


Urad za gospodarstvo in GJS

Na podlagi ustne prošnje v zvezi s 
parkirnimi prostori, ki se nahajajo 
ob večstanovanjskih objektih 
podajamo naslenje mnenje. 
Prometne površine okoli 
večstanovanjskih objektov ter prav 
tako parkirišča, katerih lastnica 
je občina ali imajo status javnega 
dobra, so dana v javno uporabo 
vsem pod enakimi pogoji in ga upo-
rabljajo vsi skladno s prometnimi 
predpisi. 
Pripominjamo, da je postavitev 
prometne signalizacije na nčin, da 
omejuje dostop na javno površino 
le stanovalcem in dostavi prav tako 
v nasprotju s pozitivno zakonodajo 
na tem področju, saj gre za javno 
površino, dostopno vsem, pod 
enakimi pogoji in je kakršno koli 
samovoljno omejevanje oz. privi-
legiranje posameznih oseb nedo-
pustno.

S spoštovanjem.

Naklada: 3000 izvodov

Izhaja: 4 krat letno

Uredniški odbor:

Sonja Mašič, Jaka Tepina 
Jani Kovačič, Edvard Tepina

Oblikovanje in digitalni 
prelom:

 Jaka Tepina

Uradne ure KS:

sreda 8:00 - 14:00

Telefon: 04 235 99 19

Fax: 04 232 49 78

E-mail: 

info@kshuje.si

info@ksplaninakr.si

Spletna stran:

www.kshuje.si

www.ksplaninakr.si

naslovnica:
Klemen

VIC

Kaj je fleksibilnost
 

Po maši k župniku pri-
hajajo farani, mu podajo 

roko in se mu lepo
zahvalijo.

Pristopi tudi lepo 
oblečen moški in reče: 

“Gospod župnik - za 
popizdit

dobro pridigo ste imeli !”
“Me veseli, da vam je 

bila všeč, vendar bi vas 
prosil, da takih besed

ne uporabljate, ker se to 
v cerkvi ne spodobi.”

“Kakorkoli že,” nadaljuje 
možakar, “vaša pridiga 

mi je bila tako všeč,
da sem vam fuknil 100 

evrov v puščico.”
“Ne me jebat?!” odvrne 

župnik.

V krajevni skupnosti Planina je več povezovalnih poti, ki pa niso enako 
obremenjene  in pomembne. Menim, da je med pomembnejšimi 
pot, ki pelje od osnovne šole Stane Žagar po stopnišču skozi gozd na 
Savsko cesto. Včasih, ko so obratovale še vse tovarne – Sava, Inteks, 
Zvezda, cela Iskra, Planika, je bilo veliko ljudi, ki so s Planine po teh 
stopnicah hodili na delo. Žal so se razmere toliko spremenile - na 
slabše, da delavcev skoraj ni več, ker so tovarne propadle. Vendar 
so še vedno prometne z otroki, ki so se naselili v nove bloke pri bivši 
klavnici ob reki Savi pod mestom. Hodijo namreč v šolo Stane Žagar. 
Že nekaj let se trudimo doseči, da bi stopnice popravili, ker so v zelo 
slabem stanju.
Končno so letos po dolgem pregovarjanju in prošnjah poslali delavce, 
ki so najprej uredili stopnice, zdaj pa namestili še manjkajoče ograje 
ob poti. Popravili so tudi ograjo med stopnicami in ulico Tatjane 
Odrove, oziroma dostopom do parkirišča OŠ Stane Žagar, in uredili 
odvodnjavanje. 

Za boljšo preglednost in s tem prometno varnost, predvsem otrok, bi 
bilo potrebno na vrhu stopnic namestiti še ogledalo, ki bo izboljšalo 
pogled iz ulice Tatjane Odrove proti parkirišču za šolo. Morda tokrat 
občina hitreje prisluhne našim potrebam.

Za ponazoritev situacije prilagam nekaj fotografij.

Predsednik sveta KS Planina
Janez Kovačič

IN VENDAR SE PREMIKA

Pripravila: Ana  Pelko
 

dr. Mitja Pavliha -
Načelnik urada 

za  gospodarstvo in GJS

UPORABA 
PARKIRIŠČ OB 

VEČSTANOVANJSKIH             
OBJEKTIH



CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI PLANINA  V LETU 2014

Temeljni cilj je obveščanje in sodelovanje z našimi krajani. O vseh 
pomembnih dogodkih jih bomo tudi v bodoče seznanjali preko 
krajevnega glasila  in spletne strani. V letu 2014 planiramo najmanj 
štiri seje sveta KS Planina. 

Za naše krajane bomo pripravili: izobraževalne tečaje, »okrogle mize«, 
srečanja, izlete, športne in kulturne prireditve. Na dan, ko praznujemo 
praznik KS bomo  v sodelovanju z učenci Osnovne šole Staneta 
Žagarja, Domom Upokojencev Kranj,  KS Huje in z učenci OŠ Jakoba 
Aljaža pripravili kulturno prireditev za otroke v starostnem obdobju 
od  2 do 6 let. Prireditev postaja tradicionalna. Krajani in krajanke se 
bodo lahko pomerili na:   šahovskem turnirju, balinarskem turnirju  
in na turnirju v prstometu. Dogajanja bomo popestrili s kulturnim 
programom in napihljivimi igrali. 

Zaradi pomanjkanja parkirnih mest bomo skupaj z ustreznimi službami 
v MOK skušali rešiti problem parkirišč na območju KS.

Zavzemamo se za izgradnjo  centralnega otroškega igrišča, ki bo varno 
in primerno za večje število otrok. Veliko je otrok v starosti od  2 - 12 
let in nujno potrebujejo prostor za igro in razvoj.  Na področju naše  so 
tri igrišča, ki so primerna za igro za  manjše število otrok. Peskovniki, 
ki se nahajajo v starem delu Planine in ob stolpnicah, so zanemarjeni, 
nevarni in zato neprimerni za igro. Etažni lastniki so s podpisi zaprosili 
za ukinitev enega od  igrišč.

Poskrbeli bomo  za postavitev klopi, košev za odpadke in košev za 
pasje iztrebke. 

