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LETO XIX

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani Krajevne skupnosti Zlato polje!
Želimo Vam vesele božične praznike,
v novem letu 2009 pa vse dobro, obilo zdravja in osebne sreče.
Naj se vam uresničijo vse želje, male in velike.

foto: K.P.

svet Krajevne skupnosti Zlato polje

- delo sveta KS v letu 2008
- predstavi se Majda Vujovič Mencinger
- leto 2009 bo leto ASTRONOMIJE
- brezplačno računalniško izobraževanje
- anketa in še več ...
ZLATOPOLJČAN - Glasilo krajevne skupnosti Zlato polje je izdal in založil Svet KS Zlato polje. Uredniški odbor: Karel Piškur in Zdenka Kogej.
Pri izdaji glasila so nam pomagali: Adriatic Slovenica - PE Kidričeva 2 Kranj, Pizzerija GORENC, Komunala Kranj, Ledena dvorana Zlato polje
Priprava za tisk in tisk Tiskarna GTO Košir d.o.o. Zgornje Bitnje. Zlatopoljčana dobijo vsa gospodinjstva v KS Zlato polje brezplačno. Naklada 1300 izvodov.
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Uspešno in delavno leto 2008
Sedanja občinska oblast je v lanskem letu, prvem v mandatu,
sklenila, da se bo nekoliko drugače lotila planiranja proračuna, ki
je bil prvikrat sprejet za dve leti, torej za 2008/09, in sicer tako,
da bo zbrala interese vseh proračunskih porabnikov, t.j. tako
občine v celoti, kot krajevnih skupnosti, javnih zavodov in ostalih
ustanov, kot so vrtci, šole in druge občinske ustanove. Po
temeljitem usklajevanju in rešetanju je bil tako oblikovan proračun
za leto 2008, in dodatno še za leto 2009, v katerih so zajeti tudi
naši načrti. V prvem letu štiriletnega mandata je svet KS tako v
glavnem poskušal uresničiti načrte še iz prejšnjega mandata, in
sestavil seznam nalog, ki jih je želel uresničiti v naslednjih dveh
letih. Po usklajevanju z občinskim proračunom se je terminski plan
uresničevanja sicer nekoliko spremenil, nekaj nalog se je preneslo
v leta 2010 ali celo 2011, velika večina projektov pa se je uspela uvrstiti v planske
dokumente. Seveda pa ni le faza planiranja tista, ki je bila tu pomembna. Drugačen občinski
pristop je omogočil uvrstitev v finančni sklop proračuna – ker se je občina odločila tudi, da
bo sama prevzela praktično vse realizacije zaradi tveganj, ki so se večkrat pojavila pri
posameznih krajevnih skupnostih z večjimi komunalnimi deli, ki so večkrat presegla
predvideno proračunsko postavko. To je pomenilo velike težave za proračune tako teh
krajevnih skupnosti kot občine, ki je morala hočeš-nočeš to zagato reševati. Tako so torej
načrti posamezne krajevne skupnosti postali integrirani del občinskih načrtov.
V letošnjem letu nam je uspelo v občinski proračun uvrstiti in tudi realizirati naslednje
investicije:





dokončanje usmerjevalnega sistema uličnih oznak



izdelava vhodnega stopnišča na sprehajalne poti v Savskem drevoredu pri stavbi
ZZZS













izdelava javne razsvetljave na parkirišču pri RTp Zlato polje
sanacija stopnic z obvoznice in pešpoti s Koroške do ulice Zlato polje (soseska
Gradbinčevih blokov)

izdelava načrta za popolno sanacijo Gosposvetske ul. in začetek del (nov. 2008)
začasna postavitev ovir za umiritev prometa na ul. F. Rozmana-Staneta
delna sanacija cestnega odcepa s Koroške ceste proti ulici Zlato polje ob izgradnji
trgovine Lidl
izgradnja 10 dodatnih javnih parkirnih mest v bližini bloka Zlato polje 3
zarisali smo nekaj parkirnih mest pod nakladalno rampo pri »trgovskem bloku« in
dve parkirni mesti za invalide
postavili smo nekaj prometnih znakov in tako pripomogli k varnejšemu prometu na
križiščih med bloki po celotni KS
s prometnimi znaki uredili križišče pri RTp Elektro oz. Študentsko-dijaškem domu
postavitev 3 novih svetilk javne razsvetljave na klancu od Lidla proti ul. Zlato polje
izgradnja pločnika z javno razsvetljavo ob cesti v šolskem centru med stavbo VDC pri
šoli Helene Puhar in ekonomsko gimnazijo
postavitev dveh novih ekoloških otokov na Kidričevi cesti in Gosposvetski ulici
prestavitev ekološkega otoka, ki je bil prej za osnovno šolo Fr. Prešerna, sedaj pa
stoji na Kidričevi c., bližje stanovalcem.

