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Lokalna novica je kraljica

Spoštovane krajanke, dragi krajani!
Vse, v kar upate, naj se izpolni,

kar iščete, naj se odkrije,
kar si želite, naj se uresniči! 

Srečno, zdravo in zadovoljno leto 2022 vam želimo

člani Sveta krajevnih skupnosti Planina in Huje
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Mineva tretje leto našega mandata. V KS 
Huje se lahko pohvalimo s tem, da smo 
na igrišču ob balinišču Huje postavi-
li klop in otroško igralo. V kostanjevem 
drevoredu smo zasadili štiri divje kosta-
nje. 
Letos smo v KS Planina pridobili dodat-
nih devet parkirnih mest in zasadili 
nekaj dreves in končno so porušili stavbo 
nekdanjega samskega doma. Po projek-
tu iz leta 2017/2018 so v našem okolišu 
letos odprli Center trajnostnega razvoja 
in zgradili grbinasti poligon (t. i. pump-
track).
Vse navedeno je le kaplja v morje naših 
skupnih potreb, ki jih ni malo. Od leta 
2014 dalje se naš del soseske počasi spre-
minja. Žal sta KS Huje in KS Planina 
aktualna vsem kandidatom le v predvo-
lilnem času, nato pa kljub velikim oblju-
bam na nas pozabijo.
Zadeve, na katere opozarjamo zaradi 
različnih razlogov, ostajajo nerešene. 
Predvsem zaradi nove občinske uprave – 
župana in menjav uslužbencev. Menim, 
da je premalo obveščanja, sodelovanja, 
dogovarjanja in vprašanj o našem mne-
nju. Nekateri zaposleni s svojim odno-
som dokazujejo, koliko nas cenijo in 
spoštujejo. Na zastavljena vprašanja ne 
prejemamo odgovorov, ostajajo le zapi-
sana v naših zapisnikih. Vendar to ni 
pojav, ki je prisoten samo v tem man-
datu. Nehote se mi poraja občutek, da 

nas želijo ukiniti in tako sami določati 
o zadevah, ki so pomembne za nas, tako 
kot odgovarja njim. 
Iz neznanega razloga se je prenovila 
novejša soseska – nove klopi, novi koši, 
hitrostne ovire, zasaditve, ovire …, seve-
da po projektu Prenova soseske Planina. 
Prenova bi se morala začeti v najstarej-
šem delu naselja, torej na Planini I. Žal 
je bilo obratno oziroma je bilo morda več 
politične volje za novejši del.
Večni problem v starejšem delu soseske 
so parkirišča. Ker želimo ohraniti zelene 
površine v čim večji meri, smo predlagali 
gradnjo podzemnih parkirišč ali posta-
vitev montažnih. Anketa, ki smo jo izve-
dli leta 2017, je pokazala, koliko je tistih 
oseb, ki bi parkirno mesto kupili ali 
najeli. Če bo Mestna občina dosegla po 
treh letih končni sporazum z uporabni-
ki mini tržnice, se bodo zabojniki v letu 
2022 odstranili in tu imamo možnost za 
gradnjo dodatnih parkirnih mest. Seve-
da bo umik zabojnikov nekaj, kar bo pri-
neslo številnim bližnjim in daljnim sose-
dom veliko zadovoljstva, obenem pa bo 
vsaj delno rešena parkirna stiska.
Velika pridobitev bo objekt nekdanje 
trgovine Mercator, kjer nastaja center za 
dnevno varstvo starejših. Torej za tiste, 
ki ne potrebujejo celodnevne oskrbe. V 
novih prostorih bodo uporabniki kako-
vostno preživljali dneve s pomočjo uspo-
sobljenega kadra iz Doma upokojencev 

Kranj. Glede na izjavo našega župana naj 
bi se obnova že začela 22. novembra letos 
in zaključila predvidoma jeseni 2022. V 
stavbi naj bi bilo na voljo 25 mest, name-
njenih osebam nad 65. letom starosti.
Zato si vsi v tem predprazničnem času 
lahko le zaželimo, da bi občinske oblasti 
v prihodnosti pri odločitvah, ki zadeva-
jo interese krajevne skupnosti, imele več 
posluha pri upoštevanju mnenj naših 
prebivalcev in svetov krajevnih skupnosti. 
Mi, ki v naših krajevnih skupnostih živi-
mo, delamo in smo v veliki meri tudi 
lastniki nepremičnin, najbolje vemo, kaj 
v krajevnih skupnostih potrebujemo, in 
verjemite nam, potrebujemo marsikaj 
– obnovo odtokov, pločnikov robnikov, 
odtočnih kanalov, urejen avtobusni pre-
voz med Kranjem, Planino in Ljubljano 
ter nazaj, večkrat dnevno, podaljšanje 
proge Kranvaja od Planine do Zdravstve-
nega doma, obnovo igrišč ….
Spoštovane krajanke in krajani, vese-
la sem, da je na našo pobudo prenovo 
glasila prevzelo podjetje Gorenjski glas. 
V naslednjem letu se bomo potrudili in 
Glasnik izdali v vsaj treh izdajah. 
V imenu svetnic in svetnikov KS Huje in 
KS Planina vam želim prijetno branje, 
vesel božič in srečno novo leto.

Sonja Mašić, 
predsednica Sveta KS Huje

Spoštovane krajanke, dragi krajani!

GLASNIK JE PRILOGA ČASOPISA 

GLASNIK (ISSN 2784-7217) je priloga Gorenjskega glasa o Krajevni skupnosti Planina in Krajevni skupnosti Huje. Glasilo izdaja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Odgovorna urednica Marija Volčjak, urednica Suzana Podgoršek Kovačič (suzana.kovacic@g-glas.si, 041/262-811), oglasno trženje Janez Čimžar (janez.cimzar@g-glas.si, 
041/704-857), tehnični urednik Grega Flajnik, oblikovanje Matjaž Švab. Tisk: Nonparel, d.o.o., naklada 3.400 izvodov, glasilo po pošti prejemajo vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti 
Huje in krajevni skupnosti Planina. Fotografija na naslovnici: Tina Dokl

Svetniki KS Huje: predsednica Sonja Mašić, podpredsednik Sebastjan Tofaj, svetniki 
Ružica Kušlaković, Halida Muratagić, Zvonko Bizjak, Gregor Belovič. Svetniki KS Planina: 
predsednik Sandi Ržen, podpredsednik Dušan Orešek, svetniki Marija Smeh, Sanja Kern, 
Davor Brezar, Edvard Tepina (nekdanji podpredsednik, ki je letos žal preminil). Uradne ure 
KS Planina so vsako sredo od 13. do 16. ure, KS Huje pa vsako sredo od 10. do 13. ure. Še 
nekaj telefonskih številk: Medobčinski inšpektorat Kranj, prijave in informacije: 04 237 31 
97; Komunala Kranj, informacije: 04 28 11 300, 080 35 55; mestne dovolilnice, parkiranje, 
informacije: 04 23 73 251; Kranvaj, brezplačni mestni prevoz: 031 383 700; naročilo prevo-
za v okviru projekta Prostofer: 080 10 10; Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj: 
04 256 87 20.