Pri raznih akcijah in prireditvah  bomo sodelovali  z osnovno šolo, vrtci 
,Domom upokojencev,  Zvezo Borcev, Organizacijo Rdečega Križa, 
društvom AURIS, RKC ter z  ostalimi organizacijami in društvi.

Ob visokih starostnih jubilejih in praznikih bomo obdarovali naše 
krajane in krajanke (Novo leto, Dan žena ali Materinski dan).

Predsednik Sveta KS Planina
Janez Kovačič

CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2014

Temeljni cilj je obveščanje in sodelovanje z našimi krajani. O vseh 
pomembnih dogodkih jih bomo tudi v bodoče seznanjali preko 
krajevnega glasila in spletne strani. 
 
Za naše krajane bomo pripravili: izobraževalne tečaje, »okrogle mize«, 
srečanja, izlete, športne in kulturne prireditve. Na dan, ko praznujemo 
praznik KS bomo  v sodelovanju z učenci Osnovne šole Jakoba Aljaža, 
KS Planina in z učenci OŠ Staneta Žagarja pripravili prireditev za otroke 
(od 2 do 6 let) prireditev  postaja tradicionalna. Za krajane bomo 
organizirali Šahovski turnir, balinarski turnir in turnir v prstometu. Vse 
skupaj bo popestril  kulturni program in igrala.

Pomoč pri legalizacija objekta Balinarskega kluba Huje

Zaradi pomanjkanja parkirnih mest bomo skupaj z ustreznimi službami 
v MOK skušali rešiti problem parkirišč na območju KS.

Ureditev sistema parkiranja v Župančičevi ulici in ob večnamenski 
Dvorani Planina

Naša naloga  je in bo skrb za  najmlajše. Zavzemamo se za izgradnjo  
centralnega otroškega igrišča, ki bo varno in primerno za večje 
število otrok. Veliko je namreč otrok v starosti od  2 - 12 let, ki nujno 
potrebujejo prostor za igro in razvoj.  Na področju naše  KS ni niti enega 
primernega  igrišča, ki bi zadoščalo vsaj minimalnim potrebam po igri 
in minimalnim  standardom. Na starih Hujah je, ki je zelo nevarno in 
nefunkcionalno. Na lokaciji Gogalove ulice in ulice Janeza Puharja so  
trije peskovniki, ki so zanemarjeni in zato neprimerni za igro. Etažni 
lastniki so s podpisi zaprosili za ukinitev dveh igrišč tretjega pa želijo 
obnoviti.

Poskrbeli bomo  za postavitev klopi, košev za odpadke in košev za 
pasje iztrebke. 

Pri raznih akcijah in prireditvah  bomo sodelovali  z osnovno šolo, vrtci 
,Domom upokojencev,  Zvezo Borcev, Organizacijo Rdečega Križa, 
društvom AURIS, RKC ter z  ostalimi organizacijami in društvi.

Ob visokih starostnih jubilejih in praznikih bomo obdarovali naše 
krajane in krajanke (Novo leto, Dan žena ali Materinski dan).

Predsednica Sveta KS Huje
Sonja Mašić



V hladni, deževni in prijetno obarvani jeseni nas spomin popelje nazaj 
med vroče dni v samem začetku letošnjega poletja, ko smo za vas 
vnovič pripravili raznovrstno paleto dogodkov ob  vsakoletni počastitvi 
krajevnega praznika KS Planina in KS Huje.  Pred uradnim delom praznika  
so učenci OŠ Jakoba Aljaža , pod mentorstvom  učiteljice  Leonide 
Domajnko, pripravili igrico Sneguljčica in nastopili pred zvedavimi očmi 
otrok iz bližnjih vrtcev. Ker smo želeli kot izhodišče naših prireditev 
uporabiti prostore in okolico Osnovne šole Jakoba Aljaža, smo zaprosili za 
dovoljenje in pomoč, ravnatelja  g. Milana Roglja.  S skupnimi močmi smo 
15. In 16. 6. 2013 uspeli organizirati prireditev, ki so jo spremljala številna 
športna srečanja  in kulturni dogodki.
Otvoritveni dogodek se je pričel v primernih, jutranjih urah. Izvedli smo 
test hoje in merjenje vitalnih funkcij; po krajšem sprehodu čez ulice Planine 
smo se vrnili nazaj k začetni točki, kjer so se opravile meritve, kasneje pa 
v družbi popili zasluženo jutranjo kavo in pojedli nekaj sladkega, za kar je 
prijazno poskrbela kuharica Nada Majkić. Po testu se je odvijalo merjenje 
krvnega sladkorja, da smo se lahko zagotovo prepričali o našem zdravju.

Rezultati prstomet:  
1. mesto : Huse Smlatić in Drago Dojčinović,  
2. mesto :  Rade Arsov in Huse  Bošnjak,
 3. mesto:  Hadžo Ganić in Mirko Bubulj,  
4. mesto:  Mile Atanasov in Joco Jotić,        
5. mesto Muja Arifaj in Ratko Jelić

Kasneje smo se lahko po športni napetosti  sprostili in se v notranjosti šole 
odkritosrčno nasmejali ob gledanju imenitne Stand Up komedije Mikija 
Bubulja s katere smo veseli  odšli na uradno proglasitev rezultatov turnirja 
in pogostitev. Pod senčniki, za mizami je ob izjemno okusni hrani potekala 
marsikatera razprava, medtem, ko so se imeli naši otroci že od jutra 
možnost nadobudno igrati in skakati po napihljivih igralih, postavljenimi 
med listavci, ki so prevzeli vlogo zaledja pred pripekajočim soncem. 

Poskrbljeno je bilo tudi za navdušence nad karaokami; po igrišču so 
odzvanjali zvoki znanih popevk, prepevanih s strani otrok in naših 
krajanov. Praznik je potekal dva dni. Drugi dan smo počastili s šahovskim 
turnirjem,  na katerem so nas letos s svojo udeležbo presenetili mladi, 
ki so že danes uspešni  in so se ravno tako kot naši veterani pripravljeni 
podali na tekmovanje. Na naše veselje je letos sodelovalo  tudi 
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Gorenjske - Auris.  Tudi tokrat 
je bil sodnik  g. Vid Gazvoda, za kar se mu še posebej zahvaljujemo.Igra 
je bila vseskozi prepletena  s plemenitostjo in odločnostjo v premišljenih 
(hitrih)potezah šahistk in šahistov.

