


 
 

 

1 

Pomembni podatki: 

Vzdrževanje občinskih cest, 

avtobusnih postaj in pluženje : 

Mestna občina Kranj, Urad za 

gospodarstvo in gospodarske javne 

službe G. Aleksandar Delić tel. št. 04 

237 31 40,  Tajništvo tel.: 04 237 31 

40 e-mail: aleksandar.delic@kranj.si  

Pluženje, komunala-operativa:               

Janez Lukan tel. št.: 04 281 13 52 in 

mobitel št.: 041 649 461 e-mail:  

jlukan@komunala.si  

Javna razsvetljava, otroška igrišča, 

obrez dreves na javnih površinah : 

Mestna občina Kranj, Urad za 

gospodarstvo in gospodarske javne 

službe Ga. Nataša Žibert  tel. št.: 04  

237  31 96, Tajništvo tel.: 04 237 31 

40        e-mail: natasa.zibert@kranj.si  

 

Medobčinski inšpektorat:  

Medobčinski inšpektorat Kranj kot 

upravni in prekrškovni organ 

opravlja naslednje naloge: 

- Opravlja nadzor nad izvajanjem 

državnih in občinskih  predpisov, s 

katerimi občine ustanoviteljice 

urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti 

in 

zadeve  iz prenesene pristojnosti z 

države na občino, spremlja, analizira  

in podaja predloge za izboljšanje 

stanja na področjih, ki jih 

nadzira,vodi upravni postopek na 

prvi in drugi stopnji s področja 

Medobčinskega inšpektorata, 

- pripravlja in izvaja proračun za 

področje Medobčinskega 

inšpektorata 

- pripravlja strokovne podlage in 

razpisno dokumentacijo za javna 

naročila za področje Medobčinskega  

Inšpektorata.

ČLANI SVETA KS 
PLANINA 

Predsednik, Janez Kovačič 

Podpredsednik,  Edvard Tepina 

Članica, Marija Smeh 

Članica, Hilda Zaletel 

Član, Sandi Ržen 

Članica, Damjana Kocjanc Fajfar 

Član, Bojan Pirc 

ČLANI SVETA KS HUJE 

Predsednica, Sonja Mašić 

Podpredsednik, Sebastjan Tofaj 

Član, Zvonko Bizjak 

Članica, Sanja Čaglić 

Članica, Halida Muratagić 

Član, Gregor Belovič 

Članica Aleksandra Kuharič 

 

 

 

 

Kontaktne številke in e-

naslovi: 

 

Vodja Medobčinskega 

inšpektorata in redarstva 

Kranj, g. Mitja Herak:            

tel. 04  237 33 59                                  

e-mail.: 

mitja.herak@kranj.si  

Inšpektor, Barbara 

Metelko:                                   

tel. 04 237 32 16                            

e-mail: 

barbara.metelko@kranj.si 

                                                             

Inšpektor, Slavka Remic:                      

tel. 04 237 33 56                                                   

e-mail: 

slavka.remic@kranj.si                                                                                          

Inšpektor, Robert Zadnik:                          

tel. 04 237 33 61                                        

e-mail: 

robert.zadnik@kranj.si 

 

Vse etažne 

lastnike prosimo, 

da v zimskem 

času poskrbijo za 

čiščenje snega in 

odstranjevanje 

ledu pred vhodi v 

svoje stavbe. 
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Medobčinsko redarstvo:

Delovno področje in naloge Medobčinskega redarstva kot 

službe v sestavi inšpektorata  določa zakon ali na podlagi 

zakona izdan občinski predpis .  

- nadzoruje in zagotavlja pogoje za varen in neoviran 

cestni promet v naseljih ,  

- varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah 

zunaj naselij, vzdržuje javni red in mir,  

- skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih 

in drugih javnih površinah 

- varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščino, 

spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje 

stanja na področjih, ki jih nadzira, opravlja druge upravne 

in strokovne naloge s svojega delovnega področja. 

Krajani lahko nepravilnosti  prijavite tudi anonimno na 

Medobčinski inšpektorat Kranj, Slovenski trg 1, 4000 

Kranj, ali pa jih  prijavite preko Krajevne skupnosti  

(lahko tudi anonimno) , ki bo le to  posredovala dalje 

pristojni službi. (Prijava divjih odlagališč, nepravilno 

parkiranje, žive meje( ki zastirajo pogled na vozišče),  

zapuščena vozila na javnih površinah ipd.) 