ZLATOPOLJČAN



postavitev otroškega igrišča za najmlajše »DEŽELA PETRA PANA«, ki se nam zdi
najpomembnejša pridobitev za našo krajevno skupnost v letošnjem letu.

Posebej pri slednjem je bilo potrebnega veliko angažiranja, sodelovanja tako z vodstvom
osnovne šole Franceta Prešerna, kakor z občinskim vodstvom, da se je igrišče v vsem
obsegu postavilo že v letošnjem letu, pa tudi, da je npr. izvedena gumasta podlaga ob
igralih namesto lesenega drobirja, ki so ga sprva planirali v projektu, vendar smo menili, da
je neprimeren. Za realizacijo posameznih nalog so v proračunu sicer predvidena sredstva,
vendar se na poti pojavi dosti ovir, in brez angažiranja zlasti predsednika KS pri odgovornih
občinskih delavcih in tudi vodstvu občine, bi marsikatera zadeva zastala. Vsa naročena dela
večje vrednosti od 40.000 € namreč zahtevajo javne razpise, ki so dostikrat največji
problem, včasih tudi zato, ker dobi delo nek izvajalec, ki je tako zaseden, da enostavno ne
zmore opraviti vsega in se delo zamika za mesece. Tak primer je bil npr. sanacija
Gosposvetske, ki bi morala steči vsaj dva meseca prej kakor dejansko je. Tudi tisto
podjetje, ki je postavljalo ograjo okrog otroškega igrišča, je potrebovalo zato dva meseca
namesto enega tedna. In če pri takih zadevah sami ne telefonarimo, iščemo in težimo, se
zadeve kar ne premaknejo. To pa pomeni, da je potrebno sproti preverjati, kaj se (ne)
dogaja, spraševati, klicati odgovorne itd. Skratka - dela ne zmanjka.
Da se ne bomo samo hvalili z uspehi, pa povejmo, da nam enega projekta ni uspelo
speljati. Dogovarjamo se z ZZZS, da bi občina odkupila majhno zelenico pri stavbi. Ta
zelenica bolj gravitira proti naselju in tam bi bilo mogoče izdelati kakih 6-7 parkirnih mest.
Tega nam še ni uspelo, malo zato, ker bi ZZZS hotela kakih 100 €/m2, česar se na občini
branijo, malo pa tudi zato, ker to ni ravno najpomembnejša zadeva za MOK.
Od stavbe ZZZS do križišča pri hiši Zlato polje 6 želimo zgraditi pločnik in postaviti nekaj
svetilk javne razsvetljave, ki jih sedaj ni. V letošnjem letu smo prišli do ogleda na kraju
samem in pogovora s projektantom, tako da kaže, da bo projekt izveden leta 2009, kot je
predvideno v občinskem proračunu. Prav tako smo predlagali ureditev ceste med RTp Zlato
polje in vrtnarijo (Kalia) oz. dalje do Bleiweisove pri vojašnici. Kalia in občina sta obnovila
asfalt na razdalji od vojašnice do Kalie, proti Rtp pa s strani Kalie ni bilo interesa, pa tudi z
zemljišči je na tem delu zadeva zapletena. Povezava je uvrščena v občinskih načrtih za
sanacijo ceste, vendar verjetno prav kmalu še ne bo realizirana.
So pa v načrt za realizacijo v letu 2009 vključene naslednje zadeve, ki pa v celoti še niso
potrjene:












