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Cenjeni krajani, prebivalci in
prebivalke Zlatega polja,
naj vas najprej lepo pozdravimo, še zlasti, ker je ta številka našega glasila izšla tokrat v
neobičajnem času, saj sicer izhajamo v polletnem ritmu – junija in decembra, ko lahko
kaj več povemo o aktualnem dogajanju na Zlatem polju. Ta izdaja Zlatopoljčana je
poleg pomembnih novic predvsem namenjena predstavitvi kandidatov, ki kandidirajo
za člane sveta Krajevne skupnosti Zlato polje.

Pridobitve v letošnjem letu
Naj najprej napišemo nekaj besed o opravljenih delih v naši KS, ki so bila predlagana s
sprejetim načrtom dela in potrjena v proračunu mestne občine Kranj za leto 2010.








ureditev nekaj parkirnih prostorov ,
sanacija opuščenega dela ceste v naselju z nasutjem zemlje in zasaditvijo
trave
dokončana pešpot s stopniščno ograjo,
asfaltiranje makadamskega dela ceste proti Struževem,
nov ekološki otok,
pločnik od stavbe ZZZS do križišča pri Zlato polje 6 in javna razsvetljava na
tem delu
ureditev klančine in ovinka s pločnikom na cesti od Lidla v naselje ulice
Zlato polje,

s slednjima investicijama se je znatno povečala varnost krajanov in tudi ostalih
udeležencev v prometu






postavitev nekaj novih košev za pasje iztrebke na območju celotne KS,
prenovljeno tlakovanje in nekaj novih pešpoti (Ul. 1. avgusta, Gradnikova,
F. Rozmana S. pri stavbi KS,
krožna rolerska steza pri OŠ F. Prešerna,
dokončanje ograje med bivalnim delom Kidričeve in območjem šol v KS,
kar je končno omogočilo več miru in manj odvrženih smeti v bivalnem delu
Kidričeve in tudi drugod, kjer je prej potekala najbližja pot do šol
asfaltiranje kolesarske steze čez polje med Zlatim poljem in Kokrico

Pripomogli smo tudi k izdelavi stopnišča med Staro cesto in obvoznico. To je pot, ki je
bila prej le strma steza, blatna in nevarna ob dežju. V največji meri jo uporabljajo naši
krajani za obisk nakupovalnega centra ali kot pot proti železniški postaji.
Vse investicije, planirane za letos, so bile uspešno izvedene že v prvem polletju tega
leta.
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Izvedenega je bilo tudi nekaj obžagovanja drevja. Nekaj je bilo tudi odstranjenega, pri
čemer med krajani rado pride do spopada med nasprotnimi mnenji glede potrebnosti
takih posegov. V bodoče bo Krajevni skupnosti, kot posredniku takih prošenj na
Mestno občino Kranj, ki upravlja z zelenjem na občinskih zemljiščih, kot zagotovilo, da
do teh spopadov ne bo prihajalo, potrebno priložiti podpise vsaj treh četrtin
stanovalcev oz. lastnikov, ki jih poseg zadeva. S podpisi bodo izrazili strinjanje ali
nasprotovanje s posegom (odstranitvijo drevesa). Taki postopki bodo za nujno potrebne
intervencije izvzeti. Posegi bodo v takem primeru prepuščeni presoji strokovnjakov.
Karel Piškur – predsednik sveta KS Zlato polje