              Tel. št.  04 237 32 10 

              e-mail: medobcinski.inspektorat@kranj.si         

 

 
 

 

 

Iz vsebine: 

• KRTKOVO IGRIŠČE 

• KR S KOLESOM 

• PRAZNIK KRAJEVNIH 

SKUPNOSTI 

• SMUČALIMBUS 

• MEMORIAL 

FRANCETA ŠKRABA 

• NOVA MOBILNA 

APLIKACIJA iKRANJ 

• ČISTILNA AKCIJA 
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Ne zamudite Smučalimbusa! 

Brezplačni avtobusni prevoz iz Kranja na Krvavec in nazaj vas pričakuje od četrtka 
do nedelje, med 15. decembrom in 17. marcem! 

  
Smučalimbus vas iz Kranja popelje do postaje kabinske žičnice na Krvavcu in po končanem 
smučanju nazaj. Vse kar morate narediti, je, da vozniku pokažite dnevno smučarsko 
vozovnico, ki jo kupite v kranjskem Turističnem informacijskem centru in na Avtobusni postaji 
Kranj.  
  

Vozni red: 
Smučalimbus vozi od 15. decembra 2016 do 17. marca 2017: 
- ob četrtkih, petkih, sobotah in nedeljah ob 8.30h iz Kranja in 16.55h iz Krvavca 
- ob sobotah, nedeljah, v času božično-novoletnih praznikov in zimskih počitnic pa tudi ob 
7.20h iz Kranja in ob 15.35h iz Krvavca. 
  

Trasa Smučalimbusa: 
Planina otok – Globus – Glavna avtobusna postaja Kranj – Vodovodni stolp – Primskovo – 
Plinarna – Šenčur – Šenčur na Jami – Šenčur šola – Srednja vas pri Šenčurju – Luže – 
Velesovo – Trata pri Velesovem – Češnjevek – Dvorje – Grad / Cerklje – Krvavec gondola 
  

Cene smučarskih kart/dnevne: 
32 € odrasli 
28 € seniorji / mladi do 19 let 
17 € dnevna otroci do 14 let 
  
Paket vsebuje smučarsko vozovnico, prevoz z avtobusom in čaj na smučišču. Ko se boste 
decembra vračali iz smučanja, pa le zavijte še v stari Kranj na druženje s prijatelji. 
Sprehodite se po mestu, opremljeni s smučarsko opremo, saj je Kranj vendar prestolnica 
slovenskih Alp! 
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Mestna občina Kranj ustvarja pogoje za 

vzpostavitev Pametne skupnosti Kranj.   Prvi 

rezultat ustvarjanja Pametne skupnosti Kranj je 

brezplačen Wi-Fi - KRANJopen . Na voljo je 

občanom in obiskovalcem našega mesta.      

 

Omrežje je že od začetka decembra na voljo 

vsakemu uporabniku brezplačno do dve uri 

dnevno, tako v mestu kot tudi v vseh 

krajevnih skupnostih. 

                 

Ker se približuje pričetek delovanja prvih novih 

storitev v Kranju, je pomembno zagotoviti 

možnost javnega dostopa do njih pod enakimi 

pogoji, na uporaben in priročen način.   

Čeprav se storitve mestne občine in zavodov 

nenehno izboljšujejo in postajajo  učinkovitejše 

in prijazne, kranjska občina ocenjuje, da je treba 

komunikacijske poti na območju občine 

vzpostaviti z uporabo sodobne tehnologije, saj 

le tako lahko zagotovi dostop do številnih 

zanimivih dogodkov in vsebin, ki  v nasprotnem 

primeru  ostajajo prezrti. 

Tako KRANJopen omogoča dostop do javnih 

storitev, interneta, elektronske pošte in 

družbenih omrežij. Uporabniki se morajo pred 

vpisom v omrežje KranjOPEN ,strinjati s 

pravili in pogoji porabe. Med dostopanjem do 

spleta morajo uporabniki upoštevati, da je v 

javnih mrežah varovanje podatkov 

onemogočeno. Zato naj vselej ustrezno varujejo 

osebne podatke in previdno ter odgovorno 

uporabljajo predvsem svoja gesla, številke 

plačilnih kartic in digitalne identitete. Na spletni 

strani www.kranj.si so na voljo uporabne 

informacije o omrežju wi-fi in zemljevid 

pokritosti. 

 

Kot ugotavlja župan Mestne občine Kranj 

Boštjan Trilar, je eden izmed pomembnih ciljev 

projekta Pametna skupnost Kranj, da se 

povezujejo vse dobre prakse in tehnologije v še 

boljšo storitev za občane, podjetja in 

obiskovalce občine Kranj. Odprto brezžično 

omrežje je le prvi korak na poti do 

učinkovitejšega dela javnih služb in zavodov, 

sodobnega odnosa z občani in vključenosti 

javnosti v odločanje.  