Rezultati šah: 
1. mesto:  Rozman Mitja,
2. mesto:  Jeraj Zlatko, 
3. mesto:  Mitrović Vojko,              
4. mesto: Dajčman Nikolaj,  
5. Mesto Atanasov Stanko

Upam, da se naslednje leto ponovno vidimo.

KAKO SMO LETOS PRAZNOVALI  OBLETNICO NASTANKA KRAJEVNIH SKUPNOSTI PLANINA IN  HUJE

Le-temu je sledilo predavanje o uporabi defibrilatorja in prepoznavanju 
šokovnih stanj, kar se je izkazalo za nadvse zanimivo in uporabno, saj 
veliko ljudi izmed nas pred predavanjem ni imelo trdne predstave o 
temi, katere osnovno poznavanje se lahko v določenem trenutku našega 
življenja izkaže za ključno.
 Popoldan je balinišče Planina gostilo balinarski turnir, ki so se ga udeležili 
balinarji BK Huje, BK Planina in BK Bratov Smuk. Z naslovom zmagovalne 
ekipe se tudi letos ponaša balinarski klub Planina. Vzporedno s tem  
tekmovanjem se je odvijalo tekmovanje v prstometu.



Večletna prizadevanja za ureditev  mest za odlaganje odpadkov so letos končno obrodila sadove. Danes se lahko z veseljem ozremo na urejena 
in dostopna odlagališča, ki smo jih s skupnimi močmi in s sodelovanjem  partnerjev v projektu uspeli urediti.

V mesecu decembru 2011  smo od JP Komunala prejeli predlog za ustanovitev projektne skupine za ureditev zbirnih mest zabojnikov za odpadke 
v večstanovanjskih naseljih. V januarju 2012 smo se aktivno vključili  v projektno skupino, ki je bila sestavljena  iz predstavnikov MOK (Marko 
Hočevar, Tatjana Kocijančič,  Martina Jakljič), Domplan d.d. (Jani Žlindra in Matjaž Gašpirc), Dom sistemi d.o.o. in Zveza sistemi d.o.o. (Dušan 
Petek)in Komunale Kranj (Marija Pivk, Željko Kondić, Beno Fekonja). Na prvem sestanku je bil za vodjo skupine predlagan Marko Hočevar, za 
koordinatorja skupine pa Beno Fekonja. 

Naloge projektne skupine so bile: izvedba  strokovne  analize  in natančen popis stanja urejenosti skupnih zbirnih mest pri posameznih 
večstanovanjskih objektih, klasifikacija vseh zbirnih mest glede na stopnjo urejenosti, priprava ukrepov za ureditev zbirnih mest (ureditev 
smetarskih poti, premestitev ali razbitje  zbirnih mest na manjše enote), pregled stanja količin posameznih vrst zabojnikov glede na število oseb 
za posamezno zbirno mesto (po potrebi so se pripravile ustrezne korekture) in preverjanje nadgradnje odvoza kosovnih odpadkov.  

Skupina je pripravila tudi izhodišča za ureditev uporabe zemljišč za zabojnike, ki so v lasti MO Kranj in opredelila priporočila za enoten izgled 
nadstrešnic za zbirna mesta zabojnikov za odpadke ter za njih opredelila morebitne vire financiranja. 

Skupina je ugotovila, da so mnoga mesta za odlaganje odpadkov (v zabojnike) neurejena, neracionalna in vozilom JP Komunale nedostopna,  kar 
je posledično oviralo nemoteno praznjenje in odvoz odpadkov. Nemalokrat je lokacija zbirnih mest povzročala slabo voljo pri bližnjih stanovalcih.  

Zaradi vsega navedenega smo sprejeli odločitev, da je zbirna mesta nujno potrebno preurediti. V Juniju 2013  smo zaključili prvo fazo urejanja 
skupnih zbirnih mest za odpadke na območju naselij Planina I. in II. Pri izvedbi posameznih ukrepov smo v realizacijo vključili predstavnike 
Krajevnih skupnosti posameznih območij in vse spremembe izvedli z večinskim soglasjem etažnih lastnikov posameznega zbirnega mesta za 
zabojnike za odpadke. Pri izvedbi so bile upoštevane njihove želje in potrebe. 

S finančnimi sredstvi, ki jih je zagotovila Mestna občina Kranj je urejenih  že 48 podlag zbirnih mest, kjer so postavljeni skupni zabojniki za 
odpadke. Podlage zbirnih mest so  asfaltirane, postavljeni so robniki in urejene klančine, ki so ustrezno povečane, kar bo omogočalo nadgradnjo 
ločenega zbiranja odpadkov v prihodnosti. Novo urejena zbirna mesta omogočajo pregledno postavitev zabojnikov in s tem neoviran dostop do 
le-teh, tako samim stanovalcem, kot tudi delavcem JP Komunala.  

Z ureditvijo zbirnih mest so se ponekod  pridobila  tudi nova parkirna mesta, ki jih na Planini in Hujah  primanjkuje.  Najpomembnejše pa je to, da 
smo vsi prispevali k urejenosti naše okolice. 

Z urejanjem skupnih zbirnih mest je potrebno nadaljevati, zato želimo opozoriti vse lastnike večstanovanjskih objektov, ki še niso oddali ustreznih 
soglasij, da to čim prej storijo in jih oddajo svojim upravnikom stavb.

Peter Kern, spec.
Vodja PE Nepremičnine



OŠ JAKOBA ALJAŽA

Na Osnovni šoli Jakoba Aljaža smo se na začetek šolskega leta dobro 
pripravili. Prenovili smo del vhodnega platoja z vhodnimi vrati, na-
mestili nove računalnike v računalniško učilnico, v kuhinjo namestili 
elektronski čitalec kartic za beleženje števila obrokov, razdelili učen-
cem kartice za prehrano ter dokupili manjkajoče mize in stole za večje 
število vpisanih učencev. Na naši šoli je tudi vsako leto več učencev. V 
letošnjem šolskem letu jih je že 378, v šoli pa gostuje tudi 60 vrtčanov. 

