


PISMA KRAJANOV

Zadeva: Neprijetne vonjave v večernih in jutranjih urah

Najprej lepo pozdravljeni. Na vas se obračam zaradi zoprnega vonja, ki se pojavlja v večernih 
urah in včasih tudi jutranjih. Sladkast vonj se pojavlja že nekaj let, vendar se je v zadnjih 
nekaj mesecih stanje zelo poslabšalo. Te vonjave se pojavljajo vedno pogosteje, okrog osme 
ure zvečer, pa tudi čez dan.
Ko se je začel pojavljati ta nenavaden vonj, je bilo to samo občasno, najpogosteje zelo pozno 
zvečer, zgodaj zjutraj ali pa v primeru dežja, ko je bilo zunaj malo ljudi. Pred letom in pol ali 
dvema sem zastavila vprašanje tudi na občino (področje za okolje). Prijazna predstavnica 
za to področje (imena ne vem več) mi je odgovorila, da tudi njo zanima odkod prihaja to in 
se je že sama zanimala, vendar nihče ničesar ne ve. Stanuje nekje na Laborah in je glede 
na pojavljanje smradu možen vir vmes med nami. Dobila sem  podatek, da je smrdelo tudi v 
Stražišču. Je vir Sava?
Predlagala je, da se v čimvečjem številu obrnemo na različne inštitucije, kot je Zavod za 
zdravstveno varstvo... Glede na izkušnje v drugih krajih, ne bo enostavno ugotoviti vira. Za-
nima me, kako to, da je smrad kratkotrajen? Je snov škodljiva, da se spušča v zrak za kratek 
čas in to v nenavadnem času? Mogoče bi bilo pametno pozvati ljudi z glasilom.
Več nas je, več se ve.

V primeru, da je pobuda dovolj zanimiva, da se jo poskuša rešiti, se vam zahvaljujem. Želim 
še naprej veliko uspehov pri vašem delu.

Klavdija Dolinar Novak
Pozdravljena ga. Dolinar

Zahvaljujemo se vam za vaš dopis in vas obveščamo, da smo tudi mi podali vprašanje 
pristojnim inštitucijam na MOK.
Obenem pa pozivamo vse krajane in krajanke, ki bi imeli kakaršno koli infor-
macijo, ki bi pomagala ugotoviti kaj je vir smradu, da nam jih posredujejo na 
Krajevno skupnost. 

S.M.

KS Huje
KS Planina

uradne ure : sreda od 9 -11.30 ure in od 14 - 17 ure
telefon: 04 235 99 19

fax: 04 232 49 78
e mail: ks.planina.huje@siol.net



AKTUALNA OBVESTILA

Opozorilo!!!

INTERVENCIJSKE POTI

Upoštevanje 
znakov 
in talnih 
označb 
bodo v 

prihajajočih 
mesecih 

še ostreje 
nadzoro-
vali Mes-
tni redarji 
in kršitelje 
kaznovali z 

globo!

Rdeči križ Kranj bo v sodelovanju s 
KS Huje  in KS Planina v oktobru orga-
niziral 15 urni tečaj nege bolnika. Na-
menjen je vsem, ki nimajo zdravst-
vene izobrazbe in želijo pomagati 
obolelim ali poškodovanim svoj-
cem, prijateljem in sosedom. Tečaj 
bo potekal v obliki petih delavnic po 3 
šolske ure ob torkih in četrtkih v pro-
storih OŠ Jakoba Aljaža v Kranju 
in sicer 11., 13.,18., 20. in 21 ok-
tobra.

Tečaj bo sofinancirala Mes-
tna občina Kranj, zato je prisp-
evek slušateljev le 15 evrov. 
 
Prijave sprejemamo do popolnitve 
skupine na telefon 04 20 18 670 ali 
na elektronski naslov ozrk.kranj@
siol.net 
Hkrati vas vabimo na preventivne 
meritve krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola, ki bodo v prostorih KS 
Planina in KS Huje, cesta 1. maja 5, 
v soboto, 22.10.2011 od 8. do 10. 
ure.  Prispevek za meritve je 5 eur. Za 
meritev krvnega sladkorja in holes-
terola  morate biti tešč.