Izbira barve fasade blokov ni več v
domeni lastnikov

Nova določila v prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kranja, objavljena v
Uradnem listu RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010, v 11. členu dovoljujejo naslednje
spremembe v prostoru:
(3.41) Mesto Kranj – splošno
V območju mesta Kranj je dovoljena gradnja novih podzemnih garažnih objektov, pod
pogojem, da se po izgradnji vzpostavi obstoječa parterna raba (zelenice, igrišča,
parkirišča). V podzemnih garažnih objektih niso dovoljene druge namembnosti.
V makroceloti Planina (Pl) so dopustne tudi dozidave obstoječih garažnih objektov.
Pri obnovi blokov je na fasadah potrebno ohranjati obstoječe barve, v primeru drugačne
barve je potrebno pridobiti soglasje občine.
Prvi in tretji odstavek tega navedka zadeva tudi našo krajevno skupnost.
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Glede prvega je zadeva sicer bolj dolgoročne narave, saj v kratkem najbrž ne gre
pričakovati gradnje podzemnih parkirišč ali garaž. Pač pa nas še kako zadeva tretji
odstavek, ki zadeva naše obstoječe in bodoče fasade. Najbrž so se že v letih 1960 in
61, ko so bili zgrajeni bloki na Gradnikovi, Rozmanovi in 1. avgusta ulici marsikomu
zdele fasade v zeleni, rumeno-oker in temni rjavo-vijolični barvi čudne, tuje in
nenavadne, saj je skoraj vse prej zgrajeno bilo v bolj ali manj belo-sivih tonih, le kaka
redka izjema je bila drugačne barve. Zadnje desetletje pa je prineslo množično uporabo
intenzivnih, močnih tonov, od živo rdečih, zelenih, rumenih, oranžnih in še kakšnih, in
tudi mi nismo ostali izjema. Že pet blokov v naši KS si je omislilo novo obleko, dobro
podloženo s termoizolacijo, kar je vredno vse pohvale. Noben ni želel ostati v enaki ali
podobni barvi, kakršno mu je "predpisal" arhitekt ali pa morda kdo drug, vsi so želeli z
barvo poudariti svoj objekt, vendar …
Prosta presoja posameznikov ali tudi skupnosti lastnikov, ki so izbirali in izbrali barvo,
ni nujno najboljša možnost za kaj takega. Le manjšemu številu ljudi je dan dober okus
in primerna presoja glede tega, kakšna barva ustreza okolju in končno tudi tradiciji, ki
je ne gre povsem zanemariti. Saj imamo tudi zgodovinske stavbe, ki so bile v končnem
sloju obarvane, in ne le sive, umazano bele ipd., vendar je bila ta barva pretežno
umirjena, ne bodeča v oči in na nek način vznemirjajoča za sosede in mimoidoče.
Naši investitorji so si doslej izbrali nebesno modro (na Gosposvetski, prvotno bolj ali
manj svetel blok), rumeno (na dveh objektih – prej en siv in drugi v barvi sivega peska),
marelično (na enem bloku, prej bel) in zadnja pridobitev je nekako ciklamno roza na
prejšnjo rumeno-oranžno osnovo.
Če bi se ta trend nadaljeval, bi postali skupnost blokov sladolednih barv, o čemer imajo
krajinski arhitekti in urbanisti, pa tudi varuhi naše kulturne dediščine, zelo slabo
mnenje.
Zato je bil v novem odloku, omenjenem zgoraj, sprejeto določilo, da se morajo nove
fasade najprej potrditi na občinskem organu.

Prosimo torej vse naše lastnike stanovanj v blokih, da svoje dobronamerne
želje obvezno posredujejo Oddelku za okolje in prostor Mestne občine Kranj,
kjer jim bodo potrdili ali zavrnili njihov predlog fasadnega okrasa, ko se bodo
lotili prenove, saj iz dosedanjih izkušenj, tako pri nas kot drugje v Kranju, pa
tudi v drugih mestih, prihaja do epidemije kričečih barv, ki v naš prostor ne
sodijo.
Upam, da bo občina ponudila morda izbor primernih in združljivih odtenkov,
še posebej za tiste stavbe, ki so bile doslej barvno povsem nevtralne (npr.
bloki na Kidričevi), kjer bi malo barve verjetno res poživilo sosesko.
Obenem opozarjamo, da so fasade pravzaprav zaščiten del stavbe, v
katerega se ne sme posegati s spremembami, ne z vgradnjo različnih oken,
rolet, strešic nad balkoni, raznovrstnih ograj in dodatnih zapor, in
podobnega.
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Tudi tovrstni posegi so žal že nepovratno spremenili marsikateri blok, kjer je vsaka
balkonska ograja drugačna, okna različnih izvedb, rolete različnih barv itd., pojavljajo se
tudi zunanje enote klimatskih naprav, kar tudi ni dovoljeno. Naše gradbene in
prostorske inšpekcije na to oko ne vidijo, zato se je vse to zazdelo čisto normalno, da
vsakdo šari po svoje tudi tam, kjer ne bi smel.
S kritičnim pogledom se ozrite po naših blokih, in se zamislite nad stanjem – ga
Koroška cesta 59, Kranj
podpirate?

tel.: 04/236 13 00

NOVO otroška igrala
in trampolin

NOVA PONUDBA HRANE:
- okusne solate
- tortelini z različnimi omakami
- lignji na žaru
- kruhki
- tiramisu in še več
pred obnovo