Pomembni podatki
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SIMON ŠUBIC

Grbinast poligon na Planini so posta-
vili v okviru partnerstva Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja športnih 
zvez (OKS – ZŠZ), Skupine SIJ – Sloven-
ske industrije jekla, podjetja Batt Crew 
in društva Dejmo. Žal je že v nekaj dneh 
po odprtju prišlo do zdrsa travne ruše.
Pri gradnji poligona so uporabili črno 
jeklarsko žlindro različnih granulacij, 
ki kot stranski proizvod nastane v pro-
izvodnji podjetja SIJ Acroni. »Žlindra je 
ustrezno certificirana za takšno upora-
bo in se med drugim uspešno uporab-
lja pri gradnji cest,« je pojasnila vodja 
korporativnega komuniciranja v SIJ-u 
Katja Krumpak.
»Grbinasti poligoni so danes zelo atrak-
tivna in priljubljena športna igrišča. 
Namenjena so tako otrokom in mladim 
kot odraslim, za rekreacijo ali tekmova-

nja. Hkrati pa ponujajo tudi zelo odpr-
te možnosti za uporabo opreme: kolo, 
skiro, rolka, rolerji, lahko jih tudi samo 
pretečemo,« je na odprtju povedala Taja 
Škorc, direktorica oddelka za šport za vse 
in šport na lokalni ravni na OKS – ZŠZ. 
Za postavitev poligona je poskrbelo pod-
jetje Batt Crew, ki je znani graditelj grbi-
nastih poligonov, po katerih se je, kot je 

poudaril prokurist Janez Bajda, s kolesi 
mogoče voziti zgolj z gibanjem telesa, 
brez poganjanja pedalov. Bajda je vse 
otroke pozval k varni uporabi poligona, 
upoštevanju pravilne smeri vožnje in 
uporabi čelade.
Odprtje so s pevskimi nastopi popestrili 
otroci iz vrtčevskih enot Najdihojca in 
Mojca. 

Prvi grbinasti poligon iz žlindre
Sredi oktobra so ob športnem igrišču med vrtcema Mojca in Najdihojca na Planini 
odprli prvi trajnostni grbinasti kolesarski poligon iz žlindre v Sloveniji.

Grbinasti poligoni so v zadnjem obdobju postali zelo priljubljena športna igrišča. 

Na odprtju kranjski podžupan Robert Nograšek in predsednica Sveta KS Huje Sonja Mašić

Kranjska občina je začela obnavljati zapu-
ščen nekdanji trgovski objekt na Planini, 
v katerem bodo nato vzpostavili enoto za 
dnevno varstvo starejših. Gradbena in obrt-
niška dela bodo po načrtih trajala do apri-
la prihodnje leto, predvidoma jeseni leta 
2022 pa naj bi bil nared za 25 uporabnikov. 
S. K. 

Obnavljajo stavbo za 
dnevno varstvo

Spoštovane krajanke in krajani, če si želite 
srečanja z županom Mestne občine Kranj 
(MOK), to lahko storite tako, da se predho-
dno prijavite po telefonu na številko (04) 
237 32 21, elektronski pošti na naslov neva.
vehovec-ilicic@kranj.si ali osebno v spreje-
mni pisarni na Slovenskem trgu 1 v Kranju, 
da bodo našli čas za vaš osebni pogovor z 
njim. Srečanja potekajo enkrat mesečno v 
pisarni župana na Slovenskem trgu 1, 4000 
Kranj, soba 18, od 10. do 12. ure. Datum za 
tekoči mesec je za prvi teden v mesecu na 
vpogled na oglasni deski MOK in objavljen 
na spletni strani. 

Obisk pri županu
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SUZANA P. KOVAČIČ

Prostofer, trajnostni vseslovenski pro-
stovoljski projekt za mobilnost starej-
ših, je namenjen starejšim občanom in 
invalidnim osebam, ki ne vozijo same, 
nimajo svojcev, imajo nizke mesečne 
dohodke pa tudi slabše povezave z jav-
nimi prevoznimi sredstvi. Za upravi-
čence je brezplačna storitev v prvi vrsti 
namenjena prevozom do zdravstvenih 
in javnih ustanov na območju kranj-
ske občine in tudi do Splošne bolnišnice 
Jesenice in Univerzitetnega kliničnega 
centra Ljubljana. Kadar je na razpolago 
tako vozilo kot voznik prostovoljec in 
ni povpraševanja po prevozih do zdrav-
stvenih in javnih ustanov, se lahko 
opravijo tudi prevozi upravičencev za 
nujni obisk trgovine in druge storitvene 
dejavnosti ter za namene družabnega 
življenja.
Če potrebujete prevoz, pokličite na brez-
plačno telefonsko številko 080 10 10 vsak 

delovnik od 8. do 18. ure. Naročite se vsaj 
tri dni pred želeno storitvijo, prevoze 
izvajajo vsak delovnik med 7. in 18. uro. 
V Mestni občini Kranj je Prostofer zaži-
vel septembra, v ta namen je občina 
zagotovila e-vozilo. Prostoferji so voz-
niki prostovoljci, ki so uspešno prestali 
usposabljanje in testno vožnjo z e-vozi-
lom. Vabijo še nove voznike prostovolj-

ce, da se priključijo, zainteresirani lah-
ko pokličete na Mestno občino Kranj na 
telefonsko številko 04 23 73 371.

Prostofer je 
na voljo tudi v 
kranjski občini

Prostoferji, to so vozniki prostovoljci, doma s Planine in Huj, od leve: Sonja Mašić, Marjetka 
Iglič in Zvonko Bizjak / Foto: Tina Dokl

SUZANA P. KOVAČIČ

V Centru trajnostne mobilnosti (CTM) 
se lahko vpišete tudi v sistem za izpo-
sojo koles KRsKolesom, Gorenjska.bike, 
pridobite servisno pomoč za kolesa 
(preverjanje tlaka v zračnicah, pre-
gled stanja kolesa, osnovna/specialna 
popravila), saj je uporabnikom na voljo 
kolesarski serviser. V centru občasno 
izvajajo tudi delavnice za varno kole-
sarjenje in pravilno ravnanje s kolesi 
ter prikazi uporabe sistema KRsKole-
som/Gorenjska.bike ter izobraževanja s 
področja prometne varnosti in trajnost-
ne mobilnosti, sprejemajo pa tudi pobu-

de in predloge občanov s tega področja. 
Sodobno zasnovan etažni objekt z zeleno 
streho v skupni površini 173 kvadratnih 
metrov stoji med soseskama Planina 
1 in Planina 2, na kolesarski povezavi 1 
Soseska Planina–Nakupovalno središče 
Primskovo, ob avtobusnem postajališču 
javnega prometa in sistemu izposoje jav-
nih koles. V bližini je javno parkirišče in 
parkirišča za souporabo e-vozil.
Odprtje CTM je sklepno dejanje opera-
cije Kolesarske povezave v Kranju 1–6, 
ki izboljšuje prometno varnost tako za 
kolesarje kot za pešce, naložbo sta sofi-
nancirali Republika Slovenija in EU iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Center trajnostne mobilnosti
Na začetku maja je v soseski Planina vrata odprl Center 
trajnostne mobilnosti, ki je namenjen prebivalcem 
in obiskovalcem Kranja za pridobivanje osnovnih 
informacij o uporabi trajnostnih načinov vsakodnevnih 
potovanj po kranjski občini in njeni okolici. 

V cepilnem centru Zdravstvenega doma 
Kranj v dvorani kranjske vojašnice še naprej 
poteka cepljenje proti covidu-19. V sredo, 1. 
decembra, bo od 11. do 17. ure odprt termin 
za nenaročene, sočasno se bo možno cepiti 
tudi proti gripi. V četrtek, 2. decembra, pa 
bodo v dopoldanskem terminu cepili proti 
covidu-19 naročene odrasle in otroke. Ter-
mini za naprej so objavljeni na spletni strani 
ZD Kranj. V cepilnem centru vabijo tudi na 
poživitvene odmerke vse, ki so v cepilnem 
centru prejeli drugi odmerek cepiva – naj-
prej starejše od 65 let, ki so že izpolnili šest 
mesecev razmika od zaključenega cepljenja. 
Starejši, ki so že bili povabljeni in se niso 
odzvali ali pa še niso prejeli povabila in želi-
jo prejeti poživitveni odmerek, lahko pridejo 
na odprti termin cepljenja. Osebe, mlajše od 
50 let, pa lahko prejmejo poživitveni odme-
rek, če izpolnjujejo pogoje, ki jih je predpi-
sal NIJZ (več kot šest mesecev od cepljenja s 
cepivi mRNA ali več kot dva meseca od cep-
ljenja z vektorskim cepivom). Pri osebnem 
izbranem zdravniku se ne morete naročiti na 
termin za poživitveno cepljenje – samodej-
no bo vse starejše od 50 let vabil cepilni cen-
ter ali pa se oglasite v terminih za nenaro-
čene paciente. Posebno ranljivi pacienti pa 
prejmejo dodatni odmerek samo po dogovo-
ru z osebnim zdravnikom, prejmejo ga lahko 
že 28 dni po zadnjem odmerku. S. K.

