
SREČNO 2014

Naj prihajajoči prazniki odenejo vaš dom s toplino, mirom in ljubeznijo,
ter vam v srca vlijejo novih moči, veselja in poguma za vsak dan v prihajajočem letu !

Sveta Krajevnih skupnosti Planina in Huje



Naklada: 3000 izvodov

Izhaja: 4 krat letno

Uredniški odbor:

Sonja Mašič, Jaka Tepina 
Jani Kovačič, Edvard Tepina

Oblikovanje in digitalni 
prelom:

 Jaka Tepina

Uradne ure KS:

sreda 8:00 - 14:00

Telefon: 04 235 99 19

Fax: 04 232 49 78

E-mail: 

info@kshuje.si

info@ksplaninakr.si

Spletna stran:

www.kshuje.si

www.ksplaninakr.si

MODRE MISLI

»Če ti gre v življenju 
vse mično in gibko in 
gladko, ni iz tebe nič! 
Te mora nekaj stresti: 
takrat se zaveš svojih 

korenin, se zaveš 
samega sebe, se utrdiš! 

Bolečina te naredi ali 
pa pohabi! A vezivo 
svetlega in temnega 

pola je ljubezen.« Tone 
Pavček

»Naj te ne bo strah, če 
napreduješ počasi; boj 
se le, da ne obstaneš.« 

Kitajski

“Tudi po slabi žetvi je 
treba sejati.” Seneka

“Moja težava je, kako 
uskladiti svoje navade 
na debelo z dohodkom 
na drobno.” Errol Flynn

Ob promenadi po pešpoteh krajevnih skupnosti Huje in Planina se kot starš treh otrok vedno bolj pozorno 
oziram za strukturo okolice v kateri živimo. Ob vsakodnevnem opravljanju domačih in delovnih obveznosti 
se po prihodu iz službe, pa naj bo še tako tegoben jesenski dan iz katerega vzklije le malo sonca, odločim za 
posvečanje prostega časa otrokom. Večino časa preživljamo zunaj, na odprtem; za razliko od ostalih družin 
z enim ali več otroci, ki se zatekajo k zavetju trgovskih centrov. Nam navedena besedna zveza pomeni le to, 
kar je v svojem bistvu, ne označuje pa vira pridobivanja dobre volje in energije, svežega zraka in sproščanja 
endorfinov skozi igro z žogo, tekanja in smejanja od navdušenosti nad možnostmi, ki se nam ponujajo za 
kvalitetno preživet čas z družino. Z besedo možnosti mislim označiti predvsem zunanje dejavnike, natančneje 
povedano; površine, ki so otrokom znotraj družin bolj primerne. Navdušenost znatno pade, ko otrokom 
povem, da jih moram najprej posesti v vozilo, da jih lahko odpeljem do prvega otroku primernega igrišča, torej 
na Gibi-gib v Kranju. Kljub veliki hvaležnosti MOK za prej omenjen objekt vseeno izkazujem klic po podpori 
za izgradnjo centralnega otroškega igrišča na področju Planine, ki bi mnogim staršem s stroškovnega in s 
časovnega vidika prihranil marsikateri izdatek ter vidno zmanjšal stresnost situacije, ko se je treba natančno 
organizirati s prihodi in odhodi na oddaljena otroška igrišča v našem mestu.
Poglaviten namen centralnega igrišča na Planini bi ležal v dostopnosti in v varnem igranju. Tam bi otroci 
preživljali svoj prosti čas, ustvarjali spomine ter gradili sanje in ambicije za prihodnost, kjer bodo nekoč, 
tako kot mi (njihovi starši), tudi oni sami skrbeli za brezskrbno otroštvo svojega malčka. Tovrstno igrišče bi 
predstavljalo mesto zbiranja otrok, podružabljanja in ohranjanja energetskega nivoja v telesu; omogočalo bi 
zdrav razvoj, s pridihom otroku prijazne, voljne in priljubljene športne aktivnosti. 
S tem pozivam vse krajane krajevne skupnosti Huje in Planina k podpori projekta Izgradnja centralnega 
igrišča v KS Huje in KS Planina, saj smo mi, kot starši, odgovorni za svetlo prihodnost naših otrok in nisem 
prepričan, kdaj bi to lahko najbolje izkazovali, če ne že takoj – v času njihovega otroštva. Omogočimo jim 
varno in srečno otroštvo!

Tofaj  Sebastijan

Centralno otroško igrišče 

Albina Omejc s.p.

Zavarovalno zastopanje in svetovanje 
Sklepanje vseh vrst zavarovanj 

Pot za krajem 38
4000 KRANJ

GSM: 041 550 124

E-mail: albina.omejc@agencija.si

Izkoristite možnost brezplačne oddaje kosovnih odpadkov

Načrtujete prenovo stanovanja? Boste zamenjali kuhinjske 
aparate, pospravili klet? Tudi v letu 2014 boste lahko odvoz 
kosovnih odpadkov naročili z dopisnicami Komunale Kranj. 
Kmalu boste na dom prejeli dve dopisnici za leto 2014, vsaka 
za brezplačen odvoz kosovnih odpadkov do količine enega 
kubičnega metra.
Naročite odvoz kosovnih odpadkov takrat, ko to potrebujete. Glede na urejeno zbiranje kosovnih odpadkov 
prosimo, da ravnate odgovorno, poskrbite za urejeno ter čisto okolje in izkoristite omenjeno možnost 
odvoza kosovnih odpadkov. Drugačno odlaganje kosovnih odpadkov poleg zabojnikov je prepovedano, 
zato ste za tako ravnanje lahko tudi kaznovani.

