
SREČNO 2012

V novem letu Vam želimo, da ustvarite, kar ste snovali, dosežete za kar ste se 
trudili, najdete kar ste pogrešali, in živite kot ste načrtovali.



PISMA KRAJANOV

Na podlagi posredovanih dopisov s strani krajanov KS Huje in KS Planina Vam 
posredujemo naslednji odgovor:

Del naselja Planine, kamor spada tudi ulica Nikole Tesle, je območje za pešce, ka-
mor vozila praviloma ne smejo vstopati. Možnost vstopanja na območje za pešce je 
bila dana tudi nekaterim staršem otrok. Sprva je bilo mišljeno le za potrebe vrtcev 
Mojca in Najdihojca ter starše, ki imajo v RO Mojca, kar pa se je kasneje razširilo 
na večji krog staršev. Z vstopnimi karticami za dostop do območja za pešce na Ulici 
Nikole Tesle razpolagajo Kranjski vrtci, kateri naj bi vodili seznam imetnikov kar-
tic. Ob dejstvu, da imetniki kartic to izkoriščajo, bo potrebno, krog staršev, ki so 
upravičeni do uporabe tehničnega pripomočka zmanjšati.
V ta namen se bomo predvidoma konec tega meseca sestali z obema KS in Kran-
jskimi vrtci in se dogovorili o ukrepih ter načinu obveščanja imetnikov tehničnega 
pripomočka.

S spoštovanjem!

K.S. Huje
K.S. 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

NOVI SPLETNI STRANI:

http://www.kshuje.si/
http://www.ksplaninakr.si/

Odgovor na dopis g. Petra Gregorčiča in ostalih krajanov.

mag. Marko Hočevar 
Načelnik Urada za gospodarstvo 
in gospodarske javne službe



AKTUALNA OBVESTILA

KS Huje in KS Planina od novembra 
dalje tudi na spletu!!!

Društvo upokojencev Kranj je eno 
izmed 164 društev v Sloveniji, ki že 
peto leto organizirano izvaja projekt 
“STAREJŠI ZA STAREJŠE” v celotni 
mestni občini Kranj.

Ker želimo vse ali vsaj čim več starejših  
upokojencev, naj si bo osamljenih ali 
pomoči potrebnih, obiskati, zato nu-
jno potrebujemo večje število  prosto-
voljcev, ki bi obiskali in anketirali upo-
kojence, starejše nad 69 let. 
   
Zelo primerne so mlajše upokojenke 
pa tudi upokojenci, ki znajo in more-
jo razumeti starejše, saj v svojem 
življenju skrivajo mnogo lepega, kar 
lahko podarijo obiskanim starejšim 
ljudem.

PROSTOVOLJKE IN PROSTOVOLJCI ! 
Poiščite nas v Društvu upokojen-
cev Kranj, Tomšičeva 4,  tel.04 / 
236 18 70 ali mobi 041 381 159.

Z vašo pomočjo bomo lahko mar-
sikomu polepšali dan, mu pomagali 
organizirati pomoč na domu ali pa ga 
ponovno obiskali  -  če bo le želel!
Hvala vsem, ki se bodo opogumili in 
nas poklicali.

DU KRANJ
Koordinatorka

Mija Pavlin

Vljudno vabljeni k obisku naših novih 
spletnih strani:
http://www.kshuje.si/
http://www.ksplaninakr.si/

PROJEKT STAREJŠI ZA 
STAREJŠE

Na straneh boste našli naslednje 
rubrike:
- dogodki kjer Vas bomo obveščali o 
aktualnih večjih in manjših prireditvah  
na območju KS,
- mnenja v tej rubriki lahko oddate 
svoja mnenja,
- obvestila obveščali Vas bom o 
aktualnem dogajanju v naši KS,
- galerija tu lahko pobrskate po 
arhivu slik in videoposnetkov.



AKTUALNA OBVESTILA

Vsako leto svetniki krajevnih skup-
nosti v sodelovanju z OE RK Kranj, 
obiščejo varovance Domov upoko-
jencev v Kranju, Preddvoru in Nak-
lu. Naših obiskov so zelo veseli, radi 
se spominjajo sosedov in Planine. 
Vsem pošiljajo prisrčne pozdrave 
in želijo vesel Božič in Srečno Novo 
leto. 

