
Srečko Kosovel

Pa da bi znal

Pa da bi znal, bi vam pesmi zapel
o svetlo šumečih topolih,

o kraškem soncu
v hladnem septembru,

o belih ajdovih dolih.

pa da bi znal, bi vam zapel
o enem, o enem dekletu;

Tako rad ga imam
in ga ne dam 

za vse, za vse na tem svetu.

DAN ODPRTIH VRAT KOTLOVNICE PLANINA!!!

četrtek 15.03.2012 ob 
10.00 uri in 16.00 uri

Vsem dekletom, ženam in materam, voščimo vse najbolše in 
najlepše ob dnevu žena  ter materinskem dnevu.
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p i s m a  k r a j a n o v

Zaradi sklepov KS Planina, KS Huje, sveta staršev in 
sveta OŠ Jakoba Aljaža ter sveta Kranjskih vrtcev o od-
vzemu dovolilnic za dovoz do vrtcev Mojca in Najdi-
hojca, smo prejeli nekaj pripomb staršev, ki so do sedaj 
dostop imeli.  Zaradi pomembnosti naše odločitve smo 
pregledali in se oprli na spodaj navedene zakonske do-
ločbe:   
Zakon o pravilih cestnega prometa določa:  

32. člen - območje za pešce
(1) V območjih za pešce je dovoljen  tudi promet upo-
rabnikov posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev 
oziroma kolesark (v nadaljnjem besedilu: kolesarjev), 
vendar le tako, da ne ogrožajo pešcev.
(2) V območju za pešce smejo zaradi opravljanja dejav-
nosti zapeljati vozila nujne medicinske pomoči, gasil-
ska vozila, vozila zaščite in reševanja, vozila policije, 
vozila vojaške poli kov in vozila, ki jih vozijo vozniki 
iz prvega odstavka cije, vozila, s katerimi se opravljajo 
naloge občinskega redarstva, vozila, ki se uporabljajo za 
vzdrževanje cest in vozila za zbiranje in odvoz odpad69. 
člena tega zakona  
Druga vozila smejo zapeljati v območje za pešce le, če 
je to dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
v območju za pešce ravna v nasprotju z določbo prvega 
ali drugega odstavka tega člena.

66. člen - parkirna karta
Parkirno karto se lahko izda naslednjim upravičencem:
1. osebam, ki imajo zaradi izgube, okvare ali paralizira-
nosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice prizna-
no najmanj 60% telesno okvaro;
2. osebam z multiplo sklerozo;
3. osebam z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z 
ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro;
4. težko duševno prizadetim osebam, ki jim je zaradi 
tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno 
in duševno prizadetih oseb;
5. osebam, ki imajo najmanj 90% telesno okvaro zaradi 
izgube vida;
6. mladoletnim osebam, ki so težko telesno ali duševno 
prizadete oziroma so zaradi izgube, okvare, paralizira-
nosti spodnjih okončin ali medenice ovirane pri gibanju 
ter
7. zdravstvenim službam, socialnim službam in invalid-
skim organizacijam, katerih delavci obiskujejo oskrbo-
vance na domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, 
potrebnih za njihovo zdravje in življenje.
Parkirno karto izda na zahtevo upravičenca upravna 
enota, na območju katere ima upravičenec stalno ali za-
časno prebivališče oziroma sedež.

69. člen -  izjeme parkiranja na prostoru, kjer to ni do-
voljeno
(1) Zdravstveni delavci, delavci socialnih služb in de-
lavci invalidskih organizacij smejo ob obiskih oskrbo-

vancev (bolnikov, ostarelih, onemoglih in invalidov) na 
domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih 
za njihovo zdravje in življenje, za največ dve uri parki-
rati vozila na krajih, kjer to sicer ni dovoljeno, če tako 
parkirano vozilo ne ogroža ali ovira drugih udeležencev 
cestnega prometa. Na način iz prejšnjega stavka lahko 
parkirajo tudi osebe iz prvega odstavka 66. člena tega 
zakona.
(2) Uradne osebe smejo pri opravljanju nalog, za katere 
so pooblaščene s tem zakonom, za nujno potreben čas 
parkirati vozilo, tudi na mestih, kjer je to prepovedano 
s prometnim pravilom ali predpisano prometno signa-
lizacijo.
(3) Kadar upravičenec iz prvega odstavka tega člena 
parkira vozilo na pločniku, mora pustiti prost najmanj 
1,60 m širok del pločnika za pešce, ki ne sme mejiti na 
vozišče.
(4) Z globo 80 eurov se kaznujejo za prekršek zdra-
vstveni delavci, delavci socialnih služb in delavci in-
validskih organizacij ter osebe iz tretjega odstavka tega 
člena, ki parkirajo vozilo v nasprotju s prvim ali tretjim 
odstavkom tega člena.

V zvezi s problemom ukinitve dovolilnic za dovoz do 
enot Mojca in Najdihojca je bil 24. 1. 2012 sklican se-
stanek na Mestni občini Kranj na katerem so bili pri-
sotni:  načelnik urada za gospodarstvo in gospodarske 
javne službe Marko Hočevar,  višja referentka urada 
Ana Pelko, mestni svetnik Jože Lombar, članica Sve-
ta zavoda Kranjskih vrtcev Sonja Mašič, organizatorka 
ZHR v Kranjskih vrtcih Marjeta Podpečan in ravnatelji-
ca Kranjskih vrtcev Irena Pavc. 

Sprejeli smo naslednje predloge oz. sklepe:
- V roku enega tedna se bo opravil ogled mo-
žnih parkirnih mest za starše otrok iz enot Mojca in Naj-
dihojca v neposredni bližini enot.
- Na parkirišču Gogalove ulice se označijo 4 
parkirna mesta, ki bodo namenjena staršem otrok enote 
Mojca, na parkirišču pri OŠ Jakoba Aljaža bodo prav 
tako označena 4 mesta za starše otrok enote Najdihojca.
- Rezervirana parkirna mesta bodo označena 
s  talnimi označbami  in tablo z napisom, da so parkirna 
mesta med 7.30 in 9 uro in med 13 in 17 uro namenjena 
staršem otrok. Če bodo v tem času parkirna mesta zase-
dena z vozili, ki so parkirana preko dneva, bo organizi-
ran odvoz.
- Povečal se bo tudi nadzor redarjev na tem 
območju.

