


kreativne delavnice

»PRENOVA IN OŽIVITEV STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA«

VABILO

Vljudno vas vabimo na začetek kreativnih delavnic na temo prenove soseske Planina, 
v četrtek 11. februarja 2016 ob 17. uri,                                                                                                      

v prostorih šolskega centra (bivša srednja trgovska šola), Kovačnica, Župančičeva ulica 22, Kranj

Spoštovani

Pričeli smo s pripravo Strategije prenove stanovanjske soseske Planina v Kranju.

Z namenom, da v razvojne načrte enakomerno vključimo čim širši krog stanovalcev, podjetnikov, mladih, 
starejših in nevladnih organizacij, ki delujejo na območju soseske, bomo organizirali delavnice za pripravo 

strategije prenove soseske Planina, ki bo izhajala predvsem iz  lokalnih predlogov in potreb. 

Predvidoma bomo v februarju izvedli 8 delavnic. Termini delavnic bodo določeni naknadno, na podlagi 
prejetih prijav.

Povejte nam kje se najraje sprehajate, kaj v soseski pogrešate, kje najraje posedate, katero drevo daje 
najlepšo senco, katera bližnjica je najprijetnejša, kako bi reševali parkirišča, kje vas motijo smeti,… 

mogoče imate idejo kako izboljšati sosesko…

Pridite in sodelujte… vi najbolje poznate svojo sosesko…

Vse zainteresirane vabimo, da se nam pridružijo s svojimi izkušnjami, predlogi in idejami.

V sklopu delavnic bo potekala otvoritev razstave na temo zgodovinskega razvoja soseske Planina in 
problematike stanovanjske soseske Planina.

Prosimo, da se prijavite na spletni naslov: dakrarh@gmail.com ali info@ksplaninakr.si ali info@kshuje.si  ali 
ks.bratovmuk@gmail.com ali preko telefonske številke 070 745 744 (Aleš), 031 665 957 (Sonja).

                                                                
Vljudno vabljeni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM 11. februar 2016

17.00-17.05  uvodni nagovor

17.05-17.15 predstavitev Trajnostne urbane strategije MO Kranj

17.15-17.25 predstavitev razvoja soseske Planina

17.25-17.30 predstavitev problematike soseske Planina

17.30-18.45 interaktivna razstava (ogled in zbiranje predlogov) 

18.45-19.00 prijave na naslednje delavnice 

Razstava soseske Planina bo odprta vsak delavnik od 10.00 do 18.00 od 12.02. – 04.03. 2016.
 



Praznik krajevnih skupnosti  2015                                                                                   
OŠ Jakoba Aljaža 

V letu 2015 smo praznovali kar pet dni. Pričeli smo 13.06.2015 
z napihljivimi igrali in nadaljevali z Aljažkovim dnevom, ki smo 
ga skupaj z OŠ Jakoba Aljaža organizirali prvič. Kaj vse smo 
počeli si lahko ogledate na fotografijah. Moramo si priznati, da 
je bilo vsem lepo, tako otrokom kot staršem, učiteljem, 
učiteljicam in predstavnikom krajevnih skupnosti Huje in 
Planina. Na prireditvi ni manjkalo dobre volje, otroci so si lahko 
dali poslikati obraz, se igrali na napihljivih igralih, nastopali, 
prepevali in se pomerili v balinanju in nogometu. 

                                                                                                                                                                                     
Mlajša nogometna ekipa 
sestavljena iz učencev OŠ Jakoba 
Aljaža,OŠ Staneta Žagarja in OŠ 
Matije Čopa in malo starejša 
nogometna ekipa  sestavljena iz 
učencev vseh treh šol

_________________________________________________________________________________ 

V okviru praznovanja praznika KS 
Planina in Huje smo uspešno  
zaključili naš prvi turnir, ki smo ga 
organizirali skupaj s predsednikom 
BK Planina, gospodom Samom 
Vehovcem.  V dveh tednih je na 
balinišču BK Planina Kranj balinalo 
okrog 100 otrok, kar je za šport kot je 
balinanje izjemno velika številka.  A 
vendar brez podpore ravnatelja in 
ravnateljice ter učiteljev telesne 
vzgoje to ne bi bilo izvedljivo. OŠ 
Staneta Žagarja in OŠ Jakoba Aljaža sta v finalu imeli  po dve ekipi, na tekmovanje pa je prišlo 13 
osnovnošolcev. Ob tej priložnosti so udeleženci turnirja prejeli odlikovanja in zapestne signalne trakove.
_____________________________________________________________________________________ 

V soboto 20.06.2015 se je na tradicionalnem turnirju Matjaža 
Jurgeleta pomerilo dvajset ekip. Prvo mesto je zasedla ekipa 
BK Trata iz Škofje Loke, drugo mesto BK Rogovila in tretje 
mesto BK Center. Sreče z vremenom na ta dan nismo imeli, saj 
so morali balinarji polfinalne in finalno tekmo odigrati  v 
Čirčah, kjer imajo pokrito balinišče. V prstometu se je 
pomerilo 16 tekmovalcev. Najboljše ekipe so bile: 1. Arsov 
Ratko in Janković Gojko, 2. Markišić in Stanić Vukota, 3. 
Bubulj Brane in  Jelić Ratko.  



V OŠ Jakoba Aljaža se je odvijal V. šahovski turnir, ki 
se ga je  udeležilo 27 šahistov. Odigrali so 7 kol hitro 
poteznega šaha po švicarskemu sistemu. Trudimo se 
poskrbeti, da ta kraljevska igra poteka v mirnem in 
prijateljskem vzdušju. Našega turnirja se redno 
udeležujejo številni tekmovalci,  med njimi pa je tudi 
ekipa  medobčinskega društva AURIS.  Tekmovalci so 
vse partije odigrali srčno in pošteno kot se za to igro 
spodobi. Med ženskami se je najbolje odrezala ga. 
Mavri Mira, v moški ekipi pa si je  prvo mesto prislužil  
Jeraj Zlatko, medtem ko je drugo mesto pripadlo  
Vehovec Samu in tretje  Gjini Petru.  