ODPRTO:

VSAK DAN od 11.00 do 23.00

po obnovi

Vljudno
vabljeni!
zapisala:
Z. Kogej

NOVO otroška
otroška igrala
NOVO
igrala
in tram
polin
in
trampolin
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Lokalne volitve 2010
Tokratni datum volitev je prav zanimiv – 10.10.10, oz. 10. oktober 2010, ko bomo
povabljeni, da si na (upamo, da lep) nedeljski dan izberemo novega župana ali županjo,
nov občinski svet in tudi nov svet krajevne skupnosti. Volitve slednjega še niso
dolgoletna tradicija, zato smo se odločili, da vam v predvolilni številki glasila
predstavimo kandidate za svet Krajevne skupnosti Zlato polje, ki so se tokrat odločili za
kandidaturo in bodo njihova imena napisana na volilnih lističih.
Voli se enako, kakor na drugih volitvah, z obkroževanjem številk pred imeni kandidatov.
Navodila za glasovanje so vsakokrat navedena na glasovalnem lističu, zato jih
preberite tudi tam, na volišču!
Sedanji Svet KS Zlato polje zadnjih nekaj mesecev deluje v okrnjeni sestavi, en član se
je odselil, en odstopil, eden pa je, žal letos preminil po dolgotrajni borbi z neusmiljeno
boleznijo. Kljub temu je svet še sklepčen in lahko ob soglasju vseh članov veljavno
odloča in sprejema sklepe. Po volitvah v novembru se bo Svet krajevne skupnosti
konstituiral na novo in bo zopet polno zastopan. Imel bo sedem na novo izvoljenih
članov in bo v okviru svojih dolžnosti in pooblastil vodil krajevno skupnost naslednja
štiri leta do novih lokalnih volitev leta 2014.

Spisek kandidatov za Svet krajevne skupnosti Zlato polje po
vrstnem redu, ki jim ga je namenil žreb občinske volilne komisije

1

Bojan

Kokalj

Gosposvetska ul. 15

18.7.1955

2

Bojan

Židanik

Gosposvetska ul. 15

1.6.1955

3

Gregor

Kolar

Gradnikova ul. 9

28.10.1973

4

Milena

Koder

Kidričeva c. 15

9.9.1952

5

Aleš

Trilar

Zlato polje 11

5.6.1969

6

Cveta

Stepanjan

Zlato polje 3 e

25.4.1952

7

Bronislav

Fende

Kidričeva c. 13

5.7.1961

8

Karel

Piškur

Zlato polje 3d

19.11.1961
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Bojan Kokalj je član Sveta KS Zlato polje
že v sedanjem mandatu. V naši KS biva
dobrih 22 let v stanovanju na Gosposvetski.
Tam se je dobro vživel, čeprav ima tako delo,
da je le malokdaj doma. Po izobrazbi je
elektrotehnik, dela pa v Ljubljani, pri
Slovenskih železnicah kot vodja materialne
službe, kar verjetno pri tako velikem sistemu
ni od muh.
Pot – tako službena kot zasebna ali
povezana
z
njegovimi
prostočasnimi
dejavnostmi – ga večkrat zanese tudi v
tujino, sicer pa je redni obiskovalec naših in
tujih gora, pa tudi kolesarjenje mu je v
veselje. Je letnik 55, kar pomeni, da je letos dopolnil prav toliko let! Njegova otroka sta
že odrasla sin in hči, ki pa še živita z njim in njegovo ženo.

1

Kot človek, ki veliko potuje, na sejah sveta KS opozarja na probleme, ki so jih v tujini že
uspešno rešili ali vsaj našli nek način, da niso več pravi problemi, pri nas pa se to
dogaja vse prepočasi.
Za KS si želi, da bi postajala vse prijetnejša za bivanje, da bi v čim večji meri upoštevali
ekološka merila bivanja . Morda je to pripomoglo k temu, da je njihov blok med prvimi,
ki so dobili novo termoizolacijsko fasado. Pristal je na vnovično kandidaturo, čeprav
mu je prosti čas dokaj skopo odmerjen, saj iz službe domov prihaja šele okrog 18. ure.

Bojan Židanik

z Gosposvetske je nov
kandidat za člana Sveta KS Zlato polje.
Rojen l. 1955 kakor njegov soimenjak
Kokalj. Po izobrazbi je električar, dela kot
vzdrževalec v Iskri Vzdrževanje v Kranju.