Jutri odprto cepljenje 
brez naročanja



OGREVALNI SISTEM PLANINA
ZANESLJIVA OSKRBA S TOPLOTO
Ogrevalni sistem Planina v Kranju upravljamo več kot 
50 let in zanesljivo oskrbujemo preko 4.300 stanovanj 
in javnih ter poslovnih objektov s toploto za ogrevanje 
in toplo sanitarno vodo. Zanesljiva in stroškovno 
učinkovita oskrba s toploto, skrb za okolje in ljudi, je 
vodilo naše družbe.
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Primerjava cen ogrevanja v lastniških sistemih ogrevanja v Sloveniji v €/MWh za leto 2020 
Vir: Agencija za energijo: https://www.agen-rs.si/documents/10926/292743/Agencija-za-energijo---Analiza-cen-toplote-2020/a77ed1fe-138f-47b7-ab50-e6cfc6455a94

Tudi v tej kurilni sezoni smo pravočasno zakupili 
potrebne količine zemeljskega plina tako, da se za 
uporabnike toplote iz ogrevalnega sistema Planina 
stroški do 1. julija 2022 ne bodo spremenili; stroški 
ogrevanja, oz. cena toplote, je med najcenejšimi v 
Sloveniji, kar potrjuje vsakoletna študija Agencije za 
energijo.

Spomladi leta 2022 se izteče 10-letno obdobje 
obratovanja soproizvodnje Planina. Družba 
Soenergetika d.o.o., ki je zgradila soproizvodnjo, in 
uspešno proizvedla več kot 200 GWh elektrike ter 200 
GWh toplote in v 11-letih med stanovalce razdelila 
2.904.066,55 EUR z DDV je zadnji obrok stanovalcem 
izplačala letos pomladi.

RAZVOJ V PRIHODNJE

• Od leta 2022 do leta 2032 se načrtuje novo 
10-letno obdobje obratovanja soproizvodnje. Zato 
bodo etažni lastniki v mesecu marcu 2022 prejeli 
novo ponudbo družbe Soenergetika d.o.o..

• Toplovodno omrežje je staro več kot 40 let in je zato 
potrebno obnove. Delno obnovo smo na območju 
Planine I letošnjo jesen zaključili, obnovo 
zastarelega dela omrežja načrtujemo v naslednjih 
letih. Postopki projektiranja in zagotavljanja 
sredstev se bodo začeli v kratkem. 

• V naslednjih letih z uvajanjem obnovljivih virov 
energije načrtujemo vzpostavitev energetsko 
učinkovitega sistema daljinskega ogrevanja na 
podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije.

Za zanesljivo oskrbo s toploto, tople domove in 
odpravo morebitnih okvar 24 ur na dan in vse dni v 
letu, skrbi tehnično usposobljena strokovna ekipa.

Dolgoletne izkušnje podjetja Domplan, d.d. in stabilno 
poslovno okolje so garancija za kvalitetne energetske 
storitve tudi v prihodnosti.

ZANESLJIVA OSKRBA S TRAJNOSTNO ENERGIJO
Domplan, d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T 04/ 20 68 800, F 04/ 2068 701
I  www.domplan.si

Graf: Primerjalni diagram cen ogrevanja povprečnega stanovanja v lastniških sistemih v letu 2020
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Predsednica Sveta Krajevne skupnosti Huje Sonja Mašić je opo-
zorila na betonske ovire na Planini na površinah za pešce, ki niso 
prijazna rešitev, ampak ovira za ranljivejše skupine ljudi, kot 
so gibalno ovirani, slabovidni ... Na Mestni občini Kranj (MOK) 
so zagotovili, da sistematično izvajajo ukrepe, s katerimi želijo 
invalidom olajšati dostope do nekaterih ciljev, kot so odstranje-
vanje ovir, spuščanje pločnikov, pregledi dostopnosti po urbanih 
soseskah, in postopno že odstranjujejo ovire, kjer je to možno. 
»Tudi za lokacijo, ki ste jo navedli, je v načrtu, da Komunala Kranj 
betonski oviri v kratkem zamenja z odsevnimi količki,« so oblju-
bili na MOK. S. K.

Betonski oviri bodo odstranili

V načrtu je, da bo Komunala Kranj betonski oviri zamenjala  
z odsevnimi količki. / Foto: Sonja Mašić

SUZANA P. KOVAČIČ

»Že pred leti smo ugotovili, da šole v soseski postajajo pre-
majhne. S takšno težavo sta se letos ukvarjali obe šoli, OŠ 
Jakoba Aljaža in OŠ Staneta Žagarja, kjer so to težavo reševa-
li na različne načine že vrsto let, toda prišel je trenutek, ko 
takšno reševanje več ni bilo mogoče. Prvi načrti za gradnjo 
telovadnice pri OŠ Staneta Žagarja so nastali pred že pred 
približno sedmimi leti, vendar se nekdanje vodstvo Mestne 
občine Kranj (MOK) ni dobro sporazumelo z bližnjimi last-
niki nepremičnin. Pogajanja so se v tem mandatu k sreči 
nadaljevala in uspešno zaključila v veselje staršev in otrok,« 
je povedala predsednica Sveta KS Huje Sonja Mašić.
Gradnja prizidka k OŠ Staneta Žagarja, v katerem bodo telo-
vadnica, šest učilnic in večnamenski prostor, se je že zače-
la. V novem objektu, ki bo z obstoječim šolskim poslopjem 
povezan s hodnikom, bo dvigalo, ki bo omogočilo dostop 
tudi gibalno oviranim. Investicija je vredna slabe tri milijo-
ne evrov, od tega bo MOK zagotovila nekaj več kot 1,4 mili-
jona evrov, preostali del sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Prizidek k OŠ Staneta Žagarja že gradijo
Prizidek pri OŠ Staneta Žagarja Kranj naj bi bil zaključen poleti leta 2022. Objekt bo 
namenjen izvedbi športne vzgoje in razrednemu pouku, v popoldanskem času pa 
izvenšolskim dejavnostim, rekreacijskim vadbam in prireditvam.

Telovadnica / Projekcija: MOK

Kot so še povedali na MOK, je cilj, da se novi prostori predajo 
v uporabo na začetku šolskega leta 2022/2023. Z dozidavo sko-
raj ničenergijskega prizidka in zunanjega igrišča ob šoli bodo 
pokrite potrebe po vpisu otrok v šolo in izvajanju pouka po 
normativih, so zagotovili na MOK. Poleg tega bodo omogočili 
športno aktivnost mladih v okolišu, ki ga pokriva OŠ Staneta 
Žagarja, to je soseska Planina in posredno del nerevitalizirane-
ga območja starega Kranja in Savske ceste.
OŠ Staneta Žagarja Kranj je bila zgrajena leta 1961. Zaradi 
naglega razvoja okoliških stanovanjskih sosesk, priseljevanja 
družin iz drugih okolij v zadnjih letih, ob tem pa še sprememb 
metod poučevanja in prostorskih standardov se v šoli srečujejo 
s številnimi novimi družbenimi, prostorskimi in pedagoški-
mi izzivi. MOK je obstoječo stavbo šole že energetsko saniral, 
lani so v sodelovanju s studiem ProstoRož vzpostavili še zeleno 
streho z učilnicama na prostem.
Do zdaj so na mestu, kjer bo telovadnica z nadzidanimi šest-
imi učilnicami, porušili športno igrišče in postavili temeljno 
ploščo. V izvedbi je postavljanje betonskih sten. Na mestu, kjer 
nastaja novo športno igrišče, pa so porušili dotrajani prizidek 
in vgrajujejo tampon.

