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Glasilo Krajevnih skupnosti Huje in Planina Marec 2014

Spoštovana dekleta, žene, matere, babice, prababice,

velikokrat slišimo, da obstaja čas za delo, vendar obstaja tudi

čas za praznovanje. V družini in družbi imamo veliko vlog. Ob

poklicih, ki jih opravljamo, smo tudi žene, matere, tašče, babice,

gospodinje in še bi lahko naštevali. Pri vsem pa nosimo veliko

breme in odgovornost. 

Večkrat si vzemite čas čisto zase, zdrave in zadovoljne boste

lahko skrbele za sebe, vaše najbližje, za tiste, ki nas imajo radi

in tiste, ki nas potrebujejo. 

Osebno moram priznati, da se večkrat spomnim, kako smo

praznovali dan žena v preteklosti. Spominjam se, da smo 

v šoli ta dan obeležili s prebiranjem črtic Ivana Cankarja:

Skodelica kave, Mater je zatajil; Vorančevih Solzic ... 

Za naše matere smo nabirali zvončke, plavice, trobentice in

spominjam se, kako so bile vesele naših šopkov. 

Spominjam se tudi tega, da so ta dan nekoč najbolj praznovali

moški, vendar ne bi tokrat o tem.

Ne glede na spol vemo, da življenje ni praznik, zato si vsi želimo

predvsem zdravja. Sreča je, če smo v družbi ljudi, 

ki nas spoštujejo in nas imajo radi. Najlepše vsakodnevno

darilo, ki je povrhu še zastonj, pa je nasmeh, lepa in prijazna

beseda, beseda optimizma. Hrabrijo nas lepi spomini, edino

pravo zdravilo pa je optimizem in prijazen pogled na svet.

Uživajmo vsak dan, ki nam je dan! 

Lepo bi bilo, če bi se naši najdražji spomnili na nas tudi med

letom, ne samo ob dnevu žena in materinskem dnevu. Ženske 

si to zaslužimo. 

V svojem imenu in v imenu predsednika sveta KS Planina ter

svetnikov in svetnic obeh krajevnih skupnosti vam izrekam

iskrene čestitke ob mednarodnem dnevu žena in materinskem

dnevu! 

Predsednica sveta KS Huje
Sonja Mašić
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Več kot abecednik odpadkov
Ločevanje odpadkov ne zahteva veliko truda in časa, le malo dobre volje.
Večino odpadkov ločujemo že doma. Da bo to še enostavnejše, za vas
pripravljamo tiskan abecednik odpadkov, ki ga boste kmalu prejeli na dom. 
V njem poskušamo zbrati najpogostejše odpadke, ki nastajajo v vsakem
domu. Vseh odpadkov žal ne bomo zajeli. Z vašo pomočjo bomo to
poskušali v spletnem abecedniku, ki sicer že deluje na naši spletni strani
www.krlocuj.me. 
V abecedniku vam predstavljamo osnovna pravila oz. načine pravilnega
ravnanja z odpadki. V nadaljevanju so našteti posamezni odpadki in
navodila, kako odpadek pravilno odložite oz. oddate. 
Abecednik pripravljamo v sodelovanju z družbami za predelavo odpadkov,
zato bodo pri odpadkih dodane tudi zanimive informacije glede zbiranja in
predelave. 
Prijazno vabljeni tudi k obisku naše spletne strani www.krlocuj.me, kjer
obja vljamo vse informacije o pravilnem ravnanju z odpadki.  Preko elektron -
skega obrazca na spletni strani lahko naročite nov zabojnik oz. zamenjate
obstoječega. Če obstoječi zabojnik ne ustreza količini odpadkov, ki jih
ustvarite se odločite za najem večjega oz. manjšega.  Predstavljamo pa tudi
poseben prostor za zbiranje uporabnih predmetov v zbirnem centru
Zarica. Kar je za nekoga odpadek je za drugega morda uporaben izdelek. 
V prostorih »PONOVNE RABE« lahko oddate uporabne izdelke in po
ugodnih cenah izberete nekaj zase. 
Zbrali smo odgovore na vprašanja, ki nam jih najpogosteje zastavljate. Če
odgo vora na vaše vprašanje na tem mestu ne najdete, nam to sporočite
info@krlocuj.me. Z vašo pomočjo bomo spletno mesto bogatili z
informacijami.
Svoje znanje glede pravilnega ločevanja odpadkov lahko preverite tudi v
sple tnem kvizu in igri Očistimo mesto. Posebej za naše najmlajše smo pri -
pra vili tudi igro Spomin, ki otroka na zabaven način uči ločevanja odpadkov.
Za uspešno reševanje kviza vas tudi nagradimo. Vabljeni k »igranju«!

