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Pravico otrok do igre jamči 
konvencija,ki jo je sprejela General-
na skupščina Organizacije združenih narodov 
20. novembra 1989. V 31. členu konvencije si 
lahko preberemo, da imajo 
otroci pravico do počitka in igre, vključevanja 
v razne dejavnosti in da je igra sestavni del 
otroštva. Naloga staršev in varuhov je pomoč 
med igro ter omogočanje pravic otrok do 
izražanja. Naloga vsake osebe, ki omogoča 
igro, je, da otrokom zagotovi  čim večjo za-

ščito zdravja in varnosti pri igri in v življenju. 
Naloga nas odraslih je oceniti tveganje in mo-
žnost nesreč ter pred njimi zavarovati otroke. 
Na igrišču, kjer je tveganje natančno ocenje-
no in temu ustrezno urejeno, se otroci skozi  
igro učijo samostojno ocenjevati tveganje in 
se pred njim zavarovati. Znanje in izkušnje, 
pridobljene na otroškem igrišču, se prenaša-
jo tudi na druge življenjske situacije, zaradi 

česar je zmanjšana verjetnost, da bi zaradi 
napačne ocene situacije nastale manjše ali 
večje poškodbe. Otroško igrišče mora biti kar 
najbolj varno. Pri otroški igri je pomembno 
razvijanje domišljije.  Vabljiva otroška igrišča, 

ki ponujajo vznemirljivo okolje in omogočajo 
razvoj domišljije, so koristna za vsestranski 
razvoj otroka, otroke pa zadržujejo pred ne-
varnimi lokacijami za igro.

Zavedamo se, da je na področju KS Plani-
ne in KS Huje kar nekaj otroških igrišč, ki ne 
ustrezajo minimalnim standardom – SIST EN 
1176 in SIST EN 1177. 
Krajevni skupnosti sta si zadali dolgoročni 

cilj – postaviti novo centralno otroško igrišče 
(podobnega, kot je Gibi Gib) ter obnoviti, iz-
boljšati in ukiniti nekatera od obstoječih igrišč.
Kljub pomanjkanju sredstev  smo od meseca 
novembra  do decembra 2011 uspeli popra-
viti, dopolniti  in ustrezno zaščititi dve igrišči 
na Planini. 
V aprilu 2012 smo v KS Planina opravili na 
željo lastnikov in stanovalcev posege na dveh 
otroških igriščih. Prvo se nahaja ob stolpnici  
C.1. maja 65 (nevarnost hujših poškodb - za 
otroke in odrasle, higiena, neprimerna podlaga, 
nevaren dostop, razbite plošče, štor, razbiti no-
silci klopi), drugo pa v sklopu stavb Planina 15, 
16, 17,18 (nevarnost hujših poškodb       

Otroška igrišča

a k t u a l n a  o b v e s t i l a
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Spoštovani!
Seznanili bi vas radi, da bomo skupaj z  Zavodom 
za turizem Kranj (organizator prireditve) od  junija 
do septembra organizirali in sodelovali na prireditvi 
»Kranj se predstavi«. 
Krajevni skupnosti Huje in Planina bomo predstavili 
konec meseca septembra 
Na tej prireditvi se bodo predstavile krajevne sku-
pnosti s programom, ki bo zajemal predstavitev 
KS z brošurami, zemljevidi, turistično ponudbo (za 
predstavitve na A4 lahko pomaga tudi ZTK) in pred-
stavitev: 
-šol, vrtcev, folklornih in  kulturnih društev, gostiln 
ipd., 
-kmečkih žena, domače in umetnostne obrti, eko-
loških kmetij, 
Na stojnico bomo razporedili gradiva o podjetjih, 
posameznikih z dopolnilno dejavnostjo, ipd., Na-
men predstavitve je,  obveščenost občanov o  do-
godkih v krajevnih skupnostih. 
Navedene aktivnosti bi spremljal  program s folklor-
no ali plesno skupino, kulturnim društvom, glasbeno 
skupino ali le glasbenikom (harmonika, citre, ipd.) 
– iz krajevnih skupnosti. 
Prireditev se bo odvijala v soboto v dopoldanskem 
času med 9:00 in 12:00 uro na Glavnem trgu v Kra-
nju. 
Uro pred tem bodo imeli  sodelujoči čas za pripravo 
na prireditvenem prostoru in na stojnicah. 

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

Prijavite se na brezpla›no obveˆ›anje 
po e-poˆti ali SMS sporo›ilih.  

Obiˆ›ite naˆo spletno stran
www.komunala-kranj.si in izpolnite 
obrazec "Prijava na obvestila".

Vaˆo prijavo lahko sporo›ite tudi na
info@komunala-kranj.si ali pisno
na naslov Komunala Kranj, d.o.o., 
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

– padci, zatikanje, neprimerni materiali, 
neprimerna podlaga, nefunkcionalen od-
tok, higiena).  Nekateri so pričakovali veliko 
več,  kot smo lahko naredili, vendar zaradi 
skromnih sredstev, ki jih imamo  za potrebe 
investicij  v ta namen  (s strani MO Kranj), 
nimamo dovolj sredstev. 
Odnos posameznikov do lastnine  je nepri-
meren in se opazi tudi takrat, ko starši dovoli-
mo, da otroci brcajo in mečejo žogo v zidove 
stavb, ki so v skupni lastnini, ter s tem škodu-
jejo fasadi. Na  igralnih površinah se nabirajo 
razni odpadki, ki bi jih po končani igri morali 
odvreči  v koš za odpadke, prisoten je vanda-
lizem in podobno – vse to pa je del vsakda-
njika.  Žaljive vsebine, ki jih nekateri  pišejo 
na novih površinah,  so žal pokazatelj kulture 
posameznika in njegove družine.

Prepričani smo, da nam bo s pomočjo MOK,  
sponzorjev in vas  uspelo ohraniti popravlje-
na igrišča  in pridobiti novo.

Predsednik sveta: KS Planina:  Janez Kovačič     

Predsednica sveta KS Huje Sonja Mašić
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VLOMILCI V VAŠEM DOMU

Načini delovanja vlomilcev so številni, oblike dela pa profesionalne in zelo 
specifične. Nekaj najpogostejših in najpomembnejših:

VAROVANJE VREDNEJŠIH PREDMETOV, DENARJA, DOKUMENTOV
 .- Nakit večje vrednosti, gotovino ter vrednostne papirje je najbolje hraniti v sefu (v banki ali pri 
podjetjih, ki se ukvarjajo z varovanjem premoženja).
 - Večje vsote gotovine raje hranite na bančnem računu.
 - Naredite seznam predmetov (tehničnih predmetov, umetniških slik in drugih umetnin) ter opišite 
njihove prepoznavne značilnosti. Umetnine lahko tudi fotografirate.
 -Zapišite številke koles, motornih koles, čolna, TV, video, Hi-Fi naprav… ter njihove prepoznavne 
značilnosti. S tem boste povečali možnosti najdbe ali povrnitve, če vam jih bodo ukradli.
 - Tehnične predmete, dokumente in umetnine lahko zaznamujete s posebnimi znaki in svinčniki, 
ki omogočajo pisavo, ki jo s prostim očesom ne vidimo.
 - Če dragocenosti, razne dokumente in druge vrednejše predmete hranite doma, vgradite zidne 
ali pohištvene trezorje na neobičajnih in skritih mestih
POSKRBITE ZA VARNOST SVOJEGA DOMA