Gjini Peter, Sonja Mašić, Mavri Mira, Jeraj Zlatko in Samo Vehovec

Turnir se je odvijal pod  »budnim očesom« sodnikov  Vida 
Gazvode, Borisa Cigliča in Borisa Horvata Tihi. 

Kljub slabemu vremenu je tekmovanje  uspešno potekalo v 
smislu medsebojnega prijateljstva krajanov in krajank treh 
krajevnih skupnosti  in društev.  

OŠ Staneta Žagarja                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                  
Na OŠ Staneta Žagarja so se 23.6. 2015 v glasbeni sobi s 
kulturnim programom predstavili učenci in učenke OŠ 
Staneta Žagarja.  Skupaj z učiteljico Urško Valjavec so 
nam  pripravili  lep program, ki so se ga udeležili številni 
krajani. V popoldanskih urah so si učenci privoščili body 
zorbing. Uporabo sta organizirali, Krajevni skupnosti 
Planina in Huje, skupaj s podjetjem  fun4u. 

Nina Markišić Pavlović ima ponovno veliko 
vrsto, saj je poslikava obraza zelo priljubljena 

Telefon: +38640/326-778  Email: 
aleksandar@fun4u.si  www.fun4u.si  



Zaključek projekta GORKI
         

V Mestni občini 
Kranj smo zaključili 
projekt »GORKI ». 
Za Krajevni 
skupnosti je to velika 
pridobitev 

.Cerkev Sv. Jožefa na Hujah

V sklopu tega projekta so se poleg kanalizacije 
uredile tudi ceste, brežine, pločniki, razsvetljava, 
postavile ograje, položili kabli za elektriko in
optično omrežje. Čudovito je urejen del starih Huj, 
kjer poteka lepa sprehajalna pot v smeri reke Kokre. 
Zaradi del na projektu je tu še vedno porušen most, 
kjer pa bo zgrajen nov in nas bo povezoval z 
drugim bregom Kokre in mestnim jedrom.  

Dela na centralni čistilni napravi so se v celoti  
zaključila, naprava 
poskusno obratuje. 
Omenjeni projekt 
je vreden več kot 
38 milijonov evrov 
in je po besedah 
županov občin, ki 
so bile vključene v 
projekt, 
najpomembnejši 
infrastrukturni 
projekt na tem 

območju v zadnjih 40 letih. Naša čistilna naprava 
namreč uporablja najnovejšo tehnologijo, kar 
omogoča energetske prihranke. V procesu 
predelave nastaja bioplin, ki se uporablja za potrebe 
ogrevanja in elektrike. Pri dobrem vzdrževanju 
čistilnih naprav in njihovi redni kontroli, ki je 
zakonsko predpisana, ne bo prihajalo do neprijetnih 
vonjav. Celoten izgled čistilne naprave v okolju je 
urejen, tu se nahajajo utrjene poti, travnate površine 
in  barvno usklajene fasade. Poskrbljeno je, da 
čistilna naprava zagotavlja varovanje okolja, 
izboljšanje življenjskih pogojev, čistejšo Savo in 
Kokro in na ta način bolj zdravo življenje za  
prebivalce bližnje in oddaljene okolice.

V pričakovanju novega mostu…

Načrti za izvedbo izdelave novega mostu so že 
izdelani, trenutno pa je v poteku sama priprava 
razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca, ki bo 
omenjeni projekt izvajal. Predvidoma bo razpis za 
izbiro objavljen nekje v začetku februarja 2016,
potrebno pa se je zavedati, da je to dolgotrajen 
postopek. V primeru, da ne bo kakšnih zapletov bo 

tisti, ki bo imel izgradnjo v rokah javno oznanjen 
sredi aprila, temu pa bo sledil dejanski podpis 
pogodbe. Torej, ob idealnih pogojih, predvsem brez 
raznih pritožb in podobno, bodo z deli lahko fizično 
pričeli v začetku maja. Za čas, ki je predviden za 
celotni sklop gradnje bi se dalo določiti približno 
dva meseca, kar pomeni, da bi most (lahko) bil 
uporaben in popolnoma funkcionalen že v prvi 
polovici julija. Naj vam posredujemo še nekaj 
osnovnih podatkov: vozna in pohodna površina bo 
tako kot do sedaj izvedena s prečnimi lesenimi 
plohi z režami za odvodnjavanje, most bo širši od 
obstoječega, na vsaki strani bo obdan z varovalno 
ograjo v višini 1,20m, nosilnost mostu pa bo 3,5t .
Na vsaki strani pohodne površine bo varovalni pas 
širine 0.5m.

Sonja Mašić



Pisma bralcev 
 
Starejši krajani po nekaj desetletjih bivanja na 
Planini ugotavljamo, da se kljub vsakdanjim 
pogledom na prisrčne gruče vrtčevskih in 
šolskih otrok populacija v naselju nezadržno 
stara. In ta populacija je v teh nekaj desetletjih 
doživela številne spremembe, ne nujno na bolje. 
Na marsikaj smo kot krajani lahko vseskozi bolj 
ali manj tudi vplivali, prispevali s predlogi, 
kritikami, idejami, vendar bodimo odkriti-
veliko iniciative ni bilo. Ne bi bilo pravično 
neaktivnost pripisati samo letargiji, splošni 
pasivnosti; delovanje KS omejuje v glavnem 
pomanjkanje finančnih sredstev. S tem se je 
vsakič spopadal še vsak svet KS, ki pa mu kljub 
temu ni bilo žal svojega časa in živcev za to, da 
vsaj nekoliko v okviru razpoložljivih možnosti 
izboljšamo svojo kakovost življenja in si okolje 
uredimo bolj prijazno in prijetno.
Pri že omenjenih spremembah bi morda veljalo 
omeniti dve opaznejši.