Začetek šolskega leta na Osnovni šoli Jakoba 
Aljaža

 1.  dan, 9. 9. 2013

Med vožnjo v Marindol smo se ustavili na gradu Žužemberk. Tam smo 
med drugim slišali tudi dve legendi o Andreju Turjaškem. Ta grad je v 
preteklosti šel iz rok v roke. Bil je last celjskih grofov, nato pa sta ga kupila 
brata Auersperg.
Pred končno postajo Marindol smo šli še v krajinski park Lahinja. Pokazali 
so nam mlin na vodo, kamne iz kamene dobe (5000 let), zlatnik kralja 
Matjaža (500 let) ter žago - enolistno pokončno venecijanko.
Končno smo prišli v Marindol. Padalo je kot iz škafa, mi pa smo se še s 
kanujem peljali po reki Kolpi.
Pozno zvečer smo šli še v muzej lanu, kjer so nam razložili potek 
izdelovanja platna.
Upam, da bom preživel vse vremenske razmere.

2. dan, 10. 9. 2013

Noč sem za silo preživel, sošolci pa pravijo, da sem ponoči tekel po 
dvorišču kot sneta sekira. Navsezgodaj nas je tabornik Som peljal na 
jutranjo telovadbo. Zdelo se je, kot da nas hočejo izmučiti, da potem ves 
dan ne bi razgrajali.
Za aktivnost dopoldne smo imeli umetnost z učiteljico Emino. Izdolbli 
smo najpogostejše drevo v Beli krajini - brezo.
Popoldansko aktivnost smo preživeli z izdelovanjem torte za vse 
priložnosti.
Po večerji smo, hvala bogu, imeli taborni ogenj.

3. dan, 11. 9. 2013

Ponoči je bil Elvis večinoma buden, jaz pa sem se zbudil samo dvakrat.
Naučil sem se še tri taborniške vozle.
Popoldan pa sem čakal že od začetka, saj smo imeli uro o Otonu 
Župančiču. 
Začetek večera pa sta nas obiskali dve gospe, kjer smo izdelovali pisanice 
in kazala za v knjige.
Zdaj upam, da bo noč mirna in bom lahko spal, saj že močno  čakam svojo 
toplo posteljo. 
                                                                                              

  Jakob Svetek, 7. a

Prvi šolski dan smo učence pozdravili v šolski avli in jim zaželeli uspešno 
delo. 52 prvošolčkov pa smo skupaj s starši pričakali ob 9. uri. V prvem 
mesecu smo poleg pouka izvedli že veliko programa. Učenci 7. razreda 
so bili na naravoslovnem taboru v Marindolu, učenci prve triade so imeli 
planinski športni dan s pohodom na Križno goro, učenci 4. razreda pa 
naravoslovni dan v Mlaki, učenci iz 6. razreda so obiskali Tehniški muzej 
v Bistri, učenci 9. razreda so si ogledali pomembne kraje na Dolenjskem, 
kjer so delovali naši pesniki in pisatelji, učenci predmetne stopnje so si 
ogledali gledališko predstavo v Slovenskem narodnem gledališču. Imeli 
smo zbiralno akcijo papirja, najmlajšim učencem so trenerji Košarkarske 
zveze Slovenije predstavili projekt Igriva košarka, izvedli pa smo tudi šol-
sko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni in Aljažkov talent. Z oddajo 
na šolskem radiu smo obeležili dan glasbe in sodelovali v likovni koloniji, 
ki se je odvijala v starem mestnem jedru Kranja. 

Poseben dogodek pa bo 18. oktobra, ko bomo na šoli pripravili sreča-
nje z učitelji, ki so učili na šoli ob njeni ustanovitvi leta 1980. Pričakuje-
mo kar 50 naših nekdanjih sodelavcev. Takrat je namreč šola imela kar 
1100 učencev, bila celodnevna in delovala v dveh izmenah. Pripravili 
bomo prikaz takratnih pomembnejših dogodkov in razstavo nekdanjih 
pedagoških dokumentov, šolske kronike, učil in plaket pobratenih šol.

Ravnatelj:
mag. Milan Rogelj

Tabor Marindol



  VOŽNJA S KANUJEM 

Ko s kanuji se po Kolpi vozimo, 

vsi pri tem se zabavamo. 

Po brzicah hitimo, 

mokri in premraženi vreščimo. 

Veslamo na vso moč, 

se»matramo« tako rekoč. 

Medtem učitelj Nejc počiva, 

mi se mučimo, on uživa. 

Skupina učiteljice Jane prva privesla na cilj, 

zazdi se nam, da oni lahko bi preveslali 

še stotine in stotine milj. 

Za konec še v vodo skočimo, 

s sebe vse skrbi šolske zmočimo.

 MROŽ V KRANJU 

Od kdo ve kje, 
se nekega dne 

pripeljal je v Kranj. 

Bil je nasmejan 
in z ljudmi obdan. 

To je bil suh 
še bolj pa od muh, 

ki ni poznal debelih trebušnih kož - 
profesor športa Stanko Mrož. 

Čeprav je šel v najboljši hotel, 
ni želel razvade, 

samo malo limonade. 
Nato je odhitel 

in svojim kolegom veliko sreče zaželel, 
saj šel je igrat nogomet, 

nato pa gledat še Eurobasket. 

Čez nekaj dni 
na ogled Osnovne šole Jakoba Aljaža pohiti. 

Ne gre se učit, 
samo znanje razdelit. 
Učence več ur učil je 

s športom povezane stvari, 
potem pa ugotovil je, 

kako čas beži. 
V šoli pojedel je kosilo, 

ki mu tekne, 
zato njegov veseli vzklik 

po celi stavbi odjekne. 

Naenkrat nekoga zaskrbi, 
kam je izginil Mrož, 

saj nikjer ga ni. 

Učenci so celo šolo preiskali, 
celo tisti mali. 

Nihče ga našel ni, 
dokler se nekomu ne posveti. 