Zunanjost, vhod / Projekcija: MOK
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Vsa ta leta smo na šoli te spomine, fotografije, članke in 
dokumente pridno zapisovali in jih shranjevali. In s pomočjo 
vsega tega nam je na šoli uspelo izdati Aljažkov zbornik, ki 
obsega skoraj sto strani. V njem so zbrani najpomembnejši 
dogodki zadnjih štiridesetih let, zapisani so spomini nekda-
njih zaposlenih in učencev, zbrane so misli zdajšnjih zapo-
slenih, nismo pa pozabili na letošnje šolsko leto, zato so pred-
stavljeni literarni in likovni izdelki učencev, najde pa se tudi, 
kot je zapisano v zborniku, za vsakogar nekaj.
Zaradi častitljivega jubileja pa nismo izdali samo zbornika, 
ampak smo, ker zaradi »koronačasa« ne smemo imeti pro-
slav, o naši šoli pripravili tudi videoposnetek. V njem je pred-
stavljena naša šola, posneto je dogajanje v učilnicah, vsebuje 
pa tudi več različnih intervjujev.
To pa v šolskem letu 2020/21 ni bil edini videoposnetek. Pos-
neli smo namreč kar štiri. Poleg predstavitve naše šole ob 
40-letnici smo na začetku šolskega leta, ko smo zopet izvajali 
pouk na daljavo, učitelji posneli motivacijski video za učence, 
ki si ga lahko ogledate na YouTubu. Tretji posnetek se nave-
zuje na božično-novoletne praznike, četrti pa ima kulturno 
tematiko, saj smo ga posneli za Prešernov dan.
Naša šola je bila tudi pred korono zelo inovativna in je dose-
gala na različnih področjih izjemne rezultate. Za to so zasluž-
ni naši učitelji in učenci.
Učiteljice na razredni stopnji so že pred leti začele izvajati 
inovativno metodo opismenjevanja, leta 2011 izdale učbenik 
in leta 2013 dobile prestižno priznanje Blaža Kumerdeja.
Od leta 2007 razpisujemo Dadin likovni natečaj v spomin na 
nekdanjo sodelavko. Vsako leto prejmemo več sto del na raz-

pisano temo, tudi iz tujine. Imamo izjemen pevski zbor. Leta 
2016 je nastopal z avtorskim muzikalom naše učenke, vsako 
leto bogato popestri vse proslave, na nastopih pa zapoje tudi z 
uveljavljenimi glasbeniki.
Na šoli deluje tudi odlična dramska skupina. Vsako leto pri-
pravijo novo predstavo, ki jo tudi posnamemo. Vsaka pred-
stava ima več tisoč ogledov (Mojca Pokrajculja ima npr. na 
portalu YouTube več kot 1,5 milijona ogledov).
Ponosni smo tudi na izbor Aljažek ima talent in Aljažkov dan 
ter vsakoletno prireditev ob likovni razstavi naših učencev 
Pozdrav pomladi.
Smo pionirji na Gorenjskem in širše na področju uspešne-
ga vključevanja priseljencev v šolski prostor in dejavnosti na 
šoli, vključno z uspešnim zaključevanjem osnovnošolskih 
obveznosti in s tem lažjim nadaljnjim izobraževanjem in 
vključevanjem na trg dela. V povezavi s tem smo prvi uvedli 
tutorstvo med učenci kot pomoč pri učenju in integraciji.
Ponosni smo tudi na šahovsko dejavnost na šoli. Šahira več 
kot trideset odstotkov učencev, ki so uspešni tudi na tekmo-
vanjih, od lanskega leta pa si lahko pomagajo tudi z učbeni-
kom in delovnim zvezkom, ki ga je izdala njihova mentorica.
Šola se ponaša tudi z bazenom in unikatno prenovljeno šol-
sko knjižnico ter maketo Aljaževega stolpa v avli šole. 
Ponosni smo tudi, da likovni izdelki naših učencev krasijo 
prostore MIZŠ in Zavoda za šolstvo.
Ne nazadnje pa smo ponosni, da smo nadvse uspešno zaklju-
čili to nenavadno covidno leto, med drugim s kar sedmimi 
zlatimi priznanji in tudi mnogimi drugimi uspehi. Izjemne 
razmere so nas torej naučile, da znamo stopiti iz okvirjev, in 
nam dokazale, kaj vse zmoremo, če stopimo skupaj. Pa vse 
najboljše, OŠ Jakoba Aljaža Kranj! 

Osnovna šola Jakoba Aljaža praznuje štirideset let
Šola ni le stavba s štirimi stenami, je živa stvar, ki jo oblikujejo ljudje. Torej učenci, 
učitelji, starši in drugi zaposleni. Štirideset let spletanja in prepletanja odnosov, 
dogodkov, proslav, uspehov, prijateljstev, prvih ljubezni in padcev je za sabo pustilo 
ogromno spominov. 

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris, ki 
ima sedež na Hujah, ima tudi zelo aktivno članico Metko Knez. Po 
rodu je iz Koroške in sedaj živi v Ljubljani, od rojstva pa jo spremlja 
gluhoslepota. Potem ko je leta 2005 končala fakulteto za socialno 
delo, kjer so ji za diplomsko delo podelili malo Prešernovo nagra-
do, je delala v socialnovarstvenih programih, pred nekaj leti pa se 
je lotila doktorskega študija na pedagoški fakulteti. Njena založba 
je oktobra izdala knjižni prvenec Metke Knez, slikanico Miša, Tom-
Tom in Molly. Gre za avtobiografski pravljici, ki pripovedujeta avto-
ričino otroško in odraslo doživljanje sveta okoli sebe skozi ljudi in 
predvsem skozi živali, ki so njeni hišni ljubljenčki. Knezova, borka 
za pravice gluhoslepih, v doktorski disertaciji obravnava socialno 
pravičnost in družbeno priznanje ter razvoj socialnih in čustvenih 
kompetenc mladostnikov s posebnimi potrebami v šolskem oko-
lju. Predvideva, da bo študij končala v dveh letih, s čimer bo posta-
la prva gluhoslepa oseba v Sloveniji z doktorskim nazivom. A. Š.

Knjižni prvenec Metke Knez

Metka Knez s slikanico Miša, TomTom in Molly
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Društvo Šola zdravja združuje ljudi z namenom izvajanja 
jutranje vadbe na prostem v vseh letnih časih. Z redno 
vadbo 1000 gibov krepijo telo in duha, širijo krog znancev, 
pridobivajo nove prijatelje in se v okviru društva vključu-
jejo v lokalne dogodke. Vadba poteka tudi na igrišču med 
vrtčevskima enotama Mojca in Najdihojca na Planini, in 
sicer vsak dan ob 7.30, razen ob nedeljah in praznikih. Izva-
ja se pol ure na prostem in je namenjen tako starejšim kot 
mlajšim. »Vadba vključuje vaje za raztegovanje mišic, od 
prstov na nogah do prstov na rokah, s čimer razgibamo celo 
telo. Obenem pripomore k fizičnemu in psihičnemu zdra-
vju posameznika in socializaciji, ki je pomemben dejavnik 
za kakovost življenja. Večinoma se jih udeležujejo starej-
ši, vsak pa lahko telovadi po svojih sposobnostih. Vaje niso 
težke in so primerne za vsakogar. Trenutno skrbimo tudi za 
upoštevanje vseh zaščitnih ukrepov, od varnostne razdalje 
do nošenja mask,« je pojasnila ena izmed vaditeljic Beba 
Noe in dodala: »Udeležba na vadbi je sicer brezplačna, če pa 
se posameznik želi včlaniti v društvo, je članarina dvajset 

evrov na leto. Dobrodošel je torej vsak, ki želi razgibati svoje 
telo.« Vsako leto sodelujejo tudi na Paradi učenja, ki je letos 
potekala na igrišču na Planini, kjer vsako jutro telovadijo.