Pred šolskimi počitnicami je bil opravljen ogled parki-
rišč pri katerem so bili prisotni:
ga. Ana Pelko, g. Savić, vodja redarske službe, Sonja 
Mašić, ravnatelj OŠ Jakoba Aljaža g. Milan Rogelj in 
direktor Zavoda za šport g. Brane Fartek. Zgoraj nave-
deni sklepi bodo realizirani predvidoma najkasneje v 
roku enega meseca. 

www.kshuje.si     www.ksplaninakr.si

ODGOVOR GLEDE ODVZEMA DOVOLILNIC ZA DOSTOP DO VRTCEV:



www.kshuje.si     www.ksplaninakr.si www.kshuje.si     www.ksplaninakr.si

a k t u a l n a  o b v e s t i l a

NAGRADNA ANKETA                      

CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI PLANINA 
IN KS HUJE  V LETU 2012

Ga. Hilda Zaletel nas je opozorila , da 
se po Planini in Hujah pojavljajo osebe 
s pretvezo, da anketirajo upokojence.

Ker aktivno sodeluje pri delovanju dru-
štva je obveščena tudi o poteku anket. 
Po njenem zagotovilu pri  DU Kranj ne 

poteka nobeno anketiranje.
Kršitev oz. lažno predstavljanje lahko 

prijavite na tel.številko 0801200.

POMEMBNO OPOZORILO
Cilji obeh krajevnih skupnosti so podobni, lahko bi re-
kli celo enaki. Vsi si namreč  želimo izboljšati  življenj-
ski prostor naših krajanov.  S precejšnim trudom nam 
zadnje čase to tudi uspeva.
 V letu 2012 je naša prioritetna naloga skrb za  naj-
mlajše. V KS Planina in Huje je približno 550 otrok 
mlajših od 5 let. 
Na področju naše  KS Huje ni niti enega otroškega 
igrišča, ki bi vsaj v najmanjši meri lahko predstavljal 
prostor za igro. 
V KS Planina se nahajata  dve igrišči, ki delno ustre-
zata manjšim potrebam po igri, vendar sta potrebna 
sanacije.  igrišča ob stolpnicah in ostalih lokacijah  je 
potrebno obnoviti ali ukiniti. 
Zavzemamo se za  ureditev centralnega otroškega 
igrišča (za KS Huje in KS Planina) med vrtcema Moj-
ca in Najdihojca , ker so obstoječa igrišča zastarela, 
nevarna  in nefunkcionalna. 
Poskrbeti je potrebno tudi za postavitev košev za od-
padke ter košev za pasje iztrebke. 
Za vse nas je pomembna varnost na naših pešpoteh, 
zato bodo odvzete dovolilnice za dostavo otrok do 
vrtcev vsem tistim staršem, ki nimajo otrok v razvoj-
nem oddelku. 
Pred  vhodi v večstanovanjske stavbe moramo po-
skrbeti za talne oznake, ki opredeljujejo dostop kot 
intervencijsko pot.  
Skupaj z MOK in ustreznimi službami bomo skušali 
reševati  problem parkirišč na območju obeh  KS.
KS Huje bo podala predlog glede cen za parkirna 
mesta ob trgovski šoli in za parkirišča na Župančičevi 
ulici, ki bi lahko bila namenjena lastnikom stanovanj, 
ki so v neposredni bližini. 
O novostih, spremembah in pomembnih zadevah 
bomo obveščali krajane preko krajevnega glasila. 
V okviru praznovanja krajevnega praznika  bomo or-
ganizirali različne športne in kulturne prireditve.
Pri raznih akcijah in prireditvah se bomo povezali z 
osnovnimi šolami, vrtci , Zvezo Borcev,  Organizacijo 
Rdečega Križa in ostalimi organizacijami in društvi.
Preko celega leta bomo sodelovali  pri organizaciji 
raznih izobraževalnih  tečajev. 

predsednica KS Huje: Sonja Mašič predsednik KS Planina:Jani Kovačič

Izpolnite nagradno anketo in jo po 
elektronski pošti pošljite na naslov :                                                                                          

ks.planina.huje@siol.net (odgovore in 
potrebne podatke zapišite v beležnico ali Word),               

oziroma po klasični pošti na naslov:                                     
KRAJEVNA SKUPNOST HUJE 
Cesta 1.maja 5, 4000 KRANJ

Izžrebali bomo 5 srečnežev, ki bodo prejeli 
praktične nagrade. 

1. spol

2. ulica

3. letnica rojstva

4. koliko let spremljate in berete ča-
sopis KS Huje in Planina »Glasnik« 

5. Ali vam je všeč nova podo-
ba Glasnika (od 29. številke 
dalje)?

6. Ali vam je všeč velikost (for-
mat A5) Glasnika?
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Letos prostovoljci društva Ekologi brez meja v sodelovanju s 
številnimi partnerji ponovno pripravljamo vseslovensko eno-
dnevno čistilno akcijo, ki tokrat nosi ime Očistimo Slovenijo 
2012. V soboto, 24. marca 2012, bomo združili neznansko 
pozitivno energijo, ki jo prebivalci Slovenije premoremo in smo 
jo že dokazali 17. aprila 2010, ter jo usmerili v skupni cilj.
Prijavite se na spletni strani www.ocistimo.si ali na te-
lefonskih številkah 08 387 88 56, 040 255 433. Prijavite 
sebe, ekipo, postanite partner ali pokrovitelj in postanite del 
neznanske pozitivne energije, ki je in bo še združila svet ter ga 
prestavila na višjo raven. Čistilna akcija je odlična priložnost za 
spoznavanje somišljenikov, za druženje in gradnjo skupinske-
ga duha, hkrati pa boste naredili veliko dobrega za okolje.