POČITNICE PRIHAJAJO  - POLICIJA SVETUJE

- Vlomilci izkoristijo razne odprtine in dostope (skozi garažna okna, okna sani-
tarij ali zračnike).
- Plezajo preko balkonov, teras in celo streh.
- Razbijejo stekla na vhodnih ali balkonskih vratih ali oknih.
- Splazijo se skozi kletna okna, jaške za dovoz kurjave ali zračnike.
- Na vhodnih ali stranskih vratih zlomijo ali odprejo cilindrične klju čav nice.
- Za vdiranje v stanovanja uporabijo tudi železne predmete, izvijače in silo te-
lesa.
Izkoristijo sleherno neprevidnost ali pozabljivost STANOVALCEV (nezaklenjena 
ali odprta vrata, okna, izgubljeni ključi, ključi v cvetličnih lončkih ali pod pred-
pražnikom). 

PRIPOROČILA ZA VAROVANJE DOMA

 - sami ali s pomočjo strokovnjakov ocenite varnost svojega doma
 - najučinkovitejše varovanje je kombinacija mehanskega in elektronskega varovanja 
 - tudi sami poskrbite za svojo varnost in varnost svojega premoženja
 - priložnost je najpomembnejša okoliščina za vlomilce
 - kljub vsemu je vaša varnost najpomembnejša, zato vlomilcev ne prijemajte sami
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Kakovostna vrata naj bodo opremljena z varno ključavnico in 
zaščitnim okovjem. 

Lahko dostopne zasteklene površine naj bodo varovane z rešetka-
mi ali varovalno folijo.

Vgradite kakovostno alarmno napravo z lokalno signalizacijo, prenosom 
signala na vaša komunikacijska sredstva ali varnostno podjetje, ki izvaja 
in- tervencije.

Okolica objekta naj bo osvetljena. 
Najprimernejše so senzorske luči.

Odhajate v službo, po opravkih, na obisk ali na dopust? 

O svoji odsotnosti lahko obvestite vodjo policijskega okoliša na najbližji policijski postaji.
Preverite ali so vsa vrata in okna dobro zaprta (tudi straniščno in garažno okno, vrata delavnice …)
Ne pokažite, da ste odsotni. Ne puščajte vidnih  sporočil (do kdaj vas ne bo doma, kam ste šli …) in ne  spo-
ročil na telefonskem odzivniku (»Oprostite, ker nas ni doma. Smo na dopustu v Ankaranu in nas ne bo do… 
Prosimo vas, da po pisku pustite sporočilo.«).
Ne puščajte ključev v poštnem nabiralniku, pod predpražnikom ali pod cvetličnim lončkom, saj so tako dosto-
pni tudi vlomilcu.
Ne odstranjujte rož z okenskih polic in balkonov, ker to jasno kaže, da vas ni doma.
Ne zastrite oken s temnimi zavesami, polkni ali roletami.
Tehnični predmeti (TV, video, kamera, računalnik, HI-FI…) naj se ne vidijo od zunaj.
Pospravite lestve, zaboje, smetnjake in druge predmete, ki  so  v bližini hiše, saj vlomilcu omogočajo lažji 
vstop v hišo.
Če odhajate na dopust, povejte sosedom, sorodnikom, prijateljem oziroma drugim osebam, ki jim zaupate, 
kje in koliko časa boste na počitnicah.
Prosite prijatelje, sosede ali druge, ki jim zaupate, da dnevno praznijo poštni nabiralnik in nadzirajo vaš dom.
Odpovejte časopise za čas dopusta.
Vrednejše predmete shranite na varno mesto.

Sobivanje  v soseski, bloku ali ulici nam narekuje soodgovornost do sosedov, zato predlagamo:
Pogovorite se s sosedi o tem, kako si lahko medsebojno pomagate.
Obvestite sosede o svoji daljši odsotnosti.
Če ugotovite, da so pri sosedu vlomilci, ko ga ni doma, TAKOJ OBVESTITE POLICIJO na tel. številko:  04/233 
6400. 
Idealnega varovanja ni. Tudi če ste ukrenili vse navedeno, vam še vedno lahko vlomijo, zato zavarujte svoj 
dom.  Pri kateri zavarovalnici oziroma zavarovalni družbi, se odločite sami.
Tudi policija vam bo brezplačno svetovala o varovanju vašega doma.

ČE SE VAM ZGODI…

Vaša varnost je najpomembnejša, zato nikoli  ne poskušajte vlomilca prijeti sami, zlasti če je fizično močnejši 
ali celo oborožen. TAKOJ POKLIČITE POLICIJO.
Lahko pa veliko pomagate pri izsleditvi vlomilca, če si dobro zapomnite ali takoj zapišete predvsem:
 Osebni opis sumljivih (spol, starost, velikost, obleka, posebne značilnosti obraza, hoje, govora in 
drugo)
 Registrsko številko, barvo, znamko in tip vozila
 Smer pobega vlomilcev
Če vas je vlomilec že »obiskal«, nemudoma pokličite policijo. Do njenega prihoda ničesar ne premikajte in ne 
pospravljajte, da ne boste uničili koristnih sledi, ki bi lahko pripomogle k odkritju storilca.

Leon Keder
Predstavnik za odnose z javnostmi
POLICIJSKA UPRAVA KRANJ
Bleiweisova 3, 4000 Kranj
e-pošta: leon.keder@policija.si
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Elektro energija d.o.o., hčerinska 
družba Elektro Ljubljane je kot po-
krovitelj dogodka z varnostnimi tra-
kovi obdarila otroke vrtcev Mojca in 
Najdihojca ter otroke prvih razredov 
osnovne šole Jakoba Aljaža in tako 
poskrbela za njihovo varnost. Svojim 
odjemalcem pa ne želijo nuditi le ka-
kovostne dobave električne energije, 
ampak v njihove domove prinašajo 
dodano vrednost s pestro izbiro pro-
duktov, različnimi ugodnostmi, sveto-
vanjem in predvsem z individualnim 
pristopom, na katerem temelji njihovo 
delo z njimi.