Tisoč gibov za krepitev telesa in duha
Jutranja vadba 1000 gibov v okviru Društva Šola zdravja poteka tudi na Planini.

Jutranjo telovadbo zaključijo s t. i. pozdravom soncu. / Foto: Joži Šmid

SUZANA P. KOVAČIČ

»Kako lepo je bilo videti nasmejane obraze na ponovnih sre-
čanjih skupin, sploh pa na delavnicah, ki smo jih lahko spet 
organizirali,« je povedala podpredsednica medgeneracijskega 
društva Z roko v roki, ki ima sedež na Hujah. Najprej so začeli 
tečaj tujega jezika. »Prostovoljka voditeljica Nina nam je omo-
gočila, da malo osvežimo že zarjavelo znanje nemškega jezika 
in tako se ob torkih srečujemo in se pogovarjamo o prelepi 
Sloveniji in o tem, kaj nam je doma najbolj všeč – seveda v 
nemškem jeziku,« je dejala Žitnik Martinčeva. Med njihovimi 
uporabniki je tudi veliko spretnih ljudi, ki izdelujejo prelepe 
stvari. Prostovoljka Anica si je vzela čas in se ponudila, da jih 
je naučila delati cvetje iz krep papirja. Začeli so z osnovami, 
žafranom, marjeticami. Vrhunec pa je bila izdelava vrtnice. 
Mislile so, da je enostavneje, kot pa je v resnici, ampak uspelo 
je in nastalo je kar nekaj zelo lepih cvetov. 
V septembru so po skoraj enoletnem premoru začeli priprav-
ljati tombolo, ki jo izvajajo v Medgeneracijskem centru (MC) 
Kranj. »Tombola je za vse prebivalce Kranja, ne samo za naše 
člane. Žal je zaradi pogoja PCT število mest omejeno, zato so 
potrebne predhodne prijave. Vsak mesec poskrbimo za veli-
ko dobre volje in skupaj z MC Kranj tudi za praktične nagra-

de.« Po zaključku tombole Zora Žitnik Martinc vedno prebere 
kakšno motivacijsko zgodbo, da gredo malce razmišljajoči 
domov. Konec novembra pa so imeli delavnico novoletnih 
okraskov. 

Delavnice, tombola, učenje tujega jezika ...
Za Medgeneracijsko društvo Z roko v roki Kranj in njihove uporabnike je jeseni 
nastopil dober čas. Kot je povedala podpredsednica društva Zora Žitnik Martinc, so se 
lahko, seveda s spoštovanjem potrebnih ukrepov in pogoja PCT, spet začeli družiti. 

Jeseni so znova lahko organizirali delavnice, na katerih tudi dobre 
volje ni manjkalo. / Foto: arhiv društva
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Velika težava stanovalcev Planine je 
pomanjkanje parkirišč. V zadnjih deset-
letjih se je število vozil povečalo za dva-
krat, število parkirnih prostorov pa ni 
sledilo temu trendu. Predsednica Sveta 
Krajevne skupnosti Huje Sonja Mašić je 
poudarila, da si želijo, da bi bila nova 
parkirišča pod zemljo, nad njimi pa bi 
lahko uredili dodatne zelene površine, 
ki jih v soseski potrebujejo. Prepričana 
je, da bi pod mini tržnico lahko uredili 
podzemno garažo. »Krajevna skupnost 
je pred leti izvedla anketo in pridobila 
podatke tistih, ki bi parkirni prostor oz. 
garažo kupili ali vzeli v najem. Stiska 
glede parkirišč je v našem delu soseske 
Planina – KS Huje in KS Planina velika. 
Drugi del soseske se je gradil kasneje, 
bolj humano in ima več parkirnih povr-

šin vključno s podzemnimi parkirnimi 
mesti,« je še povedala. Na Mestni občini 
Kranj (MOK) so zagotovili, da trenutno 
z lastniki nepremičnin na mini tržnici 
aktivno rešujejo to problematiko in upa-
jo, da bodo lahko že prihodnje leto zgra-
dili vsaj del dodatnih parkirnih površin. 
Poleg tega bodo v bližnji prihodnosti ob 
Cesti 1. maja na Planini zagotovili okrog 
deset novih javnih parkirišč, so sporočili 
z MOK. Kot so še pojasnili, občina »žal ne 
more zagotoviti parkirnega prostora na 
javnem parkirnem mestu vsakemu, ki 
ima vozilo. Prav tako ne more na javnih 
prometnih površinah omejiti parkira-

nja vozil na način, da bi bilo dovoljeno 
parkiranje le določenim posameznikom, 
na primer uporabnikom športne dvora-
ne in zaposlenim v OŠ Jakoba Aljaža, ne 
pa tudi ostalim, kot so stanovalci, obi-
skovalci …, ki so plačali zakonsko letno 
(cestno) dajatev za uporabo cest na jav-
nih prometnih površinah.«
Pred dvema letoma so na občini pred 
športno dvorano na Planini na predlog 
ravnatelja in Zavoda za šport Kranj 
na delu parkirišča uvedli kratkotrajno 
parkiranje do treh ur, ki je namenjeno 
obiskovalcem športne dvorane, šole in 
vrtca. 

Pomanjkanje 
parkirnih mest
Katere so aktivnosti 
urejanja parkirne politike 
v krajevni skupnosti 
Planina, bo občina 
zagotovila dodatna 
parkirna mesta, morda 
tudi na lokaciji mini 
tržnice ... 

Na občini pravijo, da ne morejo na javnih površinah omejiti parkiranja vozil na način, da bi 
bilo to dovoljeno le določenim posameznikom, npr. uporabnikom športne dvorane na Planini 
in zaposlenim v bližnji šoli, ne pa tudi stanovalcem, obiskovalcem ...

Na stojnici so se predstavili tudi uporabniki Varstveno-delovnega 
centra Kranj. / Foto: Sonja Mašić

Od 6. septembra do 10. oktobra so po državi potekali dogodki v 
okviru projekta Tedni vseživljenjskega učenja (TVU), katerih glav-
ni namen je opozarjati na pomembnost učenja v vseh življenjskih 
obdobjih in za vse vloge, ki jih človek povzema kot posameznik in 
član skupnosti. Prav poseben dan v okviru tega je bila 15. septem-
bra Parada učenja Ljudske univerze Kranj, ki so jo v soseski Plani-
na soustvarile različne organizacije, društva (upokojenska, kultur-
na, folklorna ...), šole, zavodi in posamezniki. Na prireditvi se je 
zbralo veliko mladih in tudi starejših, udeleženci so se lahko tudi 
razgibali, zaplesali, se zavreli na kotalkah, sodelovali na ustvarjal-
nih delavnicah, spremljali nastop Žoga banda iz bližnjega doma 
upokojencev, učencev Glasbene šole Kranj in twirling skupine, si 
ogledali plesno predstavo ... Obiskovalcem sta se predstavila Slo-
venska vojska in Rdeči križ s prikazom oživljanja ... Parada učenja 
je obogatitev projekta TVU in omogoča predstavitev priložnosti za 
vseživljenjsko učenje na javnem mestu in ozaveščanje javnosti o 
vlogi učenja za dvig izobrazbene ravni, zaposljivosti, osebne izpol-
njenosti ter sožitja generacij in skupnosti. S. K. 