2

Je poročen, ima dva otroka, ki sta že odrasla
in ne živita več pri starših. K nam se je
priselil leta 1973, torej si je že pridobil
status staroselca, kolikor ga pri nas sploh
lahko kdo ima.
Tudi on ni brezbrižen do dogajanja v svojem
okolju, sodeloval je v hišnem svetu svojega
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bloka. Je skromen, nerad se izpostavlja, zato ni želel povedati kaj več o sebi, a že to, da
je pristal na kandidaturo, kaže da je angažiran in da želi delati za skupno dobro.

Gregor

Kolar

je tudi eden od novih
kandidatov, precej mlajši od vseh ostalih,
letnik 1973, ki pa našo KS dobro pozna, saj
je živel najprej na Kidričevi ulici, sedaj pa že
kar nekaj let s svojo mlado družino na
Gradnikovi ulici. Z ženo imata osemletnega
sina, ima pa poleg zanimivega raznovrstnega
dela kot praktik pri Kron-Telekomu, ki je
mimogrede tudi »naša« firma, še kar nekaj
hobijev, ki pa jim sicer zadnje čase ne
posveča prav veliko časa. Tako se, oziroma
se
je
ukvarjal
z
modelarstvom,
radioamaterstvom,
računalništvom
in
elektroniko, tudi t.i. koordinator v svojem
stopnišču je še. Z nostalgijo se, kljub mladosti, spominja svojega odraščanja, ki je bilo
polno druženja z otroki iz soseščine in zato bi tudi svojemu in drugim otrokom privoščil
prijetno otroštvo. Meni, da bi za to morali urediti več površin za mlade, morda še kako
igrišče za najmanjše, pa tudi za mladostnike v najstniških letih, ki bi s športom lahko
pregnali kake neumne misli iz svoje glave. Želi si več komunikacije s sosedi, in več
aktivnosti za izboljšanje bivanjskih pogojev. Tudi prometna situacija se mu zdi potrebna
izboljšave, saj ulice niso bile projektirane za tako gost promet, kakršen se zdaj odvija
na njih. To so cilji, za katere se bo zavzemal kot član sveta KS.

3

Milena Koder živi na Kidričevi cesti. Doslej je
v svetu KS delala že dva štiriletna mandata.
Njena selitvena pot je malce pestrejša, saj je po
rodu iz Čirč, preden pa je prišla k nam, je živela
na Šorlijevi, v KS Vodovodni stolp. Ima dva
otroka, odrasla
sinova, mlajši, kadar je v
Sloveniji, še živi pri njej in očetu, starejši pa
pomaga staremu stricu vzdrževati kmečko
posestvo v zameno za bivanje.

4

Milena je upokojena delavka iz Iskre Števci oz.
Emeco, vedno pa se je tako v službi kot v svoji
okolici zavzemala za pravičnost in za to, da ne

ZLATOPOLJČAN

9

odrasli, ne otroci, ki jim starši vse dopuščajo, ne delajo škode v svojem okolju, kar je
dandanes dokaj pogost pojav. Zato jo ima kdo iz njene bližine tudi za sitno, a ona ve,
da je tako prav in opozarja na škodljivo ravnanje še naprej.
Tudi v svojem bloku oz. stopnišču je kot ne-staroselka dala pobudo, da se je začelo
prenavljati vse, kar je bilo potrebno prenove – od hišne kanalizacije do priključka le-te
na javno, pa do prenove oken in vhodnih vrat v skupne prostore, tlakovanje stopnišča
in verjetno še kaj. Večina ljudi se brani sodelovanja ali pobud v tem smislu, saj večina
najraje živi po inerciji in se najdejo tudi taki, ki v šestdeset let ali več starih stanovanjih
še niso ničesar prenovili. Seveda je vmes tudi denar, ki ga marsikdo nima, a stavbe
izgubljajo vrednost, če se jih ne vzdržuje ustrezno in to Milena dobro ve.
Milena ima otroke zelo rada, a vendar ne na ta način, kot ljubezen izkazujejo nekateri
starši, da otroku vse dovolijo in se ta nikoli ne nauči, kaj je prav in kaj narobe.
Sicer je tudi dobra gospodinja, dobro kuha in stanovanje je vedno pospravljeno, najde
pa tudi čas, da sede na kolo in napravi kako turo tja do 20, 30 kilometrov. Se pravi, da
je kar v dobri kondiciji. Rada se tudi udeležuje kakih prireditev, na brani pa se tudi
pomagati pri sorodstvu ali dobrih znancih, kadar jo prosijo.
Na sejah sveta opozarja na problematiko iz svojega okolja, pa tudi širše, kot
namestnica predsednika se še posebej angažira pri kateri od nalog. Vsekakor je tvorna
svetnica in je njena kandidatura dobrodošla.