Balinčkanje – igra, ki sprosti telo in duha. Odlič-
no razvedrilo za dva ali več igralcev. Pravila 
so zelo preprosta; ploščke mavričnih barv je 
potrebno približati najmanjšemu balinčku bele 
barve. Tisti, ki najbolj približa balinčke najmanj-
šemu, je zmagovalec. Pravila so preprosta, 
lahko pa si jih priredite tudi po svoje. Začetki 
balinanja segajo v začetek 20. stoletja, ko so v 
Franciji pričeli športno igro s kuglami. Kasneje 
so igro spoznali tudi na ozemlju današnje Slo-
venije, kjer se je obdržala vse do danes. Razvi-
la se je igra s ploščatimi balinčki, saj so kugle 
težje, težko jih je prenašati, zavzamejo več pro-
stora in potreben je ustrezen teren. Ploščati ba-
linčki so pa narejeni iz gumaste mase, katera se 
odlično oprime tal, lahki so, lažje jih prenašamo 
in ne zavzamejo veliko prostora. Lahko so po-
pestritev druženja ali pa resna športna igra na 
kakršnemkoli terenu. Igra je primerna  za razne 
športne prireditve, piknike, za vsakdanje pre-
ganjanje dolgčasa. Balinčke lahko uporabljajo 
vse starostne skupine, različni družbeni sloji, 
pa tudi za invalide so zelo primerni, saj igra ne 
zahteva stoječega položaja telesa – lahko na-
mreč igramo v sedečem položaju. Balinčki so 
slovenski proizvod in cena je dostopna vsake-
mu posamezniku. 
Obilo športnih užitkov Vam želimo, TO JE TO. 
Balinčki; tel. 030 677 567
BALINČKI TO JE TO 

Balinčki

Kakovostni športno-rekreativni rekvizit iz-
delan iz prožnega materiala. Slovenski pro-
izvod namenjen vsem generacijam za upo-
rabo v vseh letnih časih. Komplet vsebuje 
štiri pare raznobarvnih balinov, dva bela 
balinčka in nosilni ročaj.

Teža kompleta: cca 750g
Premer balina:  cca 100mm
Debelina balina: 13mm
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Še ne ločujete odpadkov?  
 

Akcija Ločevanje je zakon 
 

Glede na to, da je navada železna srajca in da ločeno zbiranje odpadkov še ni zaživelo v polni meri, vas želimo 
ponovno opozoriti, kako pomembno je pravilno ravnanje z odpadki. Zato smo pripravili novo akcijo LOČEVANJE JE 
ZAKON, v okviru projekta KrLočuj. Z nalepkami na zabojnikih vas bomo opozarjali na nepravilnosti pri ločevanju 
odpadkov. Seveda vam  pred tem ponovno predstavljamo pomen ločenega zbiranja, kako z odpadki ravnamo pravilno, 
kaj sodi v posamezne zabojnike, vam predstavili zbirne centre za ločeno zbiranje odpadkov, pravilno ravnanje s 
kosovnimi in z nevarnimi odpadki. In ker je še vedno najboljši odpadek tisti, ki sploh ne nastane, vam bomo svetovali, 
kako preprečiti oz. zmanjšati količine odpadkov. Podrobno bomo predstavili tudi kampanjo Ločevanje je zakon in kaj 
želimo z njo doseči. Vsako gospodinjstvo je na dom prejelo novo brošuro LOČEVANJE JE ZAKON.  
 
Podrobnejše predstavitve akcije Ločevanje je zakon bodo potekale tudi po posameznih 
krajevnih skupnostih. Na prvi predstavitvi, ki je bila 7. 06. 2012  v sejni sobi MOK, so se z akcijo seznanili 
koordinatorji večstanovanjskih objektov. V četrtek 28.06. pa je organizirano predavanje za krajane KS 
Planina in KS  Huje ob 17. uri v OŠ Jakoba Aljaža. 
Na predstavitev boste pravočasno osebno pisno vabljeni prav vsi.  
 

Nova spletna stran o odpadkih 
 

Nova spletna stran www.krlocuj.me je prav posebna spletna stran, ki ponuja številne 
odgovore o pravilnem ločevanju odpadkov na območju Mestne občine Kranj.  
Ena pomembnejših informacij so nedvomno urniki odvoza odpadkov. V vsakem 
trenutku lahko preverimo, katere odpadke Komunala Kranj odvaža v tekočem tednu. 
Odgovorili smo na pogosta vprašanja, kam s posameznim odpadkom in pripravili 
abecednik. Seveda nismo uspeli zajeti vseh odpadkov, zato upamo, da bomo z vašo 
pomočjo abecednik dograjevali. Ko odpadka v abecedniku ne najdete, nam to 

sporočite in nov odpadek bo dodan v abecednik. Podrobneje predstavljamo vse načine zbiranja odpadkov. V redni 
odvoz odpadkov  je vključeno praznjenje zabojnika za mešane komunalne odpadke, zabojnika za odpadno embalažo 
in zabojnika za biološke odpadke. Poleg ločevanja odpadkov na izvoru nastanka imate možnost ločevanja odpadkov 
na ekoloških otokih in zbirnih centrih. Dodatno je organiziran tudi odvoz kosovnih odpadkov. Z dopisnicama, ki ju 
prejme vsako gospodinjstvo ob koncu leta lahko naročite brezplačen odvoz do dveh kubičnih metrov kosovnih 
odpadkov. Letno organiziramo tudi akcijo zbiranja nevarnih odpadkov, za katere je še posebej pomembno kako z 
njimi ravnamo. Predstavljamo tudi ločevanje odpadkov na pokopališčih.  
 
Odpadki so povezani tudi s stroški, zato si na spletni strani www.krlocuj.me izračunate vaše mesečne izdatke po 
posamezni prostornimi zabojnikov. Za lažje ločevanje odpadkov nudimo tudi izdelke kot so biorazgradljive vrečke, 
posode za biološke odpadke, stiskalnice za plastenke in pločevinke. Skozi izkušnje s terena in seveda vaših odzivov 
smo pripravili tudi tri sklope informacij, za katere verjamemo, da odgovorijo na marsikatero vprašanje. Seveda so 
nova vprašanja več kot dobrodošla, zato vas vabimo, da nam pišete na elektronski naslov: info@krlocuj.me ali 
pokličete na posebno številko 04 28 11 311. Še vedno smo dosegljivi tudi na brezplačni številki 080 3555. 
  
Smo še kaj pozabili? Se že veselimo vaših predlogov! 
 