V učilnico za slovenščino odhiti 
in tam nanj naleti, 
Mrož v klopi sedi 

in obuja spomine na svoje šolske dni. 
Ko kasneje se vrne v hotel 

in si pripravi kopel, 
razmišlja, kako lep je bil dan 
in v postelji zaspi nasmejan. 

Čez nekaj dni 
se Mrož v svoj domači kraj napoti. 

Potekel mu je dopust, 
na srečo ni bil pust. 

Po celem Kranju in šoli se je govorilo, 
da se bo nekega dne čudo zgodilo. 

Vrnil se bo tisti mož, 
profesor športa Stanko Mrož. 

                                                                               
MROŽ V KRANJU 

Nekoč nek mož, 
po imenu Mrož, 
prišel je v Kranj 
iz svojih sanj. 

Ni vedel, kam bi se podal, 
zato na klopci je zaspal. 

Ko truden spet odprl je oči, 
okrog sebe vidi sto ljudi. 

Pogleda iz pod brkov ta naš mož, 
saj veste, tisti po imenu Mrož. 

Ljudje ga čudno gledajo, 
na vse strani zdaj begajo. 

Naš Mrož začuden čaka tam. 
»Zakaj od stotih ostal sem sam? 

Morda pa brkov se boje, 
ti kranjski plahi mi ljudje. 

Ko drugič pridem in se uredim, 
veliko zabavo priredim. 

Takrat veseli bodo vsi ljudje, 
brki pa ostali bodo kje drugje.«

                                                   

  Pia Del Fabro,6. b

 Ajda Eler, 7. a

Lara Novak, 6. B



AURIS društvo gluhonemih Kranj

Šele zdaj vem, kako težko je gospodu Tekavčiču, in prav v teh nekaj 
minutah se je moje spoštovanje do njega in njemu podobnih samo 
še poglobilo. 
Zadnja točka našega ogleda je bil grad Khislstein, tu smo se srečali 
z gibalno oviranimi osebami oziroma z osebami na invalidskih 
vozičkih. Tudi njihove zgodbe, ki so izvirale iz težav pri dostopanju, 
izstopanju, in izkušnje ter doživetja, so bili pretresljivi, a kljub vsemu 
polni optimizma in volje. 

Da je naše Društvo AURIS prepoznavno po Kranju in širši Gorenjski, 
priča dokaz, da prejemamo v pisarno društva številna vabila k 
sodelovanju in predstavitvi. Tokratno vabilo je bilo k sodelovanju 
pri mednarodnem projektu CLEAR – Culturalvaluesand Leisure 
Environments Accessible Roundly – forall (Dostopnost do kulturne 
dediščine in prostočasnih okolij za vse). To je mednarodni projekt, 
sofinanciran iz sklada Evropskega teritorialnega sodelovanja 
– Jugovzhodna Evropa in vključuje trinajst partnerjev iz šestih 
evropskih držav. 
Kot sem že omenila, v društvo prihaja veliko vabil, in ne malokrat 
se zgodi, da se v enem dnevu dogaja več stvari in smo vabljeni na 
več različnih koncev, a ker je naš mali prijetni kolektiv zelo dobro 
organiziran, smo se kaj hitro dogovorili in se porazdelili tako, da je 
bilo prav. Padla je odločitev in Sprehoda za vse po znamenitostih 
Kranja sva se udeležili midve z Uršo, da pa bi jaz razumela vsebino 
celotnega sprehoda, sva s seboj povabili tudi gospo Nino Apollonio. 
Naše srečanje se je začelo pri Starem Mayrju, kjer je bilo spoznavanje 
s kratko predstavitvijo sprehoda oziroma poti, kjer bomo hodili. 
Prva točka je bila pri Kranjski hiši oziroma Turističnoinformacijskem 
centru, kjer so se zvrstili uvodni, pozdravni govori in predstavitev 
projekta CLEAR. Prav tu se je začela najina predstavitev, ki je 
temeljila na predstavitvi gluhote na splošno, komunikacijskih ovir 
in izkušenj. Z začetno mero treme je najina predstavitev stekla in se 
iztekla odlično. Pot smo nadaljevali proti Prešernovem muzeju, kjer 
smo se srečali s slepoto in slabovidnostjo, z ovirami in težavami, z 
izkušnjami gospoda Sandija, ki je kljub slepoti izvrsten športnik, in 
gospodične Sanje, ki je študentka na mariborski fakulteti.

Sprehod za vse – delavnica mednarodnega projekta CLEAR 

 Preizkusili smo se tudi v hoji z belo palico in črnimi očali. Ker jaz ne bi 
bila jaz in je bil firbec premočan, sem se opogumila in poizkusila biti v 
koži oseb, ki so gluho-slepe. Bilo je težko, ni mogoče opisati občutka, 
ko popolnoma izgubiš orientacijo, občutek za prostor 

Tu smo se od dopoldanske delavnice Sprehod za vse poslovili in se 
dogovorili, da se vidimo v drugem delu projekta CLEAR, ki je potekal 
v mestni knjižnici ob okrogli mizi v popoldanskem času.
Zbor je bil v kranjski knjižnici ob okrogli mizi, na kateri je potekala 
analiza dopoldanske delavnice in dogodkov, nato pa so predstavniki 
različnih invalidskih organizacij, med njimi tudi predstavnici gluhih 
in naglušnih gospa Zlata Crljenko in gospa Darja Pajk, odgovarjali 
na številna vprašanja, ki so se nanašala na ovire v prostoru in pri 
komunikaciji za osebe z oviranostmi (gluhi, slepi, osebe na vozičkih). 
Vse dogajanje se je potegnilo v večer in lahko rečem, da sem v tem 
dnevu preživela in doživela ogromno. Preživela svoj prvi javni nastop, 
ki mimogrede niti ni bil slab, doživela, se naučila, spoznala kar nekaj 
novih ljudi, prisluhnila s pomočjo gospe Nine njihovim zgodbam, se 
sprehodila in izvedela marsikaj novega o znamenitostih Kranja, bila 
na soncu in se družila s prijetnimi ljudmi. 
Hvala za možnost, da sem lahko bila ena tistih, ki je delila delček sebe 
z drugimi. Hvala Urši, ki me je vzela s seboj, in Nini, ki je skrbela, da 
sem vsako minuto sprehoda razumela vse, kar se je dogajalo.