Prijavite se na brezplačno obveščanje po e-pošti
ali SMS sporočilih:
www.komunala-kranj.si
info@komunala-kranj.si 
Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

Uradne ure KS:
sreda od 10. do 12. in od 15. do 17. ure
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

Naklada: 3200 izvodov

Izhaja: 3 krat letno

Uredniški odbor:
Sonja Mašič,  Jani Kovačič, Iva Žigon,
Silvestra Sever
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Predsednica sveta KS Sonja Mašić

ŠUTNA 78, 4209 ŽABNICA
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ENAKOPRAVNOST NEKOČ

Leta 1958 se je družina Batista iz Tržiča preselila na Huje
v Kranju. Gospa Vera Batista se je takoj vključila v delo
krajevne skupnosti. Takrat so aktivno sodelovali tudi
Mara Rugale, Stane Pevc in Pavle Golob. Zadolžena je bila
za vodenje komisije za socialna vprašanja in z Mimico
Kotlovšek sta pomagali družinam, potrebnim pomoči.
Dvakrat je bila delegatka KS Huje na Občini Kranj. Za
delo v KS je dobila dvoje odlikovanj: red zaslug za ljud-
stvo s srebrno zvezdo in red dela s srebrnim vencem.
Njeno življenje so močno zaznamovali šokantni dogodki
v rani mladosti,  ki jo še danes občasno preganjajo v mo-
rastih sanjah. Prvo travmo je doživela že kot majhna dek -

lica, ko so se za težko pričakovanim  sv. Miklavžem poja-
vili hudi parkeljni z verigami in močno prestrašili večino
otrok. Kasneje se je srečala z brutalnim nasiljem; med dru-
gim je bila prisiljena ogledati si mrtve partizane, ubite na
grozovit način. Po kapitulaciji Italije je  doživela tudi bom-
bandiranje Mokronoga, kjer je bil ubit otrok in ranjenih
nekaj civilistov. Zaznamovala jo je lakota v Ljubljani…
Vera Batista se je rodila pred 84. leti v Ljutomeru, gorenj-
skemu očetu in štajerski  materi v družino šestih otrok, kjer
so bila  prva leta življenja dokaj mirna. Spominja se, da je
imela šest let, ko so se preselili zaradi očetove službe v
Mokronog. Že dedek je bil strojar v Poljanski dolini, oče je
nadaljeval tradicijo z delom v tovarni usnja. Njen ded je
ob drugem vračanju iz Amerike umrl na ladji, zato so 
ga pokopali kar sredi Atlantika. Babica je morala sama
poskr beti za svojih pet nedoraslih otrok.

SMO RES ENAKOPRAVNE?

Od meseca oktobra 2013, ko se je uradno začelo izvajanje
projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sor-
škega polja – 2. sklop«, do danes smo načrtovalci, financerji,
izvajalci in vi, krajani, že dodobra zakorakali v projektne
aktivnosti. Precej na roko nam gre tudi letošnja mila zima,
saj omogoča, da dela potekajo skorajda neprekinjeno. 
Ob koncu februarja je stanje tako naslednje:

Bitnje-Šutna-Žabnica
Kanal B2: na odseku od križišča pri spomeniku do železni-
ške proge so položeni vsi komunalni vodi v dolžini okrog
650 metrov, grobi asfalt pa je položen v dolžini 300 metrov.
Kanal B5: na odseku od ceste proti železnici preko potoka
do ceste proti pokopališču in naprej preko regionalke
proti Šutni so položeni vsi komunalni vodi na dolžini
okrog 500 metrov, grobi asfalt je položen v dolžini 150
metrov.
Kanal B0 na Šutni: položeni so vsi komunalni vodi v celo-
tni dolžini (670 metrov), grobi asfalt je položen v dolžini
300 metrov.
Kanal B1 v Bitnjah: položeni so vsi komunalni vodi v dol-
žini okrog 100 metrov.
Kanal ZB3 na Šutni: položeni so vsi komunalni vodi v dol-
žini okrog 150 metrov.
Črpališče Č1 v Spodnjih Bitnjah: zaključena so vsa zemelj-
ska dela, zabetonirana talna plošča in stene.
Črpališče Č2 v Žabnici: zabetonirana je talna plošča.
Primarni vodovod od Žabnice proti Spodnjim Bitnjam ob
regionalki: položenega je okrog 550 metrov vodovoda.

Kokrica
Odsek od Žagarja do Ilovke: položeni so vsi komunalni
vodi v dolžini okrog 240 metrov.

Partizanska pot:  položeni so vsi komunalni vodi v dolžini
okrog 280 metrov.
Cesta na Belo: položeni so vsi komunalni vodi v dolžini
okrog 30 metrov.

Kranj
Odsek na Zlatem polju: položeni so vsi komunalni vodi v
dolžini okrog 200 metrov.

Načrtujemo, da se bodo dela na kanalizacijskem omrežju
v Krajevni skupnosti Huje pričela skladno s terminskim
planom, in sicer v mesecu avgustu letošnjega leta.
Izjemno veseli smo tudi, da je s 25. februarjem 2014, postalo
pravnomočno gradbeno dovoljenje za Centralno čistilno
napravo Kranj, in sicer za tri faze:
1. fazo – demontažo nadstrešnice za odpadke, gradnjo
novih objektov linije vode in blata ter dela na komunalni in
energetski infrastrukturi;
2. fazo – rekonstrukcijo upravne stavbe, obstoječe transfor-
matorske postaje, objekta G – dehidracije blata, ki se pre-
uredi v garažo in objekta D – gnilišči, ki se preuredita v
zalogovnik pregnitega blata in
3. fazo – gradnjo novega deževnega bazena s črpališčem
razbremenjevanja in filtra deževnega bazena, odstranitev
objekta A – predčiščenje, objekta B – mehansko čiščenje,
objekta C – biološko čiščenje in objekta C – plinohrama.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vse občanom za potre -
bno sodelovanje in dobro voljo. Zavedamo se, da so dela
velikokrat precej moteča tako zaradi hrupa kot zaradi
oviranega prometa in izjemno veseli smo, da nam s svojo
podporo in razumevanjem omogočate projekt brez večjih
pretresov peljati po zastavljeni poti.

Dela potekajo po načrtih, pravnomočno postalo
tudi gradbeno dovoljenje za 1., 2. in 3. fazo gradnje 
Centralne čistilne naprave Kranj.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda.
Prispevek Skupnosti znaša 85,00 % javnih upravičenih stroškov. Lastna udeležba Republike Slovenije znaša 15,00 % javnih upravičenih stroškov.

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Naložba v vašo prihodnost

MILA ZIMA OMOGOČA HITRO NAPREDOVANJE PROJEKTA
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V Mokronogu je začela obiskovati šolo in se vključila v
telovadno društvo Sokol. Že tedaj je zaznala razliko med
bogatimi in revnimi. Leta 1939 si je njena mati sešila sre-
brno obleko in le takrat si je družina privoščila nedeljski
sprehod. Imela je dobrih enajst let, ko se je začela  vojna
in so v  mesto vkorakali Italijani.  Edina dobra in zapom-
ljiva  stvar tistega obdobja so bila kosila v šoli, še posebej
kadar so bili na jedilniku odlični špageti ali makaroni.  
V tistem obdobju, preživetem na deželi res niso stradali,
krepko pa so občutili posledice vojne.

Zaradi očetove zaposlitve v tovarni usnja so se preselili 
v Ljubljano, kjer so trpeli zaradi  pomanjkanja hrane, saj
je bil zaposlen le oče. Znašli so se, kakor so vedeli in
znali, predvsem s priložnostnimi deli. V tem času se je
Veri uspelo izučiti se za šiviljo. 