Prenovljeni otroški igrišči

V skrbi za naše najmlajše smo 
obnovili otroški igrišči in na novo 
postavili nekaj igral.

Igrišče z novim igralom na Planini 22, 23, 25 

Prenovljeno igrišče na Ul. Gorenjskega odreda 

KS Huje in KS Planina v 
sodelovanju z Rdečim križem
V letošnjem letu smo s skupnimi 
močmi izvedli sledeče akcije:

- 2 terenski akciji
- 2 kontroli krvi, za holesterol  
 in sladkor od katere je bila 1  
	 brezplačna	
-	 2	tečaja	Nege	bolnika	
- 2 obdarovanji krajanov

Slika posneta v Domu upokojencev v Preddvoru

Obdarovanje krajanov



AKTUALNA OBVESTILA

Tradicionalni slovenski zajtrk

Projekt	je	nastal	na	pobudo	Čebelarske	
zveze	Slovenije.	Podprla	so	ga	Sloven-
ska Ministrstva in Zbornice. 
Sodelovalo je 828 šol in 707 vrtcev. Na 
povabilo	pomočnice	ravnateljice	v	vrt-
cu	Najdihojca	ga.	Margarete	Kutnjak,	
je	bila	zajtrka	deležna	tudi		naša	svet-
nica	KS	ga.	Marija	Smeh.

 Ga. Marija Smeh 

V petek, 18. 11. 2011 smo bili tudi v 
enoti Najdihojca deležni tradicio-
nalnega slovenskega zajtrka. Kljub 
temu, da je med živilo, ki ga otroci tudi 
sicer večkrat jedo, je bil ta dan  nekaj 
posebnega. Že  ves teden smo se 
pogovarjali o čebelah, medu, zdravi 
prehrani, obiskali smo čebelnjak, ra-
ziskovali in ustvarjali na to temo. Ure-
dili smo »medeni kotiček«, v petek pa 
smo staršem pripravili pravi medeni 
degustacijski kotiček. Zanj je med pri-
jazno odstopil čebelar g. Rudolf Götz, 
s katerim vrtec tudi sicer sodeluje.

Med prijetnim kramljanjem ob prist-
nih slovenskih jedeh je čas minil, kot 
bi trenil. Gostje so se poslovili vidno 
zadovoljni, g. podžupan pa je otroke 
povabil na obisk v MO Kranj. » Z 
veseljem pridemo!« so obljubili otroci. 
»Taka prijetna srečanja združujejo in 
povezujejo!«  so si bili enotni gostje 
na krajšem klepetu ob kavici, ki je 
sledila zajtrku. Otroci pa so dogodek 
narisali – kot znajo le oni.

Jabolka, mleko in med so prispevali 
okoliški kmetje in čebelarji, otroci in 
strokovne delavke pa smo na zajtrk 
povabili goste. Pridružili so se nam: 
ga. Angelca Bunič, vzgojiteljica – naša 
upokojenka, ga. Janja Šparovec, naša 
zunanja sodelavka – specialna peda-
goginja. 

 G. Bojan Homan, podžupan MOK 



 

bolj neodvisno in enakopravno 
vključujejo v okolje, v življenjsko 
in delovno sredino,  v vse oblike 
družbenega življenja ob enakih 
pogojih in z enakimi možnostmi 
kot ostali slišeči ob upoštevanju 
veljavne zakonodaje. Da bi 
dosegli svoje namene, opravlja 
AURIS za člane in tudi nečlane, 
neposredno, ali v sodelovanju z 
drugimi, psihosocialno pomoč 
gluhim in naglušnim članom, 
posebne socialne programe 
za člane, nudi komunikacijsko 
pomoč pri premagovanju komu-
nikacijskih ovir in svetovanje, ter 
zastopa interese članov navz-
ven. Izdajamo tudi publikacije, 
s katerimi osveščamo javnost in 
članstvo o svojem delu, potre-
bah in pravicah. V sodelovanju 
z različnimi osnovnimi šolami 
na Gorenjskem predstavljamo 
gluhoto mladim in tako seznan-
jamo javnost s to nevidno invalid-
nostjo. V društvu izvajamo razne 
izobraževalne tečaje, kulturne 
delavnice, športne dogodke, 
izlete, srečanja, svetovanja, in-
formiranja - predavanja. Da bi la-
hko v čim večjem obsegu in čim 
bolj kakovostno pomagali svojim 
članom se javljamo na različne 
razpise. 