Projekt lahko kot posameznik ali v skupini podprete na mnogo načinov:
      - prijavite se na čistilno akcijo in se je udeležite,
      - posvojite odlagališče. Zberite ekipo in skupaj očistite eno odlagališče.
      - prijavljajte divja odlagališča in nam pomagajte ugotoviti stanje na terenu,
      - prijavite zbirno mesto za prostovoljce,
      - udeležite se dogodkov, natečajev in izzivov,
      - pomagajte pri organizaciji, lokalno ali za celo Slovenijo,
      - prispevajte finančno ali materialno (npr. preko SMS donacij)
      - skupaj z vašo organizacijo postanite uradni podpornik projekta,
      - širite glas o projektu in zraven povabite še družino, prijatelje in znance,
      - Imate prikolico, traktor ali kakšno drugo ustrezno vozilo? Pomagajte pri odvozu odpadkov.

Projekt Očistimo Slovenijo ni le enodnevna čistilna akcija, obsega namreč lepo število dejavnosti, 
ki bodo očistile in polepšale naše okolje, predvsem pa ga naredile prijaznejšega za bivanje. Njen 
končni cilj je zavedanje, da je najboljši tisti odpadek, ki sploh ne nastane. Zato se že odvijajo stro-
kovni dogodki, nagradni natečaji, modna revija in seveda nagradna igra. Sodelujete lahko v Ekoizzi-
vih in preverite, kako težko nam je, če ne smemo odmetavati hrane, če ločujemo prav vse odpadke 
in tudi kako težko se je naučiti prijaviti divje odlagališče. Na pot po Sloveniji je krenila Ekokaravana, 
ki bo obiskala kar 10 slovenskih mest, na njej si lahko izmenjujete oblačila, obutev in modne dodat-
ke, se naučite prijaviti divje odlagališče, iz stare majice izdelate vrečko in sodelujete v nagradni igri 
»Zadeni koš«. Že danes pričnite z doslednim ločevanjem odpadkov, saj morda prav vas pri ločeva-
nju zaloti ekipa Ne smetim –dobim in vas bogato nagradi. Na dan čistilne akcije pa s seboj vzemite 
fotoaparat in obeležite dan »Č« ter sodelujte v foto natečaju.

Spremljajte www.očistimo.si, pokličite telefonski številki 08 387 88 56 in 040 255 433 ali pošljite 
elektronsko sporočilo na info@ocistimo.si za več informacij. Sledite nam lahko preko: FB Eko-
logi brez meja ,Twitter-ja @ocistimo, #ocistimo2012 in na Youtubu ocistimo. 

Pridite z nami! Veseli bomo vašega sodelovanja.
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Naglušnost –  izguba sluha v odrasli dobi Tele-
sna okvara, ki je tako pogosta, da jo srečujemo 
vsakodnevno, pa vendar je skorajda ne zazna-
mo. Ni vidna, ni jasno prepoznavna, pa vendar 
vpliva na veliko število ljudi. Okvara sluha. 
Spremljamo in smo seznanjeni z gluho in 
naglušno populacijo. Prek različnih strokovnih 
prispevkov so nam teoretično poznana dejstva 
o izobrazbenih strukturah, socialnih stiskah, ne-
zaposlenosti, slabših možnostih in življenjskih 
pogojih, športni dosežkih ... oseb z izgubo 
sluha.  Kakšno je pravzaprav število gluhih in 
naglušnih in kakšno je število članov društva, la-
hko razberemo iz podatka Zveze društev gluhih 
in naglušnih Slovenije, ki navaja, da je v društvo 
včlanjenih 5.400 gluhih in naglušnih, ocenjujejo 
pa, da je v Sloveniji okoli 2.000 gluhih in 50.000 
naglušnih. Seveda ni zanemarljivo dejstvo, da 
je največji delež naglušnih med populacijo, 
starejšo od 60 let (podatek glede na izdano 
število slušnih aparatov). 
Dejstvo je, da se gluho in naglušno populacijo 
pogosto enači. V zadnjem obdobju se je sicer 
začelo poudarjati, da obstajajo bistvene raz-
like med tistimi, ki so gluhi in naglušni, da je 
pomembno, v katerem življenjskem obdobju je 
nekdo izgubil sluh. To je eden od pomembnejših 
faktorjev, ki vpliva na življenjska pričakovanja 
posameznika. Gluha in naglušna populacija se 
po surdoloških kriterijih deli na tri skupine: prel-
ingvalno gluhe, postlingvalno gluhe in naglušne 
osebe (prelingvalno in postlingvalno). Vsaka 
od naštetih skupi ima specifične potrebe, še 
zlasti glede govorno-socialne komunikacije 
in socialnega udejstvovanja. Glede na po-
goste obravnave prvih dveh skupin se v prisp-
evku opredeljujem na tretjo skupino, in sicer na 
postlingvalno naglušne oziroma osebe, oglušele 
v odrasli dobi. Te so do izgube sluha dodobra 
osvojile govorno komunikacijo. Komunikacija 
zato lahko kljub naglušnosti poteka na visoki 
ravni, se pa lahko občasno ugotovi, da oseba 
govorca ne razume, saj se ne vključi v pogovor 
in za pomoč pogosto poišče nekoga drugega. 
Predvsem se to izrazi v večjih skupinah, kjer 
naglušnim ni omogočeno vizualno spremljanje 
govorca in branje z ustnic. Zgrešene so namreč 
predstave, da glasnejše govorjenje omogoča 
boljše razumevanje.  Navadno prav glasnejši 
glasovi in zvoki povzročijo popačenje besede, in 
tako je razumevanje še težje. Prav tako ponav-
ljanje stavka ne vodi k boljšemu razumevanju 