Parada učenja na Planini
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Kot je pojasnil predsednik Zveze borcev 
za vrednote NOB Huje - Planina Jože 
Kirbiš, so bili posamezniki prisotni na 
določenih spominskih slovesnostih, 
zlasti tistih, ki jih je pripravilo Združe-
nje borcev za vrednote NOB Kranj. »Sicer 
pa je povprečna starost naših članov 
osemdeset let, zato so se v izogib okužbi 
odpovedali druženju in obisku proslav. 
S tem razlogom sta bila tudi že dva-
krat odpovedana občna zbora v živo,« je 
povedal Kirbiš in dodal, da so ob dne-
vu spomina na mrtve pripravili tradi-
cionalno komemoracijo ob spomeniku 
NOB na kranjskem pokopališču. 
Zveza nima svojih prostorov, zato se 
njihov izvršni odbor srečuje v prosto-

rih Krajevne skupnosti Huje. »Z obema 
krajevnima skupnostnima, tako Huje 
kot Planina, zelo lepo sodelujemo, zato 
niti nimamo želje po svojih prostorih. 
Si pa tako kot večina združenj želimo 
pritoka mladih članov,« je dejal predse-
dnik. Obenem se zavzemajo za ponov-
no postavitev dveh znamenj, in sicer 
spominske plošče padlim mlekarjem, 
ki je bila na nekdanji mlekarski šoli, 
in skulpture, ki je posvečena padlim 
delavcem in je delo kiparja Borisa Kali-
na. Do leta 2003 je spomenik stal pred 
tovarno Inteks, trenutno pa je v depoju 
Gorenjskega muzeja. »V naši hrambi je 
tudi spominska plošča bratoma Vreček, 
ki naj bi po arhitekturnih načrtih stala 
ob začetku Vrečkove ulice, a za zdaj še ni 
dovolj finančnih sredstev za ta korak,« 

je še dodal Kirbiš. V njihovi domeni je 
tudi spomenik Vide Šinkovec - Janine 
na vrtcu Sonček, za katerega pa vestno 
skrbijo v vrtcu. 

Zavzemajo se za ponovno  
postavitev spominskih znamenj
Zveza borcev za vrednote NOB Huje - Planina trenutno 
združuje približno sedemdeset članov, ki pa se zaradi 
epidemioloških razmer v preteklih dveh letih niso 
udeleževali spominskih slovesnosti.

Spomenik padlim delavcem je bil pred 
tovarno Inteks do leta 2003. / Foto: osebni 
arhiv Lada Nikšiča

Novo igralo za otroke in klop za starše / Foto: Sonja Mašić

Tako kot lani žal tudi letos zaradi covida-19 prireditve in družabnega srečanja ob prazniku 
krajevnih skupnosti Planina in Huje ter Aljažkovega dneva niso organizirali. Namesto pra-
znovanja so namenska sredstva za prireditev porabili za nakup otroškega igrala – konjič-
ka in klopi za starše na otroškem igrišču pri balinišču na Hujah. Lani pa so z namenskimi 
sredstvi za zaznamovanje praznika posadili nekaj novih divjih kostanjev. Oktobra so še 
posebno mlajše učence na OŠ Jakoba Aljaža Kranj na njihovem Palačinka dnevu razvese-
lili s postavitvijo napihljivega gradu in poskrbeli za palačinke, ki jih je kuhar Davor pekel 
učencem. Kot je še povedala predsednica Sveta Krajevne skupnosti Huje Sonja Mašić, 
bodo v prihodnjem letu kupili IR-panele za učinkovitejše ogrevanje skupnega prostora 
obeh krajevnih skupnosti. S. K. 

Namesto klasičnega praznovanja ...
Dom upokojencev Kranj vabi k aktivnemu 
preživljanju časa v dnevnem varstvu starej-
ših, naj bo to klepet ob kavici, vključevanje 
v skupinske aktivnosti, branje, praznova-
nje rojstnih dni, sprehod, manjše storitve 
zdravstvene nege, obisk frizerja, pedikerja 
... Dnevno varstvo je namenjeno starejšim, 
ki živijo doma, a težko skrbijo zase oziroma 
potrebujejo oskrbo in varnost v času, ko so 
njihovi svojci odsotni. Prav tako se lahko 
vključijo starejši, ki želijo nekaj ur dnevno 
aktivno preživeti v družbi. Starostnikom 
dnevno varstvo, ki je na voljo od ponedelj-
ka do petka od 6.30 do 17. ure, omogoča, da 
ostanejo čim dlje v domačem okolju. Dom 
upokojencev Kranj nudi tudi storitev pomoči 
na domu, razvoz kosil zunanjim uporabni-
kom ter začasne in kratkotrajne namestitve 
starejših, za slednje za prihodnje leto rezer-
vacije že sprejemajo. Sicer pa se zaposleni 
skupaj s stanovalci, ob upoštevanju epide-
mioloških ukrepov, pripravljajo na praznični 
december. Prvi v nizu načrtovanih dogodkov 
bo prižig božično-novoletnih lučk v sredo,  
1. decembra, ob 17.30 pred domskim vho-
dom. S. K. 

Iz doma upokojencev
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Ob obnovi otroškega igrišča na Hujah je bila zgrajena tudi 
balinarska steza, ki je takoj postala priljubljena pri stanoval-
cih Novega doma. Ti so 18. junija leta 1972 ustanovili Balinar-
ski klub Huje. Trinajst let zatem so zaradi sprememb tekmo-

vanja in v soglasju z lokalno skupnostjo zgradili še eno stezo 
in poleg nje z delom in pomočjo podjetij postavili še klubske 
prostore. V klubu imajo letos 105 članic in članov, ki trenirajo 
na njihovih igriščih ob torkih in četrtkih. Med njimi so veči-
noma starejši, ki se udeležujejo tekmovanj v organizaciji BZS. 
Imajo tudi člansko ekipo, ki nastopa v gorenjski ligi. »Med 
mladimi žal ni posebnega interesa za aktivno tekmovanje,« 
je dejal Miro Pevec, tajnik kluba. 
Med največjimi uspehi kluba so osvojitev pokala Republike 
Slovenije leta 1995 in nastopanje v super ligi med letoma 1996 
in 2002, ko se je klub uvrstil v končnico s perspektivno mla-
do ekipo pod vodstvom Franca Škraba. Zaradi epidemije letos 
niso mogli organizirati turnirja v spomin na Franca Škraba 
ob koncu sezone. »V ligaškem tekmovanju smo se uvrstili v 
zlato sredino,« je dejal Pevec in dodal: »Epidemija je močno 
vplivala na starejšo generacijo, saj je odpadlo precej tekmo-
vanj, kar je slabo. Vsaka neaktivnost upokojencev negativno 
deluje na njihovo razmišljanje in gibljivost.« 
Želja članov Balinarskega kluba Huje je legalizacija obstoječe-
ga objekta, pri čemer pričakujejo, da bodo skupaj s krajevno 
skupnostjo in občino morda pridobili tudi novo lokacijo za 
štiristezno balinišče. »Želja po štiristeznem pokritem balini-
šču je še vedno živa, četudi se zavedamo, da skorajda popol-
noma nerealna,« je še poudaril Pevec. 

Želja po pokritem balinišču je še vedno živa
Balinarski klub Huje bo prihodnje leto praznoval petdeset let delovanja. Želijo si 
legalizacijo obstoječega objekta in gradnjo novega pokritega balinišča. 