izdelava načrtov za priključitev na javno kanalizacijo za hiše na ulici Zlato polje
izgradnja cca 6 javnih parkirnih mest (mogoče kakšnega več, če bo toliko prostora)
ob vhodu v blok Zlato polje 3a
pločnik in javna razsvetljava na cesti od ZZZS proti hišam na Zlatem polju – (od
obvoznice do hišne številke Zlato polje 6)
ločitev bivalnega dela in Šolskega centra na Kidričevi cesti (predvidena ograja)
izgradnja dodatnih javnih parkirišč v naselju Zlato polje (za stavbo ZZZS)
postavitev dodatnih košev za pasje iztrebke in za odpadke ob poteh dijakov do ŠC in
drugod po krajevni skupnosti
sanacija tlakovanih pešpoti in nove pešpoti
redno obžagovanje drevja, čiščenje meteorne kanalizacije (Za čiščenje meteorne
kanalizacije, kjer ob nalivih voda ne odteka dovolj hitro v obcestne odtoke lahko
krajani sami pokličete na Komunalo gospoda Janeza Lukana /tel.: 2811 300 in mu
razložite težavo. Na tak način bo težava najhitreje odpravljena.), ter seveda
izvedba nakupa zemljišča ob stavbi ZZZS, ki je neuresničen projekt letošnjega leta.
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Ves čas občino opozarjamo tudi na probleme z državno Kidričevo cesto, ki ji v Družbi za
državne ceste pripisujejo neskončno trajnost, saj iz leta v leto odlašajo njeno sanacijo. Po
neuradnih informacijah naj bi se obnova le začela, predvidoma v letu 2010. V to obnovo naj
bi bila vključena tudi izgradnja novega krožišča na mestu današnjega običajnega križišča
pred osnovno šolo Franceta Prešerna. V projektu krožišča, ki je še v izdelavi, je predvidena
tudi izgradnja podhoda za pešce, ki bi omogočal nemoten in pretočen promet šolarjem.
Ko je bila letos zgrajena nova trgovina Lidl, smo takoj opozorili na neustrezno prometno
ureditev križišča in ceste v naselje Zlato polje. Menimo, da bi bilo najbolje zgraditi krožišče,
ki je mnogo bolj pretočno, cesto v naselje pa speljati tako, da ne bi visela v napačno smer
in da bi bil ovinek bolj odprt in s tem bolj varen. Imamo besedo, da je naročena izdelava
projekta za krožišče in tako bo enkrat v prihodnosti tudi ta težava rešena. Kdaj točno, še ne
vemo. Opozarjamo tudi na nujnost izgradnje severne obvoznice, ki bi razbremenila promet
v naši krajevni skupnosti, a je tudi ta projekt deloma v državni pristojnosti, tako da se ne
ve, kdaj pride na vrsto.
Za naslednja leta smo navedli še potrebe za sanacijo cest v KS – Franca Rozmana Staneta,
Levstikove, Gradnikove in ul. 1. avgusta. Vse te bodo v kratkem dočakale svojo 50-letnico,
torej že kar častitljivo starost. Če jih v tem času ne bi nihče razkopaval, bi morda kako
desetletje še zdržale, tako pa bodo morale dočakati vsaj površinsko obnovo.
Toliko o realiziranih in bodočih načrtih.
A tu gre le za t.i. komunalna dela, poleg njih pa se na KS ukvarjamo še s čim. Kakor veste,
že dolga leta organiziramo srečanje najstarejših krajanov, letos je bilo že 22. po vrsti, pri
čemer smo z lokalnim Rdečim križem zdaj to ločili na kulturni in družabni del. Z
Medgeneracijskim društvom Z roko v roki smo povabili starejše krajane, ki se sedaj že
dober mesec vsako sredo ob 16. uri družijo v dvorani KS.
Dvorano KS oddajamo v najem za razne dejavnosti – gledališko šolo Harlekin igralke Vanje
Slapar, za sprostitvene večere, pa tudi za sestanke hišnih svetov, kakor smo jim včasih
rekli, saj večina blokov nima pravih prostorov za to.
Ob uradnih urah ob ponedeljkih od 16. do 18. ure sprejemamo krajane, ki prihajajo s
predlogi, vprašanji, problemi, dvakrat letno izdamo glasilo Zlatopoljčan, za katerega upamo,
da ga preberete, in želimo, da bi dobili čimveč odgovorjenih anketnih listov, ki jih prilagamo
glasilu z namenom povratnih informacij. Odprto imamo tudi elektronsko pošto za vaše
predloge, po novem (kszlatopolje@t-2.net). V načrtu imamo tudi postavitev lastne
spletne strani, preko katere bo potekalo bolj tekoče informiranje krajanov in upamo, da
nam bo uspelo ta načrt realizirati že v naslednjem letu.
(Karel Piškur – Predsednik sveta KS)
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Ravnatelj osnovne šole Fr. Prešeren