Stanovalcem v večstanovanjskih objektih nudimo posebno možnost. Če stanovalci skupaj zberete najmanj 
5 dopisnic, vam brezplačno dostavimo velik zabojnik, kamor lahko kosovne odpadke, kot so kosi pohištva, 
sanitarna oprema, odpadna električna in elektronska oprema odložite.



ZAČELA SO SE DELA NA DVEH NAJPOMEMBNEJŠIH INFRASTUKTURNIH 

PROJEKTIH NA OBMOČJU OBČIN KRANJ, ŠENČUR, PREDDVOR IN NAKLO 

V ZADNJIH 40 LETIH

S projektoma »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega 
in Sorškega polja – 2. sklop« in »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop« bo urejena problematika 
ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih voda ter problematika zagotavljanja pitne vode na območju sodelujočih 
občin. Oba projekta, ki sodita med največje naložbe v zadnjih 40 letih, poleg občin samih sofinancirata še Evropska 
unija iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 

Začetek del na omenjenih projektih, ki prav gotovo tako po obsegu kot po pomenu sodita med najpomembnejše projekte v tem delu Gorenjske, 
je bil konec meseca oktobra obeležen s simbolično zasaditvijo prvih lopat na gradbiščih, kjer se bodo dela tudi dejansko začela – v Žabnici in na 
Brdu pri Kranju. 

Projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega 
polja – 2. sklop«

Osnovni namen projekta Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja 
– 2. sklop, pri katerem sodelujejo Mestna občina Kranj, Občina Šenčur in Občina Naklo, je izgradnja celovitega sistema odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda, ki vključuje rekonstrukcijo centralne čistilne naprave Kranj in izgradnjo pripadajočih kanalizacijskih sistemov (v aglomeracijah z 
obremenitvijo večjo od PE 2000: Bitnje-Žabnica, Kokrica in Kranj). Poleg teh bosta na območjih, kjer je del kanalizacijskega omrežja že zgrajen, 
vendar ni v funkciji, ki bi zagotavljala ustrezno čiščenje, zgrajena tudi povezovalna kanalizacijska voda (v občini Šenčur in občini Naklo). Končni 
rezultat aktivnosti, ki je tudi zastavljeni cilj projekta, je, na kanalizacijsko omrežje priključiti 95 odstotkov vseh prebivalcev na omenjenih 
območjih. Projekt, ki bo predvidoma v celoti zaključen konec leta 2015, bo občanom tako prinesel boljšo komunalno infrastrukturo ter pomenil 
višjo stopnjo zaščite rek Save in Kokre, hkrati pa bo z njegovim uspešnim zaključkom zadoščeno zahtevam evropske in slovenske zakonodaje.

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop«

Namen projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop«, ki bo predvidoma zaključen do meseca aprila 2015, je odpraviti vrsto 
let trajajočo problematiko zagotavljanja kakovostne pitne vode na območju Mestne občine Kranj, Občine Preddvor in Občine Naklo. V okviru 
projektnih aktivnosti bodo izgrajeni vodovod na trasi Bašelj – Kranj, vodovod na trasi Zadraga – Naklo, ultrafiltracija Bašelj in vodohran Zeleni 
hrib. Občani navedenih občin bodo s tem dobili zanesljivo in varno oskrbo s pitno vodo ter dodatni, rezervni, vodni vir, vodovodni sistemi pa bodo 
upravljani učinkoviteje, zaradi česar bo prihajalo do manjših izgub.

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE OBČANOV

Zaradi izvajanja projektnih aktivnosti bo življenje prebivalcev v sodelujočih občinah občasno moteno, vendar verjamemo, da bomo s 
pravočasnim obveščanjem in nekaj dobre volje ter potrpežljivosti projekt s skupnimi močmi pripeljali do konca.

Veseli bomo vaših vprašanj, na katera se bomo trudili ažurno odgovarjati. Splošne in aktualne informacije o obeh projektih boste našli na 
spletnih straneh www.gorki.si oz. www.pitnavoda-zgornjasava.si, ki sta v tem trenutku še v izdelavi, v zloženkah, ki jih boste prejeli po pošti, 
kadarkoli pa se lahko obrnete tudi na predstavnike svojih krajevnih skupnosti ali podjetje Frontal, d.o.o. (E: sasa.horvat@frontal.si, 
T: 02 530 89 10), ki skrbi za obveščanje javnosti na obeh projektih.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infras-
trukture za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete: “ Varstvo okolja - področje voda”: prednostne usmeritve: “Oskrba s pitno vodo.”

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infras-
trukture za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete: “ Varstvo okolja - področje voda”: prednostne usmeritve: “Odvajanje in čiščenje odpadne vode.”



Prevoze v mestnem linijskem prometu Kranj izvaja podjetje Alpetour d.d. na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe z Mestno občino Kranj. 
Način in organizacija prevozov je določena z omenjeno pogodbo in:

• Odlokom o organizaciji in načinu izvajanja javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu (UL RS 47/2013),
• Sklepom o določitvi obveznih linij in voznega reda (UL RS 51/2013),
• Sklepom o določitvi cen prevoznih storitev (UL RS 51/2013).