Ekipa Balinarskega kluba Huje je leta 1995 osvojila slovenski pokal 
Republike Slovenije. / Foto: Miro Pevec 
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Na območju KS Planina so enote Najdi-
hojca (16 oddelkov, 257 otrok), Mojca (12 
oddelkov, 229 otrok in 5 razvojnih oddel-
kov s 30 otroki), Čebelica (8 oddelkov, 
147 otrok) in enota pri OŠ Matije Čopa (2 
oddelka, 42 otrok), na območju KS Huje 
pa je enota Sonček, ki ima 4 oddelke z 
61 otroki. 
Po posameznih enotah potekajo zanimi-
vi projekti in vsakodnevne dejavnosti, 
ki jih izvajajo strokovni delavci v skla-
du s kurikulom za vrtce. V sodelovanju 
z Olimpijskim komitejem Slovenije in 
Zavodom za šport Kranj so na atletskem 
stadionu pripravili mini olimpijado. 
Potekale so različne dejavnosti ob Tednu 
otroka, kot so športne aktivnosti z Atlet-

sko šolo Rožle Prezelj, aktivno so sode-
lovali pri odprtju grbinastega poligona 
na Planini, s tekom pa so 23. septembra 
zaznamovali dan športa. Organizirali so 
tedenski tečaj plavanja v olimpijskem 
bazenu in tedenski tečaj drsanja v lede-
ni dvorani, obenem so redni uporabni-
ki športne dvorane na Planini. Z dvema 
lutkovno-gledališkima predstavama so 
poskrbeli za kulturni utrip. 
Prihajajoče novoletne bazarje bodo zara-
di epidemioloških razmer prestavili na 
pomladni čas. »Trenutno se še nismo 
odločili, ali bomo medse povabili Dedka 
Mraza. Odločitev bo temeljila na aktu-
alni epidemiološki situaciji, ki ji bomo 
prilagodili tudi praznične dejavnosti v 
mesecu decembru,« je pojasnila ravna-
teljica Tea Dolinar in sklenila: »Ključno 

nam je zagotavljanje varnega in spod-
budnega učnega okolja za vse otroke. Še 
naprej se bomo intenzivno zavzemali za 
odprtje oddelkov za otroke z motnjami 
avtističnega spektra, ki jih v Kranju nuj-
no potrebujemo.« 

Varno in spodbudno učno okolje
Na območjih krajevnih skupnosti Huje in Planina je  
pet enot Kranjskih vrtcev, kamor je letos skupno 
vpisanih 836 otrok. 

Po posameznih enotah Kranjskih vrtcev 
potekajo zanimivi projekti in vsakodnevne 
dejavnosti. / Foto: arhiv Kranjskih vrtcev
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Spoštovana gospa Polše Zupan!
Želiva se najlepše zahvaliti namestni-
ci ravnatelja gospe Maji Pajntar, vam in 
vašim sodelavkam ter učencem za prisr-
čen sprejem v sredo dopoldan. Še vedno sva 
pod vtisom srečanja s predanimi pedago-
ginjami, posebej se naju je dotaknil pogo-
vor z otroki. Ana, Gent, Nikola, Blenard, 
Vlatko, Milica, Blerina in Bajram so kra-
sni mladi ljudje, ki imajo srečo, da hodijo 
na Osnovno šolo Jakoba Aljaža v Kranju. 
Navdušena sva nad sistemom tutorstva, ki 
ga je na vaši šoli razvila profesorica Andre-
ja Longer. Moj soprog je še isti dan govoril 
z vodjo Sektorja za človekove pravice na 
Ministrstvu za zunanje zadeve, ki je izra-
zila pripravljenost za delitev dobrih praks 
v domačem in mednarodnem okolju. Tudi 
sama razmišljam o možnostih našega 
nadaljnjega sodelovanja, tako v obdobju, 
ko bomo še v Albaniji, kot kasneje, ko se 
vrnemo v Slovenijo. Prisrčen pozdrav,

Renata Japelj Marmulaku  
in Peter Japelj

Zahvala

SIMONA POLŠE ZUPAN  
IN ANDREJA LONGER

Letošnja novost je zbirka tujejezičnih 
knjig za otroke, večinoma leposlovja in 
slikanic, za zdaj v makedonščini, alban-
ščini in kmalu tudi hrvaščini. Z novimi 
knjigami bomo učencem olajšali pre-
hod v novo okolje z neznanim jezikom 
in jim ponudili nekaj znanega – bra-
nje v materinščini. Majhna pridobitev, 
ki sporoča, da je vsak učenec za nas 
pomemben in enak drugim.
Ob tej priložnosti bi se zahvalili vsem, 
ki so se odzvali naši prošnji za dona-
cijo knjig – Veleposlaništvu Republike 
Severne Makedonije za darovanje 27 
knjig, Veleposlaništvu Republike Kosovo 
za darovanje 20 knjig in Veleposlaništvu 
Republike Albanije za darovanje 27 knjig 
ter Veleposlaništvu Republike Hrvaške, 
katerih donacijo še pričakujemo. Pose-

Obiskal nas je veleposlanik
Mnoge osnovne šole v Sloveniji se srečujejo s povečanim vpisom otrok priseljencev, 
ki praviloma ne razumejo in ne govorijo slovensko. Osnovna šola (OŠ) Jakoba Aljaža 
Kranj je ena izmed šol, ki se že od svojega nastanka srečuje z učenci priseljenci. Na 
tem področju smo razvili veliko primerov dobrih praks.

Obisk veleposlanika Republike Slovenije v Tirani in njegove soproge na OŠ Jakoba Aljaža 
Kranj / Foto: Tina Potočnik

bno srčen odziv pa smo doživeli s strani 
soproge veleposlanika Republike Slove-
nije v Tirani Renate Japelj Marmulaku, 
ki je v svojem krogu organizirala pravo 
zbiralno akcijo knjig za otroke v alban-
ščini. Naši šoli je podarila več kot devet-
deset knjig. Vse te knjige so zdaj v šolski 
knjižnici na voljo učencem.
Zaradi tako srčnega odziva Renate Japelj 
Marmulaku smo se dogovorili, da bi jo 
povabili na šolo in tako zgradili teme-
lje za nadaljnje uspešno sodelovanje in 
pomoč otrokom priseljencev. Povabilu 
sta se z možem veleposlanikom Petrom 
Japljem prijazno odzvala in 2. junija obi-
skala našo šolo.
Ob obisku so jima učiteljice predstavile 
svoje dolgoletno delo z učenci priseljen-
ci – od večjezičnih navodil ob vpisu, pri-
prave sošolcev na prihod novega učenca, 
uvajanja v razred in novo okolje do pou-
čevanja slovenščine in prilagoditev pri 
ocenjevanju v skladu z zakonodajo ter 
sodelovanja z drugimi šolami in lokal-
no skupnostjo. Seznanili smo ju tudi s 
sistemom tutorstva, vrstniške pomoči 
pri učenju in integraciji, ki je inovativen 
pristop naše šole in so ga začele prevze-
mati še druge šole po Sloveniji.
Predstavili so se tudi učenci: tutorka, 
učenci priseljenci, ki so v Sloveniji že dalj 

časa, in nekaj učencev iz tujine, ki so se v 
slovensko šolo vpisali šele letos. Delili so 
svoje izkušnje, izzive in doživljanje Slo-
venije kot nove domovine, veleposlanik 
in njegova soproga pa sta z njimi delila 
svoje izkušnje bivanja v tujini.
Nadvse prijetno srečanje smo sklenili 
z obojestranskim navdušenjem in pre-
pričanjem, da bomo v prihodnosti zago-

tovo še sodelovali, si izmenjali izkušnje 
in omogočili tako učencem priseljen-
cem, njihovim staršem kot tudi njiho-
vim vrstnikom in učiteljem, da se bodo 
lažje vključevali v nov šolski sistem in 
okolje.

Ob obisku so jima učiteljice 
predstavile svoje dolgoletno 
delo z učenci priseljenci – od 
večjezičnih navodil ob vpisu, 
priprave sošolcev na prihod 
novega učenca, uvajanja 
v razred in novo okolje do 
poučevanja slovenščine in 
prilagoditev pri ocenjevanju 
v skladu z zakonodajo ter 
sodelovanja z drugimi šolami in 
lokalno skupnostjo.
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 Jesenska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam 
ča so pisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali  
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal! 