 
 

Kaj sodi kam: 
 

- kosti in manjši kosi surovega mesa sodijo med mešane komunalne odpadke 
- papirnati robčki in brisačke sodijo med biološke odpadke, v rjavi zabojnik 
- steklena embalaža sodi na ekološki otok, v zabojnik za steklo 

 
Za pravilno odlaganje ostalih odpadkov obiščite spletno stran    www.krlocuj.me 
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V današnjem času se lastniki nepremičnin-
večstanovanjskih stavb vse bolj zavedajo, da 
je kvalitetno upravljanje oziroma gospodarje-
nje stavb pomemben dejavnik ohranjanja vre-
dnosti in kakovosti nepremičnine in da dober 
upravnik lahko močno pripomore h kakovosti 
bivanja v večstanovanjskih stavbah. 
Domplan d.d. je družba z več kot 50 letno tra-
dicijo in se ukvarja s široko paleto dejavnosti, 
ki se opravljajo v štirih organizacijskih oziroma 
poslovnih enotah:

- PE Inženiring – opravlja dejavnost 
sodelovanja pri gradnji objektov s storitvami 
kot so svetovalni in investicijski inženiring, 
nadzor pri gradnji, organizacija gradnje la-
stnih objektov (večstanovanjskih za trg ali pli-
novodnega omrežja na podlagi koncesijskih 
pogodb);
- PE Urbanizem – ukvarja se s stori-
tvami na področju prostorskega načrtovanja 
in projektiranja ter z geodetskimi storitvami;
- PE Nepremičnine – glavna dejav-
nost je upravljanje z nepremičninami, prete-
žno z večstanovanjskimi, deloma pa tudi s po-
slovnimi stavbami, posredovanje v prometu z 
nepremičninami;
- PE Energetika – upravlja s kurilnica-
mi v sklopu stanovanjskih sosesk v Kranju in 
nekaterih drugih bližnjih krajih (Škofja Loka, 
Tržič, Medvode, Cerklje,...) in opravlja dejav-
nost sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina.

Dejavnosti zadnjih dveh enot sta vezani pred-
vsem na upravljanje večstanovanjskih stavb 
in skupnih kotlovnic in s tem sta neposredno 
povezani z zagotavljanjem kvalitetnega biva-
nja večine prebivalcev KS Planina in KS Huje.
Določitev pripadajočih zemljišč k posame-
znim stavbam
Po uspešno izvedenem vpisu etažne lastnine  

in stavb v zemljiško  knjigo je na področju  KS  
Vodovodni stolp še vedno nejasno lastništvo 
zemljišč okrog posameznih stavb v ostalih 
krajevnih skupnostih. To področje ureja  Za-
kon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog 
pridobitelja posameznega dela stavbe in o 
določanju pripadajočega zemljišča k stavbi 
(ZVEtL, Uradni list št. 45/2008), ki je začel ve-
ljati 24.05.2008. Tako ta zakon določa posto-
pek za vzpostavitev etažne lastnine s sodno 
odločbo na predlog pridobitelja posameznega 
dela stavbe ter postopek za določanje pripa-
dajočega zemljišča, ki pripada stavbi v etažni 
lastnini. Na Planini je za stavbe v Gubčevi (1, 
3, 5 in 7)  in ulici Gorenjskega odreda (2, 4, 6 
in 8) že v pripravi postopek za vpis zemljišča, 
ki pripada stavbam v etažni lastnini. 
Predlog pripadajočega zemljišča (elaborat) 
predstavlja ugotovitveno podlago za določitev 
pripadajočega zemljišča v nepravdnem po-
stopku. Postopek za določitev pripadajočega 
zemljišča obsega:  

 •Pridobitev, pregled in analiza pro-
storskih aktov in upravnih dovoljenj.  
 •Izdelava geodetskega načrta ob-
stoječega stanja zemljišča s certifikatom.
 •Izdelava predloga načrta pripadajo-
čega zemljišča.
 •Priprava in vložitev vloge za priče-
tek postopka na sodišču.   

To področje presega osnovno upravljanje 
večstanovanjskih stavb, za etažne lastnike 
celoten postopek  lahko  Družba  Domplan (s 
svojimi strokovnjaki s področja urbanizma in 
geodezije) izdela na osnovi posebne ponud-
be. Cena elaborata za posamezno stanovanje 
znaša med 80 in 120€  (odvisno od števila sta-
novanjskih enot v posamezni stavbi). 

Domplan, d.d.
Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 700, F: 04/20 68 701 
E: domplan@domplan.si
www.domplan.si

Vaš partner pri upravljanju nepremičnin: 
družba Domplan!
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Brezplačna bioterapija

Pokličite na 041 705 525 ali
pišite na rapplp@gmail.com

in pogovorili se bomo
o vaši ozdravitivi ...

Bolezni se najprej pokažejo
kot energetsko neravnovesje

v energetskem polju človeka, ki se pozneje odrazi
kot telesne bolezni, bolečine in težave ...

Primos Rappl - Huje 8, Kranj

Brezplačna bioterapija
(po metodi svetovno priznanega

zdravilca Zdenka Domančića)
zoper vsa bolezenska stanja,

ki vas pestijo...

Nujno sprejetje oziroma uskladitev Sporazu-
mov o delitvi stroškov 
Vgradnja delilnikov stroškov toplote ter delitev 
in obračun stroškov za toploto po porabi je 
obveznost lastnikov posameznih delov (enot) 
stavbe. Tako morajo lastniki, v skladu s 4. čle-
nom Pravilnika o delitvi stroškov sprejeti odlo-
čitev o vrsti in tipu delilnikov ter o parametrih 
za delitev in obračun stroškov (tako imenova-
ne Sporazume).        
Sedaj je bistvena zakonska zahteva določitev 
in sprejetje ustreznih korekcijskih faktorjev za 
izpostavljene lege, saj so sedaj obvezni za 
sprejem kljub temu, da v skladu  s starim Pra-
vilnikom iz leta 2005 niso bili. Kar nekaj stavb 
ima tako sprejete Sporazume, a nedoločene 
faktorje na izpostavljene lege. Te sporazume 
morate lastniki z izvajalcem delitve ustrezno 
dopolniti do konca obračunske kurilne sezo-
ne. Prav tako je treba določiti razmerje porabe 
stroškov ogrevanja med fiksnim in variabilnim 
delom in sicer najmanj 60% in največ 80% na 
posamezne dele na osnovi porabniških dele-
žev (variabilni del).
Ugotavljamo, da lastniki v nekaterih stavbah 
na področju KS Planina in Huje še vedno niso 
sprejeli ustreznih novih Sporazumov, oziroma 
starih -  že sprejetih, niso  uskladili z določili 
novega Pravilnika, rok za vse to pa je bil že 
01.10.2011! Kot upravnik stavb oziroma izva-
jalec obračuna ogrevanja ponovno prosimo, 
da kjer lastniki še niste sprejeli ali uskladili 
sporazumov, na sprejetje le-teh. Če do konca 
obračunske sezone (do 30.06.) ne bo prišlo do 
sprejetja ustreznih sklepov za izvedbo obraču-
na,  obračun ne bo možen po delilnikih in se bo 
moral izvesti po ogrevalni površini za vsa sta-
novanja enako. V tem obdobju bomo etažnim 
lastnikom stavb, kjer tega še nimajo urejeno, 
ponovno pošiljali v sprejem ustrezne Spo-
razume, ki morajo biti potrjeni z več kot 50% 
solastniškim deležem. Kot upravnik, ki ima na 
tem področju največ izkušenj na Gorenjskem, 
bomo pri tem nudili vso strokovno pomoč, a 
končni sprejem je na etažnih lastnikih.

Domplan - vaš upravnik!