(Intervencijska pot na Planini)

Pred tremi meseci so bile označene 
intervencijske poti, vendar smo kljub 
opozarjanju ugotovili, da nekateri še 
vedno ne upoštevajo pomena označb. 
Zato ponovno pozivamo vse tiste, 
ki še vedno parkirajo svoje jeklene 
konjičke na teh poteh, da jih parki-
rajo na mestih kjer ne omejujejo 
in s tem ogrožajo  ostalih stanov-
alcev v  večstanovanjskih objek-
tih.  Prostih parkirnih prostorov je  še 
dovolj na Župančičevi ulici le zapel-
jati se je potrebno do tja in sprehoditi 
nazaj. Naredimo nekaj zase in za tiste, 
ki so ali morda bodo potrebni pomoči.



AKTUALNA OBVESTILA

Prenovljena Pošta
Veseli smo, ker smo končno dočakali 
otvoritev prenovljene pošte, ki ima  
sodobne prostore, parkirišča in primerno 
urejeno okolico, ki omogoča dostop tudi 
osebam z gibalnimi težavami. Krajanom 
so na voljo poštni predali, ki so dostopni 
24 ur na dan. Predvidoma od meseca 
oktobra dalje bodo priporočene pošilke 
v tej poslovalnici lahko prevzemali tudi 
krajani sledečih naselij: Hrastje, Čirče, 
Trboje, Žerjavka in Prebačevo. 

Delovni čas pošte: od ponedeljka do petka od 
8.00  do 19 ure in v soboto od 8:00 do 12 :00 ure

Nova lokacija eko otoka Angelce 
Hlebce - K.S. Planina.
 
Glede na dogovor z predstavniki K.S 
Planina in občine Kranj smo danes 
1.8.2011 na dogovorjeno skupno mes-
to postavili EKO otok,ki so bo praznil 
po usaljeni praksi PONEDELJEK in 
ČETRTEK oz. po  potrebi.

Slatnar Bojan

Nove klančine

V krajevni skupnosti Huje, smo končno 
postali prijaznejši do vseh pešcev  naj si 
bo to do;  invalidov, starostnikov, otrok, 
staršev.....

Nove klančine na Cesti Talcev od 
križišča z Likozarjevo ulico pa do 
pokopališča.



AKTUALNA OBVESTILA

1. nagrada

2. nagrada, (članica K.S. Huje Ida Novak čestita nagrajenki)

3. nagrada (članica K.S. Huje Ida Novak čestita nagrajenki)

Nagrade, ki jih poklanja sponzor razpisa 
vrtnarija Vrtni raj, smo podelili naslednjim 
pridnim skrbnikom oziroma skrbnicam

1. nagrada 
Pokoren Mrak Stanislava, Gubčeva 2

2. nagrada 
Lagler Vida, Planina 64

3. nagrada 
Sarkič Mevrida, Gogalova 9

Jesenska ponudba
 

-  pestra izbira nagrobnih ikeban, od 6,99€ dalje
-  pestra ponudba nagrobnih sveč, vaze, nagrobni     
   pesek, mačehe, rese , jesenske trajnice
-  sadike malin, ribeza, kivija, goji jagod, aronije, kos      
   mulje
-  sadike sadnega drevja (v prodaji od konca okto-
bra   
   dalje)
 

VSAK TEDEN AKCIJSKE CENE,
do ugodnih nakupov s kartico zvestobe Vrtni 

raj!

delovni čas v septembru in oktobru
ponedeljek-petek 7 19h
sobota 7 -17 h
nedelja in prazniki 8-12h

 Vrtni raj d.o.o.
Cesta Talcev 89
Kranj

NAGRAJENCI RAZPISA ZA NAJLEPŠE UREJEN BALKON OZ. NAJLEPŠE 
UREJENO OKOLICO STAVB.