nam je napisal:
Pred dnevi je v mojo pisarno stopil stanovalec Zlatega polja. Prišel je z listkom, na
katerem je imel napisano ime enega od naših učencev. Opisal je, da je eden od otrok,
ki so mu brcali v vrata bloka, uničevali fasado in vrata garaže.
Ni prvič, da so nas na ta način kontaktirali stanovalci naselja. Zavedamo se težav in
zainteresirani smo, da bi jih skupaj tudi rešili. Vendar, razen da se z otroci pogovorimo
in obvestimo starše, v takem primeru ne moremo narediti več.
Menim pa, da je prav, da opišem, kaj počnemo na šoli, da bi otroci, tudi ko niso v šoli,
svoje obnašanje imeli pod kontrolo. Najprej naj poudarim, da je sodelovanje in
medsebojno zaupanje med starši in učitelji predpogoj za uspešno reševanje težav.
Na šoli se pomena vzgoje zavedamo. Zadnjih nekaj let temu posvečamo še posebno
pozornost. Sistematično smo začeli iskati dobre prakse in ljudi, ki o vzgoji kaj vedo.
Izobraževanje učiteljev je v veliki meri posvečeno tej temi. Na sestankih se veliko
pogovarjamo o vzgoji in poizkušamo reševati težave sproti. Od lani pa je v šolski
zakonodaji vzgojni načrt obveza vsake šole. Do konca letošnjega šolskega leta moramo
tako oblikovati dokument, kjer bomo zapisali vsa pravila vzgojnega delovanja. Tako o
vrednotah, ki jim bomo dali prednost, kakor tudi o tem, kako bomo vzgojno delovali,
kako bomo sodelovali s starši, kako in za kaj pohvalili otroke, kdaj in kako izrekali
vzgojne ukrepe in kazni. Dopolniti pa moramo tudi šolski in hišni red, pravila dela na
šoli. Otroci že sedaj poznajo svoje dolžnosti in odgovornosti in večina jih to tudi
spoštuje. Vedno pa je nekaj otrok, ki preizkušajo potrpljenje oziroma strpnost učiteljev
ali meje pravil. Z njimi je seveda več dela. Posebej takrat, ko starši iz različnih razlogov
ne sodelujejo s šolo, ali pa menijo, da šola ne ravna primerno ali celo otrokom dela
krivico. K sreči so taki primeri redki, so pa zato toliko težji za reševanje. Predvsem pa so
vedno žrtev drugi otroci, ker taki otroci s svojim motenjem ali celo nasiljem do drugih,
motijo dejavnost šole. Postopki, da jih ustavimo, pa so dolgotrajni. In točno z enim
takim je imel krajan opravka.
Vzgoja otrok pomeni dogovore in doslednosti pri izvajanju. No, ni tako enostavno, tudi
za nas, ki smo učitelji, in smo se usposabljali za to in imamo veliko izkušenj. Razumemo
starše, ki se za to niso usposabljali in po večini ravnajo glede na izkušnje, ki jih imajo iz
otroštva.
V ta namen že drugo leto na šoli organiziramo Šolo za starše. Gre za delavnice, ki
trajajo dve šolski uri in jih vodi znana družinska terapevtka. Pripravili pa smo vrsto
predavanj o vzgojni problematiki, a žal ugotavljamo, da se kljub aktualnosti le malo
staršev predavanj udeleži. Predvsem se predavanj udeležijo tisti starši, ki se zavedajo,
kako pomembna je vzgoja in v tej smeri doma že dobro delujejo. Nikoli pa ni tistih,
kateri bi pomoč strokovnjaka močno potrebovali. Iščemo razloge za neudeležbo, še
posebej, ker nam starši sporočajo, da je tega premalo. Rad bi tudi izkoristil to priložnost
in vabim vse, ki bi se želeli udeležiti delavnic Šole za starše, da pokličete
koordinatorko na šoli, Urško Ude, socialno pedagoginjo na tel. 04 20 10 357.
Predbožični čas je čas, ko se v naših nabiralnikih pojavi še več reklam s stvarmi, ki jih
ne potrebujemo. Otrok s pretiravanjem pri nakupu daril ne bomo osrečili. Marsikdo tako
razmišlja, a največ, kar lahko poklonite otrokom, je svoj čas. Mlajšim preberite kakšno
pravljico, s starejšimi se usedite h kakšni družabni igri. Tega so otroci vse manj deležni.
Sedaj je tudi čas, ko so police specializiranih trgovin polne petard in raket. V šoli smo že
imeli poškodbe. Zaradi tega, pa tudi, ker zakonodaja prepoveduje vsako rabo
pirotehničnih sredstev, v okolici šole, v naselju, sploh pa mlajšim, je raba teh sredstev v
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šoli strogo prepovedana. Samo nekaj dni okoli Novega leta je dovoljena, a le odraslim.
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Spoštovani krajani Zlatega polja!