Zabojniki za smeti: Skozi čas smo jih 
spozna(vali) vse sorte modelov, velikosti, 
narejenih iz različnih materialov, različnih 
načinov manipulacije (praznjenja, odvoza) in 
(raz)postavljenih na različnih lokacijah. Preko 
vse razumne mere razbohoteno potrošništvo 
med drugim s sabo naplavlja tudi enormne 
količine vsakovrstnih odpadkov, čemur je pač 
treba slediti, če nočemo bedno končati zasuti s 
smetmi. Velja pohvaliti trend ločevanja, saj je 
večina stran zmetane »robe« še povsem 
uporabna v marsikak drug namen, koristna 
racionalizacija pri tem pa je tudi centralizacija 
zabojnikov v smislu prihranka prostora, 
čistejšega okolja in nižanja stroškov odvoza. 
Eden od takšnih konkretnih pozitivnih 
premikov (no, vsekakor bo še kdo ob tem 
nergal) po zaslugi Sveta KS Huje, MOK in 
Komunalnemu podjetju je na primer odstranitev 
treh zabojnikov ob Cesti talcev blizu otoka 
(Janeza Puharja), saj so bili že premajhni, poleg 
tega zaradi nerodnega dostopa (preko 
parkiranih štirikolesnikov) nevarno in 
nepraktično praznjenje. 

Stalen porast števila avtomobilov (kar naj 
bi sicer kazalo na rast standarda!): Najvidnejša 
posledica je kronično pomanjkanje parkirnih 
prostorov, saj razpoložljiv površina ostaja vsa  

ta leta enaka, v kolikor se še te kje ne odščipne 
za izgradnjo kakšnega objekta. Ob tem je težko 
biti pameten, saj, če bi že imeli rešitev, bi se 
zaradi nuje zagotovo uveljavila. Neželene 
posledice čutimo vsi, bodisi boleče udarce po 
žepu s strani občinskih redarjev (ki pa le 
korektno opravljajo svojo službo), ali v obliki 
razritih zelenic, onemogočenih dostopov 
reševalnim vozilom, blokirane parkirne 
prostore za hendikepirane osebe, gre skratka za 
težavo, ki pa ne tare samo naših KS, občine, 
države; problem je globalen. Pri tem največ 
lahko storimo sami- s kultiviranim parkiranjem 
na za to določenih mestih. Ob naraščajočem 
mirujočem prometu se moramo navsezadnje 
tudi zavedati, da (javen) prostor ni več 
samoumevna dobrina, povsod po svetu so, zlasti 
v večjih mestih, parkirišča plačljiva. Kakšne 
možnosti imamo pri nas? Zakup parkirnega 
prostora je možen ob nekdanji trgovski šoli, 
navsezadnje pa je ob pokopališču obsežno 
parkirišče, a smo se očitno odvadili pešačiti tako 
daleč. No, odprla se je še ena možnost: končno, 
po več kot desetih letih od sklenitve 
kompromisa, da se del s pasjimi iztrebki 
onesnažene zelenice žrtvuje, so se pričela dela 
pri izgradnji nekaj parkirnih prostorov ob 
Janeza Puharja 2. Kompromis, iskanje najmanj 
boleče možnosti je rezultat nekajletnih 
prizadevanj za rešitev nevzdržne situacije za 
Mercatorjevo trgovino. Za prizadevanja v tej 
smeri velja članom sveta KS zgolj čestitati, 
krajani si bomo vsaj deloma oddahnili, 
predvsem pa se bomo na spremembo navadili. / 
Branko Fajdiga
Parkirna mesta, ki jih nekateri ne potrebujejo so 

popolnoma zasedena 



Ulična vadba tudi uradno na Planini
 

Jeseni, natančneje, v petek, 11. septembra 2015
smo uradno odprli športni park za ulično vadbo. 

Park je slovesno otvoril Boštjan Trilar, župan 
Mestne občine Kranj. Otvoritve so se udeležili tudi 
Milan Rogelj, ravnatelj Osnovne šole Jakoba 
Aljaža, demonstratorji centra Be Fit – Be Smart, 
lokalni športniki in drugi. Namen prireditve je bila 
predstavitev prvin ulične vadbe (street-workout), 

zato so udeležencem prireditve demonstratorji 
pokazali, kako se orodja pravilno uporabljajo. 

Prijetno sta nas presenetila tudi župan in ravnatelj,
ki sta se pomerila v številu vzgibov. Zmagal je 
slednji.

Vse krajane in krajanke ter vse ostale zainteresirane 
vabimo, da se tudi sami preizkusite v vadbi z lastno 
težo. Starost sploh ni pomembna. Gre za to, da smo 
aktivni, s tem pa tudi mlajšim generacijam dajemo 
zgled, jih spodbujamo k zdravemu načinu življenja 
in seveda skrbimo za boljšo kakovost življenja.

________________________________________

V bivši »Trgovski« šoli je 
Kovačnica
Mestna občina Kranj je v sodelovanju z Regionalno
razvojno agencijo za Gorenjsko v Kranju uredila 
prostor imenovan Kovačnica.  Prostor je namenjen 
delu, druženju, izmenjavi  in uresničevanju idej, 
nahaja pa se v nekdanji trgovski šoli na
Župančičevi ulici 22. Kranj je s tem dobil svoj 
coworking  prostor,  ki bo bodočim mladim  
kranjskim podjetnikom, ki že imajo ideje , nimajo 
pa ustreznih prostorov in ne znanja, da bi iz ideje 
nastal produkt, ki bi ga lahko plasirali na tržišče, 
ponudil možnost, da z njihovo pomočjo podjetniške 
ideje ugledajo luč sveta. Kovačnica je odprta  vsak 
dan od 9. do 19. ure. Za delo jo lahko izkoristi vsak 
brez predhodne registracije ali najave .

Vse do konca decembra je bila uporaba Kovačnice 
brezplačna. Od januarja dalje je cena za uporabo 
minimalna, ker so ravno nizki stroški posredno tisti, 
ki vplivajo na manjše tveganje na začetku 
podjetniške poti. Reševanje prostorske stiske je ena 
od pozitivnih možnosti, zelo pomembno pa je, da se 
bodo tu srečevali in sodelovali mladi podjetniki z 
idejami in pravo motivacijo.                                                                         

                                                              D.K.F., S.M.