Aleš Trilar, rojen 05.06.1969 prvič kandidira
v Svet KS Zlato polje. Stanuje na Zlatem polju
11 v Kranju. Izšolal se je za strojnega tehnika
in je nekaj let opravljal delo na tem področju.
Kasneje se je zaposlil v družinskem podjetju,
kjer je kot servisni svetovalec zaposlen še
danes.

5

Razvoj in dogajanje na Zlatem polju spremlja
že od svojega otroštva, saj je njihova družina v
prvotnem delu Zlatega polja prisotna že več
generacij. Sam je nekaj let preživel tu, kasneje
pa prihajal le kot obiskovalec. Pred več kot
desetimi leti si je na tem naslovu uredil dom,
kjer živi s svojo življenjsko sopotnico in sinom.

Za kandidaturo člana krajevne skupnosti se je
odločil po tehtnem premisleku, predvsem pa zato, ker želi aktivno sodelovati tako
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pri reševanju problematike kot tudi nadaljnjem razvoju Zlatega polja. Kot svetnik
Zavoda za turizem Kranj (mandat 2010-2014) bi lahko pripomogel k uresničevanju
teh ciljev.
Pravi da je stvari, ki jih je potrebno urediti, vedno veliko, izpostavil pa je ureditev
krožnega križišča pri trgovini Lidl, ureditev kanalizacije na ulici Zlato polje ter
obnovo infrastrukture. Z zanimanjem se bo seznanil s problematiko celotnega
Zlatega polja in poskušal pomagati pri reševanju le-te.

Cveta Stepanjan (uradno Cvetka) je
nova kandidatka za članico Sveta KS
Zlato polje in ima za sabo pestro, ne
vedno najbolj prijetno življenjsko pot. V
blok na ulici Zlato polje se je preselila
pred 24 leti, to je l. 1986, tedaj še
mlada mamica, s tremi otroki, in
možem, po rodu Armencem, rojenem v
Bolgariji, od tod tudi njen priimek.
Lahko rečemo, da je preživela nekaj
srečnih let, pa tudi hudo kalvarijo, ki pa
ji ni vzela moči, kakor bi jo marsikomu.
Med drugim tudi izgubo službe. Kar me
ne uniči, me okrepi, je gotovo bil njen
moto, kakšnega velikokrat slišimo v
ameriških filmih, le da je ona to doživela v resnici. Tega se nerada spominja, saj je
uspela prerasti vse travme in po smrti moža v l. 2003 še poslednjo.

6

Kot komercialistka po izobrazbi je delala v Mercator Izbiri v skladišču gradbenega
materiala v Hrastju, v letu 1992 pa sta z možem odprla majhno trgovino As v bloku
na Zlatem polju. V trgovini so pomagali tudi otroci, ki so v tem času obiskovali
trgovsko šolo. Ko pa so se v letu 1997 v Kranju začeli odpirati veliki trgovski centri
in s tem velika konkurenca, so morali trgovino zapreti in tako je tudi ona postala
tehnološki višek. A ni obsedela doma, čeprav bi pri treh otrocih lahko, zaposlila se
je preko javnih del, kjer je sodelovala pri ustanovitvi društva Šent za gorenjsko
regijo za pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju, tako v Radovljici kot v
Kranju, je tudi soustanoviteljica društva Humana (pa ne tega, ki v zabojnikih zbira
oblačila), ki prav tako pomaga staršem obolelih otrok, pridobila je celo diplomo iz
menedžmenta socialnega podjetništva, ter opravila druge tečaje podobne
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usmeritve. Vse to kaže na njeno veliko razumevanje in hotenje pomagati vsem
nemočnim, tako ali drugače prizadetim, kar bo tudi njena glavna usmeritev v delu v
svetu KS.
Kot koordinatorka je vključena tudi v delo upravljanja s stavbo, kjer živi. V hčerinem
podjetju pa pomaga kot poslovodja. Sicer je upokojena.
Želi si, da bi naša KS bila čim bolj zdravo okolje za vse njene prebivalce, kar
pomaga tudi k boljšemu duševnemu zdravju, ki je bistvenega pomena za kvalitetno
življenje. Živeti z mislijo, nikoli nisi sam, vedno se najde nekdo, ki ti lahko pomaga,
je njena zvezda vodnica.