 

Poletje se je prevesilo v jesen in dnevi posta-
jajo hladnejši, kar nam da misliti o novi og-
revalni sezoni. Seveda je bilo v kotlovnici 
Planina tudi čez poletje zelo delovno. V novo 
ogrevalno sezono vstopamo pripravljeni in 
ponosni, da smo tik pred zagonom posodo-
bljene kotlovnice Planina, ki bo opremljena z 
vrhunsko tehnologijo. Do marca 2011 je bila 
izvedena prenova vseh 66 toplotnih postaj 
in uvedel se je sistem daljinskega nadzora 
in upravljanja. S tem imamo pogoje po op-
timizaciji celotnega toplotnega omrežja z 
implementacijo programskega orodja Ter-
mis. Z izvedbo tega projekta se je še do-
datno zmanjšala poraba goriva predvsem 
zaradi doseganja nižjih temperatur povratka 
v omrežju. Doseženi prihranki, pa se bodo 
ovrednotili ob koncu leta, oz. z novo ogre-
valno sezon. 
22.09.2011 se je končala montaža dveh 
novih kotlov. Manjši 7 MW kotel je že v poiz-
kusnem obratovanju, teden kasneja pa bo za 
poizkusno obratovanje pripravljen tudi večji 
10 MW kotel. Vzporedno je v teku tudi izved-
ba CNS (centralnega nadzornega sistema) 
kotlovnice, ki bo zaključen v roku dveh mese-
cev (ki je vezan tudi na proces soproizvodnje 
toplote in električne energije).

Zaključujejo se dela pri zamenjavi kotlov v kotlovnici Planina

2007/2008 - staro stanje/brez ukrepov
2008/2009 - prehod ni obračun po dejanski porabi (pričetek 
kampanje - plačaj koliko porabiš) kalorimetri v TP
2009/2010 - povečano število vgradnje delilnikov po 
stanovanjih
2010/2011 - regulacija vročevodnega sistema z nadgradnjo 
toplotnih postaj na način, da smo znižali temperaturo povratka
2011/2012 - zagon  novih kotlov z boljšim izkoristkom , ter 
avtomatizacija daljinskega upravljanja vročevodnega sistema

Civilna iniciativa “ogrevanje Planina”
Borut Zatler in Beno Fekonja

Tudi pri projektu soproizvodnje toplote in 
električne energije gre vse po terminskem 
planu, pravijo v družbi Soenergetika. Montaža 
manjšega motorja (1 MW) bo predvidoma 
zaključena v roku 1 meseca, montaža dru-
gega motorja (3,4 MW) in ostale spremljajoče 
opreme pa predvidoma v roku dveh mesecev. 
Ker so postopki pridobitve vseh potrebnih 
dovoljenj in deklaracij dogotrajni, se pričetek  
rednega obratovanja naprav za soproizvodnjo 
toplote in električne energije pričakuje v prvih 
mesecih naslednjega leta.
To, da smo se odločili za celovito prenovo kot-
lovnice Planina, se je izkazalo za pravilno in 
pozitivno, učinki pa že kažejo rezultate. Seve-
da ne smemo mimo stanovalcev, ki so del 
uspeha prinesli z namestitvijo termostatskih 
ventilov in delilnikov, ter z odgovornejšim 
ravnanjem do ogrevanja. Od uvedbe »plačaj 
kolikor porabiš« nas ima vgrajene delilnike 
cca 80% vseh uporabnikov, ki se ogrevamo iz 
kotlovnice Planina. Po predpisih pa je s 1. ok-
tobrom obvezna vgradnja delilnikov, saj so ob 
neupoštevanju predpisov predvidene kazni. 
Z našo celovito prenovo smo dosegli znižanje 
temperature povratka in s tem tudi porabo 
samega energenta , kar je razvidno tudi iz 
naslednjih tabel skozi leta 2007 do 2011.

(Tabela 1  Poraba  zem. plina v kotl. Planina po kur. sezonah)

Več dodatnih informacij dobite na spletni 
strani www.ogrevanjeplanina.si. 