Avtobusi vozijo na 12 progah, ki povezujejo okolico in bivalna naselja Kranja z železniško postajo, središčem mesta in industrijskimi conami.  
Prevoz se izvaja vse dni v letu, tudi ob sobotah in nedeljah. V jutranji in opoldanski konici so vozni redi v največji meri prilagojeni zaposlenim, 
dijakom, učencem in so usklajeni z voznimi redi vlakov in medkrajevnega linijskega prevoza. V tem času večina linij obratuje s polurnim 
intervalom. Izven konic avtobusi vozijo najmanj na vsako uro.
Veliko število prebivalcev Planine in Huj dnevno potuje na delo v Ljubljano, zato želimo posebej  opozoriti na novo povezavo z  železniško 
postajo:      

NOVA PROGA 15 ( uvedena na pobudo predsednice sveta KS Huje )
Kolodvor (ŽP)-Supernova-Kranj-OŠ S. Jenko-Primskovo Mercator- Dolnov-Planina-Kolodvor

• obratuje s 30-minutnim intervalom v dneh šolskega pouka, s 60-minutnim intervalom izven dni šolskega pouka, sobotah in nedeljah,
• zagotavlja neposredno povezavo Planine z železniško postajo preko Savske ceste,
• povezuje trgovska centra Mercator Primskovo in Supernova,
• obratuje tudi ob nedeljah od 9. do 18. ure.

Mestni promet Kranj  vozni red




1 2 3 4 5 6 POSTAJE,

      KM POSTAJALIŠČA

 05:22 05:52 06:22 06:52 07:22 0 Kolodvor
 05:25 05:55 06:25 06:55 07:25 2 Kranj dijaški dom
 05:26 05:56 06:26 06:56 07:26 2 Kranj ZD

04:55 05:28 05:58 06:28 06:58 07:28 2 Kranj OŠ S.Jenko
04:57 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 3 Kranj Vod.stolp
04:59 05:32 06:02 06:32 07:02 07:32 4 Primskovo
05:00 05:33 06:03 06:33 07:03 07:33 4 Plinarna

    07:05 07:35 5 Mercator
    07:06 07:36 5 Dolnov

05:02 05:35 06:05 06:35 07:09 07:38 6 Pokopališče
05:04 05:37 06:07 06:37 07:11 07:40 7 Planina otok
05:05 05:38 06:08 06:38 07:12 07:41 8 Planina Novi dom
05:06 05:39 06:09 06:39 07:13 07:42 8 OŠ S.Žagar
05:07 05:40 06:10 06:40 07:14 07:43 8 Planina Stolpnice
05:09 05:42 06:12 06:42 07:16 07:45 9 Savska cesta
05:11 05:44 06:14 06:44 07:18 07:47 10 Kolodvor

   vozi od ponedeljka do sobote /   vozi od ponedeljka do petka 
vozi v dneh šolskega pouka/  vozi vsak dan 

1 Vozni red velja od 1.9.2013Mestni promet Kranj  vozni red





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 POSTAJE,

           KM POSTAJALIŠČA

07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 0 Kolodvor
07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 1 Savska cesta
07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 2 Planina Stolpnice
07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 2 OŠ S.Žagar
07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 2 Planina Novi dom
07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 3 Planina otok
08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 4 Pokopališče
08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 5 Mercator
08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 5 Dolnov
08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 6 Plinarna
08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 6 Primskovo
08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 8 Kranj OŠ S.Jenko
08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 9 Kranj 
08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 10 Supernova
08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 11 Kolodvor

2 Vozni red velja od 1.9.2013

Mestni promet Kranj  vozni red





12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 POSTAJE,

          KM POSTAJALIŠČA

13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 0 Kolodvor
13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 1 Savska cesta
13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 2 Planina Stolpnice
13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 2 OŠ S.Žagar
13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 2 Planina Novi dom
13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 3 Planina otok
13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 4 Pokopališče
13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 5 Mercator
13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 5 Dolnov
13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 6 Plinarna
13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 6 Primskovo
13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 8 Kranj OŠ S.Jenko
13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 9 Kranj 
13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 10 Supernova
13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 11 Kolodvor

   vozi od ponedeljka do petka /   vozi vsak dan  
vozi v dneh šolskega pouka 

3 Vozni red velja od 1.9.2013

Mestni promet Kranj  vozni red





22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 POSTAJE,

          KM POSTAJALIŠČA

18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 0 Kolodvor
18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 1 Savska cesta
18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 2 Planina Stolpnice
18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 2 OŠ S.Žagar
18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 2 Planina Novi dom
18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 3 Planina otok
18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 4 Pokopališče
18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 5 Mercator
18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 5 Dolnov
18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 6 Plinarna
18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 6 Primskovo
18:41 19:11 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 8 Kranj OŠ S.Jenko
18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13 9 Kranj
18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16     10 Supernova
18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:47 22:17 22:47 23:17 11 Kolodvor

4 Vozni red velja od 1.9.2013

Do postajališča Kranj kolodvor, ki je locirano na železniški postaji, so 
speljane proge:

PROGA 1 –         Kolodvor-Globus-Primskovo-Planina-Hrastje
PROGA 7 –         Kolodvor-Globus-Srakovlje-Bobovek-Mlaka
PROGA 12 –       Kranj-Kolodvor -Besnica
PROGA 15 -        Primskovo-Planina-Kolodvor

V neposredno bližino železniške postaja, do postajališča KRANJ ŽP, ki 
je locirana na  Ljubljanski cesti, se lahko pripeljete tudi:

PROGA 2 -          Globus-Primskovo-Planina-Stražišče -Globus
PROGA 3 -          Globus-Stražišče-Planina-Primskovo-Globus
PROGA 8 -          Kranj-Globus-Drulovka-Podreča

Vozni redi so usklajeni z voznimi redi vlakov v jutranji in zgodnji 
popoldanski konici. S progo 1 in 15 je povezava železniške postaje in 
bivalnega naselja Planina zagotovljena s 15- minutnim intervalom v 
dneh šolskega pouka in s polurnim intervalom v dneh šolskih počitnic. 