________________________________________

V Kovačnici uporabniki lahko uporabljajo  
brezžično povezavo, tiskalnike  in  skenerje. V šoli 
sta urejana dva sodobno opremljena prostora, ki sta 
namenjena skupinskemu delu in se nahajata v 
prvem nadstropju. V Kovačnici je na voljo dvajset 
mest, ki so namenjena tistim, ki imajo ideje, si 
želijo ustvarjati, a za to nimajo ustreznih pogojev.  
Obiskovalcem kovačnice sta na voljo tudi dva 
prostora, ki se lahko uporabljata za sprostitev in 
neformalno druženje. Manjši prostor bodo oddajali 
za predavanja, predstavitve in sestanke.

Vsak dan je v Kovačnici prisoten mentor, ki 
mladim podjetnikom lahko svetuje glede reševanja 
začetnih podjetniških težav . 

Koliko in kako je in bo Kovačnica prispevala k 
novim idejam in uspehu bodo povedali  njeni 
uporabniki.

  

               



 
 NEZAVEZUJOČA ANKETA O UGOTAVLJANJU INTERESA ZA PRIDOBITEV GARAŽNEGA 

BOKSA V PODZEMNI GARAŽI V OBLIKI JAVNO- ZASEBNEGA PARTNERSTVA V KS 
PLANINA in KS HUJE 

 
Spoštovani stanovalci! 

Problematika mirujočega prometa na območju, 
kjer so večstanovanjske zgradbe, je tako 
pereča, da se je mesta občina Kranj odločila 
opraviti anketo. Z anketo želimo ugotoviti interes 
stanovalcev za pridobitev garažnega boksa z 
shrambo v podzemni garaži, ki bi se jo zgradilo 
na zemljišču v lasti Mestne občine Kranj. To je 
ena od aktivnosti, ki se je začela na pobudo 
Župana in Krajevnih skupnosti Mestne občine 
Kranj (v nadaljevanju: MOK). 

MOK pri pripravi celostne prometne strategije 
preverja možne variante urejanja mirujočega 
prometa v soseski Planina.(nadgradnja 
obstoječih parkirnih mest na račun zelenic med 
bloki, gradnja podzemnih garaž, gradnja 
plačljivega parkirišča izven soseske, uvedba 
modre cone z dovolilnicami,…) 

Način izgradnje podzemnih garaž je mišljen v 
obliki javno - zasebnega partnerstva (v 
nadaljevanju: JZP). Javni partner bi bila MOK, ki 
bi zagotovila brezplačno zemljišče v obliki 
stavbne pravice, zasebni partner pa bi bil izbran  
preko javnega razpisa. Po sklenitvi pogodbe o 
JZP med MOK in izbranim zasebnim partnerjem, 
bi zasebni partner zgradil podzemno garažo in 
posamezno garažno mesto prodal okoliškim 
stanovalcem. Poleg tega bi MOK zagotovila 
umestitev teh objektov (podzemnih garaž) v 
ustrezne prostorske akte. 

Ena od uvodnih aktivnosti je tudi evidentiranje 
morebitnih kupcev garažnih mest v morebitni 
bodoči podzemni garaži na območju 
večstanovanjskih zgradb. V ta namen je 

priložena anketa, s katero želimo ugotoviti 
interes stanovalcev s tega območja za nakup 
garažnega mesta v predlagani podzemni garaži. 
Začetek gradnje je odvisen od priprave 
projektne dokumentacije. 

Z izgradnjo podzemnih garaž bi pridobili veliko 
zelenih površin, kar bi bistveno nadgradilo 
bivalne pogoje za življenje v soseski Planina. 

   vir: www.tripadvisor.co.uk 
 
Vsi, ki želite izpolniti anketo in sodelovati v tem 
projektu, imate vrsto vprašanj. Eno od vprašanj 
je verjetno tudi višina zneska, ki bi bremenil 
posameznega bodočega kupca - etažnega 
lastnika. Groba ocena je, da bi bila cena za eno 
garažno mesto z shrambo od sedem (7) do 
dvanajst (12) tisoč evrov, odvisno od velikosti 
podzemne garaže in zahtevnosti gradnje.  

Prilagamo anketni list in vas prosimo, da 
izpolnjenega izročite vašemu koordinatorju bloka 
ali pošljete ali prinesete, v roku enega tedna 
(vržete v nabiralnik), na sedež KS Huje ali KS 
Planina, Cesta 1. Maja 5,  Kranj. 

 

Anketni list je objavljen tudi na spletni strani 
(https://www.1ka.si/a/80387) kjer vas 
seznanjamo z vsemi aktivnostmi v naši krajevni 
skupnosti. Anketni list nam lahko pošljete tudi po 
elektronski pošti na naslov info@kshuje.si ali 
info@ksplanina.si 

Vsi zbrani podatki bodo namenjeni izključno za 
potrebe ankete. 

 

 

 

                                                      



ANKETA O UGOTAVLJANJU INTERESA ZA PRIDOBITEV GARAŽNEGA BOKSA V 
PODZEMNI GARAŽI V OBLIKI JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA V KRAJEVNI 
SKUPNOSTI HUJE (anketa je nezavezujoča) 

 
 

 
Ime                         Podpis: 

Priimek        

Naslov:        

Telefon:   ____________________________________ 

Email:      _____________________________________ 

 
1. Sem zainteresiran/a za garažno mesto z manjšo shrambo  v podzemni garaži. 

  
  odprti garažni boks z manjšo shrambo   
 
  odprti garažni boks brez manjše shrambe 
 
□ zaprti garažni boks  
 

2. Način plačila: 
  
□ na obroke   
 
□ z enkratnim plačilom   
 
□ drugo: _______________ 
 

3. Okvirni znesek, ki sem ga pripravljen plačati za garažno mesto 
  

□ 7.000 – 9.000 evrov   
 
□ 10.000 – 12.000 evrov 
 
□  ___________   evrov 
 

4. Vaš komentar: _____________________________________________ 
 
                                      _____________________________________________ 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Anketni list izpolnite tako da pred ustreznimi odgovori prečrtate () kvadratek oziroma vpišete besedilo 
Izvajalec ankete se zaveda pomembnosti varovanja zasebnosti in deluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
Sodelovanje v anketi je prostovoljno, nezavezujoče in brezplačno !