Tabela 2  Specifična poraba toplote po toplotnih postajah (TP)  med  leti 2007 in 2011

Zaključna dela  montaže avtor članka: Borut Zatler



Brezplačno boste lahko oddali vse vrste nevarnih odpadkov. V Mestni občini Kranj se bo zbiranje nevarnih 
odpadkov s posebno mobilno postajo začelo v ponedeljek, 17. oktobra 2011 in bo trajalo do ponedeljka, 24. 
oktobra 2011:
- KS Planina, 17. 10., od 13.  – 16. ure, parkirišče pri Športni dvorani Planina,
- KS Zlato polje, ponedeljek, 17. 10. , od 16.15.  – 19. ure,  pri trgovini Mercator na Kidričevi cesti, 
- KS Stražišče, torek, 18. 10., od 10.  – 13. ure, na Škofjeloški cesti v križišču z Delavsko cesto,
- KS Žabnica, torek, 18. 10. , od 13.15.  – 16. ure, parkirišče ob rokometnem igrišču,
- KS Bitnje, torek, 18. 10. , od 16.15.  – 19. ure, parkirišče, Srednje Bitnje 128
- KS Gorenja Sava, sreda, 19.10., od 10. – 13. ure, parkirišče pri trgovini AHA na Gorenjesavski cesti 
- KS Besnica, sreda, 19. 10., od 13.15.  – 16. ure, parkirišče pred Pošto,
- KS Mavčiče, sreda, 19.. 10., od 16.15.  – 19. ure, parkirišče nasproti pokopališča Mavčiče,
- KS Britof, četrtek, 20. 10., od 10.  – 13. ure, parkirišče ob nogometnem igrišču,
- KS Čirče, četrtek, 20. 10., od 13.15.  – 16. ure, parkirišče pri nogometnem igrišču,
- KS Center, četrtek, 20. 10., od 16.15. – 19. ure, na  Gregorčičevi ulici pri Prešernovem gaju (Hortikulturno društvo)         
- KS Trstenik, petek, 21. 10., od 10.  – 13. ure, Trstenik pri trgovini
- KS Golnik, petek, 21.10., od 13.15. – 16. ure, makadamsko parkirišče nasproti gasilskega doma
- KS Kokrica, petek, 21. 10., od 16.15.  – 19. ure, parkirišče pred Domom krajanov,
- KS Vodovodni stolp, ponedeljek, 24.10., od 13. – 16. ure, parkirišče pri OŠ Simona Jenko
- KS Primskovo, ponedeljek, 24.10., od 16.15. – 19. ure,  pred Zadružnim domom na Jezerski cesti
Na zbirnem mestu bo prisoten delavec Komunale Kranj in strokovna oseba iz podjetja, pooblaščenega za zbi-
ranje nevarnih odpadkov, ki bosta nadzorovala prevzem pripeljanih nevarnih odpadkov. 

 

Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje nevarne snovi?
Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih posameznega izdelka lahko preberemo na izdelku samem, 
saj vsak poleg navodil, vsebuje tudi različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov in besedil 
(vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko).
Zakaj je pomembno ločeno zbiranje nevarnih odpadkov?
V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, se nahajajo snovi, ki ob nepravilni uporabi, shran-
jevanju in odstranjevanju, lahko škodujejo našemu zdravju in našemu okolju. 
Svojih nevarnih lastnosti ne izgubijo niti takrat ko postanejo odpadek, zato moramo z njimi ravnati 
drugače kot z ostalimi gospodinjskimi odpadki. 
Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za mešane komunalne odpadke, ne v zabojnike za 
ločeno zbiranje odpadkov in ne v naravo. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati 
v odtok ali kanalizacijo. Ti odpadki zahtevajo poseben način odstranitve, saj le tako preprečimo njihov 
škodljiv vpliv. Zato jih moramo odložiti ločeno.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
Priložnost, da varno odložite nevarne odpadke. 

Prijazno pozivamo vsa gospodinjstva, da nevarne odpadke prinesete na zbirno mesto in 
nam omogočite, da jih varno odstranimo.

Med nevarne odpadke sodijo:
odpadna zdravila, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki, topila, lepila, 
škropiva, pesticidi, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, 
akumulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi…  

Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi. 
Ko na primer porabimo barvo,  je embalaža v kateri je bila barva, tudi nevaren odpadek.



Spoštovani občani!