Progi 7 in 12 pa zagotavljata povezavo na določenih odhodih. Podrobni 
vozni red si lahko ogledate v priloženih datotekah pod to novico, v 
iskalniku voznih redov ali v knjižici voznih redov.

VOZNI ČASI pomenijo vedno čas odhoda, kar pomeni, da prihaja 
avtobus na postajališče nekoliko prej.

Za dodatne informacije nas pokličite na tel: 04/20 13 210 ali pišite na 
promet@alpetour.si

Sonja Mašič
vir: www.alpetur.si

Mestni linijski prevoz v Mestni občini Kranj od 1. septembra 2013 dalje



DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije so vam osebno ali po telefonu na voljo v Domu 
upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, Kranj, v socialni službi, v času uradnih ur

DNEVNO VARSTVO

DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije so vam osebno ali po 

telefonu na voljo v
 Domu upokojencev Kranj, 

Cesta 1. maja 59, Kranj, 
v socialni službi, v času uradnih ur od 

ponedeljka do petka:
 torek in četrtek: 

od 9. – 11. ure in od 13. – 14. ure
 ponedeljek in petek: od 9. – 11. ure

sreda: od 9. – 11. ure in od 13. – 16. ure

Telefonska številka: 04/280 13 10
Elektronski naslov: kranj@ssz-slo.si
Internetni naslov: www.du-kranj.si

Faks: 04 2331 332

DNEVNO VARTSVO

KOMU JE DNEVNO VARSTVO NAMENJENO:
• Vsem, ki so stari več kot 65 let.
• So sami doma in jim je dolgčas.
• Si želijo druženja.
• Vsem, ki čez dan oz. ob odsotnosti svojcev ne morejo več   
 poskrbeti za sebe.
• Vsem, ki so odvisni od pomoči druge osebe.
 

DAN V DNEVNEM VARSTVU:
• PRIHOD – s svojci ali oskrbovalko pomoči na domu oz.   
 pogodbenim prevoznikom
• ZAJTRK
• AKTIVNOSTI – jutranja kavica, branje, družabna    
 srečanja,  vključevanje v skupinske aktivnosti v Domu,   
 obisk prireditev, pikniki, praznovanje rojstnih dni,    
sprehod, druženje v parku, obisk frizerja, pedikerja,…
• KOSILO
• AKTIVNOSTI PO KOSILU – počitek, klepet ob kavici,   
 sprehod, …
• ODHOD domov – s svojci ali z negovalko iz pomoči na   
 domu

V DNEVNEM VARSTVU VAM NUDIMO ŠE:
• MOŽNOST VKLJUČEVANJA V VSE ORGANIZIRANE   
 AKTIVNOSTI V DOMU – izleti, pikniki, udeležba v različnih   
skupinah, kulturne in družabne prireditve,…
• STORITVE ZDRAVSTVENE NEGE – aplikacija zdravil in   
 insulina, preveze,…
• PEDIKERSKE IN FRIZERSKE USLUGE, KOPANJE OB   
 POMOČI NEGOVALKE

KDAJ LAHKO PRIDETE:
• od ponedeljka do petka  od 6. 30 do 17. ure.

Uporabniki ali njihovi svojci se sami odločijo ali bodo prihajali k nam 
vsak dan ali le nekajkrat na teden oz. na mesec.

KAJ POTREBUJETE ZA VKLJUČITEV V DNEVNO VARSTVO:
IZPOLNJENE NASLEDNJE OBRAZCE, KI JIH DOBITE V DOMU:

• Prošnja za sprejem ali premestitev  v institucionalno   
 varstvo.
• Zdravniško spričevalo

S SEBOJ PRINESTITE: 
• DOKUMENTACIJA

- osebni dokument
- kartico zdravstvenega zavarovanja

• OBLAČILA
- osebna oblačila
- spodnje perilo
- nogavice
- udobne copate

• ORTOPEDSKE PRIPOMOČKE ( v kolikor jih potrebujete):
- palico, berglo, hoduljo
- invalidski voziček

• ZDRAVILA
- zdravila (v originalni embalaži), s priloženim   
 seznamom, če jih morate jemati v času bivanja v   
 dnevnem varstvu



OŠ STANETA ŽAGARJA

Začetek oktobra smo izvedli tehniški dan z vsebino VARNO V 
ŽIVLJENJE. V deževnem dnevu smo se napotili na Remont Primskovo. 
Pričakali so nas gasilci, pregledniki za tehnični pregled vozil in policisti.

TEHNIŠKI DAN

Učencem je bilo najbolj všeč:

- Sara Š., Jena, Ariana, Simon, Jerca, Žana, Naja, Tim in Ažbe: 
Policaji so nas aretirali in odpeljali v njihovo vozilo.