teksta, če naglušna oseba zaprosi za ponovitev, 
je v stavku smiselno uporabiti druge besede, ki 
so enakega pomena in ne spremenijo vsebine 
prvotno povedanega. Ob izgubi sluha v odrasli 
dobi je posameznik pogosto prepuščen pred-
vsem sam sebi in svoji iznajdljivosti, čeprav je 
poznano dejstvo, da je izguba sluha ena od 
najtežjih invalidnosti. Njegovo prej tako pre-
prosto funkcioniranje pogosto postane izziv. 
Zanj in za okolico. Seveda poteka spremljanje 
s strani splošnega zdravnika, otologa in nato 
slušnega akustika. Postopek obravnave je us-
merjen predvsem in   v prvi meri na pridobitev 
slušnega aparata ter dodatnih pripomočkov. 
Pridobijo se informacije in napotki o uporabi 
slušnih aparatov, kako pa se soočiti z izgubo, 
je naloga posameznika. V okviru društev sicer 
obstajajo skupine, ki nudijo tudi moralno oporo, 
vendar je razvidno iz statistike, da le redki posa-
mezniki stopijo v stik z društvom.  Naglušna os-
eba tako ob tem, da se uči prepoznavanja novih 
zvokov, srečuje tudi s svojimi notranjimi konflikt-
nimi stanji ob sprejemanju invalidnosti, hkrati 
doživlja še nerazumevanje okolja, v katerem je 
do nedavnega dobro funkcionirala.Pojavljajo se 
občutki sramu pred nošenjem slušnih aparatov, 
negiranje naglušnosti, prikrivanje. Pojavljajo se 
komentarji iz okolice, ki naj bi bili sicer dobrona-
merni, vendar navadno sprožijo še večji občutek 
nelagodja pri naglušnem.  Dodaten stres in ne-
prijetna spoznanja pa posameznika čakajo ob 
vsakdanjem sporazumevanju. Ob spoznanju, 
kako zahtevna je lahko komunikacija v vsakdan-
jem okolju, na delovnem mestu, v družini, insti-
tucijah. Komunikacija postane izziv.

V kolikor imate tudi vi težave s sluhom 
ali potrebujete kakršnokoli informacijo 
v zvezi s tem, vas vabimo, da se zglas-
ite v prostorih Medobčinskega društva 

gluhih in naglušnih za Gorenjsko:

ponedeljek  od 15 -19 ure
sreda  od 9 do 12 ure 

in od 14 – 16 ure    
petek  od 9 do 12 ure

tel. 04/235 14 70

AURIS Kranj, Huje 23A
Uradne ure:

Več informacij lahko dobite tudi na 
naši spletni strani:
www.auris-kranj.si

a k t u a l n a  o b v e s t i l a
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Ob poudarjanju sprejemanja invalidnosti, 
drugačnosti, o enakih možnostih se žal osebe 
z invalidnostjo vedno znova soočamo z real-
nostjo, ki temelji predvsem na nepoznavanju, kaj 
naglušnost resnično pomeni. 
Sama se soočam z visoko izgubo sluha, tako 
rekoč gluhoto, ki je nastala v odrasli dobi, in se 
na svoji življenjski poti srečujem z ovirami, ki 
so mi včasih popolnoma nedoumljive. Menim, 
da je nujno spregovoriti o skriti populaciji posa-
meznikov, ki so izgubili sluh v odrasli dobi in so 
prepuščeni sami sebi. Preseneča me, na koliko 
ovir naletim prav na področju strok, kjer je ve-
liko neposrednega stika z invalidno populacijo. 
Stroke, ki po eni strani poudarjajo kakovosten 
in strokovno izdelan pristop, v praksi pa po 
mojih osebnih izkušnjah delujejo pogosto proti 
poudarkom in usmeritvam. 
Kakšen je odnos, ki ne temelji na nivoju upora-
bnik storitve – strokovni delavec, temveč odnos, 
ki temelji na nivoju sodelavec – sodelavec s tele-
sno okvaro? Odnos, ki naj bi bil enakovreden, pa 
vendarle ni. Pokažejo se jasne razlike v ravnanju 
in razlike posameznikov, ki vedno znova kažejo 
nerazumevanje. 
K pisanju tega razmišljanja in vprašanj me je 
spodbudilo predvsem dejstvo, da se poudarja, 
integracijo, socializacijo oseb z različnimi tele-
snimi okvarami, enakopravnost. Neprestane ra-
zlage, kdo in kaj si, vsem, s katerimi se soočaš, 
so eden od razlogov umika oseb z izgubo 
sluha. Razlage, zakaj ne moreš opraviti dela 
po telefonu, temveč osebno, razlage in prošnje 
učiteljem v šoli, ali bi bila možna elektronska 
povezava z njimi, in odkloni tega. Razlage, da 
težko opravljaš delo v hrupu, da oceanski tipi 
delovnih prostorov žal niso vzpodbudno okolje 
za delo, da težko opravljaš delo z ljudmi, ki 
slabo artikulirajo glasove, razlage zdravstven-
emu osebju, da ne želiš razpravljati o svojem 
stanju sredi čakalnice, prošnje, naj te vendarle 
pokličejo tako, da stopijo na hodnik in ne sediš 
in čakaš v prazno ves napet, kdaj ne boš slišal 
svojega priimka, so le drobec dogajanj. Stres 
pred ozvočenimi okenci, telefonska sporočila, 
na katera ne dobiš odgovora. Neštete poti, ki jih 
včasih opraviš le zato, ker ti na nasprotni strani 
ne odgovorijo. Zlasti pa je žalostno dejstvo, da 
naj bi za pomoč pri komunikaciji uporabil tretjo 
osebo. Sprašujem se, zakaj? Ob današnji razviti 
tehnologiji se tolikokrat pojavlja rigidnost slišeče 
populacije pri uporabi pisne konverzacije 
Le redko se razmišlja, da se naglušni izogibamo 
dogajanju v širši družbi in smo zato seveda bist-
veno bolj izolirani tudi zaradi občutka odvisnosti, 
ki se nam poraja v sku pinskih oblikah delovanja 
(izobraževanja, druženja v skupinah, predavan-
ja, vse kulturne prireditve, soočenja v medij ih). 