Prosimo, da izpolnjen anketni list izročite vašemu koordinatorju bloka ali pošljete ali prinesete (vržete v 
nabiralnik), v roku enega tedna, na sedež KS Huje ali KS Planina, Cesta 1. Maja 5, Kranj 

 

 



Sprejem prvošolčkov med aljaževce

V četrtek, 26. 11. 2015, je bila na šoli prireditev ob 
sprejemu prvošolcev med aljaževce. Prvošolci so 
prikazali, da znajo lepo plesati, peti, reševati uganke in 
igrati na Orffove inštrumente. Metuljček, pikapolonica 
in murenček so pokazali, da so tudi dobri igralci, naš 
Aljažek pa je spretno vodil celo prireditev. 

Še posebej svečano je bilo pri zaprisegi, ko so vsi v en
glas pritrdili, da bodo pravi aljaževci, ki se držijo 
dogovorjenih pravil. Na koncu je zadonela še Aljažkova 
himna, ki so jo prvošolčki zapeli prav ponosno in veselo. 
Ravnatelj je novim aljaževcem čestital in jih pohvalil za 
izvedbo prisrčne in lepe prireditve.

Tatjana Murovec 

 

 



                                                                                          
 
 
 

 OČISTIMO KRANJ   

  
 

Spoštovani, vabimo Vas na tradicionalno čistilno akcijo 

OČISTIMO KRANJ 2016 – Kranj ni več usran, ki jo 
organizira Zveza tabornikov občine Kranj. 
 
Akcija bo potekala v soboto, 2.4.2016 s pričetkom ob 9. 
uri na Glavnem trgu.  
 
Čistila se bodo področja mestne občine Kranj in kanjon 
reke Kokre. To je okolje, v katerem in s katerim živimo 

vsak dan. 
 
Vabimo Vas, da se udeležite akcije in s tem pripomorete 

k čistejšemu okolju, v katerem živite. 
 
Če se boste odločili za čiščenje področja, ki obsega vašo 

Krajevno skupnost ali vaše področje delovanja, nam  to 

prosim sporočite na spodnji elektronski naslov, da 

uskladimo podrobnosti. 
 
Če se boste odločili za udeležbo preko Zveze tabornikov 

občine Kranj, le to potrdite do torka, 9.3.2016 vodji 
akcije Klemenu Marklju na elektronski naslov: 
ocistimokranj@gmail.com. V primeru, da se boste v 
akciji pridružili Svetnikom in Svetnicam Krajevnih 

skupnosti Planine ali Huj, udeležbo sporočite na 

elektronski naslov. info@ksplaninakr.si ali 
info@kshuje.si. 
  
 
Ob pravočasni prijavi bomo  poskrbeli za zaščitna 

sredstva, vrečke za smeti in malico.  
Obljubljamo vam zanimiv dan, ki ga boste preživeli v 

naši družbi. 
 
 
Za Zvezo tabornikov občine Kranj     Krajevna skupnost Planina                 Krajevna skupnost Huje 
Klemen Markelj, vodja akcije            Janez Kovačič, predsednik Sveta        Sonja Mašić, predsednica Sveta  
 

Z naravo k boljšemu človeku! 

 
 

VABILO NA SOBOTNE URICE V ČARNI TOVARNI 
KS HUJE IN KS PLANINA 

 
V februarju začnemo s ciklusom ustvarjalno-igralnih uric za otroke v prostorih 
naših KS. Pod mentorstvom Jadranke Završnik, izkušene vodje otroških delavnic,  
bodo otroci samostojno ustvarjali, prisluhnili pravljicam in se razmigali v igri. 
Vsako soboto od 10-12 ure bo poskrbljeno za zanimivo dogajanje, smeh in zabavo.  
 
Prisrčno vabljeni na druženje v Čarni tovarni! Zima bo letos zanimiva! 



Knjižnica – dnevna soba mesta 

Moderne knjižnice so veliko več kot le prostor za knjige. 
Postajajo priljubljen prostor za srečevanja in 
izobraževanja. Mestna knjižnica Kranj je s pestrim 
naborom prireditev, izobraževanj, dogodkov in kotičkov 
za sprostitev postala »dnevna soba mesta« - kraj, kjer se 
izmenjujejo misli, pogledi in izkušnje, se širijo obzorja in 
spočije hiteča duša.
Slika: Odprtje razstave

Po selitvi knjižnice v nove prostore leta 2011 je Mestna 
knjižnica Kranj ponudbo močno razširila. Poleg izposoje 
knjig in drugega gradiva si lahko v knjižnici ogledamo
različne razstave, prisluhnemo  predavanjem, si ogledamo 
predstavo ali film, se udeležimo bralnega srečanja in 
pokramljamo o prebranih knjigah. Otroci lahko 
prisluhnejo pravljičarju, preizkusijo spretnost svojih 
prstov in ustvarijo zanimive izdelke, se izobražujejo in še 
in še.

Ker je branje temelj znanja in kulture, veliko dela v 
knjižnici namenjajo njegovemu spodbujanju. Branje je 
veščina, ki jo izpopolnjujemo vse življenje. Je osnovni 
pogoj funkcionalne pismenosti, zmožnosti posameznika, 
da razvija svoja znanja in spretnosti in aktivno sodeluje v 
vseh življenjskih dejavnostih, v osebnem, delovnem in 
širšem družbenem okolju. Zato knjižnica dejavno 
spodbuja in razširja bralno kulturo z različnimi izvirnimi 
projekti in akcijami:  
______________________________________________ 