_________________________________________________________________________________       

                                                               

                                                                                

 

► Eno izmed pridobitev letošnjega leta 

obeležuje uvedba povsem nove 

avtobusne linije, ki se  pred vstopom na 

avtocesto v smeri Ljubljane ustavi tudi na 

nekaj postajah pri nas na Planini.  

Ta novost je izjemnega pomena predvsem za 

tiste, ki dnevno potujejo v Ljubljano zaradi 

šolanja, dela, in podobno.  

Za večjo preglednost smo se odločili, da na 

naslednji strani priložimo vozni red nove 

linije, da si ga lahko dodobra ogledate, ko 

boste načrtovali naslednji izlet v našo 

prestolnico, brez zamudnega sprehoda in 

hitenja čez mestno jedro, da bi ulovili svoj 

prevoz. 

 



AVTOBUSNE POVEZAVE PO AVTOCESTI NA 
    RELACIJI KRANJ PLANINA - LJUBLJANA

Kranj AP-Stolpnice-Likozarjeva-AVTOCESTA-Ljubljana AP 

Kranj AP
Kranj Globus

Kranj Stolpnice
Kranj OŠ S.Žagar
Kranj Novi dom
Kranj Likozarjeva
Kranj Ručigajeva K
Ljubljana Šentvid
Ljubljana Trata
Ljubljana Šiška
Ljubljana Tivoli
Ljubljana AP

Kranj Savska cesta

05:25
05:26
05:28
05:30
05:31
05:32
05:33
05:34
05:52
05:54
05:58
06:01
06:04

1 2 3
D* Š D*

06:25
06:26
06:28
06:30
06:31
06:32
06:33
06:34
06:52
06:54
06:58
07:01
07:04

07:25
07:26
07:28
07:30
07:31
07:32
07:33
07:34
07:52
07:54
07:58
08:01
08:04

4 5
Š Š

08:25
08:26
08:28
08:30
08:31
08:32
08:33
08:34
08:52
08:54
08:58
09:01
09:04

13:56
13:58
14:00
14:01
14:02
14:03
14:04
14:22
14:24
14:28
14:31
14:34

13:55

Š - Vozi v dneh šolskega pouka D* - Vozi ob delavnikih razen sobote

Ljubljana AP-AVTOCESTA-Likozarjeva-Stolpnice-Kranj AP

Ljubljana AP
Ljubljana Tivoli
Ljubljana Šiška
Ljubljana Trata
Ljubljana Šentvid
Kranj Ručigajeva K
Kranj Likozarjeva
Kranj Novi dom

Kranj Stolpnice
Kranj Savska cesta
Kranj Globus
Kranj AP

Kranj OŠ S.Žagar

08:30
08:33
08:36
08:40
08:42
09:00
09:01
09:02
09:03
09:04
09:06
09:08
09:09

15
15:03
15:06
15:10
15:12
15:30
15:31
15:32
15:33
15:34
15:36
15:38
15:39

:00

1 3

09:30
09:33
09:36
09:40
09:42
10:00
10:01
10:02
10:03
10:04
10:06
10:08
10:09

2
D* ŠŠ

16:30
16:33
16:36
16:40
16:42
17:00
17:01
17:02
17:03
17:04
17:06
17:08
17:09

4
D*

Š - Vozi v dneh šolskega pouka D* - Vozi ob delavnikih razen sobote

promet@alpetour.si   |   www.alpetour.si
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Krtkovo igrišče na Planini 
                                                                                       

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Predstavniki krajevnih skupnosti Planina in Huje so 

skupaj s stanovalci soseske, ki so sodelovali v 

delavnicah, s svojim delom prispevali k sedanji 

podobi igrišča.  Pred otvoritvijo sta   župan Boštjan 

Trilar in predsednica Krajevne skupnosti Huje Sonja 

Mašić zasadila še zadnje sadike ob igrišču, otroci pa 

so na delavnicah barvali kamenčke, preizkušali 

igrala, spoznavali ter sadili rastline. Še posebej so 

uživali ob čarovniških zvijačah čarodeja Romana. Za 

pogostitev so poskrbeli v OŠ Jakoba Aljaža in 

prostovoljci, ki sodelujejo v projektu celostne 

prenove soseske Planina. Župan se je v nagovoru 

zahvalil vsem sodelujočim stanovalcem soseske in 

svetnikom Krajevnih skupnosti ter podjetju Heinz 

Lackmann GmbH & Co. KG, ki je doniralo sredstva 

za nakup igral v imenu družbe Iskraemeco.  Vsem 

sodelujočim se je zahvalila tudi predsednica 

Krajevne skupnosti Huje Sonja Mašič. 