Poletje je čas, ko se marsikdo odloči da  bo namesto v osebni avtomobil za vožnjo v 
cestnem 
prometu uporabljal kolo. Kolo je v današnjem prometnem vrvežu, sploh v urbanih 
naseljih odlična alternativa prevoza, saj včasih na cilj pridemo veliko hitreje kot z avtom, 
ob enem pa tudi sami poskrbimo za to, da je vrveža na cestah manj. Ker policisti želimo, 
da bo vožnja s kolesom čim bolj varna, vas želimo opozoriti na nekaj splošnih pravil in 
napotkov za varno vožnjo s kolesom. Vemo namreč, da je vožnja s kolesom povezana s 
povečanjem možnosti  poškodb, saj smo v primeru nesreč pri vožnji s kolesom veliko bolj 
izpostavljeni. Zaradi tega bi vam predstavil nekaj pravil, povzetih po Zakonu o varnosti  
cestnega prometa, ki obvezuje tudi kolesarje, ter  nekaj  priporočil za varnejšo vožnjo. 

Najprej nekaj splošnih pravil, ki zadevajo kolesarje:  

•	 kolesar kot udeleženec cestnega prometa mora vedno ravnati tako, da poteka 
promet nemoteno, umirjeno in varno;

•	 kolesar mora upoštevati vso prometno signalizacijo, ter predpise o prednosti 
vozil v prometu;

•	 voziti mora po  cesti ali delu ceste (kolesarskem pasu, stezi), ki je namenjen 
prometu kolesarjev; 

•	 voziti mora po desnem smernem vozišču oziroma desni kolesarski stezi glede 
na dovoljeno smer vožnje. Na dvosmerni kolesarski stezi mora voziti po desni 
strani steze, skozi križišče pa mora voziti po desni okoli križišča (v nasprotni 
smeri urinega kazalca okoli križišča)

•	 kolesar sme voziti s takšno hitrostjo, da kolo ves čas obvladuje; 
•	 kolo mora imeti v cestnem prometu brezhibne predpisane naprave in opremo;
•	 kolesar  med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi 

zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja 
kolesa (maska, slušalke, telefon itd.);

•	 oseba, mlajša od 14 let, mora imeti med vožnjo kolesa na glavi pripeto zaščitno 
kolesarsko čelado, enako velja tudi za otroka, ki se na kolesu ali kolesu s 
pomožnim motorjem vozi kot potnik;

•	 kolesar med vožnjo ne sme biti pod vplivom alkohola ali mamil in psihoaktivnih 
zdravil, dovoljena meja alkohola je do vključno 0,24 miligrama v litru izdihanega 
zraka;

KOLESARJI V PROMETU

•	 posebna prevozna sredstva: invalidski 
vozički, otroška prevozna sredstva 
ter športni pripomočki in naprave, ki 
omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, 
kot so: skiro, kotalke, rolke, rolerji, smuči, 
sanke, otroško kolo…. se smejo v cestnem 
prometu uporabljati le na pločnikih, poteh 
za pešce in kolesarskih poteh, ter na 
območjih za pešce in območjih umirjenega 
prometa. Način in hitrost gibanja morajo 
prilagoditi razmeram v prometu, njihova 
hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, 
s kakršno se lahko gibljejo pešci.



Zakaj računalniško izobraževanje?
Računalniška tehnologija je danes 
prisotna v vseh vidikih življenja. Mi kot 
ljudje pa jo uporabljamo praktično na 
vsakem koraku! Računalnik je naše 
orodje, ki nam predstavlja vrata v svet 
interneta in kot močan pripomoček 
pri delu in oblikovanju dokumentov, 
omogoča povezovanje in ohranjanje 
stikov s prijatelji ter družinskimi člani 
po vsem svetu. Poznavanje dela z 
računalnikom nam omogoča hitro in 
enostavno iskanje vseh vrst informacij, 
daje nam prednost pri iskanju ali men-
javi službe, hkrati pa omogoča tudi 
predvajanje vaše najljubše glasbe in 
hranjenje vseh vaših spominov v obliki 
digitalnih fotografij.

Kateri računalniški tečaji so na voljo?
Za začetno in nadaljevalno stopnjo 
računalniških tečajev vam v jesenskem 
času nudimo 65% popust. V obeh pro-
gramih boste prejeli učno gradivo, dos-
top do spletnega učnega portala, USB 
ključek in 36ur kvalitetnega osebnega 
izobraževanja.