Bronislav Fende - najraje sliši na ime

7

Broni. Član sveta KS je bil že v sedanjem
mandatu.
Rojen je bil v Kranju leta 1961, še v stari
porodnišnici na Gašteju in je torej od rojstva
Kranjčan, in ne le to, tudi Zlatopoljčan.
Ravno v tem letu so se starši priselili v nove
bloke na Gosposvetski. Tu je preživel vsa
leta do poroke, ko je za tri leta zapustil našo
KS, nato pa je na Kidričevi s soprogo kupil
podstrešno stanovanje in odtlej živi tu.

Za srednjo šolo si je izbral gradbeno v
Ljubljani in jo tudi uspešno končal, nato pa
se je po odsluženi vojaščini zaposlil v
zavarovalnici Triglav, kjer dela na gradbenih škodah.
S poroko je priženil tudi ženino hči, ki je bila dobra atletinja, in tudi sam je bil vedno
zainteresiran za delovanje v športu, čeprav ni bil kako znano ime. Aktivno pa je kar
nekaj časa delal v AK Triglav. Šport je še vedno ena njegovih tem, saj se ukvarja s
kolesarjenjem, pohodništvom itd. V zakonu sta z ženo postala starša drugega
dekleta, ki ima 18 let in se še šola.
Čeprav prišlek v bloku, se je vključil v delo bivših hišnih svetov in z nasveti pomagal
pri vzdrževanju stavbe.
Pred osmimi leti smo ga nagovorili k vključitvi v delo sveta KS in tudi sedaj se je
odločil, da bo ponovno kandidiral. Želi delati v dobro KS kot celote in svojega ožjega
okolja.
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Karel Piškur

je sedanji predsednik
sveta KS Zlato polje. V delo se je vključil
ob preteklih volitvah (leta 2006) in po
izvolitvi za predsednika resno zgrabil za
delo.
Rojen je bil l. 1961 v Kranju. Od takrat
živi na Zlatem polju. Je poročen in ima tri
otroke v starosti 25, 23 in 17 let.

8

Po končani osnovni šoli je nadaljeval
šolanje na kranjski gimnaziji. V tem času
je uspešno deloval v krajevni skupnosti
kot predsednik mladinske organizacije in
tudi kot kurir civilne zaščite.