Pobudo za postavitev otroškega 

igrišča na lokaciji ob vrtcu Mojca  

smo pred dvanajstimi leti dali 

svetnice in svetniki obeh Krajevnih 

skupnosti (Planina, Huje), vendar 

pa vse  do konca leta 2014 v 

občinski upravi in ne v mestnem 

svetu ni bilo posluha.   

Že v predvolilnem času se je 

takratni kandidat za župana MO 

Kranj želel seznaniti  s 

problematiko naselja Planina, še 

posebej v KS Huje in KS Planina, 

ki sta glede na nastanek 

najstarejši. Z veseljem smo mu 

predstavili težave, ki nas pestijo 

(od pomanjkanja parkirnih mest,  

otroških igrišč…itd.) Vztrajali smo 

in naš trud je bil poplačan. Že v 

letu 2015 je bilo v proračunu 

zagotovljenih dovolj sredstev za 

odkup fitnesa na prostem, v letu 

2016 pa je proračun zagotavljal  

tudi sredstva za izgradnjo 

otroškega igrišča.   

Za igrišče je bilo izdelanih pet 

načrtov, za dva dobra in lepa je 

poskrbel svetnik KS Huje 

Sebastjan Tofaj, potem, ko smo v 

obeh svetih KS ugotovili, da v 

dveh načrtih niso zajeta všečna,  

prijetna in varna igrala za otroke 

med 1. in 12. letom starosti.  

Zadnji načrt je nastal skupaj z 

izvajalci projekta »Celostna 

prenova soseske Planina« . Za 

potrebe MO Kranj so izvajalci 

organizirali razne delavnice,  v 

katere so se vključili prebivalci 

naselja Planina. Tako je nastala 

končna podoba otroškega igrišča, 

ki smo ga zaradi številnih kupov 

zemlje poimenovali kar »Krtkovo 

igrišče«. 
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Na Hujah (ob 
cesti talcev)  in 
na parkirišču 

Čebelica  
postavljen 

sistem Kr-s-
kolesom 

 
 
 
V Kranju vzpostavljamo sistem izposoje 
koles. Eden od ukrepov za trajnostno 
mobilnost je tudi povečanje kolesarjenja, 
predvsem na ožjem območju Kranja. Zato 
smo se tudi v Kranju lotili projekta 
ponekod že priljubljenega sistema 
izposoje in deljenja koles. 
  
Sistem bo v začetku sestavljalo pet postaj 
in 25 koles. Infrastruktura je že  urejena. 
Uporabnikom  bo na voljo v prihodnji 
kolesarski sezoni. Postaje s kolesi bodo   

urejene v Šorlijevem naselju, pri Globusu, 
na Hujah pred mostom čez Kokro, na ob 
cesti talcev Planini in pri Športnem parku 
Kranj.  
 
Novo postavljeni sistem za izposojo 
koles Kr-s-kolesom, bo polno zaživel 
spomladi 2017. Skladno s Celostno 
prometno strategijo in načeli trajnostne 
mobilnosti je predvidena razširitev sistema 
z vsaj še dvema dodatnima postajama. Pri 
tem pričakujemo pozitivni vpliv na okolje z 
zmanjšanjem onesnaženja s CO2 ter 
zmanjšano potrebo po parkiriščih v samem 
mestnem jedru in ožjem središču. 
  
V okviru izposoje koles je predvidena letna 
članarina, ki se plača ob registraciji v 
sistem. Registracija v bo predvidoma 
mogoča v TIC-u (Turistično informacijskem 
centru) na Glavnem trgu v starem Kranju 
in na samih terminalih za enkratne 
uporabnike. 
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V Uradnem listu 

Republike Slovenije 

(RS) je bila 14. 

novembra 2002 

zapisana objava, s 

katero je tudi uradno 

začel veljati Zakon 

o uporabi 

slovenskega znakovnega jezika, s katerim je 

slovenska gluha skupnost po dolgoletnih 

prizadevanjih dočakala uveljavitev kretenj in s 

tem enakost znakovnega s slovenskim jezikom. 

Natanko 12 let pozneje je vlada RS 14. 

november razglasila za Dan slovenskega 

znakovnega jezika, kar je zagotovo tehten 

razlog, da na tak pomemben dan tudi širšo 

javnost opozorimo na perečo problematiko, s 

katero se še vedno soočamo v vsakdanjem 

življenju. Tudi v našem Medobčinskem društvu 

gluhih in naglušnih za Gorenjsko AURIS Kranj 

smo v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in 

naglušnih Slovenije (ZDGNS) in Mestno 

knjižnico Kranj (MKK) pripravili posvet, 

posvečen dostopnosti knjižnic za osebe z 

okvaro sluha. V knjižnicah se vsakodnevno 

zvrstijo številni obiskovalci z različnimi nameni 

in razlogi, med njimi so zagotovo tudi naši 

uporabniki, žal pa se velika večina izogiba 

obisku zaradi komunikacijskih ovir, zato je bil 

glavni namen spoznavanje in prepoznavanje 

vseh teh ovir z željo, da bi jih bilo prihodnje čim 

manj. 