Trenutne razmere na trgu ter zakonodaja s 
področja nepremičnin lastnike vse bolj silijo, 
da so do svoje lastnine pozorni, kar se kaže 
tudi pri izbiri upravnika stavbe. Vse prevečkrat 

se upravnike jemlje kot nujno zlo, ki le pošilja 
mesečne položnice. Ob tem se pozablja, da je 
razdeljevanje skupnih stroškov, pravična deli-
tev in porazdelitev teh stroškov med porabnike 
(voda, elektrika, ogrevanje..) le del upravniko-
vih storitev. Bistvena naloga upravnika je ohra-
njanje vrednosti nepremičnin in zagotavljanje 
normalnih pogojev bivanja.  Veseli nas, da 
vse več etažnih lastnikov pri tem prepozna-
va dodatno vrednost družbe Domplan, ki je 
predvsem v tehnično strokovnem znanju ter 
nudenju celovite palete dejavnosti vezane na 
področje nepremičnin. Trudimo se upravljati 
stavbe po meri lastnikov - seveda ob upošte-
vanju celotne zakonske regulative, ki ureja to 
področje. 

pripravil:
Peter Kern
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OŠ Staneta Žagarja

V torek, 22. 05. 2012 je v OŠ Staneta Žagarja 
Kranj je potekala zaključna prireditev, ki je bila 
vrhunec vseh dogodkov celoletnega projekta ob 
50-letnici izgradnje šolske stavbe.  Ob slavno-
stnem pričetku pouka  v šolskem letu 2011/2012  
je vse zbrane učence in učitelje pozdravil napis: 
»50 let -  Draga Žagarca vse  najboljše!«  
1. septembra v šolskem letu 1961/62  so se 
odprla šolska vrata naše šole. Osemletna OŠ 
Staneta Žagarja je zrasla na Planini na igrišču 
nasproti vrtca Tatjane Odrove ob Cesti 1. maja. 
Poslopje šole s 15 učilnicami je obdajal gozd in 
novo zgrajena asfaltna cesta z električno raz-
svetljavo. V 1. letu je bilo od 1. do 8. razreda 31 
oddelkov in 950 učencev, ki so prihajali iz Čirč, 
Huj, Centra mesta, Planine, Hrastja. Pouk je po-
tekal v dveh izmenah. Učenci OŠ Trboje so se 
od 5. razreda dalje šolali na Žagarjevi šoli. 
V kroniki šole je zapisano, da je bil pred 50-timi 
leti, 25. maja 1962, pred šolo odkrit bronasti 
doprsni kip  učitelja, narodnega heroja Staneta 
Žagarja. Kasneje je bil doprsni kip prestavljen 
v predverje šolske stavbe, kjer je še danes. Po 
učitelju Stanetu Žagarju so bile imenovane tudi 
Žagarjeve nagrade, ki so se podeljevale najbolj-
šim slovenskim pedagogom v letih od  1966 do 
1990. 
Največja zasedenost šole je bila v 80-tih,  ko je 
bilo na šoli kar 40 oddelkov in 1253 učencev. 
Novozgrajena šola na Planini je delno razbre-
menila našo šolo. V letu 1980  je ravnateljeva-
nje prevzel Niko Slapar in na tem delovnem 
mestu ostal kar 29 let. Šola je bila v naslednjih 
letih napolnjena do zadnjega kotička. Z nastan-
kom novih občin je podružnica Trboje prešla k 
OŠ Šenčur. V šolskem letu 1997/98 so učenci 
predmetne stopnje prvič imeli pouk v eni izmeni.  
Med večjimi investicijami, ki jih je financirala Me-
stna občina Kranj je potrebno omeniti  vezni ho-
dnik med centralno šolo in prizidkom (1983/84), 

izgradnja igrišča, postavitev ograje, sanacija  
sanitarij (2007/2008) ter v prizidku zamenjava 
azbestne kritine in obnova stropa v mali telova-
dnici (2012). Prostorska problematika še ni re-
šena. Upamo, da bomo skupaj z Mestno občino 
Kranj našli najboljšo rešitev za našo prostorsko 
problematiko. Kasnejša uvedba devetletke in 
prehod na eno izmeno sta zahtevala drugačne 
pogoje dela. Danes je v 22 oddelkih 484 učen-
cev, za katere skrbi 54 zaposlenih, učiteljev je 
43. Med šolskim letom  so potekale številne ak-
tivnosti, v katerih so učenci skupaj z učitelji po 
oddelkih raziskovali zgodovino šole, sodelovali  
v literarnem, likovnem in fotografskem natečaju, 
povabili k sodelovanju dedke in babice, naše bi-
vše učitelje.  Na dan zaključne prireditve  so svo-
je delo prikazali na razstavah v pritličju šole. Za 
mlajše učence je bilo organiziranih več delavnic. 
Žagarjeva šola ima tradicijo, osnovnošolsko izo-
brazbo so pridobile številne generacije učencev. 
Naš program so tako oblikovali številni uspešni 
nekdanji in sedanji učenci. V 5-urnem programu 
so voditelji Janez Dolinar, Katja Kozina, Ana 
Rozman in Emil Buh  predstavili  nastopajoče: 
legendarnega Matjaža Vlašiča s svojo skupino, 
pevca Californie Matjaža Zupana, stand up ko-
mika Tina Vodopivca, amaterska igralca Frenka 
Kranjca in Boštjana Omerza, raperja Tomaža 
Dokla in Miha Trčka, jazz kitarista Alda Komarja 
do mlajših talentov, ki so še učenci naše šole. 
Na svečanosti sta poleg ravnateljice Fani Bevk 
spregovorila tudi podžupanja ga. Nada Mihajlo-
vić in predstavnik Ministrstva za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport g. Alen Kofol. Prireditve 
pa sta se udeležila tudi predstavnica KS Huje 
ga. Sonja Mašič in predstavnik KS Planina g. 
Janez Kovačič. 

šolski čebelnjak
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Novo v Kranju

Frizerkama Greti in Vlasti se je porodila ide-
ja o ustvarjanju novih kreacij. Zato sta  pod 
okriljem GV frizerskega studia odprli Frizerski 
salon. Nahaja se  na odlični lokaciji, kjer je 
možen  dostop, bodisi z avtom ali peš (do-
stop je prirejen tudi za invalidske  in otroške 
vozičke). 
O svojem studiu/frizerskem salonu sta pove-dali :
Pri nas je vse na enem mestu: od frizure, 
manikure, naravnih in umetnih nohtov, make 
up-a in klasične masaže celega telesa.
Nudimo vam vse frizerske storitve od mo-
dnega barvanja in striženja,(žensko, moško,  
otroško), frizur za svečane priložnosti, po-
daljševanja las, trajnega ravnanja skodranih 
las, lasni botoks, in še bi lahko naštevali.
Vaše lase razvajamo z lasno kozmetiko LOREAL.
Vaše roke in nohte (naravne ali umetne) vam 
uredimo po vaših željah. Pri delu uporabljamo 
kozmetiko Alessandro. Make-up kozmetika 
Chanel. Priporočamo vam klasično masažo, 
ki se ji lahko predate ob mirni in sproščujoči 
glasbi. Za vaše telo in dobro počutje bomo 
poskrbeli mi in kozmetika Afrodita.
Pri nas lahko kupite  darilne bone, profesio-
nalne izdelke in poročni paket...
Po predhodnem dogovoru storitev  opravimo 
tudi izven delovnih ur ( poroka, slovesnosti..)  