Leto je naokoli in še ne dolgo tega smo
se dogovarjali o varnosti v prometu ob
začetku novega šolskega leta. Vse
prehitro čas hiti in komaj se zavedamo,
kaj vse smo postorili v preteklem
obdobju. Skrbeti moramo za svojo
varnost, za svoje zdravje in si po potrebi
medsebojno pomagati.
Mesec december je nekakšen mesec
pomladi, ko se ljudje obdarujejo,
voščimo lepe želje in tudi sicer strnemo
poglede o dosežkih. V policiji je bilo
izpeljanih veliko projektov, tudi takšnih,
ki so očem javnosti največkrat skriti,
vendar se odvijajo v dobro vseh nas. Ker
je »veseli december« tudi obdobje, ko je
na cestah največ prometa v nočnem
času in ko se zgodi večje število
prometnih nesreč, apeliram na vse
udeležence, da se zavedajo koga vse

ogrožajo v primeru, da pred vožnjo
uživajo alkoholne pijače. Ko je že
nesreča, je za poduk prepozno. Žal smo
pred kratkim obravnavali nekaj zelo
hudih nesreč, pri katerih vzroke ter žal
tudi posledice poznamo… Da je tragedija
ponavadi še večja, pripomore dejstvo,
da je oškodovanec ponavadi tisti, ki je
zgleden voznik, na kakšnem izletu ali na
poti na obisk, tisti, ki pa se dolgočasi po
lokalih, pa jo odnese brez praske…Vsi
skupaj se moramo zavedati, da na cesti
nismo sami, da imajo oškodovanci za
seboj še sorodnike in trpljenje vseh
posredno udeleženih je toliko večje.
Naj vas na koncu obvestim, da je v
veljavi novi Zakon o eksplozivih, kjer je
pomembno med drugim tudi to, da se
pirotehničnih sredstev, katerih glavni
namen je pok, ne sme več prodajati, še
manj pa uporabljati. Prodajajo in
uporabljajo se lahko le sredstva, ki
dajejo svetlobne signale in minimalni
pok.
Dovoljena
uporaba
takšne
pirotehnike je samo med 26.12.2008 in
02.01.2009, samo izven strnjenega dela
naselja ter pod določenimi pogoji.
Vsem skupaj želim, da bi prihodnje leto
prineslo veliko medsebojne strpnosti, da
bi se razumeli v krogu družine in da bi
bila vaša pot tlakovana s srečo. Vse lepo
v letu 2009.
Damjan Nartnik
Vodja policijskega okoliša

Glasilu je priložen vprašalnik. Prosimo vas, da ga izpolnjenega vrnete v poštni predal KS.
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Naši krajani se predstavijo:
ga. Majda Vujovič Mencinger
Majda Vujović Mencinger je naša krajanka in živi na Kidričevi cesti 4 v Kranju. Odkar je v
pokoju, se ukvarja z literarnim ustvarjanjem.
Leta 2002 je izšla njena knjiga prvenec "BOSA" (Mondena, Grosuplje), leta 2004 pa v reviji
Borec njena zbirka črtic iz taboriščnega življenja z naslovom "CULA". Sodelovala je tudi v
drugih literarnih revijah.
Pred kratkim je v samozaložbi izdala svojo drugo knjigo z naslovom ŽENSKI SVETOVI. Iz
te zbirke za pokušino objavljamo črtico ”Regrat v Burghausnu”.

REGRAT V BURGHAUSNU

S sestrico sva nabirali regrat davnega predpomladnega dne našega lagerskega časa na (najbolj) ravnem,
negovanem, štirikotnem travniku (na svetu).
Na robu travnika je bila velika kmetija, v sredini pa majhna lesena utica.
Sva kot telička, ki malo mulita travo, malo skačeta sem, tja, v vonjavah kaleče zemlje.
Ko spodaj v mestu zatuli alarm in zlovešče ovije pokrajino do zadnjega kotička, obstaneva in ne veva,
kaj naj storiva.
In že prigrmijo geometrijsko natančne jate bombnikov, za njimi se vlečejo svetleči trakovi, srebrne sledi
so kot belouške - (na bajerju neba). Letala se druga za drugo valijo za obzorje kot v prepad. Visoko so,
a njihov grom sega do tal.
A otroka misliva, da prav naju vidijo, tako sami in ogroženi na čistini travnika.
Tarči.
Vrtiva se v krogu, zmedeni, potem stečeva proti kmetiji. Tam naj bi bilo varno, se nama je zdelo. Tam
so vrata in streha in odrasli, odrasli, ki lahko zaščitijo otroke.
Ko sva bili že precej blizu hiše, se na vratih pojavi ženska postava, krili z rokavi, nekaj nama maha.
Pohitiva še bliže, a potem prepoznava, da so kretnje odklonilne (kot pšc!, pšc!!) ter da ženska vpije:
"Weg!, weg!, weg!!" (Proč, proč, proč!)
Zakličem: "Wohin?", (Kam?), a ona skomigne z rameni, zaloputne vrata in izgine za njimi.
Oddirjava nazaj in se zatečeva v utico, ki se izkaže, da je poljsko stranišče, lepo izribano, odprtina pa
zadelana s pokrovom z izrezljanim držalom, usedeva se nanj, v luknjo streseva regrat in pričneva
moliti: "Sveti angel, varuh moj..."
avtorica Majda Vujović Mencinger

Lahko ga tudi predate kateremu od članov sveta KS, ki stanuje v vaši bližini.
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PREDSTAVLJAMO SE VAM:

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO Z ROKO V ROKI
»Če so vse tri generacije med seboj tesno povezane,
je mladost varno – lepa,
so srednja leta mirno – rodovitna,
starost pa spokojno – bogata!«
Smo Medgeneracijsko društvo za sožitje generacij z imenom Z roko v roki. Prisotni smo na
območju Mestne občine Kranj, občine Preddvor, Naklo, Ponikev ter Tržiča. V okviru društva
deluje 28 skupin, in sicer 4 zunanje in 24 domskih skupin. Imamo 314 članov, skupno
število voditeljev naših skupin je 45. V program se vključujejo stari ljudje nad 65 let ter
seveda prostovoljci, voditelji skupin, ki se v vsakodnevnem druženju s starimi ljudmi
pripravljajo na lastno starost. Večina prostovoljcev je mlajših upokojencev.
Društvo je bilo ustanovljeno decembra 2006, kot odgovor na aktualno problematiko –
staranje prebivalstva. Zaradi omenjenih demografskih sprememb bo v prihodnje za
blagostanje vsakega starega človeka, nujno medgeneracijsko povezovanje ter novi
programi socialne pomoči.
V društvu izvajamo programe samopomoči za starejšo generacijo, razvijamo prostovoljno
delo, osredotočamo se na medgeneracijsko povezovanje, na pripravo srednje generacije na
starost, razbijamo predsodke o starosti,… Za izvajanje in širitev programa kot krovna
organizacija skrbi Zveza društev za socialno gerontologijo in gerontagogiko
Slovenije.
Naša glavna dejavnost je program Skupine starih ljudi za samopomoč, ki se odvija
skozi celo leto. Osnovna vsebina in cilj programa Skupine starih ljudi za samopomoč je
ustanavljanje in delovanje skupin znotraj katerih stari ljudje ter vodje skupin zadovoljujejo
svoje nematerialne potrebe. Program omogoča socialno vključenost starih ljudi. Ker so
voditelji in voditeljice praviloma predstavniki srednje generacije, prihaja tudi do
medgeneracijskega povezovanja.
Skupino sestavlja praviloma do deset članov, ki se vsakotedensko srečujejo. Temeljna
dejavnost je pogovor o določeni temi, ki omogoča aktivno vključevanje vseh članov. Namen
vsake skupine je, da se skupina naključno zbranih posameznikov poveže v prijateljsko
skupino. To je proces, ki od skupine do skupine poteka različno, v prav vsaki pa se iz
srečanja v srečanje med člani ustvarjajo topli medčloveški odnosi, prijateljstvo ter
vzporedno tudi možnosti za kakovostno življenje in smiselno preživljanje starosti.
Pomemben cilj programa je tudi priprava srednje generacije na lastno starost, ki si
z aktivnim sodelovanjem v skupini kot voditeljica ali voditelj ustvarja pogoje za smiselno
starost, omogočeno je tudi hitrejše razreševanje morebitnih osebnih stisk ob (in po)
upokojitvi ter podpora pri vključitvi v novo socialno mrežo.
V letu, ki prihaja v društvu vzpostavljamo novo obliko medgeneracijskega povezovanja t.j.
individualno družabništvo s starim človekom. Star človek potrebuje ob sebi nekoga,
kateremu zaupa svojo stisko, žalostne in vesele dogodke ter svojo življenjsko zgodbo.
Namen družabništva je, da ostanejo stari ljudje v stiku z mlajšimi ljudmi in dogajanji v
svetu. Tako lahko v veliki meri preprečimo zagrenjenost, osamljenost ter socialno
izključenost. Družabnik in uporabnik se srečujeta redno enkrat tedensko po urico ali dve,
njuna srečanja lahko spremljajo tudi različne dejavnosti: sprehod, ogled predstave, prevoz…
glede na njun dogovor. Taka oblika druženja je vzajemna, saj bogati tako uporabnika, kot
tudi prostovoljca.
Zavedamo se, da so nosilni steber našega društva naši prostovoljci, zato nanje
polagamo posebno skrb. Zanje tako vsako leto pripravljamo različna predavanja, seminarje,
tematske delavnice pa tudi izlete in novoletno srečanje. To je le skromen način s katerim
želimo izraziti hvaležnost prostovoljcem, ljudem, ki si odtrgajo del svojega dragocenega
časa, da starim ljudem prinašajo sonce v sivino vsakdana.
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Vsem našim dosedanjim prostovoljcem se toplo zahvaljujemo in jih vabimo k nadaljnjemu
sodelovanju, prav tako pa vabimo tudi vse nove kandidate, da se nam pridružite in
postanete nov člen v verigi medgeneracijskega povezovanja.
Več informacij dobite na naši novi spletni strani www.drustvo-zrokovroki.si ali nas
kontaktirajte po telefonu: predsednica Marija Govednik 041/520-310, podpredsednik Mirko
Steiner 041/284-690, Vida Globočnik 030/360-722, Katja Stare 031/850-203

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO
Z ROKO V ROKI
Cesta 1. maja 59
4000 Kranj

Zapisala
Katja Stare

Škrlovec - dnevni center za mlade in družine
Center za socialno delo Kranj, Koroška c. 19, 4000 Kranj

Dragi starši!