Tolmačenje v znakovni 
jezik nam žal ne poma-
ga, saj večina naglušnih 
jezika ne obvlada ali pa 
ne obvlada tako zelo do-
bro, da bi lahko sledila 
tem razlagam. Tehnični 
pripomočki so seveda 
ena od rešitev, pa vendar pogosto povzročajo 
(sploh pri hujših izgubah) popačenje zvokov iz 
okolice in posledično nerazumljivost, ki spet vodi 
v umik. Seveda pa ni zanemarljivo dejstvo njiho-
va cenovna nedostopnost. Žalostno je tudi dejst-
vo, da kljub izobraževanjem in znanju naglušne 
osebe pogosto nimamo enakih možnosti na 
delovnem mestu, saj pogosto ne zmoremo 
slediti hitrim dogajanjem okoli sebe. Ali pa za ra-
zumevanje povedanega potrebujemo več časa. 
Izzivi menjave delovnega okolja ali zaposlitev na 
delovnem mestu, ki nudi nove izzive in spodbuja 
naše potenciale, nam je skorajda onemogočeno, 
saj težko konkuriramo slišečim sodelavcem. 
Večina naglušnih se izolira v svojem ožjem 
okolju, oblikuje krog oseb, s katerimi komunicira 
ter se ne udejstvuje v širši okolici. Večina tudi 
ne govori o svoji oviranosti, o težavah, s kat-
erimi se soočajo, in tako dopuščajo napačne 
poglede na izgubo sluha in težave, s katerimi se 
srečujmo aktivne naglušne osebe v odrasli dobi.                                                                                                                   
Ob koncu bi želela poudariti, da se razmišljanje 
v veliki meri navezuje na moje osebne izkušnje 
ter na izkušnje posameznikov, katerih okvare 
so enake moji. In da je bilo spoznavanje dru-
gih naglušnih in gluhih zame, za osebo, ki se je 
ves čas gibala v slišečem svetu, pravi projekt, 
saj naglušni ostajamo v anonimnosti. Večina 
naglušnih se izolira v svojem ožjem okolju, 
oblikuje krog oseb, s katerimi komunicira ter 
se ne udejstvuje v širši okolici. Večina tudi ne 
govori o svoji oviranosti, o težavah, s katerimi 
se soočajo, in tako dopuščajo napačne po-
glede na izgubo sluha in težave, s katerimi se 
srečujmo aktivne naglušne osebe v odrasli dobi.                                                                                                                   
Ob koncu bi želela poudariti, da se razmišljanje 
v veliki meri navezuje na moje osebne izkušnje 
ter na izkušnje posameznikov, katerih okvare 
so enake moji. In da je bilo spoznavanje drugih 
naglušnih in gluhih zame, za osebo, ki se je ves 
čas gibala v slišečem svetu, pravi projekt, saj 
naglušni ostajamo v anonimnosti. 
Glede na invalidnost, s katero se soočam, ter 
glede na opažanja v okolju, v katerem se gi-
bljem, želim s svojim prispevkom predvsem v 
posameznikih vzpodbuditi zavedanje, da smo 
v okolju tudi osebe z nevidno invalidnostjo, ki 
je ena najtežjih. 
                                                                                                                                                                          

Darja Pajk, dipl. delovna terapevtka



www.kshuje.si     www.ksplaninakr.si www.kshuje.si     www.ksplaninakr.si

21. 12. 2011 smo igralci igrice Maček Muri in 
nekateri petošolci obiskali vrstnike, zamejske 
Slovence, v Trstu.
Petošolci so se pomerili v igri med dvema 
ognjema. Igra se ni odvijala po običajnih pra-
vilih, saj so bili v vsaki skupini učenci obeh šol. 
Tekmovalnost ni bila v ospredju, pač pa prija-
teljstvo in druženje.Mlade zamejce smo navdu-
šili z igrico Maček Muri. ..

Obisk na OŠ Otona Župančiča v Trstu

OŠ Jakoba Aljaža
V SPOMIN MlLANU BATISTI 

(1924-2010) 

Cankarjeva založba je poskrbela za novo raz-
ličico knjige Podobe Valvasorjeve Ljubljane. 
Knjiga Leona L. Jerovca z ilustracijami in ume-
tniškimi slikami Milana Batiste je v štirih jezikih 
izšla pred 20 leti. Tokratno različico, ki poleg 
slovenskega besedila vsebuje še angleški pre-
vod, so posvetili pokojnemu Batisti.
Na naši šoli, OŠ Jakoba Aljaža, bo že šesto 
leto potekal Dadin likovni natečaj, na katerem 
sodelujejo mladi likovniki iz Slovenije in tujine. 
Letos bodo nanašali barve na temo Barvne 
spominčice. Gospod Batista je bil od vsega za-
četka predan mentor in naš sodelavec pri tem 
projektu. Ker je bil velik poznavalec otroške ris-
be, je natečaj pridobival na strokovnem ugledu. 
Za to mu bomo vedno hvaležni.

 Leonida Domajnko in Meta Žavbi Mrak

Obisk nam bodo vrnili meseca maja, ko jim 
bomo zaigrali Mojco Pokrajculjo in se pome-
rili v družabnih igrah.
Nad sprejemom smo bili navdušeni, saj so 
se naši rojaki pokazali kot odlični gostitelji.