Dom upokojencev Kranj je leta 1973  ustanovila Skupščina občine 
Kranj, maja 1993 pa ga je Vlada Republike Slovenije preoblikovala 
v javni socialno-varstveni zavod. Ustanovitelj doma je Republika 
Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada 
Republike Slovenije. Dom vodi, predstavlja in zastopa direktor doma. 
Od 1. aprila 2009 je direktorica doma mag. Zvonka Hočevar. 

Na 10 ha zemljišča se razprostira ogromen dom, ki ga sestavlja pet 
sklopov stavb, najvišja med njimi je 3 nadstropni prizidek. Dom ima 
4838 m2 neto uporabne površine. Okolica doma je polna naravnega 
zelenja in lepo urejena,  4 čudoviti parki stanovalcem omogočajo 
sprehode in  druženje, poleti  pa nudijo prijetno naravno  senco. 

Otvoritev Doma je bila pred 40 leti, 30. avgusta 1973 leta. Že kmalu 
pa je bilo jasno, da kapaciteta 122 postelj ne bo zadostila vsem 
takratnim potrebam starejših, zato se je že 9 let kasneje odprl nov 
prizidek k domu s 83 posteljami. Potrebe starejših pa so bile usmerjene 
tudi v druge oblike pomoči, ne le institucionalno varstvo. Da bi lahko 
izvajali dnevno in začasno varstvo, je bilo potrebno pridobiti še 
nove prostore. Dom ima danes 212 ležišč v 122 enoposteljnih in 45 
dvoposteljnih sobah. 
Vsa leta dom sledi potrebam starejših. Naš koncept dela temelji na 
osebnem pristopu do uporabnikov, znamo prisluhniti njihovim željam 
in potrebam, sodelujemo s svojci stanovalcev, ne le ko prihajajo v 
dom, temveč že ob pripravi starostnika na sprejem v dom. Naš dom 
je vseskozi polno zaseden, čakalna  doba je še vedno skoraj 3 leta.  
Imamo 743 vlog čakajočih, od tega je 87 takšnih, ki bi želeli priti takoj. 
A finančna stiska starejših je vse hujša, kar se sicer zaenkrat še ne 
odraža na izstopih iz doma, pač pa na zmanjšanju števila prošenj -  
ljudje v dom prihajajo šele, ko je res nujno.

• dnevno varstvo za 30 starejših oseb, 
• 7 mest v začasnem  varstvu, 
• 160 uporabnikom izvajamo pomoč na domu, tako da imamo   

pravzaprav 2 domova – enega tukaj, drugega pa na terenu.
• smo oskrbnik 68 oskrbovanih stanovanj, kjer izvajamo oskrbo in   

zdravstveno nego. 
• dnevno gre iz naše kuhinje na teren 180 kosil. 

Tako velik dom zahteva nenehne prenove in prilagajanje potrebam 
starejših. Največji dosežek pa za nas predstavlja uspešno izveden 
projekt energetske sanacije doma, za katerega smo uspeli na javnem 
razpisu pridobiti 1.176.000 € nepovratnih kohezijskih sredstev, razliko 
pa smo v zadnjih 5 letih prihranili sami. 
Letos smo pričeli še s prenovo dveh nadstropij prizidka, za kar nam 
je Mestna Občina Kranj prispevala 100.000€ in se ob tej priložnosti še 
enkrat lepo zahvaljujemo.

Da prideš do rezultata tako velikega gradbenega posega, pa je 
potrebno veliko, veliko odrekanja, dodatnega dela, predvsem pa 
sodelovanja. Zato ob tej priložnosti še enkrat zahvala stanovalcem 
in njihovim svojcem za razumevanje in potrpežljivost. Iz vsega srca 
pa bi se rada zahvalila vsem 153 sodelavcem, ki so od prvega do 
zadnjega, vsak po svojih močeh, sodelovali pri uresničevanju 
našega skupnega projekta. Ponosna sem  na svoje sodelavce, 
ki imajo srce za starega človeka in svoje delo opravljajo s srcem in 
velikim entuziazmom. In prav zato smo uspeli narediti to kar smo in 
prav zato verjamem, da bomo načrte, ki jih ni malo, speljali do konca. 

Pri vsem tem pa nikoli ne pozabimo, da smo tu zaradi stanovalcev in 
ne stanovalci zaradi nas. Zato so naši prioritetni cilji:

• Zadovoljstvo uporabnikov in njihovih svojcev ter zaposlenih;
• Razvojno naravnan dom, ki bo sledil sodobnim konceptom 

izvajanja socialno-varstvenih storitev, ki bo odprt in tesno 
povezan z  okoljem

• Poslovno uspešen dom, ki bo omogočal kvalitetno izvajanje 
storitev,  ob upoštevanju individualnih potreb in želja 
posameznika ter spoštovanju dostojanstva, avtonomije in 
individualnosti vsakega uporabnika posebej.

Ob častitljivem jubileju 40-obletnici doma se lahko s ponosom 
ozremo nazaj in optimistično zazremo v prihodnost. Problemi za 
nas ne predstavljajo ovir in težav, so le izziv, kako jih rešiti. Ni vedno 
lahko, a skupaj zmoremo. Zato hvala vsem in vsakemu posebej.

Direktorica Doma upokojencev Kranj
Mag. Zvonka Hočevar

Dom upokojencev Kranj

Odlična lokacija in izvrstna lega doma – dom leži v neposredni bližini 
mestnega jedra Kranja,  omogoča stanovalcem enostaven dostop 
do mesta, pošte, banke, trgovin, knjižnice, cerkve in drugih za njih 
pomembnih objektov. Dom obkrožajo prekrasne slovenske gore in 
planine:  najbližja je Šmarjetna gora in Jošt, hrbet doma pa varujejo 
Kamniško-Savinjske Alpe. 