Kje se nahajamo: 
v poslovni stavbi Planina center, Planina 

3 (bivši samski dom), 4000 Kranj
Delovnik: od ponedeljka do petka od 8:00 

do 19:00 ure in v soboto od 
 8:00 do  12:00 ure. 

Telefonska številka:  040 377 480

V jubilejnem letu smo prenovili celostno podobo 
šole z novim logotipom, novimi šolskimi  mapami, 
priznanji. S pomočjo obrtnikov, zunanjih sodelav-
cev, staršev, učiteljev in učencev smo polepšali  
šolo, prebarvali in porisali prizidek, ustvarili čudovit 
grafit  na steni ob igrišču, uredili  okolico in v cvetlič-
na korita nasadili nove rože. Vsega tega ne bi bilo, 
če se na naše prošnje ne bo odzvali številni pokro-
vitelji, posamezniki in starši, ki so nam pomagali s 
finančnimi sredstvi in praktičnimi darili za  srečelov. 
Ga. Lejla Sirk, ki je vodila in koordinirala delo,  se 
je skupaj z ekipo organizacijskega odbora več me-
secev trudila z organizacijo res velikega projekta. 
Vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri izvedbi naše 
prireditve, se najlepše zahvaljujem.
Vsi zaposleni se bomo  tudi v prihodnje trudili s ka-
kovostnim delom prispevati k razvoju naše družbe. 
Najboljši pokazatelj našega skupnega dobrega 
dela  je uspešnost naših učencev v nadaljnjem iz-
obraževanju. Prepričana sem, da boste še naprej z 
veseljem vstopali v naš hram učenosti. 
Verjamem, da nam bo jubilejni dan vsem nam ostal 
v lepem spominu.

Fani Bevk, ravnateljica
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Domišljija je tista čarobna točka, v kateri se 
konča konec in se prične neskončnost ... 
(Smar-team)

8. 5. 2012 je bila v Can-
karjevem domu na Vrhniki 
zaključna prireditev lite-
rarnega natečaja Z domi-
šljijo na potep.
Po mnenju strokovne 
žirije se je v zadnji krog 
izbora uvrstila naša 
osmošolka Pika Kristan 
z romanom Tik tak. Uvr-
stila se je na 2. mesto ter 
si prislužila svojo knjigo. 
Ponosni smo nanjo.

ALJAŽEK IMA TALENT

Pa ne le enega, veliko jih ima …

V letošnjem šolskem letu smo na naši šoli v okviru 
izbirnega predmeta Glasbeni projekt izvedli tekmo-
vanje za »Aljažkov talent«. 
Talente smo izbirali na štirih predizborih, ki so pote-
kali skozi vse šolsko leto. Žirijo, ki je bila sestavljena 
iz učencev in učiteljev, je prepričalo 20 talentov, ki 
so se s svojim nastopom uvrstili v finale. Sedem-
najst izmed njih je tudi premagalo tremo in nasto-
pilo pred strogo 6-člansko žirijo, v kateri je bila tudi 
ga. Sonja Mašić, predsednica KS Huje, in številnim 
občinstvom. Učenci so nas vse navdušili s svojimi 
izjemnimi, raznolikimi in skrbno pripravljenimi nasto-
pi. Slišali smo lahko veliko odličnega petja, dobrih 
instrumentalistov, občudovali gibe karateja, se na-
čudili ob izjemnih trikih s kartami ter uživali v odličnih 
plesnih točkah. Žirija je izbrala šest super finalistov, 
in sicer Nino Zogović, Tjašo Rauter, Kristjana Irgla, 
duet Maje Vizjak in Ajde Eler, Metko Rauter ter trio 
NiGa, ki ga sestavljajo Urša Zatler, Ana Rauch in 
Karim Zajec. Drugouvrščeno Metko Rauter so za las 
prehiteli trio NiGa, ki so poslušalce in žirijo navdušili 
s pesmijo White horse. Poleg čokolade jih je vodja 
projekta, učiteljica glasbe Monika Donko presenetila 
še z glavno nagrado: urami petja                   
pri Marti Zore.
Čestitke vsem nastopajočim, saj so bili čisto vsi 
ODLIČNI!

Leonida Domajnko in Monika Donko

OŠ Jakoba Aljaža

Navdušil jih je že pevski zbor pod vodstvom učitelji-
ce glasbe, gospe Monike Donko, ki je zapel Oj, Tri-
glav, moj dom Jakoba Aljaža, po katerem nosi ime 
naša šola. Nekaj besed o tem zavednem Slovencu 
jim je v pozdravnem nagovoru povedal tudi naš rav-
natelj Milan Rogelj.
Skupaj so zapeli  Mi smo otroci enega sveta, pa še  
Za Slovenijo živim.  Mladi igralci gledališkega kluba 
in glasbenega projekta so jim zaigrali Mojco Pokraj-
culjo ter poželi velik aplavz.  Prav zanimivo pa je 
bilo slišati, da niso pozabili Mačka Murija, ki smo ga 
zaigrali v Trstu. Po ogledu šole (spet same pohvale 
nad urejenostjo) so se z učiteljicama Darjo Pintar in 
Magdo Štupnikar sprehodili po Kranju in si ogledali 
novo knjižnico. Po kosilu so se od nas poslovili. Nas 
so čakali »talenti«, naši tržaški  gostje pa so se od-
peljali proti Vrbi. Da jih je tam osvežil majski dež, so 
nam napisali zvečer. Veseli pa smo bili tudi vseh po-
hval. Prijateljstva so se stkala …

Leonida Domajnko

TRŽAČANI NA OŠ JAKOBA ALJAŽA

V sredo, 30. 5. 2012, so nas obiskali vrstniki z OŠ Oto-
na Župančiča iz Trsta.
74 učencev in 6 njihovih učiteljic smo aljaževci prisrč-
no sprejeli, saj nismo pozabili našega decembrskega 
obiska njihove šole. 
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SPOMINČICE BARV – 6. DADIN LIKOVNI NATE-
ČAJ