OŠ Staneta Žagarja

Naša Žagarca praznuje
Kot vsako leto so se 1. septembra odprla šol-
ska vrata, vendar je bilo vse drugače. Avla 
je bila praznično okrašena, že ob vhodu nas 
je pričakal napis: DRAGA ŽAGARCA, VSE 
NAJBOLJŠE! Začudeni smo se spraševali, 
kaj to pomeni, a kmalu smo izvedeli. Vsi 
učenci in učitelji smo se zbrali v šolski avli, 
kjer nas je nagovorila ravnateljica in pove-
dala, da v letošnjem šolskem letu praznuje-
mo 50-letnico šolske stavbe.                                                                     
                                                   Liza Komar, 7. c

Tako je bilo prvi šolski dan, a to je bil šele 
začetek. Vsak mesec učenci posameznega 
razreda izvedejo eno aktivnost. Tretji razredi 
so gostili prostovoljko iz Ugande, četrti so 
povabili paraplegike, drugi razredi so obiskali 
Šolski muzej, šesti so se poglobili v dogodke 
iz preteklosti, sedmi so prikazali, kako je bilo 
z vpisom od ustanovitve dalje, drugi sedmi 
so pregledali vse šolske časopise, deveti so 
risali logotip šole, pri izbirnem predmetu so 
šli v Zgodovinski arhiv in v Mestno knjižnico 
Kranj, kjer so našli dva članka, ki sta bila na-
pisana ob selitvi v novo šolo, peti bodo po-
slikali eno izmed sten šole, prvi bodo sadili 
trobentice...
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 Pozornost bomo posvetili tudi Stanetu Žagar-
ju, saj je 27. marca 70-letnica njegove smrti, 
zato bomo nekaj dni pred tem datumom izve-
dli športni dan na Križno goro s postankom in 
krajšim kulturnim programom ob spomeniku 
padlih na Planici. Že od začetka šolskega leta 
na šoli poteka, literarni, likovni in fotografski 
natečaj, na koncu pa bo komisija izbrala naj-
boljše prispevke.
Po 20. maju pa bomo praznovanje zaključili 
z velikim žurom, ki ga bodo sooblikovali naši 
bivši učenci, ki so uspešni na glasbenem, 
gledališkem in plesnem področju. Seveda pa 
bodo nastopili tudi nekateri naši učenci.

  Jana Kovač

DELOVNI ČAS POKRITEGA 
OLIMPIJSKEGA BAZENA:

  pon-pet od 07. do 22. ure
    sobota od 09. do 22. ure
   nedelja od 07. do 22. ure

  http://www.zsport-kranj.si

   OBČINA CERKLJE  
                   NA GORENJSKEM                                             

 

 

O B Č I N A   C E R K L J E 
 

GENERALNI SPONZOR 
in 

 

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OZ RK KRANJ 
 

ORGANIZIRATA 
 

V ŠPORTNI DVORANI CERKLJE 
 

 

V PETEK, 16. MARCA 2012, OB 19. URI 
 

HUMANITARNI KONCERT 
 

VV EE SS EE LL OO   NN AA   JJ OO ŽŽ EE FF OO VV OO   
                                                      

V ŽIVO NAS BODO ZABAVALI  IN  RAZVESELJEVALI  
 

NUŠA DERENDA 
 

ANDREJ ŠIFRER 
 

Ansambel SAŠA AVSENIKA, Ansambel VESELI SVATJE, 
Ansambel TRGOVCI, Ansambel GAŠPERJI, 

Ansambel STANKA PETRIČA, Klapa MALI GRAD z 
dalmatinskimi pesmimi,  

KORADO in FRANCI s pevko ANITO 
 

PPOOVVEEZZOOVVAALLEECC  IINN  HHUUMMOORRIISSTT: FRANC PESTOTNIK-PODOKNIČAR 
 

MEDIJSKI SPONZORJI PRIREDITVE:  RADIO KRANJ, GORENJSKI GLAS, GTV 
 

SPONZORJI PRIREDITVE: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, AERODROM LJUBLJANA d.d. Zg. Brnik, 
AGROPROMET d.o.o. Cerklje, DAMAHAUS d.o.o. Sp. Brnik, ELEKTRO GORENJSKA d.d. Kranj, GORENJSKA 
GRADBENA DRUŽBA d.d. Kranj, HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana, HRANILNICA LON d.d. Kranj, 
KOVINOPLASTIKA PISKAR Mengeš, R-INGO d.o.o. Trzin, RTC KRVAVEC d.d. Grad, VARGRO d.o.o. Poženik, 
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d. PE Kranj, ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. OE Kranj, MO KRANJ in 
Občine: JEZERSKO, NAKLO, PREDDVOR in ŠENČUR 

 

 

PREDPRODAJA VSTOPNIC:  
Kmetijska zadruga Cerklje, Rdeči križ OZ Kranj, Zavod za turizem Kranj-Kranjska hiša, uredništvo Gorenjskega glasa, 
Bencinski servis LOGO Tupaliče, Pizzeria Gorski privez Preddvor, Okrepčevalnica Seljak Preddvor, Občina Preddvor – 

sprejemna pisarna 
 

PRODAJA VSTOPNIC 1 URO PRED PRIREDITVIJO 
Cena vstopnic: 15 EUR 
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OTVORITEV PRENOVLJENE KOTLOV-
NICE PLANINA
Pred več kot dvema letoma smo pričeli z uva-
janjem novih tehnologij v našo kotlarno na Pla-
nini. Spomladi nas bo poleg sonca grela tudi 
toplota, ki bo proizvedena kot eden izmed pro-
duktov proizvodnje električne energije s pomo-
čjo zemeljskega plina. Dva plinska motorja sta 
vgrajena in čakata na poizkusni zagon. Tudi vsa 
soglasja so pod streho in formalno ni več zadrž-
kov, da se ne bi skupaj veselili nove pridobitve. 
In ko se ozremo nazaj, smo lahko ponosni nad 
izvedenim. Premakniti je bilo potrebno marsika-
terega uradnika, pregovoriti nemalo skeptikov, 
ter argumentirano voditi razpravo in dogovore s 
prav vsemi stanovalci soseske Planina. Na kon-
cu smo dosegli več, kot smo lahko kdajkoli pri-
čakovali. Smo primer dobre prakse, po kateri se 
lahko v Sloveniji zgledujejo. Najpomembnejše 
pa je, da je kotlovnica Planina investicijsko reše-
na vsaj za naslednjih 10 let. Zato se bomo lahko 
v naslednjih korakih bolj posvečali stroškom in 
ukrepom za varčno rabo energije na nivoju po-
sameznih večstanovanjskih objektov.
 