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

MAŠA LIKOSAR

Na Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj, ki jo v letošnjem 
šolskem letu obiskuje 510 učencev, so septembra ob dnevu 
slovenskega športa organizirali športni dan za vse učence. 
Uživali so v različnih športnih aktivnostih, od pohodov in 
tekaških iger do kolesarjenja. Ob Tednu otroka so v Kranju 
pripravili iskanje skritega zaklada. Četrtošolci so s pomočjo 
namigov odkrivali in spoznavali kulturne in naravne zani-
mivosti Prešernovega mesta. »Uspešno smo organizirali tudi 
sprejem prvošolcev. To je zagotovo nepozaben dan zanje in 
njihove starše,« je dejala ravnateljica. 
Najmlajši učenci so s pesmijo in plesom razveselili oskrbo-
vance v Domu upokojencev Kranj ob mednarodnem dnevu 
starejših. »Čeprav so morali učenci zaradi omejitev program 
predstaviti pred domom, so bili starostniki navdušeni. Učen-
ci pa so bili na drugi strani nadvse veseli, da so jim polep-
šali dan. Pomembno je medgeneracijsko sodelovanje, ki ga 
gojimo že vrsto let,« je poudarila ravnateljica in pojasnila, 
da udeležba učencev na šolskih tekmovanjih, ki so se doslej 
izvajala, ni bila tako številna kot v preteklih letih. Nekatera 
tekmovanja so tudi prestavljena. Šola je vključena v projekt 
Erasmus+ in kot koordinatorji projekta Cultural festivals 
(Kulturni festivali) sodelujejo z Grčijo, Madžarsko in Romu-

nijo. Na začetku novembra so uspešno izvedli obisk desetih 
učencev in štirih učiteljev na partnerski šoli na Madžarskem. 
Vsako leto v prazničnem decembru učencem pripravijo zani-
mive dogodke. »Glede na trenutno epidemiološko situacijo 
novoletnega sejma žal ne bomo mogli organizirati. Vsekakor 
pa se bomo potrudili in učence popeljali v praznični čas s kul-
turnimi prireditvami,« je še pojasnila Bevkova.

Športni, kulturni in drugi šolski utrinki
V letošnjem šolskem letu je izrednega pomena zagotavljanje varnega okolja za učence 
in zaposlene, pravi Fani Bevk, ravnateljice Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj. 

Nastop učencev pred Domom upokojencev Kranj ob mednarodnem 
dnevu starejših / Foto: arhiv OŠ Staneta Žagarja Kranj
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Srbsko kulturno-prosvetno društvo Sve-
ti Sava Kranj s svojim delovanjem skuša 
ohraniti običaje in kulturo, ki so jo nji-
hovi predniki prinesli na območje Slove-
nije, in obenem bogatiti okolje, kjer živi-
jo. »Kot srbsko društvo smo se zelo lepo 
umestili v lokalno okolje, sodelujemo z 
domačimi in tujimi društvi, ki nastopajo 
tudi na prireditvah v naši organizaciji,« 
je dejal predsednik društva Miloš Milić 
in dodal: »Pred epidemijo smo združeva-
li 75 družin, kako bo po koncu korona-
krize, ne vemo, skrbi nas, da bo število 
članov upadlo. Narodnost nam sicer ni 

pomembna, medse sprejmemo vse. Med 
nami so tudi Slovenci, Makedonci, Hrva-
ti, smo torej medkulturno pisani, kar 
nas še dodatno bogati.«
V okviru društva deluje več sekcij. Med 
poglavitnimi je folklorna sekcija, ki niza 
številne nastope doma in v tujini ter 
prejema najvišje nagrade in priznanja. 
Pohvalijo se lahko s folklorno sekcijo 
veteranov in otroško folklorno skupino 
ter žensko in moško pevsko skupino, ki 
deluje v okviru sekcije. Literarno-dram-
ska sekcija organizira literarne večere 
in dramske postavitve. Zelo aktivni sta 
športna in planinska sekcija. Žal je epi-
demija tudi njim onemogočila izvedbo 

številnih dogodkov. Dva izmed večjih 
sta bila praznovanje godu oziroma sla-
ve svetega Save 27. januarja in koncertni 
večer s plesom in petjem, tudi lansko-
letno praznovanje tridesetletnice je bilo 
odpovedano. »V tem obdobju intenziv-
neje igramo odbojko in hodimo v hribe, 
praktično vsak konec tedna, če je lepo 
vreme. Organizirali smo tudi več pikni-
kov za naše člane,« je pojasnil predse-
dnik; in še: »Želimo si predvsem dru-
ženja, saj smo zelo povezani med seboj. 
Zavedamo se, da bo treba člane ponovno 
spodbuditi in jih povabiti k aktivnejše-
mu sodelovanju. Brez ljudi namreč druš-
tvo ne služi svojemu namenu.« 

Najstarejše srbsko društvo v Sloveniji
Srbsko kulturno-prosvetno društvo Sveti Sava Kranj je lani zaznamovalo trideset let 
delovanja. Je najstarejše srbsko društvo v Sloveniji.

Folklorna sekcija društva je nastopila na prireditvi Pozdrav poletju 2021 v Kranju. / Foto: osebni arhiv Miloša Milića
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Člani Balinarskega kluba Planina Kranj 
so se pred leti, ko so tekmovali v super 
ligi, uvrstili v evropski klubski pokal, 
bili ekipni mladinski državni prvaki, 
mladinski ter članski državni prvaki 
v štafetnem zbijanju, imajo večkrat-
nega državnega prvaka v igri v krog, 
trenutno pa tekmujejo v prvi državni 
ligi. Njihovi treningi potekajo v času 

balinarske sezone dvakrat tedensko na 
njihovem balinišču. »Letos nismo pri-
pravili balinarskega turnirja, ki smo ga 
sicer tradicionalno vsako leto organizi-
rali. Razlog so razmere in prepovedi v 
zvezi z zdravstveno situacijo povezano 
s covidom-19,« je pojasnil Slavc Dobni-
kar, predsednik Balinarskega kluba 
Planina Kranj, ki ima trenutno 108 čla-
nov, starih med dvajset in osemdeset 
let. »Balinanje je na splošno zelo pri-

ljubljen in razširjen šport, a trenutna 
ovira je, tako kot v vseh drugih špor-
tnih dejavnostih, novi koronavirus. 
Naš cilj je zato ostati in obstati. Ostati 
v vrhu prve državne lige, obstati kot 
klub kljub nezainteresiranosti države 
in gospodarstva za podporo športu, ki 
je v samostojni Sloveniji prinesel naj-
več kolajn z velikih tekmovanj, tako 
na svetovnih kot in evropskih prven-
stvih,« je še dodal predsednik. 

Ostati v vrhu prve državne lige in obstati kot klub
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V knjigi je 120 
receptov, ki so 
razumljivi, natančni, 
sestavine pa vsem 
dostopne. Med 
njimi so recepti za: 
čokoladne brizgane 
piškote, cimetove 
zvezdice, žepke 
z marmelado, 
pariške rože, 
orehove rezine, 
kefirjeve tortice, 
pomarančne  
kocke ... 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 150 strani

EUR

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica Obi v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Več kot sanje/Jaz, midva, mi

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 17. decembra 2021, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.



 

Strmimo k cilju, da ponudimo vašemu ljubljenčku čim boljšo zdravstveno 
oskrbo ustne votline, vam pa odgovore na zastavljena vprašanja.

VETERINARSKA AMBULANTA 
MEDICOVET D. O. O.

KAJUHOVA 23, 4000 KRANJ
04 / 235 82 60

Vsem cenjenim  
strankam  

želimo  
srečno, zdravo  

in upanja polno  
leto 2022! 

Hvala za izkazano  
zaupanje! 