V socialno preventivnem programu Škrlovec – dnevni center za mlade in družine
(ki deluje v okviru Centra za socialno delo Kranj) nudimo psihosocialno pomoč otrokom,
mladostnikom in njihovim staršem, ki se v svojem življenju soočajo z različnimi težavami
in zaradi svoje stiske potrebujejo podporo ter pomoč.
Otroci in mladostniki od 7. do 20. leta starosti se lahko vključijo v naslednje dejavnosti:
- prostočasne
delavnice;
kreativno-umetniška,
športna,
kuharska,
multimedijska, družabna itd. (vsak delavnik od 16. do 18. ure),
- počitniške dejavnosti (v času šolskih počitnic),
- tabori oz. mednarodne mladinske izmenjave,
- pomoč pri učenju, druženje, spremljanje, svetovanje itd.
Dejavnosti Škrlovca so brezplačne (manjše doplačilo je potrebno samo ob večjih
izletih)! Za informacije nas prosim pokličite na tel.: 04/23-73-515 oz. 040-190-560,
vsak delavnik od 10. do 18. ure ali nam pišite na e-naslov: info@skrlovec.net. Lahko
pa nas obiščite tudi na spletni strani: www.skrlovec.net
ALI SI ŽELIŠ POSTATI PROSTOVOLJEC/PROSTOVOLJKA?
Če te veseli delo z mladimi oz. bi ga rad-a bolje spoznal-a te vabimo, da nas obiščeš v
Škrlovcu. Kot prostovoljec/prostovoljka (se) lahko:
- pomagaš mladostnikom pri učenju, druženju, spremljanju,
- (so)izvajaš prostočasne delavnice,
- pomagaš pri izvedbi počitniških dejavnosti in taborov,
- vključiš v Evropsko voluntersko službo, mednarodne mladinske izmenjave,
mednarodna usposabljanja,
- razvijaš lastne projekte skupaj z mladostniki in ob podpori strokovnih delavcev
itd.
Za več informacij nas prosim pokliči na tel.: 04/23-73-515 oz. 040-190-560, vsak
delavnik od 10. do 18. ure ali nam piši na e-naslov: info@skrlovec.net. Lahko pa nas
obiščeš na spletni strani: www.skrlovec.net
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Karel Bajd v oktobru praznoval 101. rojstni dan
Ob tako visoki obletnici sta ga obiskala predsednik KS Zlato polje Karel Piškur in
predsednik Društva upokojencev Kranj Ludvik Gorjanc in mu v imenu Zlatopoljčanov in
članov društva in seveda svojem lastnem voščila z najboljšimi željami. Še vedno je zelo
živahen, čeprav mu noge in oči nočejo več dobro služiti. Svoje obiskovalce še vedno
zabava s pripovedovanjem življenjskih zgodb iz vojnih časov in iz kasnejšega obdobja,
ko je po planinah opravljal delo markacista.

Od leve proti desni: Karlov prijatelj, Karel Bajd, Ludvik Gorjanc in Karel Piškur

Mednarodno leto astronomije 2009
Pred durmi že nestrpno čaka novo leto. Le kaj bo novega prineslo? »Bom povedal na
koncu«, tako nekako pravi naš prvi pesnik Valentin Vodnik.
Mi pa zdajle, tik pred začetkom, lahko povemo naslednje:
Leta 1609 je znameniti italijanski fizik, matematik in astronom Galileo Galilei izdelal
daljnogled in z njim prvič v zgodovini človeštva pogledal na nebo zvezde in Sonce. Bil je
prvi znanstvenik, ki je odkrival čudesa na nebu: na Luni je videl gore in doline, nato je
ugotovil, da okrog Jupitra krožijo sateliti, kakor kroži Luna okrog Zemlje, pri Veneri je
odkril mene, kot jih ima Luna, na Soncu je opazoval pege in si tako skoraj uničil vid,
Rimsko cesto pa je videl kot nepreštevno množico šibkih zvezd. S svojimi fantastičnimi
odkritji je potrdil Kopernikovo teorijo, da planeti in med njimi tudi Zemlja krožijo okrog
središčnega Sonca. Drugo leto poteka 400 let od teh dogodkov. V spomin ali pa na čast
velikih, nepozabnih in za znanost skrajno pomembnih Galilejevih odkritij so Združeni
narodi na predlog Mednarodne astronomske zveze in Unesca leto 2009 razglasili za
Mednarodno leto astronomije (MLA 2009) z značilnim geslom: Vesolje je nad teboj,
odkrij ga! Nad teboj, to pomeni na nebu. Poglej torej na nebo, tam imaš marsikaj videti,
spoznati, občudovati in se pri tem veseliti in imeti lepo.
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V tem letu naj bi čim več ljudi spoznalo svoje mesto v vesolju. Razvrstila naj bi se
številna javna opazovanja, na katerih bodo ljudje lahko spoznali zvezdno nebo z
ozvezdji, pogledali skozi daljnoglede in opazovali zvezde, planete in galaksije ter tako
zaslutili, kako lepo, pravzaprav veličastno je vesolje in kako vznemirljivo ga je
raziskovati.
Temu mednarodnemu projektu se bomo pridružili tudi v KS Zlato polje. V načrtu imamo,
da bomo organizirali skupinska oz. množična opazovanja zvezdnega neba z odprtega
prostora na letališču na Zlatem polju, nekaj preprostih predavanj o prvem pogledu v
globine vesolja, o slovenskih in gorenjskih astronomih, posebno pa o astronomu, ki se
je rodil v 17. stoletju v Kranju in smo njegovo pomembnost odkrili in spoznali šele v
zadnjih letih. Pa še si bomo kaj sproti izmislili in vas povabili v čudoviti svet zvezd, med
njimi tudi na pripovedovanje prelepih nebesnih zgodbic, pravljic oz. mitov za najmlajše
ali pa tudi starejše, saj takšno literaturo radi poslušajo mladi in stari. Določene
astronomske dejavnosti pa bodo potekale tudi na OŠ F. Prešeren.