A pojdimo lepo po vrsti. Študija stanja kotlovni-
ce in vročevodnega omrežja nam je nakazala 
prve orise ukrepov, ki jih je bilo potrebno nujno 
izvesti. Kotli so bili stari, sistem ročno reguliran, 
toplotne postaje dotrajane, emisije CO2 pa 
kmalu ne bi več zadovoljevale novi zakonodaji. 
Kaj kmalu bi se lahko znašli na seznamu ve-
čjih onesnaževalcev sredi urbanega naselja. 
Dogovor s podjetjem Soenergetika d.o.o. v 
konzorciju družb Petrol, Holdinga slovenskih 
elektrarn in Domplan, je prinesel dogovor o 
umestitvi nove tehnologije – soproizvodnje 
električne energije in toplote. Na podlagi tega 
smo dobili prvo nadomestilo že pred dobrim le-
tom in pol, drugo pa dobimo v mesecu marcu 
(253.120,79 € ). In tako še devet naslednjih let. 
Med večjimi pridobitvami je posodobitev vro-
čevodnega omrežja in uvedba avtomatizirane 

regulacije, kjer lahko pod bistveno nižjim tem-
peraturnim režimom dosegamo enake ogreval-
ne učinke. Zamenjava dveh vročevodnih kotlov 
je doprinesla k zmanjšanju porabe energenta 
saj je izkoristek novih kotlov višji od zastarelih. 
Svoje so pridali še termostatski ventili in me-
rilniki porabe toplote po radiatorjih, kjer posa-
mezniki lahko plačajo toliko kot porabijo, ter in-
dividualna obnova večstanovanjskih objektov 
(menjava oken, izolacija fasad,...). Tako smo 
porabo zemeljskega plina po letih zmanjšali iz 
slabih 7,2 milijona Sm3 iz sezone 07/08 na 5.3  
milijona Sm3 v sezoni 10/11.

Vse zainteresirane vljudno vabimo, da poku-
kajo v naše “kotle”! Na voljo bodo strokovnjaki 
za odgovore na vsa vaša vprašanja. 
Predstavnika civilne iniciative Ogrevanje Pla-
nina Borut Zatler in Beno Fekonja se ob tej 
priložnosti zahvaljujeta vsem, ki so pomagali 
pri uvajanju sprememb v kotlovnici Planina za 
korektno in učinkovito sodelovanje.

Nova vročevodna plinska kotla nazivne moči 7 MW in 10 MW 

Napravi umeščeni v delu kotlovnice Planina električne 
moči: 0,99 MW in 3,3 MW

Vse nove posodobitve in prenovljena ko-
tlovnica Planina, bo na ogled v četrtek, 
15. marca 2012 ob 11.00 uri in ob 16.00 
uri, kjer bomo imeli DAN ODPRTIH VRAT
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Bioloških odpadkov ne smemo odlagati v plastičnih vrečkah!

Prijavite se na brezplačno obveščanje po e-pošti ali SMS sporočilih. Obiščite našo spletno 
stran www.komunala-kranj.si in izpolnite obrazec »Prijava na obvestila«. 
Vašo prijavo nam lahko sporočite tudi po e-pošti na naslov info@komunala-kranj.si ali pisno na 
naslov Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. 

Želite biti osebno obveščeni v primeru motene oskrbe s pitno vodo?

Biološki odpadki predstavljajo velik del nastalih gospodinjskih odpadkov. Z ločenim zbiranjem 
bioloških odpadkov preprečimo, da ne končajo na odlagališčih, kjer so vir nastajanja toplo-
grednih plinov. Biološke odpadke moramo vrniti v nadaljnjo uporabo. To lahko storimo na dva 
načina, in sicer da svoje biološke odpadke sami kompostiramo ali jih odlagamo v rjavi zabojnik 
za biološke odpadke. V zabojniku odložene odpadke odpeljemo predelovalcem.

Pri odlaganju bioloških odpadkov v zabojnike za 
biološke odpadke moramo paziti, da jih nikoli ne 
odložimo v plastični vrečki. S tem namreč onemo-
gočimo nadaljnjo predelavo odpadkov. 
Uporabiti moramo vrečke iz biološko razgradljivih 
materialov. Biološke odpadke lahko odložimo tudi 
zavite v časopisni papir ali v papirnati vrečki.

Odsvetujemo neposredno odlaganje bioloških odpadkov v zabojnike za biološke odpadke. V 
času nizkih temperatur, ti odpadki zmrznejo in se sprimejo z zabojnikom, kar posledično pred-
stavlja velike težave pri praznjenju zabojnikov. V poletnih mesecih pa z neposrednim odlaga-
njem bioloških odpadkov bolj onesnažimo zabojnik in ustvarimo pogoje za pojav smradu in 
črvov. 
Biorazgradljive vrečke lahko kupite tudi pri Komunali Kranj. Za paket 25 vrečk, po 7 litrov, boste 
odšteli 2 evra. Dodatno nudimo tudi koš za ločevanje bioloških odpadkov Organko, ki ga imate 
lahko v kuhinji in ga praznite po potrebi. Vsebino odložite na kompostni kup ali v zabojnik za 
biološke odpadke. Z dodajanjem naravnega posipa (t.i. Biogena), spodbujamo postopek fer-
mentacije. Rezultat je osnova za kompost prvega razreda.

Odvoz kosovnih odpadkov naročite z dopisnico

V ostalih primerih je odlaganje kosovnih odpadkov poleg zabojnikov prepovedano in 
kaznivo.
Vsako gospodinjstvo je v mesecu januarju prejelo dve dopisnici za tekoče leto. Z njima naro-
čite brezplačen odvoz do dveh kubičnih metrov kosovnih odpadkov. Dopisnici lahko izkoristite 
vsako posebej ali skupaj.