Medobčinsko društvo gluhih 
in naglušnih Gorenjske 

Auris Kranj

Auris (lat. uho) je prostovoljna, 
neprofitna in nevladna, inva-
lidska društvena organizacija 
s človekoljubnimi cilji in orga-
nizacija, ki skrbi za gluhe in 
naglušne osebe ter njihove svo-
jce. Društvo deluje že 56 let na 
področju Gorenjske. Osnovni cilji 
AURIS-a so pomagati gluhim, 
gluho - slepim in naglušnim os-
ebam pri vključevanju v družbo 
zaradi njihovih posebnih potreb, 
pri vsakodnevnem življenju in 
delu. V ta namen društvo AURIS 
izvaja posebne socialne in druge 
programe in opravlja določene 
storitve za zadovoljevanje potreb 
gluhih, gluho - slepih in naglušnih 
oseb na način, da se lahko čim 

 Hiša društva Auris



Ker smo omejeni s prostorom naj 
tukaj zaključim s predstavitvijo 
društva AURIS. Vabimo vse, ki 
vas je dejavnost društva AURIS 
pritegnila, da nas obiščete na 
naši spletni strani http://www.
auris-kranj.si/. Lahko pa nas tudi 
osebno obiščete v naših pros-
torih Huje 23/a v Kranju ali na 
podružnicah na Jesenice, Ulica 
Staneta Bokala 4 ali v Tržiču, Trg 
Svobode 10. 

 Udeleženci izleta 

Zlata Crljenko

Tako smo v sklopu Ministrstva 
za delo izvedli projekt Zapo-
slovanje in usposabljanje gluhih 
in naglušnih ter vključevanje 
v širše družbeno okolje preko 
sodobne in tradicionalne umet-
nosti, z namenom večje zaposlji-
vosti ranljivih družbenih skupin 
na področju kulture. Sodelovali 
smo tudi pri mednarodnem pro-
jektu Znakovna knjižnica, kjer 
smo tri knjige prevedli v znakov-
ni jezik. Sodelovali smo pri pro-
jektu Nove korenine, kjer so se 
nevladne organizacije povezale 
v mrežo nevladnih organizacij. 
Sodelovali smo tudi pri projektu 
Muzej v znakih, kjer se je uspo-
sobilo 5 gluhih in naglušnih oseb 
na področju kulture na primeru 
multimedijske prilagoditve dos-
topa po razstavi »PO SLEDEH 
ANTIČNE EMONE«. Izdelan je 
bil vodnik po najznamenitejših 
lokacijah nekdanjega antičnega 
mesta na tleh današnje Ljubljane 
v znakovnem jeziku. Trenutno 
sodelujemo pri projektu Prehod 
mladih s posebnimi potrebami 
na trg dela, kjer poskušamo 
pomagati mladim s posebnimi 
potrebami, ki zaključujejo šolanje 
ali študij, priti do prve zaposlitve. 



Naj vsako jutro novo 
upanje Vam daje,

preživljajte vsak dan v 
vedrini in smehljaje!

Jekleno zdravje ves čas 
naj se Vas drži,

naj le zadovoljstvo vam 
sije iz oči!

Čestitamo gospe Mariji Brank ob njenem 
101. rojstnem dnevu, ki ga praznuje v 

nedeljo, 18.12. 2011.

ČESTITKE NAJSTAREJŠI KRAJANKI

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

Razgovor
Na razgovoru za službo:
˝Ali mislite, da zmorete različna 
dela?˝
Kandidat:
˝Seveda!!! V zadnjih štirih mes-
ecih sem zamenjal 10 služb.

Razlika

"Kakšna je razlika med 
župnikom in policistom?"
"Župnik reče: "Gospod z vami!"
"Policist pa reče: "Gospod - z 
nami!"

Javni uslužbenec 

Javni uslužbenec doma prav 
počasi grizlja zajtrk, srka kavo 
in bere časopis.
Čez čas ga žena povpraša, ali 
ne bo zamudil v službo.
Uslužbenec se zdrzne: Uf, 
presneto, mislil sem, da sem 
že tam !!!