Posvet je bil organiziran v konferenčni dvorani 

– ta je po novem opremljena s slušno zanko, ki 

uporabnikom slušnih aparatov omogoča 

kakovostno spremljanje prireditev. Še pred 

posvetom je bila tiskovna konferenca, na kateri 

smo soorganizatorji prisotnim medijem 

predstavili svoje poglede na aktualno 

problematiko in tudi odgovorili na vsa 

zastavljena vprašanja. 

Posvet se je začel s pozdravnim nagovorom 

direktorice MKK Brede Karun, sledil je recital 

v slovenskem znakovnem jeziku naše članice 

Nade Pockai, ki je v gorenjski narodni noši 

odkretala Prešernovo pesem Železna cesta in 

navdušila vse prisotne. Sledili so nagovori in 

predavanja gostiteljev, matične občine, 

Ministrstva za kulturo RS in ZDGNS, ki so nam 

vsak na svoj način predstavili svoj vidik 

obravnavane teme. Najbolj doživeto, čustveno 

in iskreno pripoved pa je pripravila naša 

sekretarka Zlata Crljenko, ki je s svojo 

življenjsko zgodbo ganila vse prisotne. Nazorno 

nam je pripovedovala, kako je biti otrok gluhih 

staršev, kakšne stiske doživlja slišeč otrok v 

Svetu tišine, kako je bilo odraščati in se šolati, 

kako je potekalo medsebojno učenje 

slovenskega pisnega jezika. Malokdaj slišimo, 

da otrok uči lastno mamo  

pravilnega pisnega izražanja – pripoved je bila 

še posebej ganljiva, ker je obema uspelo. 

Zlatina mama je živ dokaz, da se tudi gluhi 

lahko opismenijo dovolj kakovostno in 

enakovredno slišeči populaciji. Pravilno pisno 

izražanje je namreč osnovni pogoj za 

enakovreden nastop tako pri izobraževanju ali 

zaposlovanju kot tudi v družbenem dogajanju. 

V javnosti na žalost še vedno prevladujejo 

stereotipi, da gluhota ni ovira za 

opismenjevanje in branje, a v praksi ni tako. 

Številni eksperimenti pri izobraževanju gluhih 

niso obrodili sadov, mnoge generacije so 

izgubile svoje cilje in poti, ker se niso naučile 

pravilno pisati, prepovedano je bilo učenje v 

znakovnem jeziku, mnogim so celo zavezovali 

roke, da si z njimi niso mogli pomagati, skratka 

– obtičali so v nekem vmesnem 

neperspektivnem prostoru s slabimi službami in 

posledično tudi pokojninami. Žal se tudi 

dandanes v Republiki Sloveniji ne moremo 

pohvaliti s kakovostnim izobraževanjem oseb z 

okvaro sluha, še zlasti ne v specializiranih 

ustanovah. Osebe z okvaro sluha imajo možnost 

izbire med šolanjem v specializiranih ustanovah 

ali integracijo v redno šolanje, ne glede na to pa 

bi skupni cilj moral biti enak: po končanem 

T 
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šolanju bi morale biti osebe z okvaro sluha 

pisno na enaki ali vsaj podobni stopnji kot 

slišeči vrstniki. To odstopanje v svojem 

delovanju občutimo društva, ki imamo zaradi 

šibke pismenosti precej več dela, saj je treba 

pomagati v skoraj vseh položajih, s katerimi se 

soočajo naši uporabniki. Kot predstavniki 

civilne družbe poizkušamo popravljati in 

opozarjati na vse napake, ki jih povzroča javna 

sfera, in napake v izobraževanju so še kako 

boleče, saj osebo zaznamujejo za vse življenje, 

in tu popuščanja ne bi smelo biti. 

Tudi napake v izobraževanju oseb z okvaro 

sluha so razlog, da so knjižnice manj obiskane, 

lahko samo upamo, da bo država znala v 

prihodnosti potegniti prave sistemske poteze, ki 

bodo osebam z okvaro sluha omogočile 

ustrezno in primerno izobrazbo in s tem tudi 

kakovostnejše življenje. In treba bo postaviti 

tudi določene smernice, kaj je delo civilne 

družbe in kaj javne sfere, naša naloga vsekakor 

ni izobraževanje niti poseganje v izobraževalni 

sistem ali učenje otrok s prilagojenimi 

pravljicami, ampak je naš osnovni cilj pomagati 

odraslim osebam z okvaro sluha, kar nam tudi 

narekuje politika naših financerjev. 