Kje in kako bodo organizirani tečaji? 
Računalniške tečaje začetne in nad-
aljevalne stopnje bomo organizirali v 
neposredni bližini vašega doma. 

Vabilo na računalniško izobraževanje v vašem kraju
Krajevna skupnost je omogočila izvedbo ugodnega računalniškega 

izobraževanja v bližini vašega doma.

Dodatne informacije in prijave! 
Podrobne informacije v zvezi s potekom 
računalniških tečajev bomo predstavili na 
predstavitvi, ki bo potekala 24.10.2011 
ob 18 uri v prostorih KS Huje in KS 
Planina, c.1.maja 5 , kjer se boste la-
hko na tečaj tudi prijavili. Vabimo vas 
torej, da se nam pridružite na predstavitvi 
in izkoristite priložnost, ki vam omogoča, 
da na enostaven način pridobite nova 
računalniška znanja. V primeru, da je 
termin predstavitve za vas neugoden, 
se na tečaj lahko prijavite tudi v urad-
nih urah krajevne skupnosti. Lahko pa 
nas tudi pokličete za brezplačno pred-
stavitev na domu na tel. 040 870 756. 

Izobraževanje bo potekalo v manjših sku-
pinah, kar omogoča bolj kvalitetno delo 
in lažje razumevanje snovi, predavatelj 
pa bo tako svojo pozornost lahko posvetil 
vsakemu od udeležencev tečaja.



Praznovanje Praznika krajevnih skupnost i  P lanina in  Huje

NASTOP SKPD Sveti Sava 

ŠPORTNI IN KULTURNI DOGODKI

OTROŠKO RAJANJE

Najmlajši in malo starejši so v sprem-
stvu vzgojiteljic in nekaterih staršev 
zasedli igrišči med vrtcema ter tako 
popestrili petkovo dogajanje saj so 
neumorno plesali, skakali, plezali in 
se prav po otroško iskreno zabavali. 

Letos smo praznovanje krajevnih skupnosti Planina in Huje obeležili drugače. 
Posvetili smo se predvsem, kulturnim in športnim dogodkom. Praznovali smo 
dva dni. Prvi dan je bil posvečen otrokom, njihovim vzgojiteljicam, dedkom, 
babicam in staršem, otroci so nam z igro pokazali kaj znajo in zmorejo. Drugi 
dan so nam polepšali: ob spremljavi tamburaškega ansambla folklorna sku-
pina Sveti Sava , udeleženci - tekmovalci na šahovskem in balinarskem 
turnirju, košarkarska LIGA 3 na 3 in krajani, ki so se prireditve udeležili 
v velikem številu.  Zahvaljujemo se vsem navedenim in seveda tudi 
našim sponzorjem : Eko Efekt, Pivovarna Union, Eurocom, izdelovanje 
pokalov Primožič, BoFrost, Dom upokojencev Kranj.

Člani društva so nam v številni zased-
bi prikazali del njihove kulture. Za 
glasbeno spremljavo pa je poskrbel 
ansambel.



ŠPORTNI IN KULTURNI DOGODKI

ČETRTI TURNIR LIGE ULIČNE 
KOŠARKE 3 NA 3 JE BIL ODIGRAN 
NA IGRIŠČU KS PLANINA

V soboto, 18. junija so se fantje so zbrali 
na Planini, kjer so na igrišču med dvema 
vrtcema in bloki  pokazali kaj znajo. 

Dobili so  dva finalista za metanje 
trojk, to sta David Kokalj in Miha 
Benedik.

ŠAHOVSKI TURNIR

Letos smo  v počastitev praznika KS 
Planina in KS Huje prvič organizirali 
Šahovski turnir, ki se je odvijal v prostorih 
osnovne šole Jakoba Aljaža.
Udeležilo se ga je 10 šahistov, tekmovali 
so po sistemu Švicar - 7 kol.
Zmagovalci turnirja: 
1. mesto Atanasov Stanko  
2. mesto Gjini Peter
3. mesto Gazvoda Vid

BALINANJE

V balinanju sta se tudi letos pomerili 
ekipi BK Huje in BK Planina. Letos so 
pokal prejeli balinarji BK Planina.



KRIŽANKA

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