Levo: Venera kot Večernica nad Triglavom zvečer dne 21. 3. 2008; slikano iz roke.
Desno: Tudi to je pogled v vesolje; (obe sliki Vojko Pšenica)

O astronomiji imajo ljudje različna mnenja. Nekateri jo zamenjujejo z astrologijo, tj. s
horoskopijo. Stran od tega. Naj povem preprosto. Astronomija je natančna
matematično-fizikalna veda, ki ima posebno moč. Urejuje življenje na Zemlji že od
davna (npr. koledar), zna natančno napovedati dogodke oz. predvideti določene
vesoljske pojave (npr. mrke), predvsem pa je sposobna, da nas popelje v čudoviti svet
zvezd, planetov in drugih tudi eksotičnih vesoljskih teles (npr. črnih lukenj) in nam tako
pripravi ali pa pričara prvovrstno gledališko predstavo.
Nekaj takšnih gledaliških predstav si bomo skupaj ogledali, in sicer kar s prostim
očesom. Videli boste, da je tak ogled zvezdnega neba včasih še dosti bolj prikupen,
posebno pa čustven ali očarljiv, kot če bi ga doživljali tehnično ob pogledu z
astronomskim inštrumentom. K takšnemu stiku z zvezdnim nebom se boste morda
pozneje še sami radi dostikrat vračali. Vabljeni torej pod zvezdno nebo.
Zapisal: Marijan Prosen – Majo
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Čisto je lepo
Ločujem odpadke.
Niso vsi odpadki nekaj grdega, umazanega, pač pa so surovina za izdelavo novih izdelkov. Z
odlaganjem odpadkov na ekoloških otokih in zbirnih centrih omogočim koristnim odpadkom,
da končajo v predelavi in ne na odlagališču.
Pred odlaganjem:




revijam in prospektom odstranim folijo,




plastenko izpraznim, stisnem in ponovno zamašim,

kartonsko embalažo, tetrapak embalažo in ostalo embalažo z veliko prostornino
zložim ali raztrgam,

pri stekleni embalaži odstranim kovinski oziroma plastični pokrov. Stekleno
embalažo odložim v zabojnik za steklo, kovinski oziroma plastični pokrov pa v
zabojnik za plastenke in pločevinke.

Odgovorno ravnam z nevarnimi odpadki.



Nevarne odpadke nikoli ne odložim skupaj z ostalimi odpadki v običajne
zabojnike. Odložim jih ločeno. Pripeljem jih v zbirni center za ločeno zbiranje
odpadkov ali pa jih oddam v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov.

ZLATOPOLJČAN



Odpadno motorno ali jedilno olje ne zlivam v kanalizacijo.



Zavedam se nevarnosti nepravilnega odlaganja baterij, čistil, kozmetike, zdravil,
barv, lakov, jedilnega in motornega olja, akumulatorjev, kemikalij, pesticidov,
umetnih gnojil,...

Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne nastane.








Izogibam se nepotrebni embalaži.
Izogibam se izdelkom za enkratno uporabo.
Izberem povratno embalažo.
Hrane ne zavijam v odvečno folijo ali papir. Uporabim plastične posode.
V trgovino se odpravim z nakupovalno vrečko.
Podarim stvari, ki jih ne potrebujem več.

Odgovorno nakupujem.




Ne pretiravam, kupim le tisto, kar potrebujemo.




Izogibam se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi.




Izogibam se uporabi pršil v dozah na potisni plin.

Kupujem okolju prijazne izdelke, ki so narejeni iz recikliranih materialov oziroma
se lahko predelajo.

Sem pozoren na ekološke znake na embalaži izdelka. Ti znaki označujejo, da je
izdelek prijazen do okolja.

Kupujem univerzalna čistila. Izogibam se izdelkom, namenjenih specifični
uporabi, saj je v njih večja koncentracija nevarnih snovi.
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