- Anina: Veliko sem zvedela o delu policajev.
- Gal, Jure: Šli smo v kanal in videli avto od spodaj.
- Maša: Oblekla sem zaščitni jopič, ščit in čelado.
- Nejc: Tudi malicali smo.
- Ariana, Katarina, Jena, Sara:  Govorili smo po radiu.
- Dario:  Videl sem sprej za roparje.
- Adel: Zelo zanimiv je bil gasilski avto.
- Jure: Gasilec je vklopil sireno.

Zelo zadovoljni in polni vtisov smo se vrnili v šolo, kjer smo nadaljevali 
s tehniškim dnevom. Še dež je ponehal.
Vsem, ki so nam omogočili tako obširen pogled v njihovo delo, se lepo 
zahvaljujemo.

Učenci 2. a in učiteljica, OŠ Staneta Žagarja Kranj



24. septembra 2013 so imeli učenci 6. razredov naše šole naravoslovni 
dan,  ki je imel poleg naravoslovne tudi geografsko in  zgodovinsko 
vsebino.  Šolsko učilnico smo nadomestili z učilnico v naravi in Gorenjskim 
muzejem. Naravoslovni dan je lep primer medpredmetnega sodelovanja 
med naravoslovjem, geografijo in zgodovino.

Geografska vsebina

Učenci   so se orientirali s pomočjo kompasa, kartirali so znane stavbe 
v starem mestnem jedru, ugotovili ime kamnine, v katero si je reka 
Kokra urezala svojo strugo, računali relativno višino med Kokrškim 
mostom in kanjonom, ugotavljali levi in desni breg reke, kateri tok 
ima reka Kokra v Kranju (zgornji, srednji, spodnji), kaj so okljuki ali 
meandri, zakaj so nekatera drevesa na desnem bregu nagnjena, zakaj 
je propadlo  mlinarstvo in fužinarstvo in kje je bilo mestno kopališče. 
Sprehodili smo se do visokodebelnega sadovnjaka in ugotavljali, 
kakšne so prednosti tega sadovnjaka pred plantažnim.

Naravoslovna vsebina

V kanjonu reke Kokre smo opazovali neživo naravo, tako da smo 
merili temperaturo zraka, temperaturo vode, opazovali osvetljenost 
območja, vlažnost tal in primerjali različne kamnine med seboj. Vsaka 
skupina je izmerila tudi hitrost toka reke, kar se je učencem in učenkam 
zdelo še posebej zanimivo. Nato smo opazovali še živo naravo, torej 
rastline in živali, jih poimenovali s pomočjo določevalnih ključev in jih 
tudi narisali na delovne liste. Potem so učenci in učenke v skupinah  
predstavili svoje rezultate in opažanja in jih primerjali med seboj.

KANJON KOKRE
 NARAVOSLOVNI DAN 6. RAZREDOV

Zgodovinska vsebina

Ogledali smo si  stalno razstavo Železna nit v Gorenjskem muzeju v 
Kranju. Kustosinja je učence popeljala skozi zgodovinska obdobja in 
jim predstavila najdbe v Kranju in njegovi okolici.

S tem obiskom smo nekako obeležili tudi teden kulturne dediščine, ki 
je letos potekal od 28. 9. do 4. 10. in je bil pod naslovom Sto let kulturne 
dediščine posvečen varovanju in ohranjanju kulturne dediščine, kamor 
nedvomno spadajo tudi ostanki in najdbe človeka v našem okolju.

Učenci so bili z ogledom zelo zadovoljni, videno pa jim bo pomagalo 
pri razumevanju vsebin snovi pri zgodovini.

Najpogostejši komentarji – vtisi učencev:

Karin: »Bilo mi je zelo všeč. Izvedela sem veliko novih zanimivosti.«
Robert: »Zelo veliko sem se naučil.«
Mia: »Ogled v muzeju je bil poučen . Upam, da ga bom še kdaj obiskala.«
Žiga : »Izvedel sem, da je bilo življenje človeka nekoč na veliko področjih 
drugačno  od našega.«
Jure: »Še posebej mi je bila všeč maketa starega mesta Kranj.«

  Naravoslovni dan so vodile: Katarina Kalan, učiteljica geografije,
            Sabina Kolman, učiteljica zgodovine,
    Irena Šerer Rupar, učiteljica naravoslovja



Novosti na OŠ Jakoba Aljaža v novembru in 

decembru

Na naši šoli je vedno kaj novega. Že v začetku novembra so nas 
razveselili člani slovenske skakalne reprezentance. Obdarili smo 
jih z našim obeskom Aljažkom in jim zaželeli veliko uspeha. Seveda 
pa so se vsi učenci želeli slikati z našimi »heroji« in dobiti njihove 
avtograme. 

Z oddajo na šolskem radiu smo počastili Svetovni dan glasbe in 
Prešernov rojstni dan, sodelovali smo na likovni koloniji v starem 
delu Kranja, med jesenskimi počitnicami smo za učence organizirali 
različne športne dejavnosti, sodelovali na natečaju za otroška literarna 
in likovna dela, izvedli veliko različnih dnevov dejavnosti, ekskurzijo 
v Prekmurje, sprejem prvošolčkov v aljažke in naravoslovni tabor za 
učence 6. razreda na Livških Ravnah. Na taboru so učenci doživeli vse 
od sonca do sneženja, kar je bila zanimiva izkušnja.

Izvedli smo tudi Tradicionalni slovenski zajtrk. Lokalni pridelovalci 
so nam dobavili svoje zdrave mlečne izdelke, kruh in med. 
Razveseljuje, da je velika večina učencev pojedla zajtrk, ob tem pa 
spoznala, da je odličen tudi črni kruh z maslom in medom.