Po opravljeni maturi je leta 1980 odšel
na
služenje
vojaškega
roka
v
Makedonijo. Po vrnitvi leta 1981 se je
poročil in potem nadaljeval šolanje na kranjski Visoki šoli za organizacijske vede. Leta
1982 se je za nekaj let preselil na Kokrico. Šolanje je zaradi objektivnih razlogov
prekinil in se kmalu zaposlil v Iskri Telematiki na Laborah. Po enem letu je dobil službo
v Iskri ERO, kjer je najprej spoznaval delo v izdelavi sestavnih elementov za vrtalna in
druga ročna orodja, ter počasi napredoval v samostojnega planerja proizvodnje. V tem
času je predlagal nekaj tehnoloških izboljšav v izdelavi ročnega vrtalnega stroja. Leta
1986 se je z družino spet preselil nazaj na Zlato polje, kjer živi še danes. 1988 leta je
zamenjal službo in se zaposlil pri založbi Mladinska knjiga kot organizator dela in vodja
zastopnikov na terenu. To delo opravlja še danes. V vsem času svojega poklicnega dela
se je dodatno izobraževal na različnih področjih – računalništvo, programiranje CNC
strojev, psihologija vodenja, akademija vodenja, psihologija prodaje, oblikovanje
spletnih strani, …
Deloval je tudi na športnem področju. Rekreacijsko se je ukvarjal z lokostrelstvom in na
športni poti spremljal svojo hčer, ki je od mladih nog aktivno trenirala tek na smučeh.
Bil je član Tekaškega smučarskega kluba Merkur Kranj, kjer je 12 let sodeloval pri
organizaciji tekem in deloval kot sodnik za smučarske teke.
V bloku, kjer živi, že več let pomaga pri koordiniranju med upravnikom stavbe in
etažnimi lastniki stanovanj.
Leta 2006 je kandidiral na lokalnih volitvah in bil izvoljen v sedemčlanski svet KS Zlato
polje, ki ga je tudi imenoval za predsednika. V vseh štirih letih mandata se je trudil na
vseh področjih dela, predvsem pa, da bi se čimbolj izboljšala varnost in pogoji za
bivanje vseh, od najmlajših do najstarejših krajanov, katerim je posvečal še posebno
pozornost. S svojo odločnostjo je poskušal uresničevati načrte, ki si jih je svet KS Zlato
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polje zadal za svoj cilj. Značilnost njegovega dela je odprta in predvsem osebna
komunikacija, saj meni, da je izrečena beseda najbolj zavezujoča. Uspešno je navezal
stike s predstavniki večine subjektov, ki delujejo na Zlatem polju. Z njimi uspešno
sodeluje pri organizaciji raznih dogodkov v Krajevni skupnosti in na ostalih področjih.
Močno se angažira pri izdaji krajevnega glasila Zlatopoljčan, ki je v sedanjem mandatu
doživelo temeljito prenovo.
Odločil se je, da še enkrat kandidira za mesto v svetu, saj meni, da je na Zlatem polju
potrebno postoriti še veliko. V novem mandatu se bo zavzemal, da bo življenje na
Zlatem polju še bolj prijazno, da bodo otroci, ostali pešci in ostali udeleženci bolj varni
v prometu, da bomo v našo KS zopet dobili vrtec in da se bo uredil kaos mirujočega
prometa. Posebno pozornost bo še naprej posvečal skrbi za življenje starejših krajanov.
Pravi, da lahko v imenu sveta KS Zlato polje zatrdi, da so okvirni načrti za nadaljnje
delo pripravljeni in da se bo celotni svet KS po svojih najboljših močeh trudil, da jih
uresniči. Želi si še večjega sodelovanja s krajani Zlatega polja, saj meni, da prav od tam
pridejo tiste prave informacije, ki posredno usmerjajo delo sveta krajevne skupnosti.
Sestavila: Z. Kogej

Ločeno zbiranje odpadkov je
enostavno zakon!
Obstoječ sistem ločenega zbiranja odpadkov preko ekoloških otokov in zbirnih centrov za
ločeno zbiranje odpadkov smo nadgradili. Gospodinjstva imate lahko doma tri zabojnike:
za mešane komunalne odpadke, odpadno embalažo in za biološke odpadke. Prepričani
smo, da bomo na ta način zmanjšali količine odloženih mešanih komunalnih odpadkov in
posledično tudi stroške. Odlaganje odpadkov je najdražji način ravnanja z odpadki in tudi
najbolj obremenjujoč za okolje.
Pazljivo bomo spremljali kako sprejemate nove načine zbiranja odpadkov in vas opozarjali
na nepravilnosti pri odlaganju odpadkov. Sedaj je pomembno samo še to, da so odpadki
pravilno odloženi. O tem odločate vi!
Zato vas prijazno pozivamo, da upoštevate navodila iz priročnika Kr'Ločuj. In ne pozabite,
da odpadke ustvarjamo vsi in smo zanje v prvi vrsti odgovorni sami. S pravilnim
odlaganjem odpadkov v ločene zabojnike, bomo zmanjšali količine odloženih odpadkov na
odlagališčih, ki zelo obremenjujejo naše okolje. Ko boste naslednjič stali pred zabojniki,
pomislite ali ste odpadke pravilno in dosledno ločili.
Pomembno je, da v zabojnik za odpadno embalažo odložite prazno in stisnjeno plastično,
kovinsko, papirno in sestavljeno embalažo. V zabojnik za biološke odpadke odložite
izključno kuhinjske in vrtne odpadke, brez embalaže. Nikar v zabojnik ne zlivajte tekočin ali
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vročega pepela. Še posebej pozorni bodite na odpadno jedilno olje, ki sodi med nevarne
odpadke, za katere je še pomembneje, da z njimi ravnamo pravilno. Doma odpadno
jedilno olje vlijmo v plastenke ali v steklenice oz. v katerokoli drugo primerno embalažo.
To začasno hranimo v kleti, garaži in ko se nabere več odpadnega jedilnega olja, ga
odpeljemo v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, kjer ga brezplačno oddamo.
Odpadno stekleno embalažo in časopisni papir odložimo v zabojnike na ekoloških otokih. V
zabojnike za mešane komunalne odpadke sedaj odlagamo res samo še tiste odpadke, ki se
ne predelajo.