 

 

 

 

Moje ime je 
Sandra 

Salihović in sem 
raziskovalka 
gurmanskih 

kotičkov, 
ljubiteljica 

vsega kar je 
zeleno, odvisna 
od vode, 
sladoleda in še 
česa. Sem tudi 

absolventka 
Fakultete za 

management, 
Kranjčanka, krajanka Planine, na poti do 
cilja, ki je rezerviran samo zame. Več o 
meni  najdete tudi na mojem blogu          

___www.mavricaokusov.si___  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opisati sebe je vedno najtežje, sploh, če si 

z besedami omejen na določeno število črk. 

Če bi imela na razpolago več prostora, bi 

povedala o sebi naslednje. Moje ime je 

Sandra in barvam Mavrico. Ja! Tisto, čisto 

svojo (mavrico). Preko nje želim čim širši 

okolici na preprost način predstaviti moje 

ideje o čim bolj zdravem načinu 

prehranjevanja.   

Poznam veliko ljudi, ki jim pri današnjem 

tempu življenja primanjkuje idej za hitre, 

predvsem pa zdrave obroke, zato jih 

enostavno raje opustijo. Večini nista pri 

srcu sadje in zelenjava, ki se mi zdita 

pomembna za zdravo življenje. Tudi sama 

sem bila ena izmed tistih, ki je imela rada 

e 
 Boris Horvat Tihi 

 

 

http://www.mavricaokusov.si/
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vse nezdravo in imela enoličen ter nezdrav 

jedilnik. Ampak tega takrat sploh nisem 

vedela.  

Seveda ne moremo vsi imeti radi vso 

zelenjavo in sadje. Se pa lahko tega  

sčasoma navadimo. Potem nam  postanejo 

posamezni okusi blizu, uživanje take hrane 

se nam zdi samoumevno in pogosto ali 

vsakodnevno se taka hrana znajde na 

našem jedilniku. Ker ljudje pogosto »jemo z 

očmi«, se mi zdi pomembno tudi, kako si 

hrano dekoriramo na krožniku. In predno 

spet pomislite, da nimate časa za kaj tega, 

naj vam povem, da je to res samo izgovor. 

Ničesar ne boste zamudili, le bolj boste 

uživali ob prelepem krožniku.  

                                                                                                             

Seveda ne jem samo sadja in zelenjave, 

res pa je, da mi meso ne diši najbolj. Zato 

boste na mojem blogu našli več 

vegetarijanskih in veganskih receptov. In 

ker sem, včasih še preveč, sladkosneda, 

tudi veliko receptov za sladice. Na mojem 

blogu boste našli veliko zanimivih 

prispevkov in receptov, kmalu pa načrtujem 

tudi pripravo videoposnetkov, s čimer se 

bom trudila pokazati, da je priprava zdrave 

hrane res enostavna in hitra.Sem človek z 

jasnimi cilji. Eden izmed mojih ciljev je tudi 

ta, da v čim krajšem času najdem prostor in 

izpopolnim načrt, da bom lahko svoje 

recepte in znanje lahko delila tudi z drugimi. 

Ne morem verjeti, da je iz ljubezni do 

fotografije vsega, seveda tudi hrane, moja 

Facebook stran Mavrica okusov zrasla v 

nekaj tako velikega. Vem, da gre lahko 

samo še navzgor. Vsak dan se mi porodi 

še kakšna nova ideja.  V okviru Mavrice 

okusov sem sodelovala že z veliko 

uspešnimi podjetji v Sloveniji, prva sta bila 

Malinca in Plastika Skaza. Z veseljem pa 

tudi povem, da sem v krogu »food 

bloggerjev«, v Mercatorjevem klubu 

KuhaM. 

Poleti sem imela čast, da sem sodelovala 

pri pikniku na Centralni postaji v Ljubljani, 

kjer sem prvič pripravljala hrano za kar  

 

zajetno število ljudi. Njihovo zadovoljstvo in 

pohvale so definitivno potrdile, da je moja 

pot, prava pot. Ko se tega zavedaš, je 

občutek neprecenljiv. Ker sem Kranjčanka, 

seveda upam, da bom imela podporo  

lokalnega okolja in bom lahko čim več takih 

dogodkov pripravila v Kranju, ker »dom je 

pa dom«.  

Vsem, ki so do sedaj karkoli imeli zraven pri 

Mavrici, od podjetij do mojih prijateljev, 

znancev in so mi velikodušno pomagali – 

pri logotipu, blogu itd., sem neizmerno 

hvaležna, da v meni in Mavrici vidijo 

potencial. 