Posebej pa bi radi pohvalili odlično sodelovanje s sosednjima šolama 
OŠ Matije Čopa in OŠ Staneta Žagarja. Ob 25-letnici OŠ Matije Čopa 
so naši učenci odigrali tekmi v košarki in odbojki z njihovimi učenci, 
skupaj smo bili na predstavitvi projekta Košarkarske zveze Slovenije 
Igriva košarka, vključeni pa smo tudi v njihov projekt Razvijamo 
medkulturnost kot novo obliko sobivanja. S pomočjo tega projekta 
bomo pomagali učencem, ki so prvo ali drugo leto v Sloveniji, da se 
bodo lažje in na bolj prijazen način naučili slovenskega jezika.

Decembra bo na šoli veliko različnih prireditev. Na OŠ Jakoba Aljaža 
Kranj vsako leto pripravimo božično-novoletni sejem, na katerem 
prodajamo praznične dobrote in izdelke, ki jih naredijo učenci in 
piškote, ki jih spečejo učitelji. Na odru ima takrat predstavo za 
najmlajše obiskovalce naša dramska skupina, pripravimo pa tudi 
srečelov. Na letošnjem sejmu bomo ponudili tudi novoletno izdajo 
šolskega časopisa Veseli Aljažek. Zbrana sredstva gredo v Šolski 
sklad, sredstva, pobrana za ogled igrice Pekarna Mišmaš, pa za obisk 
šole v Trstu, kamor se bo odpravila naša dramska skupina. Posebej 
smo hvaležni vsem podjetjem in staršem, ki s pomočjo reklamnih 
izdelkov pomagajo pri izvedbi srečelova in seveda z nakupom izdelkov 
prispevajo sredstva za Šolski sklad. 

Naša dramska skupina bo v decembru kar desetkrat odigrala igrico, 
tako za učence naše šole kot za vse vrtčane na Planini, pa tudi v Domu 
starejših občanov in na OŠ Otona Župančiča v Trstu. Zadnji dan bomo s 
kulturno prireditvijo obeležili tudi praznik dan samostojnosti.

Hvaležni smo vsem, ki ste nam pomagali zbrati reklamne izdelke za 
naš srečelov. Učenci in učitelji vas z veseljem pričakujemo.

                                                                                               

mag. Milan Rogelj

OŠ JAKOBA ALJAŽA

PEKARNA MIŠ MAŠ

Kot vsi veste, na naši šoli poteka dramski krožek, ki vsako leto popestri 
božično – novoletni sejem, razveseljuje upokojence v Kranjskem 
domu upokojencev in igrico zaigra celo učencem OŠ Otona Župančiča 
v Trstu! Poleg tega ne zaostajamo niti na You Tubu, kjer imamo za 
Mojco Pokrajculjo že več kot 300.000 ogledov!

Samo za vas smo obiskali generalko, jih poslikali med vajo ter 
povprašali mentorico, zakaj se je letos odločila ravno za Pekarno 
Mišmaš.

Pripravila: Hana, 6. a
Foto: Patricija, 6. a

Izjava učiteljice  Leonide Domajnko:
Zakaj Pekarna Mišmaš?

Sodobna pravljica Svetlane Makarovič govori o Mišmašu, ki peče 
najboljši kruh. Pomagajo mu miške, ki znajo govoriti in se med 
polnočjo in eno zjutraj spremenijo v majhne ljudi. Pravo nasprotje 
dobrega, prijaznega Mišmaša je Jedrt, zavistna soseda, zaradi katere 
Mišmaš odide iz vasi.
Še znamo ločiti med dobrim in zlom? Se bo kdaj Mišmaš vrnil in 
spet delil kruh tistim, ki si ga ne morejo privoščiti? Kruh, ki je nekoč 
predstavljal hrepenenje po boljšem življenju in vsakdanje preživetje. 
Kako pa je danes?
Igranje v Pekarni Mišmaš je priložnost za učence, ki obiskujejo gledališki 
klub in gledališki krožek, da raziskujejo svoje igralske sposobnosti in se 
veselijo največje nagrade – aplavza na koncu predstave.

tradicionalni slovenski zajtrk



EKSKLUZIVNO:

 KAKO NASTANEJO PRAZNIČNI PIŠKOTI

V četrtek, 5. 12., je po celi šoli dišalo. Krivec ni bil Miklavž, ki se je tisti 
dan potepal po Kranju, ampak učitelji OŠ Jakoba Aljaža, ki so celo 
popoldne pekli piškote za novoletni sejem. V kuhinjo sva šli preverit, 
če vse poteka po načrtih.

S skupnim delom lahko nastanejo ...

... strašansko okusni piškoti!

Testo mora biti dobro razvaljano.

Zasačena! Naša novinarka Maja se ni mogla upreti želji po toplih piškotih.

Previdno …

Kdo pravi, da ravnatelj ne mara piškotov?!