Ločeno zbrane odpadke odvažamo ločeno
Vaše tri zabojnike praznimo ločeno. Na dan rednega odvoza mešanih komunalnih
odpadkov praznimo samo zabojnike za mešane odpadke, na dan rednega odvoza odpadne
embalaže samo zabojnike za odpadno embalažo in na dan rednega odvoza bioloških
odpadkov praznimo samo zabojnike za biološke odpadke. Mešane komunalne odpadke
odpeljemo na odlagališča, biološke odpadke in odpadno embalažo pa predelovalcem, ki v
nadaljevanju odpadke predelajo oz. snovno izrabijo.

Na območjih, kjer smo pred uvedbo novosti mešane komunalne odpadke
odvažali dvakrat tedensko, odpadke odvažamo sedaj enkrat tedensko po
sledečem urniku:
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Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
V mesecu oktobru bo potekala tudi že tradicionalna akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz
gospodinjstev. S pomično zbiralnico nevarnih odpadkov bomo obiskali tudi krajevno
skupnost Zlato polje. Na zbirnem mestu, pred trgovino na Kidričevi cesti, bomo med 16.
in 19. uro brezplačno sprejemali vse vrste nevarnih odpadkov. Brezplačno boste tako
lahko oddali baterije, zdravila, odpadno jedilno olje, pesticide, kemikalije, barve,
akumulatorje… O poteku akcije vas bomo še pravočasno seznanili. Informacije boste našli
tudi na naši spletni strani, po telefonu ‐ 28 11 300 ali po e‐pošti info@komunala‐kranj.si.

Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev naročite z dopisnico
Imate kosovne odpadke, ki bi se jih radi znebili? V Kranju je urejen brezplačen odvoz
kosovnih odpadkov (pohištvo, sanitarna oprema, gospodinjska bela tehnika, vzmetnice,
preproge …). Vsako leto gospodinjstva v Mestni občini Kranj prejmete na dom dve
dopisnici, s katerima lahko naročite brezplačen odvoz do dveh kubičnih metrov kosovnih
odpadkov. Ko želite odvoz odpadkov, izpolnite dopisnico, in jo pošljite po pošti oziroma
prinesite na sedež podjetja. Poklicali vas bomo in se dogovorili za dan odvoza.

Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov
Ne pozabite, da vse vrste odpadkov še vedno lahko pripeljete v zbirni center v Zarici ali v
zbirni center pri zaprtem odlagališču odpadkov Tenetiše. Odpadke iz gospodinjstev lahko
brezplačno oddate do količine enega kubičnega metra. Enkrat mesečno lahko brezplačno
oddate kosovne odpadke.

Se vam je že zgodilo, da ste bili udeleženi v prometni nesreči, ki
jo je povzročil zavarovanec druge zavarovalnice? Ste vedeli, kaj
morate storiti? Ste za povrnitev škode, ki ste jo utrpeli, porabili
veliko časa in odvečnih poti?

zaradi udarca v koleno, ki ste ga utrpeli ob prometni nesreči. In še več!
Vaš osebni skrbnik vas bo obveščal o reševanju odškodninskega zahtevka in za vas uredil vse, da bo odškodnina izplačana kar najhitreje.
Mar ni to dober temelj za sklenitev novega prijateljstva?

Z novo Avto odškodninsko asistenco AS si odslej lahko v primerih,
ko je škodo povzročil zavarovanec druge zavarovalnice, zagotovite
hitro in kakovostno uveljavljanje odškodninskega zahtevka na enem
mestu, pri Adriaticu Slovenici. Kot nogometašu Zlatku Dediču, lahko
Adriatic Slovenica tudi vam prihrani odvečne poti in skrbi. Pa naj gre za
škodo na odbijaču vašega avtomobila ali za uveljavljanje odškodnine

PrIdružIte Se nogometAšem nA Svetovnem PrvenStvu!
Sodelujte v nagradni igri in morda boste prav vi eden izmed 3
srečnežev, ki jih bo Adriatic Slovenica popeljala v Južnoafriško
republiko! Podelili bomo tudi 20 nogometnih majic AS. več o
nagradni igri in nagradni kupon lahko najdete na spletni strani
www.adriatic-slovenica.si.

www.adriatic-slovenica.si
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