Odvoz kosovnih odpadkov naročite takrat, ko to potrebujete, in sicer:

1. Izpolnite dopisnico in jo vrnite po pošti oziroma prinesite na sedež našega podjetja.
2. V roku treh tednov vas pokličemo in se dogovorimo za dan odvoza.
3. Na dogovorjeni dan odpadke pripravite poleg vaših zabojnikov za odpadke.
4. Če boste pripravili več kot kubični meter odpadkov za eno dopisnico, bomo vsak nadaljnji 
kubični meter odpadkov zaračunali po veljavnem ceniku.
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Z dopisnicami lahko naročite odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev, med katere sodijo 
kosi pohištva, sanitarna oprema, odpadna električna in elektronska oprema (gospodinjski apa-
rati, hladilne naprave, računalniška oprema ...), vzmetnice, preproge, vrtna oprema, kolesa, 
smuči ...
Dopisnice niso namenjene odvozu gradbenega materiala, odpadkov, ki vsebujejo azbest (sa-
lonitnih plošč in cevi), avtomobilskih delov, nevarnih odpadkov (akumulatorjev, kemikalij, barv, 
odpadnih olj …), pnevmatik, okenskih okvirjev s steklom in zelenega odreza  (vej, grmičevja ...)

- od ponedeljka do petka, od 7. do 19. ure
(čas malice med 9.30. in 10.00 ter med 17.00 in 17.30.)
- sobota, od 8. do 16. ure

- od ponedeljka do petka, od 13. do 19. ure
(čas malice med 17.00 in 17.30.)
v zimskem času od 12. do 18. ure
(čas malice med 16.00 in 16.30.)
- sobota, od 8. do 12. ure
(čas malice med 10.00 in 10.20.)

- 04 28 11 305 (naročanje odvoza kosovnih odpadkov z dopisnicami)
- 04 28 11 303 (enkratni najem velikih zabojnikov ali v primeru ko stanovalci skupaj zberete 
pet dopisnic)

Če stanovalci skupaj zberete pet dopisnic, vam brezplačno dostavimo 
velik zabojnik za 5 m³ materiala.

Kosovne odpadke lahko brezplačno oddate tudi v zbirnih centrih:

Lahko nam tudi pišete na naslov Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 
4000 Kranj ali na elektronski naslov: info@komunala-kranj.si.

(čas malice med 10.00 in 10.20. ter med 14.00 in 14.20.)

ZBIRNI CENTER ZARICA:

ZBIRNI CENTER TENETIŠE

Ob obisku prinesite osebni dokument ali potrdilo o poravnanih obveznostih za storitev ravnanja 
z odpadki (zadostuje položnica za obračun komunalnih storitev), s katerim boste potrdili, da ste 
vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov na območju Mestne občine Kranj.



Kolofon:
Glavni urednik in digitalni prelom: Jaka Tepina
Člani odbora: Sonja Mašič, Jani Kovačič, Edvard Tepina

NAŠI LJUBI PRAZNIKI
Pred kratkim, ob zaključku leta smo 
preživeli sklop treh trgovskih praznikov, 
ki jih je drhal ustrezno obeležila s primerno 
količino pirotehničnih sredstev. Gre pač 
za svojevrstno, če temu lahko tako rečemo, 
kulturo. Slednji je posvečen neslednji v nizu 
praznikov- kulturni praznik, hkrati dela 
prost dan. Kako je s kulturo pri nas, se je 
lepo videlo ob pred kratkim zapadlem in 
že tudi skopnelem snegu, na katerem so se 
jasno odražali številni pasji kakci (glede tega 
ni v Butalah nič bolje kot kjerkoli drugje po 
Evropi, saj so  na primer tovrstna zaključna 
dejanja pasje prebave prav na gosto posejana 
tudi po Parizu ali Berlinu). Prav gotovo pa 
v Butalah prednjačimo po prijazno preora-
nih zelenicah, zaparkiranih intervencijskih 
poteh in neotesanem obnašanju v prometu. 
Kulturo gojimo tudi v vsakdanjem komu-
niciranju, ko s Trubarjevo zapuščino ravna-
mo kot svinja z mehom, saj je poleg psovk in 
mašil »v bistvu« ter »pač« komajda slišati kaj 
drugega. Nič čudnega, ko pa je sredstvom 
javnega poneumljanja prva skrb prodaja 
tračev, nasilnih in bebavih reklam pa še malo 
frajtoner’ce in morda še kaj fuzbala.
Seveda ne moremo mimo naslednjega 
pomembnega praznika- Valentinovega. Še 
en trgovski praznik, ki zna nekoč postati 
državni, saj bi se s tem še bolj prikupili gos-
podarju, pri katerem se je ta kičasta zgodba 
začela.

Naslednji po koledarju sledeč je Dan žena, ki 
ga velja omenjati skupaj s sorodnim Materin-
skim dnem. Razlikujemo ju predvsem zaradi 
ideološke delitve, kot je za Butale običajno. 
Če pustimo delitev ob strani, naj bi oba 
praznika poveličevala vlogo žene in matere, 
gospodinje, vzgojiteljice, kmetice, učiteljice, 
enakopravnega subjekta v javnem življenju, 
zaščitnice družine in najboljše prijateljice. 
Tako naj bi vsaj bilo, a kaj ko je stvarnost 
nekoliko drugačna. Po eni strani se novodob-
ni managerji otepajo mladih mater (sodob-
neje se sliši žensk v fertilnem obdobju), po 
drugi pa, začenši s sredstvi množičnega po-
neumljanja se mnogo, mnogo bolj kot umna 
ženska glava cenijo njeni joški in rit. Morda 
nam je lahko pri tem v tolažbo dejstvo, da ne 
gre za butalsko specifiko, takšna žal postaja 
percepcija celotnega planeta.
Nekoč je bil Dan žena praktično »Dan pijanih 
dedcev«, na srečo je tovrstnih ekscesov vse 
manj in manj. So nam pa zato dušebrižniki 
za letošnji Materinski dan »zrihtali« referen-
dum….
Kljub vsemu, drage dame, naj vama bosta 
praznika karseda prijetna in vesela!

Brane Fajdiga

z a d n j a  s t r a n

K.S. Huje
K.S. Planina

uradne ure : sreda od 9:00 - 14:00
telefon: 04 235 99 19

fax: 04 232 49 78  
e mail: ks.planina.huje@siol.net

spletni strani:
h t t p : / / w w w . k s h u j e . s i /

h t t p : / / w w w . k s p l a n i n a k r . s i /