Ajda in Maja, 7. a



SLOVENSKI SMUČARSKI SKAKALCI NA NAŠI ŠOLI

V petek, 11. 10. 2013, smo učenci 6. b razreda imeli prvo šolsko uro po 
urniku šport. Kot ponavadi smo bili razdeljeni v dve skupini, in sicer 
punce v prvo in fantje v drugo skupino. Po vseh pripravah v garderobi 
smo punce družno stopile v telovadnico in tam zagledale slovenske 
smučarske skakalce, kako zagrizeno igrajo odbojko. Sprva nismo bile 
prepričane, če vidimo prav, ali se nam le zdijo na las podobni tistim 
ta pravim, tistim s televizije. Nekaj časa smo stremele in ugotavljale. 
Robija sicer poznam, saj ima mamo v istem bloku kot jaz babico, 
vendar brez njegovega zvestega štirinožnega prijatelja Ozzy-ja, nisem 
bila popolnoma prepričana. Pa še to, le kaj bi Robi in druščina počeli 
na naši šoli, ko pa vem, da je Kranjec že davno zaključil našo osnovno 
šolo? Mor-da pa sanjam, sem si rekla. Prvo uro v šoli je človek res lahko 
še malo matast. Pa vendar niso bile sanje. Res so bili tam.

Punce smo stekle v svojo garderobo in se nemudoma vrnile, vsaka s 
svojim listom papirja in že se je začel boj za pridobivanje avtogramov. 
Boj pravim zato, ker tukaj nismo bile same, saj so slovenski smučarski 
skakalci imeli kratko predstavitev in prisotna je bila vsa šola. Podpise 
sem dobila od vseh. Katerih, pa boste že sami ugotovili, ko me boste 
videli slikano skupaj z njimi. Če ne poznate vseh imen, imate še nekaj 
časa, da jih po-bližje spoznate, skakalna sezona je namreč pred vrati. 
Pa dosti o tem. Naj vam povem, kako sem sploh prišla do fotografije 
z njimi. Po koncu ure športa smo imeli uro slovenščine. Ta predmet 
imam resnično rada, pa še z učiteljico se odlično razumeva. Pri malici, 
ki je sledila slovenščini, sem ji prišepnila, da so na šoli skakalci. Odhiteli 
sva v telovadnico in jih družno prosili, če se lahko slikam z njimi. To 
je drugače kar velik podvig, saj uporaba telefonov, sploh pa slikanje, 
na šoli ni dovoljeno. Privolili so. Nastali sta dve fotografiji, ki vam jih 
dajem na vpogled, da boste ugotovili, kdo so ti, ki so bili na šoli.

Dam vam mali namig. Najmanjša med njimi sem vendarle jaz. To je bil 
dogodek, ki ga ne bom pozabila do konca življenja.

Pia Del Fabro, 6. b

»ŽE OD MAJHNEGA SEM BIL DEDEK MRAZ«

Dedka Mraza smo zalotili tudi na naši šoli. Zastavili smo mu nekaj 
vprašanj.

Pred vami so naporni dnevi potovanj in obdarovanj. Kaj je tisto, kar 
vas veseli in kaj vas žalosti?
Veseli me, ko so ljudje tako zelo sproščeni, veseli in v pričakovanju 
novega leta. Najbolj pa me veselijo pridni otroci. Če me veselijo pridni 
otroci, me žalostijo malo manj pridni otroci. Sicer pa porednih otrok 
na svetu ni.

Kaj pa delate ostale dni v letu?
Ostale dni v letu imam zelo veliko dela. Z botro zimo se pripravljava 
na zimo. Pobirava pisma in preverjava, ali so ti otroci res pridni, kot 
piše v pismih, pripravljava darila in tako naprej. Veliko je treba delati z 
jelenčki, da so v dobri formi. Z menoj gredo na hiter  potep okoli sveta.

Kako pa pridete do nas? Božiček leti s sanmi – pa vi?
Tudi jaz letim s sanmi.  Ampak v Sloveniji in Evropi so zime vedno 
milejše in krajše, zato sem svoje sani spremenil v voz in jelenčke 
zamenjal s konji.

Vsako leto ste videti enako. Ali to pomeni, da se je za vas ‘čas 
ustavil’ in da se ne starate?
Ja, to pa vsekakor. Jaz sem bil že od majhne-ga dedek Mraz.

Dedek, koliko vnukov imate?
Vsi otroci, ki mi pišejo, tisti pridni in malo bolj pridni, kar vsi so moji 
vnuki.

Kaj najraje podarjate?
Ja, pred nekaj leti sem najraje podarjal igra-če. V bistvu so to bile 
plišaste igrače, na za-četku so bile kar lesene, zdaj, v zadnjih časih, 
ko nas je dohitel internet in vse te naprave, so se pa vse te igrače kar 
izgubile. Želim ugo-diti modernim željam otrok.

Morate biti pa zelo hitri, da vam uspe vse otroke obdariti v eni noči. 
Kako vam to uspe?
Moje jelenčke moram zelo pohvalit. Včasih počasnejše jelenčke 
zamenjam s hitrejšimi.

Kako pa vsa darila spravite v eno vrečo?
No, vsa ta darila niso v eni vreči. Več je vreč. Ko prispemo na en kraj, 
vzamemo pravo vre-čo in iz nje vzamemo darila, ki so za otroke 
tistega kraja, nato pa se vrnemo po druge vreče.

Kako se pravilno zapiše vaše ime?
Ja, to se pa zapiše takole: Dedek Mraz.
(Sicer se pravilno zapiše dedek Mraz, a našemu dedku Mrazu 
oprostimo, ker je že v letih, op. a.)

Ali kdaj sodelujete z drugimi dobrimi možmi?
Ja, to pa, seveda. Pojavilo se je nekaj ugi-banj, da smo skregani med 
seboj. V decem-bru pa je toliko dela, da si med seboj poma-gamo. Jaz 
poberem pismo Božičku, če ga je pozabil, on pa moje, če sem ga jaz 
pozabil. Tako je tudi z darili.