Letošnji Dadin likovni natečaj je že šesti. 
Svojo likovno ustvarjalnost je pokazalo 285 učencev 
pod vodstvom 60-ih mentorjev iz 27 šol, tudi dveh iz 
Italije in dveh iz Makedonije in likovne šole Puhart.
Ocenjevalca sta bila akademska slikarja Irena Jeras 
Dimovska in Boge Dimovski, ki je napisal tudi spre-
mno besedo.
Najboljši trije mladi likovniki so prejeli nagrade, origi-
nalne male umetnine, ki jih je kot vsako leto prispeva-
la Daša Abaza, Dadina hči.
Za trajen spomin so vsi udeleženci dobili katalog. 
Oblikovala ga je slikarka Nataša Drušković ob pomoči 
našega učitelja Boštjana Prezlja, ki je prispele likovne 
izdelke fotografiral.
Izid kataloga je omogočila Mestna občina Kranj, po-
magala nam je tudi Krajevna skupnost Huje. Iskreno 
se zahvaljujemo.
Razstavo je pripravila nenadomestljiva Emina Veselič 
ob pomoči Darje Pintar, Eme Tavželj, Majde Blažir, 
sina Nejca in njegove Katje.
Za prijetno kramljanje po odprtju razstave je s slad-
kimi prigrizki poskrbela Nada Majkić s sodelavkami 
iz kuhinje.
Poleg likovnega talenta so aljaževci pokazali tudi 
glasbenega in literarnega v kulturnem programu ob 
odprtju razstave, ki sta ga pripravili Monika Donko in 
Leonida Domajnko. Vse sodelujoče je prvi nagovoril 
ravnatelj Milan Rogelj. V svojem govoru je poudaril 
pomen odkrivanja otrokove nadarjenosti, razvijanja 
kreativnosti in mentorstva učitelja, saj so pravi učitelji 
velikokrat vzorniki in usmerjevalci otrok.
Vse sodelujoče je pozdravila tudi dr. Nataša Potočnik, 
predstojnica Zavoda za šolstvo, enote Kranj.

Nagrajenci 6. Dadinega likovnega natečaja 2012

1. triletje

1.mesto: Aljaž Velikonja (OŠ Otlica)
2.mesto: Franceska Orio in Alessio Iannuzzi (OŠ Oto-
na Župančiča)
3.mesto: Nana Zupan (OŠ Preska)

2. triletje

1.mesto: Eva Grašič (OŠ Simona Jenka, PŠ Go-
riče)
2.mesto: Petra Podlogar (OŠ Jakoba Aljaža Kranj) 
3.mesto: Anea Bezjak (OŠ Ljudski vrt, Ptuj)

3. triletje

1.mesto: Hana Križnar (OŠ Matije Čopa)
2.mesto: Nika Podakar (OŠ Naklo)
3.mesto: Žana Grašič (OŠ Stražišče)

Veseli nas, da se toliko mentorjev in njihovih mla-
dih likovnikov vsako leto vrača k nam, v Prešernov 
Kranj. 
Veseli nas, da radi z nami poklepetajo o razstavi, 
ki jo pripravimo, o ustvarjalnosti naših učencev, o 
vsakdanjih utrinkih iz naših učilnic. S tistimi men-
torji, ki so našo Dado poznali, pa se radi spomi-
njamo njene širine, strokovnosti, prijaznosti, pred-
vsem pa  dejanj velikega Človeka.
Veseli nas, da je toliko ustvarjalcev del našega 
Dadinega likovnega natečaja.

                                                        

Leonida Domajnko                                          
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SPOMLADANSKI IZLET

Za cilj letošnjega tradicionalnega izleta smo si 
izbrali Kumrovec v Hrvaškem Zágorju, rojstni 
kraj pokojnega jugoslovanskega voditelja Josi-
pa Broza - Tita. Kar nekaj razlogov je pretehtalo 
pri izbiri izleta, eden od teh je, da letos mineva 
120 let od njegovega rojstva, nekaj je bilo jugo-
nostalgičnih razlogov, pa tudi mnogi od naših 
starejših članov se še kako dobro spominjajo 
časov, kakršni so bili pod njegovim vodstvom, 
pa tega kraja še niso obiskali. Takratni in da-
našnji časi so skorajda neprimerljivi in že med 
vožnjo je bilo zanimivo spremljati zgodbe, ki so 
jih pripovedovali najstarejši udeleženci izleta, 
zgodbe o tem, da so vsi imeli službe, da ni bilo 
takšnih materialnih razlik med prebivalstvom, 
kot so danes, in da je bilo včasih mnogo več 
tovariško-solidarnostnega prijateljstva in razu-
mevanja. Nenazadnje smo se med vožnjo spo-
mnili, da se je ravno v Titovih časih ustanovila 
Loterija, katere pridobljena sredstva so se na-
menila za financiranje gluhih in slepih invalidov. 
In naši starejši uporabniki so nam povedali, da 
je bilo takrat, vsaj po finančni plati, mnogo bolje 
poskrbljeno za gluhe, kot je dandanes.
Še pred mejo smo se na slovenski strani usta-
vili na Bajsovi domačiji v res idilično romantič-
nem ambientu slovenskega Zagorja, kjer so 
nas postregli z domačim zajtrkom in napitkom. 
Po postanku smo po krajši vožnji in carinskih 
formalnostih prispeli v Kumrovec. Ob poti so še 
vedno opazni nekdanje megalomanske stav-
be, spomeniki in tovarne, žal pa vse to deluje 
nekako zanemarjeno in zapuščeno, kot da se 
domačini sramujejo nekdanjih časov in najzna-
menitejšega prebivalca. Podoben občutek nas 
je preveval ob vodičkini razlagi, v kateri pomen 
Tita za njihov kraj sploh ni bil omenjen. Če je bila 
včasih rojstna hiša Tita najpomembnejši objekt 
v Kumrovcu, je danes to precej drugače. Danes 
vas tam pričaka lično urejena vasica z zagorski-
mi hiškami, ki so tematsko opremljene z dejav-
nostmi, s katerimi so se pred stoletjem ukvarjali 
domačini. Kot prvo smo si seveda ogledali roj-
stno hišo nekdanjega maršala, potem pa še vse 
druge, v katerih smo si lahko ogledali, kako so 
takrat mizarili, kovali, strojili, lončarili, kmetovali, 
pekli, gasili in tako dalje. Ogledali smo si prikaz 
zagorske poroke in skromen domek mladopo-
ročencev. Na hitro smo opravili še nekaj porok 