 
Čeprav je čakalna doba dolga, pa nam številne socialnovarstvene 
dejavnosti, ki jih izvajamo, omogočajo najti ustrezno pomoč in 
rešitev za večino starejših. Poleg institucionalnega varstva imamo 
organizirano :



Skoraj so že pozabljeni tisti prvi dnevi septembra, ko je kar precejšnje 
število otrok prvič prestopilo prag vrtca. 
Enote v KS Huje in Planina  ki so del Kranjskih vrtcev, so prav tako na 
široko odprle svoja vrata.  Težko je bilo ugotoviti kdo prihaja k nam z 
večjim strahom, negotovim pričakovanjem in vznemirjenjem: otroci 
ali starši. Ti so imeli možnost svoje malčke postopno uvesti v novo 
okolje, ob strani so jim stale izkušene strokovne delavke.
Skupaj z jesenjo se je v vseh enotah začelo dogajati vedno več 
zanimivega. Otroci, ki vrtec obiskujejo zadnje leto, so se preizkusili 
kot udeleženci v prometu: pešci in vozniki.  Sodelovali so namreč v 
programu, ki se sicer res imenuje Kolesarčki, a namen tega programa 
ni voziti kolo temveč skozi igro pridobivati  tovrstne izkušnje, kar je 
del preventive v cestnem prometu. Predšolski otroci so pri tem zelo 
pomemben člen, saj svoje izkušnje znajo dobro prenesti tudi v družino.

Vabilo na računalniške delavnice v vašem kraju
Krajevna skupnost je omogočila izvedbo ugodnega 

računalniškega izobraževanja v bližini vašega doma.

Računalniška tehnologija je danes prisotna v vseh vidikih življenja. 
Mi kot ljudje pa jo uporabljamo praktično na vsakem koraku! 
Računalnik je naše orodje, ki nam predstavlja vrata v svet interneta 
in kot močan pripomoček pri delu in oblikovanju dokumentov, 
omogoča povezovanje in ohranjanje stikov s prijatelji ter 
družinskimi člani po vsem svetu. Vsako novo znanje nam omogoča 
razvijanje kompetenc in prednost pri iskanju ali menjavi službe. 

Zakaj računalniško izobraževanje?

Nudimo začetne, nadaljevalne ter ekspertne tečaje. Letos pa 
predstavljamo možnost prijave na računalniške delavnice, kjer 
boste za računalniško izpopolnjevanje odšteli le 30€. Tako se vsak 
lahko izpopolni le na posameznih področjih, ki se mu zdijo smotrni.

Kateri računalniški tečaji so na voljo?

Skupinske računalniške tečaje vedno organiziramo v neposredni 
bližini vašega doma. Nudimo pa tudi individualna izobraževanja 
na domu.

Kje in kako se izvajajo tečaji?

Morda imate babico, dedka, mamo ali očeta, za katere želite, da bi 
se naučili samostojno uporabljati računalnik? Za vas smo pripravili 
tudi nagradno igro, s katero lahko podarite znancu ali družinske-
mu članu začetni računalniški tečaj. Več o nagradni igri si lahko 
preberete na www.inforia.si.

Nagradna igra

Podrobne informacije v zvezi s potekom računalniških tečajev in 
delavnic bomo predstavili na predstavitvi, 4.11.2013 ob 18:00, 
kjer se boste lahko na tečaj tudi prijavili. Vabimo vas torej, 
da se nam pridružite na predstavitvi in izkoristite priložnost, ki 
vam omogoča, da na enostaven 
način pridobite nova računalniška 
znanja. V primeru, da je termin 
predstavitve za vas neugoden, se 
na tečaj lahko prijavite preko 
spletne strani www.inforia.si 
ali telefona 040 870 756, kjer 
lahko naročite tudi brezplačno 
predstavitev na domu.

Dodatne informacije in prijave!

Kranjski Vrtci
Začetek šolskega leta je zaznamovala tudi odlično izpeljana 
Miniolimpiada,, ki je potekala na Štadionu, kjer so se otroci starejših 
oddelkov pomerili v raznih športnih disciplinah: tek na 60m – nizki 
start, met vortexa, skok v daljino, štafetna igra z obroči, petskok in
 štafetna igra z baloni.

Kot se za tovrstno prireditev spodobi, se je začela z olimpijsko himno in 
zastavo, končala pa z zasluženimi nagradami , podeljenimi po sistemu 
»važno je sodelovati ne zmagati«.  S spodbudnim govorom nas je 
razveselil nekdanji olimpijski zmagovalec Miro Cerar, na kar smo še 
posebej ponosni. Dogodka so se udeležili vsi starejši otroci iz enot na 
območju KS Huje in Planina, nekateri so s seboj pripeljali celo mlajše 
navijače.

Otroke  že ves mesec pot  vodi tudi v Mestno knjižnico Kranj, kamor 
se vedno podajo peš. Prav vsi znajo skrbeti za zdravje in v teh prijetnih 
zgodnjih jesenskih dneh jih lahko srečate kjerkoli: v gozdičku, na 
igrišču, na sprehodu, na obisku v sosednjem vrtcu…
Sicer pa naši mali radovedneži skupaj s strokovnimi delavci že pridno 
raziskujejo, ustvarjajo in se ob vsem tem aktivno učijo. Še posebej 
pestro bo po vseh vrtcih prvi teden v oktobru, ko praznujemo »Teden 
otroka«. Letošnji moto je : KAKO JE BITI OTROK V DANAŠNJI DRUŽBI? 
Le kako – bodo že otroci povedali.

Margareta Kutnjak, pomočnica ravnateljice

V PISANO JESEN ODETI  KRANJSKI VRTCI



V zimskem času odvoz bioloških odpadkov vsak drugi teden
Z mesecem novembrom 2013 bo začel veljati zimski urnik rednega odvoza odpadkov. V času od novembra 2013 do aprila 2014 bomo biološke 
odpadke odvažali vsak drugi teden. 

V Mestni občini Kranj smo odprli vrata sodobnejšega zbirnega centra Zarica. Nov center ima pokrite površine in urejeno nivojsko odlaganje 
odpadkov, kar bistveno olajša oddajo odpadkov. Odlaganje odpadkov je tako tudi v slabem vremenu nemoteče. Z novo ureditvijo centra je 
zagotovljena tudi večja varnost obiskovalcev in zaposlenih, tako znotraj samega centra kot tudi pri uvozu v center.