 

Naj zaključim z odgovorom na 

vprašanje, ki se mi ga pogosto 

zastavlja, in sicer, katera je moja 

najljubša jed. Takrat in tudi tokrat 

odgovarjam: »Kaša, prosena, z 

dodatki. Ta bo zagotovo prva na 

meniju v ponudbi.«    
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           Memorial Franceta Škraba 
Zadnjo nedeljo v septembru, je bil na 

igrišču B.K. HUJE  organiziran tretji 

memorial v spomin na  Franceta 

Škraba. 

 

Naš Franček je bil velik ljubitelj 

balinarskega športa, kakor tudi 

trener naših najstnikov pozneje 

tudi ekipe HUJE, ki je pod njegovim 

vodstvom osvojila tudi naslov 

pokalnega zmagovalca Slovenije, in 

nastopala več let v Super ligi.  

Letos je nastopilo 15 ekip iz 

Gorenjske in slovenska mladinska 

reprezentanca. Tekmovalci in 

gledalci smo ob dobri organizaciji, 

prelepem vremenu, dobremu 

pasulju, ki ga je pripravil mojster 

Marko Lukež in zaključni 

pogostitvi, ki jo je pripravil Borut 

Gros, preživeli lep, športen dan. 

Ves čas nam je ob strani stala in 

pomagala pri organizaciji tudi 

Krajevna skupnost Huje  s svojo 

predsednico ga. Sonjo Mašić. 

Pokale je podelila ga. Eva Škrab, 

zmagala je ekipa  Center iz Kranja 

pred ekipo Bratov Smuk in 

mladinsko reprezentanco.  

Zapisal: Miro Pevec
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| (Nova mobilna aplikacija iKranj) | 
  
Kranj, 21. december 2016 - Prebivalcem in 
obiskovalcem Mestne občine Kranj so od 
danes naprej na voljo pametna mobilna 
aplikacija iKranj ter novi digitalni 
informativni  zasloni v prostorih nekaterih 
javnih zavodov in stavbi Mestne občine 
Kranj. 

  
Mestna občina je v decembru 2016 uvedla prve 
gradnike pametnega mesta Kranj (javno 
brezžično  omrežje, mobilna aplikacija v testni 
(beta) verziji in digitalni informacijski zasloni). S 
tem je začela dosledno izvajati začrtane cilje 
Trajnostne urbane strategije. Poleg javnega 
odprtega omrežja z imenom KRANJopen, ki je 
pričelo delovati v začetku decembra, je 
Kranjčanom sedaj na voljo tudi poenotena 
mobilna aplikacija. Na njej se lahko spremljajo 
novice in dogodki, ki jih organizirajo MOK, javni 
zavodi in drugi organizatorji. 
  
Nadalje lahko uporabniki preko rubrike Kr'povej 
sporočajo predloge, pobude in ideje, kaj bi 
lahko v mestu in krajevnih skupnostih naredili 
drugače in bolje, na primer predloge za 
izboljšave cest ali javnih storitev. Tako se je 
dodatno olajšala komunikacija med občani in 
občino. Sedaj je s pomočjo pametnega telefona 
možno hitreje podati predloge in prijaviti napake 
na javni infrastrukturi ter jih podkrepiti s 
fotografijo in točno lokacijo. V aplikaciji je na 
voljo še več drugih uporabnih informacij. 
  
Najbolj pomembne od zgoraj naštetih vsebin se 
prikazujejo tudi na enajstih novih informacijskih 
zaslonih, ki so nameščeni na naslednjih 
lokacijah: v stavbi MO Kranj, v stavbi 
Prešernovega gledališča Kranj, na gradu 
Khiselstein, v stavbi Zdravstvenega doma, na 
Komunali Kranj, v stavbi Pokritega olimpijskega 
bazena in v Mestni knjižnici Kranj. Namen 

zaslonov je aktivno posredovanje ažurnih 
informacij o delu kranjske občine, pravicah in 
storitvah za občane ter novostih iz delovanja 
zavodov ter društev. 
  
Župan Boštjan Trilar poudarja, da v Kranju 
veliko ljudi pripravlja res zanimive dogodke in 
»želimo si, da zanje pravočasno izve čim več 
občanov. Zato je pametna aplikacija na 
platformi iKranj zelo pozitivna novost za vse 
krajevne skupnosti, društva in druge 
organizatorje dogodkov kot tudi občane, ki bodo 
deležni večjega pregleda nad dogajanjem v 
našem okolju. V občini že dolgo zajemamo 
velike količine podatkov o porabi energije, pitni 
vodi, ločevanju odpadkov, emisijah, prometu in 
tudi o javnih storitvah, ki  bodo postale dostopne 
mnogo večjemu krogu občanov.« 
  
Za urejanje vsebin skrbi uredniški odbor, ki ga 
sestavljajo predstavniki MO Kranj in javnih 
zavodov. Kabinet župana skrbi za objave, 
povezane z delovanjem mestne uprave, in za 
koordinacijo delovanja uredniškega odbora. 
  