Do meseca maja bomo imeli nov, urejen 
prehod za pešce

Skupen problem štirih Krajevnih skupnosti je bil dolgo 
vrsto let prehod za pešce od Planeta Tuš proti hlevom v 
Hrastju, kjer poteka sprehajalna pot, ki jo naši krajani 
zelo radi uporabljajo. Večletna prizadevanja  Svetov KS 
in Mestne občine Kranj so končno obrodila sadove in 
pereči problem bo kmalu stvar preteklosti. Naš župan g. 
Boštjan Trilar nam je namreč sporočil spodbudno novico: 
»Do maja 2016 bo v bližini trgovskega centra Tuš Planet 
v Kranju urejen nov, semaforiziran prehod za pešce, ki ga 
bomo uredili  v bližini križišča ceste Boštjana Hladnika s 
cesto Rudija Šeliga. Nov prehod bo potekal čez Cesto 
Boštjana Hladnika in občanom omogočil varnejše 
prečkanje ceste. Dograjene bodo tudi površine za pešce 
(pločnik in čakališče), na levi strani v celoti in deloma na 
desni strani ceste, kakor bo tudi urejena ustrezna 
osvetlitev.« Mestna občina Kranj je na direkcijo  

Slika: Ogrevanje publike pri improvizacijski predstavi 

 mednarodno nagrajen projekt bralnih srečanj Modro 
brati in kramljati,  

 akcije, s katerimi spodbujajo branje del slovenskih 
avtorjev Štirje letni časi branja, 

 akcija, s katero spodbujajo branje v družinah z 
otroki, ki še niso samostojni bralci Družinsko branje,  

 kviz, s katerim spodbujajo bolj poglobljeno branje 
pri otrocih Kviz Modrega psa. 

Slika: Ogrevanje publike pri improvizacijski predstavi 

Kaj vse se v knjižnici dogaja, lahko spremljate na spletni 
strani www.mkk.si. Mesečni napovednik lahko naročite 
tudi na vaš e-poštni naslov, tiskanega pa vam brezplačno 
pošljejo na dom. 

V Mestni knjižnici Kranj se vedno kaj dogaja, zato vas 
knjižnica prijazno vabi, da se ji pridružite v dnevni sobi 
mesta. 

Nina Svetelj, Mestna knjižnica Kranj

 
                                                                                 
 
_________________________________________ 

Republike Slovenije za 
ceste že naslovila 
predlog ureditve, ki so 
ga na direkciji podprli 
in potrdili. Kmalu bo 
Kranj bogatejši za nov, 
sodoben prehod za 
pešce, prebivalci pa bolj 
varni pri prečkanju.«

Projekt bi moral biti 
financiran s strani države, saj je cesta preko katere bo 
urejen prehod v državni lasti. V kolikor nam to ne bo 
uspelo bo ureditev, po besedah župana,  financirala 
Mestna občina Kranj.  Postopek je dolgotrajen, 
predvidoma bo do celotne ureditve preteklo še pol leta, 
toda veselimo se, saj bo ta kritičen del ceste, ki je tako 
pomemben, urejen in varen  za vse nas, ki se radi 
sprehajamo v naravi. 
                                                                  Sonja Mašić  



49. obletnica pobratenja z mestom Amberg v Nemčiji 
 

Kranjski strelci in predstavniki Mestne občine 
Kranj so konec meseca septembra 2015 
odpotovali na tradicionalno srečanje v 
Amberg.  

Ekipo, ki je bila sestavljena iz petnajstih 
strelcev je vodil Franci Strniša, predsednik 
Občinske strelske zveze Kranj, pri delu pa sta 
mu pomagala Rajko Rozman, sekretar, in Tone 
Markič, vodja strelcev. Delegacijo Mestne 
občine Kranj so sestavljali Boris Vehovec, 
podžupan, Sonja Mašić, predsednica komisije 
za medobčinsko in mednarodno sodelovanje in 
Igor Kalabić iz kabineta župana. 

Sprejem in druženje sta bila prisrčna, saj 
strelski društvi sodelujeta že 49 let. Druženje je 
preraslo v lepa in iskrena prijateljstva. Vse to 
je bilo možno občutiti ob tem, ko nas je mestna 
straža sprejela pred Wingershofenskimi vrati in 
nas v sprevodu z bobnanjem pospremila vse do 
mestne hiše. Tam nas je sprejel in pozdravil 
Mihael Cerny, nadžupan mesta Amberg, 
skupaj s predstavniki mesta in strelci. Našo 
ekipo je pred strelskim domom pričakal velik 
napis dobrodošlice v slovenskem jeziku, 

pozdravni 
govor pa 
je 
pripravil 
Werner 
Koller, 
njihov 
vodja.   

Druženje je bilo namenjeno predvsem 
strelskemu tekmovanju, kjer so se tekmovalci 

pomerili v dveh disciplinah. Deset strelcev iz 
vsake ekipe je tekmovalo z zračno puško in pet 
z zračno pištolo.  Najboljši pri streljanju z 
zračno pištolo so bili Kranjčani s 1.424 krogi 
proti 1.402 pristreljana kroga ekipe Amberga. 
Med našimi so se najbolj izkazali Jure Frelih, 
Franci Petrnel in Andrej Kne. V streljanju z 
zračno puško je bila boljša ekipa domačinov z 
2.936 pristreljanih krogov, naša ekipa pa jih je 
pristreljala 2.883. Najboljši posameznik je bil 
domačin Engelbert Sperber, drugi pa Kranjčan 
Luka  Podjet. Naša ekipa je imela v svojih 
vrstah nekaj mladih strelcev in eno strelko. 
Med strelci ekipe iz Amberga pa je kar veliko 
žensk, ki se s tem športom ukvarjajo vrsto let.
Upajmo, da se situacija kmalu spremeni tudi v 
naši ekipi.

 V letu 2016 bo minilo 50 let od prvega 
kontakta predstavnikov obeh mest in strelskih 
društev. Prav strelski šport je bil povezovalna 
nit med mestoma Amberg in Kranjem. Strelski 
društvi sta uspeli povezati mesta, posameznike 
in društva.   

Gostitelji so nam omogočili ogled bližnje 
cerkve, s katere je odličen razgled na mesto in 
degustacijo piva v poznani lokalni pivovarni. 
Na zaključni prireditvi je bila želja vseh
ohranitev in okrepitev   dolgoletnega 
sodelovanja tudi na ostalih področjih kot so 
gospodarstvo, kultura in sociala. Ob tej 
priložnosti sta bili Franciju Strniši in Rajku 
Rozmanu podeljeni srebrni znački strelskega 
društva Kleinraigering kot znak za posebne 
zasluge povezovanja dveh strelskih kolektivov. 