Dedek Mraz, iskrena hvala za pogovor!

Matej in Hana, 6. a



AURIS društvo gluhonemih Kranj

Smo medgeneracijsko društvo za sožitje generacij z imenom Z roko 
v roki, ki je bilo ustanovljeno leta 2006 kot odgovor na aktualno 
problematiko staranja prebivalstva.  
Danes smo prisotni na območju Mestne občine Kranj in občin Naklo, 
Preddvor, Tržič ter Jesenice. V okviru društva deluje 39 skupin: 30 
domskih in 9 zunanjih. Imamo 395 uporabnikov in 69 voditeljev. 
V program se vključujejo ljudje nad 65 let ter prostovoljci, voditelji 
skupin, ki se v vsakodnevnem druženju pripravljajo na lastno starost. 
Več o društvu si lahko preberete na spletni strani www.drustvo-zrokovroki.si. 

Naša glavna dejavnost so Skupine starejših ljudi za samopomoč, ki 
potekajo skozi celo leto. Skupino sestavlja do 10 članov, ki se tedensko 
srečujejo in pogovarjajo o določeni temi, ki jo voditelj izbere za tisti 
dan. Namen vsake skupine je, da se člani aktivno vključujejo v pogovor, 
izražajo svoja mnenja in čustva, ter se na koncu med sabo povežejo v 
prijateljsko skupino. 
Izvajamo tudi program Individualno družabništvo s starejšim 
človekom. Namen družabništva je ta, da starejši ljudje ostanejo v stiku 
z mlajšimi, da jim zaupajo svoje stiske, žalost ali veselje. S pogovorom 
in druženjem  preprečujemo zagrenjenost, osamljenost ter socialno 
izključenost starejših. Če poznate koga, ki je osamljen in potrebuje 
družbo naših prostovoljcev nas pokličite na : 051/425-351 (Jasmina Šoro).

V krajevni skupnosti Huje delujeta dve skupini starejših ljudi za 
samopomoč , zato vabimo vse starejše občane krajevne skupnosti 
Huje in KS Planina, ki so pripravljeni aktivno preživljati svoj prosti čas, 
da se nam javijo na:  051/ 722-772 (Mirko Steiner). V skupini bodo peli, 
brali knjige, praznovali osebne praznike in si tu pa tam privoščili krajši 
izlet v naravo ali ogled prireditve. 
Prav tako vabimo vse mlajše upokojence, da se nam pridružijo 
kot prostovoljci in postanejo nov člen v verigi medgeneracijskega 
povezovanja in s tem naredijo nekaj dobrega zase, za družbo in 
sočloveka. 

Medgeneracijsko društvo Z roko v roki, Huje 23a, 4000 Kranj

Medgeneracijsko društvo Z ROKO V ROKI

Medgeneracijsko društvo 
z roko v roki

uradne ure: 
 -   pon. 15:00 -  19:00
 -   sre.   09:00 - 12: 00; 14:00 - 16:00 
 -   pet.  09:00 - 12:00

kontakt:
  -  041 / 777 - 036;   -  059/ 044 600

NOVOLETNI KONCERT?!

Kot že vsako leto doslej se bodo tudi letos v našo šolo naselile božične 
in novoletne radosti. Poleg Božičnega sejma priredimo tudi božični 
koncert, katerega enkratna voditeljica je učiteljica glasbene umetnosti 
Monika Donko. Na njem vsako leto nastopijo trije pevski zbori z naše 
šole: cici pevski zborček, otroški pevski zbor in mladinski pevski zbor, ki 
nam pričarajo popolno praznično vzdušje. Z njimi prepevamo praznične, 
vesele in očarljive pesmi in se nasploh veselimo prihajajočih praznikov.

Žal ga moramo letos zaradi odsotnosti naše mentorice odpovedati. 
Ker bo učiteljica Monika Donko v času božičnega koncerta odsotna, 
mi pa vas nočemo razočarati, se je hitro domislila rešitve. Letos bomo 
uvedli majhno spremembo in namesto božičnega priredili novoletni 
koncert, ki naj bi se zgodil v novem letu, o točnem datumu pa vas še 
obvestimo. Prisrčno vas vabimo, da si ga pridete ogledat v čim večjem 
številu!
Do takrat pa obudimo spomine na lanskoletno vzdušje:

Kaja, 6. a

PA JO IMAMO. NOVO MLADO PISATELJICO

Za pokušino si lahko preberete začetek njenega romana.

Ajda Eler:
Soba 113 ali Soba Smrti

Stopala sem po poti. Previdno in nežno. Bila sem le v spalni srajci, ven-
dar mi ni bilo mar. Pravzaprav mraza sploh nisem občutila, kot bi ga 
človek, ki bi se tako oblečen sprehajal v jesenski noči. Prišla sem do 
jezera, ki se je lesketalo kot biser. V njem sem razločno videla lunin 
odsev. Zazrla sem se vanj. Droben glas v meni me je začel nagovarjati: 
»Skoči, skoči …«
Spreletel me je srh. »Naj skočim ali ne?« sem premlevala tiho pri sebi. 
Nazadnje sem se odločila.
Nalahno sem se odrinila in skočila. Ko sem bila od pet do glave v vodi, 
sem nekaj začutila. Nekaj, kar me je prešinilo kot blisk, kot bi doživel 
kratek stik. Kratko, a bliskovito.