na mladoporočenskem panoju, o čemer pričajo 
tudi poročne fotografije, ki si jih lahko ogledate 
na naši spletni strani. Poročne pojedine si žal ni-
smo mogli privoščiti, ker nas je čas priganjal in 
smo se morali odpraviti proti največjemu gradu 
na Hrvaškem. Pravzaprav nam je bilo kar malo 
žal, da si za ogled Kumrovca nismo namenili 
malce več časa, še zlasti, ker je naš gluho-sle-
pi član, g. Jože Tekavčič, neizmerno užival ob 
otipavanju starinskega orodja. Ker je sam po iz-
obrazbi mizar, je še posebno pozornost namenil 
hiški, kjer so po našem mnenju prikazovali mi-
zarstvo. Jože je s svojimi spretnimi rokami pre-
poznal vsa orodja in nas poučil, da je to kolarska 
delavnica in ne mizarska, kot smo mu rekli pri 
vhodu. No, pa nas je gluho-slepi Jože – nas, ki 
dobro vidimo – poučil, za kakšno delavnico gre. 
Pošteno smo se nasmejali naši nevednosti.
Naša naslednja postojanka je bil grad Veliki Ta-
bor, kjer je prebivala hrvaška kraljevska družina 
Ratkay in v njihovo dolgoletno vladarsko zgod-
bo je vpleteno tudi slovensko dekle, po imenu 
Veronika Deseniška. Grad pravzaprav šele pre-
navljajo, zato si ga še nismo mogli ogledati v 
celotni podobi, bo pa zagotovo vreden ogleda, 
ko bo prenova končana. Smo pa vseeno imeli 
srečo, da je ravno tistega dne na gradu potekal 
prikaz viteških turnirjev in naši radovednosti ter 
prijaznosti animatorjev se lahko zahvalimo, da 
smo vsi udeleženci dobili brezplačno priložnost, 
da preizkusimo streljanje z lokom. Streljali smo 
vsi, od najmlajše, 11-letne Nie, do najstarejše, 
96-letne Marije, tudi naš gluho-slepi Jože se je 
kljub slepoti lotil streljanja z lokom. Rezultati ob 
tem sploh niso pomembni, važni so dobri ob-
čutki in zadovoljstvo udeležencev. Čas pa nas 
je neusmiljeno priganjal, odpravili smo se proti 
Bistrici ob Sotli, kjer smo si privoščili pozno ko-
silo, ob kozarčku rujnega seveda, in po daljšem 
klepetu je že bilo treba iti proti domu. Po zaslu-
gi strpne, potrpežljive in varne vožnje našega 
šoferja Borisa (sam je zračunal, da nas vozi že 
20 let, kar je tudi lep jubilej, seveda se priporo-
čamo še za naprej), smo bili kmalu v domačih 
krajih. Za konec še eno skromno spoznanje, da 
za prijetno preživet izlet niti ni toliko pomemb-
na lokacija, ampak je 
bolj pomembno prija-
teljsko druženje, in tudi 
to je eden od razlogov, 
da nekateri uporabniki 
v društvu že nestrpno 
sprašujejo, kdaj bo na-
slednji izlet.

Boris Horvat Tihi, AURIS Kranj
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Letno kopališče v Kranju se običajno odpre za kopalce ob kon-
cu šolskega leta. Takrat so dnevne temperature že poletne in 
kopališče ponuja prijetno osvežitev vsem tistim, ki še niso odšli 
počitnikovat na morje. Kopalcem je na voljo globok bazen olim-
pijskih dimenzij 50m x 25m, ter otroški bazen z globino vode do 
130cm. Najmlajšim pa je namenjen manjši čofotalnik. Voda je 
tam globoka 40 cm. Ob bazenih je na voljo tudi dovolj površin 
za ležanje, igranje in počitek. Pri tem pa ni odveč opozorilo, da 
se je pred soncem pametno zaščititi s primerno kremo za son-
čenje, ki ima dovolj visok zaščitni faktor.

V kompleksu Letnega kopališča sta dva lokala, kjer je možno 
dobiti osvežilno pijačo, sladoled in hrano. Ponudba je pestra in 
na visokem nivoju.

Obiskovalci pa morajo kljub sproščenemu poletnemu vzdušju 
upoštevati kopališki red in navodila reševalcev iz vode, saj je 
varnost na prvem mestu. Skakanje v vodo in tek ob robu ba-
zena sta zato prepovedana. Da pa se obiskovalci ne bi dolgo-
časili, so v planu vodene animacije pod strokovnim nadzorom. 
Te vključujejo »hojo po vodi« z velikimi žogami, štafetne igre z 
gusarskimi splavi in druge šaljive igre. Udeležba pri animacijah 
je prostovoljna in brezplačna. predvidoma pa bodo izvedene 
vsak dan med 16 in 18 uro.

Občasno pa obiskovalce »pre-
strašimo« s plesnimi animaci-
jami oz. popularno Zumbo. Ta 
vrsta skupinske aerobike je or-
ganizirana v sodelovanju s fitnes 
studiom Maxxfit. 

Obratovalni čas letnega kopa-
lišča je vsak dan od 9h-22h. 
Popoldanske vstopnice veljajo 
po 14 uri, nočno kopanje pa se 
prične ob 20h. Na voljo so tudi 
sezonske vstopnice, ki so juni-
ja v prodaji po akcijski ceni. Kot 
novost za najbolj športno aktivne 
naj omenimo, da je v prodaji tudi 
skupna vstopnica, ki velja za Le-
tno kopališče, Pokriti olimpijski 
bazen in fitnes MaxxFit. ta stane 
le 39 eur/mesec in jo je možno 
plačati preko trajnika. 

Cenik dnevnih vstopnic za Le-
tno kopališče:

 - otroci, študenti,upokojenci: 3 €
 - odrasli: 5 €
 - družina (3 osebe): 9 €(doplačilo za 
vsako dodatno osebo je 3 € )

Cenik popoldanskih vstopnic 
(po 14 uri):
 - otroci, študenti, upokojenci: 2,5 €
 - odrasli: 4 €
 - družina (3 osebe): 8 € (doplačilo za 
vsako dodatno osebo je 2,5 €)

Nočno kopanje (od 20h-22h): 2,5 € 

cene sezonskih vstopnic:

 - odrasla:60,00€ (redna cena 72€)
 - otroška: 35,00 € (redna cena 44€
 - družinska: 100,00 € (redna cena 
130 €)

Letno kopališče v Kranju



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

z a d n j a  s t r a n

                                                             

V petek 15. 06. in v soboto 16.06. 2012 praznujemo 11. Obletnico obstoja 
KS Planina in KS Huje. Vabimo vas, da se nam pridružite na prireditvah, ki se 
bodo odvijale na igriščih med vrtcema Mojca in Najdihojca:

petek ,  15 . 06 . 2012     »Raja jmo skupa j«

- Prikaz dejavnosti otrok iz Kranjskih vrtcev . Pri igri se nam lahko pridružite  
ob     9.30. 

- Ob 10.00 uri  je na sporedu  lutkovna predstava za otroke (Kulturno ume-
tniško društvo Lutkovno gledališče Tri)  z naslovom Muca in Kuža, nato pa 
bodo učenci  OŠ Staneta Žagarja in OŠ Jakoba Aljaža pokazali svoje talente.

sobota,  16.06.2012  »Srečanje  pr i ja te l jev«

Od 13. in 19. ure   Prireditev se bo odvijala na igriščih med vrtcema Najdihojca in 
Mojca.

Program:

  13:00  Šahovski turnir  v OŠ Jakoba Aljaža
               14:00  Balinarski turnir  na Balinišču Planina
                   14:30  Turnir v metanju  balinčkov – ploščkov  na igrišču za odbojko
                   15:20 nastop makedonske folklorne skupine SV KIRIL  I METODIJ
                  16:00 proglasitev rezultatov in stand up komedija Miki Bubulj
                  16:50 nastop slovenske folklorne skupine OZARA
                  17:45 nastop folklorne skupine SV SAVA
      

Vljudno vabljeni!

 
Vabilo! 

Praznik krajevnih skupnosti Planina in Huje