S.M. 



Žabji princ (ljudska pravljica, prevedel in priredil Bruno Tobin)

 
Za devetimi gorami in devetimi vodami je živel kralj, ki je imel devet hčera. Vse 
so bile lepe, a najmlajša je bila najlepša. Bila je tako lepa, da je bilo še sonce, ki 
je že marsikaj videlo, vselej očarano, kadar se je postavila pred sončne žarke.  
V bližini gradu, kjer je živela, je bil prostran in temačen gozd, sredi katerega je 
stal mogočen hrast, ki je delal senco majhnemu vodnjaku.  
Kadar je bilo vroče, se je lepa princesa rada hladila v senci mogočnega hrasta. 
Dolgčas je ponavadi preganjala s svojo zlato kroglico;najraje jo je metala v zrak 
in potem skušala ponovno ujeti. 
 
Nekega dne pa se je zgodilo, da zlata kroglica, ki jo je zalučala v zrak, ni 
pristala v njenih rokah, temveč v vodnjaku, ki je bil tako globok, da če bi 
pogledal iz njegovega dna navzgor, bi sredi belega dne videl nebo polno zvezd. 
Princesa je lahko le nemočno opazovala, kako njena igrača izginja v globini.  
Pričela je jokati, saj je imela zlato kroglico, ki ji v vsem kraljestvu ni bilo enake, 
že od malih nog, sedaj pa jo je za vedno izgubila v globokem vodnjaku.  
Nenadoma pa je jokanje prekinil glas, ki je rekel: "Čemu bridke solze, kraljeva 
hči? Vodnjak je vendar že dovolj poln." 

Princesa je pogledala naokrog, da bi videla, od kod prihaja glas, in zagledala 
žabona, ki je nad gladino držal svojo debelo sluzasto glavo. 
 "Fuj," je rekla. "Ti mali, sluzasti čofotač! Si ti pravkar spregovoril?" 
"Jaz in nihče drug," je odgovoril žabon. "Kako čudno, nikoli še nisem slišala 
žabe govoriti," je rekla princesa. "Če te že zanima, jočem za svojo zlato 
kroglico, ki mi je padla v vodnjak." 

 
"Ne joči več," je odvrnil žabon, "lahko ti pomagam. Ampak, kaj bom dobil v zameno, če ti prinesem kroglico."  
"Karkoli ti srce poželi, dragi žabon," se je razveselila princesa. "Moje obleke, moj nakit, lahko tudi zlato krono, ki jo nosim v laseh." 
 "Obleke, nakit in krone me ne zanimajo," je rekel žabon. "Ampak, če me boš ljubila, če mi boš delala družbo, če mi boš dovolila sedeti s 
tabo za mizo, jesti iz tvojega zlatega krožnika, piti iz tvoje zlate čaše, če bom lahko spal v tvoji postelji – če in samo če mi boš vse to 
obljubila, potem se bom potopil na dno vodnjaka in ti prinesel zlato kroglico."  
"Vse obljubim, vse," je rekla princesa s figo v žepu, "samo prinesi mi kroglico."    Takoj, ko je slišal obljubo, se je žabon potopil. Čez nekaj 
minut je bila zlata kroglica na suhem.  
Kraljeva hči se je nadvse razveselila svoje čudovite igrače; pograbila jo je in takoj stekla proč. Žabonu se ni niti zahvalila, kaj šele, da bi 
izpolnila, kar je obljubila.  
"Počakaj! Počakaj!" je za njo klical žabon. A zaman. Princesa je odvihrala domov in že na pol poti čisto pozabila svoje obljube ter ubogega 
žabona.  
Naslednji dan, ko je s kraljem in dvorjani sedela za mizo ter jedla iz svojega zlatega krožnika, je bilo slišati, kako nekaj čofotajoč prihaja po 
marmornih stopnicah. In ko je čofotanje prenehalo, je potrkalo na vratih.  
"Najmlajša kraljeva hči, odpri vrata!" je rekel glas za vrati.  
Princesa je vstala, da bi pogledala, kdo jo kliče, ampak ko je odprla vrata in zagledala žabona, jih je brž zaloputnila nazaj ter se precej bleda 
vrnila k mizi. 
Kralj je opazil njeno vznemirjenost, zato je vprašal, kdo je bil. Da ni morda kak velikan pred vrati, ki bi jo želel ukrasti.  
"Ne, ne," je rekla. "Ni velikan, samo sluzast žabon je."  
"In kaj hoče žabon?" je vprašal kralj.  
Princesa mu je razložila, kako je prejšnji dan izgubila svojo zlato kroglico in kako ji je žabon pomagal. Povedala je tudi, kaj vse mu je 
obljubila. "Nikoli si ne bi mislila, da bo dejansko zahteval obljubljeno. Saj je vendar žabon, ki cele dneve čofota po vodi," je dejala.  
Tisti trenutek je vnovič potrkalo in glas za vrati je rekel: "Najmlajša kraljeva hči, odpri vrata! Ali si pozabila na svoje obljube pri globokem 
vodnjaku?"  
Kralj je tedaj s trdnim glasom rekel: "Obljuba dela dolg. Spusti ga noter!"  
Brez, da bi kaj rekla, je princesa vstala in odprla vrata. Žabon ji je poskakujoč sledil nazaj do njenega stola in takoj, ko je sedla, rekel: "Dvigni 
me." Obotavljala se je, zato jo je kralj strogo pogledal.  
Ko je bil žabon na mizi, je rekel: "Potisni krožnik malce bliže, da bova lahko skupaj jedla." Čeprav nerada, je tako storila. 
Žabon je užival v večerji, že dolgo ni tako dobro jedel, princesi pa grižljaji niso šli v slast. 
Ko se je žabon dodobra nasitil, je rekel: "Utrujen sem. Odnesi me sedaj v svojo sobo, da bova skupaj spala na tvoji postelji?"  
Ob teh besedah je princesa zajokala. Misel, da bi spala z mrzlim, sluzastim bitjem, jo je strašila in vznemirjala. Toda kralj ji ni dovolil, da bi 
prelomila obljubo, zato je previdno prijela žabona z dvema prstoma in ga odnesla v svojo sobo.  
Tam ga je odložila v kot, toda takoj, ko je legla v posteljo, je priskakljal do nje in rekel: "Tako sem utrujen, da bom gotovo dobro spal. Dvigni 
me na posteljo ali pa te zatožim očetu."  
Te besede so princeso strašno razjezile. Besna je zgrabila žabona in ga z vso močjo zalučala v steno. Tedaj pa se je zgodilo nekaj 
nepričakovanega - žabon se je spremenil v postavnega princa. 
Izkazalo se je, da je princesa s svojim dejanjem izničila urok, ki ga je lepemu princu namenila hudobna čarovnica. Ta ga je zahrbtno začarala 
v žabona in le kraljeva hči, ki mu bo izkazala najmočnejša čustva, najsi bodo to čustva ljubezni ali sovraštva, je lahko pretrgala urok. Princesa 
je to nevede storila in princ je bil osvobojen.
Med njima je takoj vzklila ljubezen. Z očetovim dovoljenjem sta se zaročila ter kmalu zatem odpotovala v prinčevo kraljestvo. 
Tam so se ju vsi zelo razveselili in jima priredili velikansko zabavo, ki je trajala tri dni in tri noči. Hudobna čarovnica, ki je iz zraka videla 
prihajati kočijo z mladima zaljubljencema, pa je tako osupnila, da je padla z metle in si zlomila nogo. 
 