V prvih dveh tednih delovanja javnega 
brezžičnega omrežja KRANJopen se je nanj 
prijavilo več kot 3900 različnih uporabnikov, ki 
so prenesli več kot 200  gigabajtov vsebin. To je 
spodbuden znak in dobra popotnica za zagon 
nove mobilne aplikacije, ki deluje na mobilnih 
telefonih Apple in Android oziroma neposredno 
v mobilnih in spletnih brskalnikih. Povezava za 
prenos je na voljo na domači strani občine, v 
AppStore in trgovinah Google Play. 
  
Povezava do aplikacije se prav tako ponudi ob 
prijavi v brezžično omrežje KRANJopen. S tem 
je preprosto dostopna tudi obiskovalcem mesta. 
Trenutno deluje v slovenščini, v nadaljevanju pa 
bo na voljo tudi v drugih jezikovnih različicah, 
kar bo dodatna vrednost za usmerjanje turistov 
do zanimivosti, doživetij, prenočišč  in 
kulinarične ter druge ponudbe. 
  
V naslednjih mesecih bo potekala pilotna 
uporaba novih pridobitev, ki se bo podrobneje 
ovrednotila v drugi polovici leta 2017. Na 
podlagi ugotovitev pilotne faze bodo izvedene 
ustrezne nadgradnje ter pripravljena naslednja 
faza uvedbe naprednejših storitev pametne 
skupnosti. 
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Spoštovani, vabimo Vas na tradicionalno čistilno akcijo OČISTIMO KRANJ 2017 – Kranj ni 
več usran, ki jo organizira Zveza tabornikov občine Kranj skupaj z občani in 

Krajevnimi skupnostmi. 
 

Akcija bo potekala v soboto, 25.3.2017 s pričetkom ob 9. uri na Glavnem trgu.  
 
Čistila se bodo področja mestne občine Kranj in kanjon reke Kokre in kanjon reke 

Save. To je okolje, v katerem in s katerim živimo vsak dan. 
 
Vabimo Vas, da se udeležite akcije in s tem pripomorete k čistejšemu okolju . 
 

Če se boste odločili za čiščenje področja, ki obsega naši  krajevni 
skupnosti ali vašo okolico, nam to prosim sporočite na navedene 
elektronske naslove, da uskladimo podrobnosti. 
 
Vašo udeležbo potrdite do torka, 7.3.2017 vodji akcije Klemenu Marklju na elektronski naslov: 
ocistimokranj@gmail.com ali na naslov KS : info@kshuje.si , info@ksplaninakr.si Ob pravočasni prijavi 
bomo poskrbeli za zaščitna sredstva, vrečke za smeti in malico.  
 
Taborniki in Svetniki Krajevnih skupnosti vam obljubljamo zanimiv dan, ki ga boste preživeli v naši 
družbi. 
 
 
KS Planina, predsednik Sveta Janez Kovačič ,              KS Huje, predsednica Sveta, Sonja Mašić  

 
Za Zvezo tabornikov občine Kranj    Klemen Markelj, vodja akcije 

 
 

 
 

 

 
Z naravo k boljšemu človeku! 

 
 

mailto:klemenmarkelj@yahoo.com
mailto:info@kshuje.si
mailto:info@ksplaninakr.si
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20Nekaj utrinkov iz leta 201616                 
Praznik KS in Aljažkov dan 

Letos je vnovič potekal že tradicionalni dan na katerega krajevni skupnosti Planina in Huje 

obeležujeta svoj obstoj, v povezavi z Osnovno šolo Jakoba Aljaža in Staneta Žagarja. Ob tej 

priložnosti se je izvajalo kopico aktivnosti in potekali so številni dogodki. Glede na razpon 

letošnjega programa bi lahko dejali, da je bilo poskrbljeno za vse občinstvo – od otrok do 

starejših. Dogajanje je tudi tokrat uspelo privabiti veliko število obiskovalcev, med njimi naše 

krajane, pa tudi krajane sosednjih krajevnih skupnosti.  
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16Nekaj pridobitev iz leta 201620 

…ureditev kolesarske steze, dokončna ureditev stopnic med Savsko cesto in ulico Tatjane 

Odrove, poligon za prstomet in postavitev novih klopi ob njem, otroško igrišče “Krtek”, prenova 

mostu na Hujah… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




