemo kak þasopis, gremo na lepše, mogoþe s prijatelji, ali pa poslušamo
radio, gledamo tisto, kar nam ponujajo televizije ali internet. Mar je kje sploh kdo, ki mu dan ne
mine tako hitro, da se ga komaj zavemo, pa tako minejo tudi tedni, meseci in na koncu tudi leta
in morda še kaj veþ.
Kako drugaþe je bilo kakih pet ali veþ desetletij nazaj – razen radia, pa še ta ni bil v vsaki hiši –
nas niso vse dneve oblegali s takimi ali drugaþnimi poroþili, informacijami, filmi, nadaljevankami in
vso drugo ponudbo, ki nam je zdaj na voljo v vsakem trenutku. Takrat je bilo veþ þasa za
medþloveške stike, za ukvarjanje z otroki, za hobije, za premišljevanje, branje knjig, za stvari, ki
nas bogatijo, ne le zapolnjujejo naš þas.
Kakih petnajst let nazaj smo v krajevni skupnosti razstavili izdelke naših krajanov in kljub temu,
da ni šlo za kake umetniške presežke, se je videlo, da imajo ljudje še þas, in delajo stvari, ki jih
veselijo.
Danes prevladuje vtis, da je tega vse manj, þeprav ne smem tega posplošiti. Prav radi bi spet
priredili kaj podobnega, pa dvomim, da se bo našlo dovolj eksponatov!
Vendar – javite se na sedežu naše krajevne skupnosti, þe bi bili pripravljeni pokazati svoje izdelke
na razstavi!
V nekaterih krajevnih skupnostih so se organizirali istomišljeniki raznih vrst, pa se sreþujejo na
rednih sreþanjih, þajankah, krožkih – morda bi to lahko zaživelo tudi pri nas. Morda bi se našla
skupina šahistov, ali pa bi kdo bil pripravljen svoje znanje ponuditi tudi drugim, morda bi kdo
povedal vsem, ki jih zanima, kako je potoval po krajih, ki jih ne obišþe vsak, morda bi kdo pokazal
svojo zbirko kdoveþesa, morda bi kdo prebiral pravljice našim malþkom, morda….
Razmišljali smo tudi o kaki uri rekreacije za krajane v telovadnici osnovne šole dr. F. Prešerna. V
priloženi anketi je zastavljeno vprašanje tudi v zvezi s tem, pa vas prosim, da nujno odgovorite, þe
vas to zanima in bi hodili na rekreacijo.
Išþemo pa tudi vse vrst druge zanimive stvari in ljudi. ýe smo skupnost po imenu, bi se morali
tudi poþutiti tako, ne pa kot da je vsak svoj planet v vesolju, brez stika z drugimi.
Poišþimo in najdimo torej naše skupne toþke in gradimo od tam naprej.
Oglasite se – vsaj z izpolnjeno anketo, po naši e-pošti ali po telefonu, seveda pa tudi osebno.
Poštni nabiralnik je levo od vhodni vrat v KS na Ul. F. Rozmana S. 13, e-naslov je
zlato.polje@volja.net, telefon (o4) 20 11 972, osebno pa vas sprejme tajnica KS (skoraj) vsak
ponedeljek med 16. in 18. uro. (Z.K.)

IN MEMORIAM:
Konec meseca aprila 2008 nas je zapustil naš krajan in
dolgoletni predsednik organizacije Zveze borcev Zlato polje

Ivo ýerin
Ohranimo ga v lepem spominu!

Samo za dijake in študente!
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