Vse kar izgubimo ni nujno izguba, 
kvečjemu pridobitev

Moje ime je Andrej 
Barjaktarević. Sem Kranjčan, 
študent grafičnih in 
interaktivnih komunikacij na 
Naravoslovnotehniški fakulteti 
v Ljubljani. Grafično 
oblikovanje me zelo veseli tudi 
v prostem času, predvsem 
fotografija, video, pa tudi 

oblikovanje spletnih strani in izdelava brošur. 

Poleg študija zelo veliko časa posvečam športu in 
zdravi prehrani. Pri tem mislim na ohranjanje 
svojega zdravja in dobrega počutja.
Ampak ni bilo vedno tako. Še na začetku leta 2014 
sem bil 130-kilogramski dvajsetletnik, z velikim 
odporom do česarkoli povezanega s športom!
Prehrani sploh nisem posvečal velike pozornosti.

Potem pa sem prišel do razpotja. Odločil sem se za 
spremembo. 
V to spremembo svojega načina življenja sem vložil 
veliko. Ves svoj čas in energijo. Včlanil sem se v 
fitnes, sam sem si začel pripravljati obroke in prvi 
rezultati so bili hitro vidni. Ravno to me je potem 
motiviralo, da sem šel naprej. Kilograme sem 
izgubljal zelo hitro, počutil sem se neprimerno 
boljše, pridobil sem večjo samozavest in postal bolj 
zadovoljen s samim seboj. 

__________________________________________ 

Ni hao, Vrtec Sonček na Kitajskem!

Letos je v našem vrtcu še posebej zanimivo, saj 
gostujemo kitajsko študentko Cui Ting Ting.

Cui Ting Ting se z nami igra in nam poje pesmi. 
Skupaj smo se naučili kitajsko otroško pesem Zhao 
peng you. Z njo se pogovarjamo v kitajščini in 
angleščini. 

V prvem tednu smo se naučili že kar nekaj kitajskih 
fraz in izrazov: Xie xie (Hvala.), Ni hao (Živijo!), 
Zai jian (Adijo!), Wo yao chi fan le (Dober tek.). 
Preko fotografij in zgodb bomo spoznali njeno 
domovino.  

Danes nam je pokazala, kako jemo riž s kitajskimi 
paličicami.

Tudi vam lahko uspe! 
Začel sem s standardnim 
jedilnikom. Osredotočil sem 
se predvsem na beljakovine 
in pojedel dovolj zelenjave, 
predvsem za kosilo. Čez dan 
sem pojedel še nekaj sadja 
in sevedal pazil tudi na 
maščobe in vlaknine. 
Ključno je bilo, da z 
ničemer nisem pretiraval. 
Pil sem vodo ali nesladkan 

čaj in pazil na
hidracijo, predvsem ob treningih. Seveda sem se 
tudi prekršil, kar je celo zaželjeno, saj telo potrebuje 
vzpodbudo pri metabolizmu. Ampak paziti je treba, 
da se pregrešimo samo enkrat tedensko.

Kar se treningov tiče, sem izbral tiste, ki so mi 
najbolj ustrezali. Ni me bilo strah vprašati koga v 
fitnesu, kako se neka vaja izvaja ali uporablja 
posamezna naprava. Vsi vedno začnemo na začetku, 
zato naj tudi vam ne bo nerodno vprašati za nasvet. 
Dobra alternativa so tudi skupinske vadbe, kjer 
dobimo natančna navodila, kako se izvaja 
posamezne vaje, sodeluješ v skupini, pa še zabavno 
je.  

Meni je na tak način uspelo. Danes, več kot leto dni 
po začetku, tehtam 40 kilogramov manj in počutim 
se tako dobro, kot še nikoli. Moje življenje je 
dejansko postalo zdravo življenje in upam, da se bo 
v tej smeri odvijalo še naprej. Obenem pa tudi rad 
delim svojo zgodbo, pomagam, kadar le lahko, 
predvsem mladim. Na zdravem načinu življenja 
bom delal še naprej. Svojo prihodnost vidim tudi na
tem področju, saj ko enkrat začneš in vidiš razliko, 
ne moreš nehati.

Andrej Barjaktarević
__________________________________________ 

Mi pa smo Cui Ting Ting peljali po našem Kranju. 
Vendar je bil en sam sprehod prekratek, da bi ji 

pokazali vse naše 
lepote.  

Naučili smo jo 
tudi že nekaj 
slovenskih besed: 
hvala, prosim, ime 
mi je ... 

Hvala Cui Ting 
Ting, da si z nami. 

Vzgojiteljice 
 in otroci  
Vrtca Sonček