Lokacija centra je ostala nespremenjena, in sicer na Savski loki v Kranju, ob cesti proti naselju Drulovka, med Centralno čistilno napravo 
Kranj in Servisnim objektom Zarica.

Če prenavljate stanovanje, urejate vrt ali ste zamenjali kuhinjske aparate in podobno, 
lahko vse odpadne stvari pripeljete v zbirni center. 

S pravilno oddajo se večina odpadkov lahko predela, 
zato zbirni centri predstavljajo pomemben način okolju prijaznega ravnanja z odpadki.

Gospodinjstva lahko enkrat mesečno brezplačno oddate do količine enega kubičnega metra odpadkov iz gospodinjstev, kosovne odpadke ter 
dvakrat letno štiri avtomobilske gume brez platišč. Odpadke lahko oddate tudi pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, 
ki samostojno opravljate dejavnost. Oddaja odpadkov se obračuna skladno z veljavnim cenikom.

V zbirnem centru Zarica odpadke sprejemamo od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro, ob sobotah med 8. in 16. uro.

Pripeljete lahko: • papir, papirno in kartonsko embalažo, • steklo in stekleno embalažo, • oblačila in tekstil, • hladilno zamrzovalno tehniko, • TV 
in monitorji, • male in velike gospodinjske aparate, • les in leseno embalažo, • plastiko in različno plastično embalažo (folijo, plastenke, stiropor, 
zabojčke), • kovino in barvno kovino, • kovinsko embalažo in druge tovrstne odpadke, • sestavljeno embalažo,• izrabljene avtomobilske gume, 
• vrtne biorazgradljive odpadke, • kosovne odpadke, • sveče, • gradbene odpadke, • zemljo in kamenje.

V ločenem, zaprtem prostoru se zbirajo tudi nevarni odpadki iz gospodinjstev, kot so škropiva, zdravila, baterije, akumulatorji, čistila, posode 
pod tlakom, sijalke, olja, jedilna olja, kemikalije, barve in laki in podobno.

Vabljeni v nov, uporabnikom in okolju prijazen zbirni center za odpadke

Pomembna novost zbirnega centra je prostor, kjer lahko oddate uporabne izdelke za namen ponovne uporabe.

 Kar je za nekoga odpadek je za drugega morda uporaben izdelek. Zbiranje uporabnih izdelkov poteka v sklopu socialnega podjetja, Fundacije 
Vincenca Drakslerja, ki med drugim obnavlja odslužene predmete in jih ponudi v ponovno uporabo. Projekt uresničuje več pomembnih ciljev, 
in sicer preprečevanje nastajanja odpadka in posledično zmanjševanje količin odloženih odpadkov, varovanje okolja, ohranjanje naravnih virov, 
ki so potrebni za proizvodnjo novih izdelkov in kar je zelo pomembno projekt ustvarja nova delovna mesta za ranljive ciljne skupine. Uporabne 
izdelke lahko oddate ob ponedeljkih in torkih med 10. in 18. uro, ob sredah, četrtkih in petkih pa med 7. in 15. uro.



Priložnost, da varno odložite nevarne odpadke. 

V Mestni občini Kranj se bo zbiranje nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo začelo v ponedeljek, 21. oktobra in bo trajalo do ponedeljka, 
28. oktobra 2013. Brezplačno boste lahko oddali vse vrste nevarnih odpadkov. 

Nevarne odpadke lahko oddate na enem od zbirnih mest:

• sreda, 23. 10., od 10.  – 13. ure, na parkirišču pred pošto Besnica 

• sreda, 23.10., od 13.15. – 16. ure, pod mostom nasproti ekološkega otoka v Struževem

• sreda, 23. 10., od 16.15.  – 19. ure, na parkirišču nasproti pokopališča Mavčiče

• četrtek, 24. 10., od 10.  – 13. ure, na parkirišču pri nogometnem igrišču Čirče,

• četrtek, 24.10., od 13.15. – 16. ure, na parkirišču pri osnovni šoli Predoslje,

• četrtek, 24. 10., od 16.15.  – 19. ure, na parkirišču ob nogometnem igrišču v KS Britof

• petek, 25. 10., od 10.  – 13. ure, pri trgovini v KS Trstenik

• petek, 25.10., od 13.15. – 16. ure, parkirišče ob telovadnici osnovne šole v Goričah,

• petek, 25. 10., od 16.15.  – 19. ure, na makadamskem parkirišču nasproti gasilskega doma Golnik 

• ponedeljek, 28.10., od 13. – 16. ure, na parkirišču pred zadružnim domom na Jezerski cesti v KS Primskovo

• ponedeljek, 28.10., od 16.15. – 19. ure, na parkirišču pri OŠ Simona Jenka.

Na zbirnem mestu bo prisoten delavec Komunale Kranj in strokovna oseba iz podjetja, pooblaščenega za zbiranje nevarnih odpadkov, ki bosta nadzorovala 
prevzem pripeljanih nevarnih odpadkov. 

Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki, topila, lepila, škropiva, 
pesticidi, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi…  
Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi (embalaža barve, kemikalij …)

Nevarne odpadke lahko brezplačno oddate tudi med letom, v času odprtja zbirnega centra Zarica ali Tenetiše. 

Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje nevarne snovi? 
Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih posameznega izdelka lahko preberemo na izdelku samem, saj vsak poleg navodil, vsebuje tudi različna  
opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov in besedil (vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko).

Zbirali bomo nevarne odpadke iz gospodinjstev

 Zakaj je pomembno ločeno zbiranje nevarnih odpadkov? 

V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, se nahajajo snovi, ki ob nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju, lahko škodujejo našemu 
zdravju in našemu okolju. Svojih nevarnih lastnosti ne izgubijo niti takrat ko postanejo odpadek, zato moramo z njimi ravnati drugače kot z ostalimi 
gospodinjskimi odpadki. 
Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za odpadke in ne v naravo. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtok ali 
kanalizacijo. Ti odpadki zahtevajo poseben način odstranitve, saj le tako preprečimo njihov škodljiv vpliv. Zato jih moramo odložiti ločeno.

Prinesite nevarne odpadke na zbirna mesta in omogočite njihovo varno odstranitev.