Leta 1947 se je priglasila v delovno brigado v sklopu »teh-
nike in športa« na progi Šamac–Sarajevo; kasneje še v Novi
Beograd, povsod se je udejstvovala športno. Ob povratku
so se odpravili še na Primorsko obirat jabolka. Za seboj je
imela torej tri mesece prostovoljnega dela, kar je bila nekje
odskočna deska za njeno nadaljnje poklicno udejstvovanje.  

Prvo zaposlitev je našla na Mladinskem komiteju, nato na
Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) v notranji upravi 
v Šiški, potem so jo premestili kot pisarniško moč na
Gimnazijo MNZ na Igu.

Z Milanom Batisto sta se naključno srečevala v intervalih
in velikih časovnih razmakih. Prvič ga je opazila leta 1945
v Cankarjevi brigadi, ko je nastopal na odru v Mokronogu
v veseloigri. Naslednje leto sta se srečala povsem slu-
čajno v nekem stanovanju v Ljubljani. Šele leta 1952 sta
se za vedno povezala in bila prisiljena še dve leti živeti pri
njeni družini. Milan je še študiral  na Akademiji za umet-
nost, Vera je približno v tem času dokončala nižjo gim-
nazijo in brez povrnjenih stroškov za prevoz in prehrano
pridno službovala.

STOLETNICA GOSPE
MARIJE BOŽEGLAV
V začetku marca je častitljivih sto let dopolnila gospa
Marija Božeglav. Rojena je bila v Kamni Gorici v dru-
žini Šparovec kot prva od petih otrok. Čeprav je bila
bist ra učenka in je celo učitelj prišel do očeta, naj jo
vendar dajo v šolo, je bilo finančno stanje družine
preskromno, da bi se ji to uresničilo. Sedem let je bila
gospodinjska pomočnica v Ljubljani; imela je dobre
delodajalce, vendar zelo malo prostega časa. Ko se je
po tekstilni stavki zaposlila v tedanji tovarni Inteks, je
večkrat izjavila, da so se ji odprla nebesa. Po osmih
urah trdega dela je bila namreč prosta in dobesedno
gospodarica svojega časa. Tu je s polno delovno dobo
tudi dočakala upokojitev.

Po drugi svetovni vojni se je srečala in poročila s
Primorcem Tonetom. Z dvema hčerama so najprej
živeli v Švabski vasi, od leta 1962 pa na Zlatem polju.
Hčeri sta se poročili in odselili, z možem pa sta z
veseljem varovala vnuke vse do njihovega odhoda v
vrtec. V pros  tem času sta rada brala, hodila v hribe in se
odpravila na kakšen izlet.

Ob svoji devetdesetletnici, ko je bila že petnajst let
vdova, si je gospa Marija za darilo zaželela, da bi šla z
avtobusom na romanje v Lurd. Ob spremstvu hčere je

1954 sta vendarle dobila stanovanje v Tržiču, kjer se je
soprog zaposlil v šolstvu. Tam sta preživela štiri leta, od
koder sta se za stalno namestila v Kranju, saj je Vera
dobila novo delovno mesto na Okraju, v tajništvu za
notranje zadeve. Od leta 1961 pa vse do upokojitve leta
1982  je bila v delovnem razmerju na Občini Kranj, 
natančneje na matičnem uradu. 

Gospa Vera Batista je pokončna in močna ženska, še
vedno odprtega in bistrega duha, polna življenjske
energije, le lepih spominov na preteklost ima bolj
malo. Rodila je dva otroka; ima pet vnukov in dva
pravnuka, ki ji polepšujejo življenje. 

Eden od najlepših spominov sega v leto 1958, ko so se
odpravili na prvi pravi družinski dopust v Dalmacijo, 
v Zadar, katerega so preživeli v družbi Saše Kumpa in
Ceneta Avguština, tri družine, vsaka s po enim otrokom.
Tudi v Pulo so se na maloštevilne dopuste  vozili z vlakom,
naprej pa z vozom do taborniškega kampa v Fažani, ki
ga je vodila pokojna Tončka Vodnik … 

Praznovanja mednarodnega dneva žena se spominja
samo kot praznovanja v službi. Zadnjih 30 let ne
spremlja praznovanj, kot tudi ne dobri dve desetletji
obuditve  praznovanja materinskega dneva, saj stoji za
trditvijo, da ženske še vedno nismo povsem in na pravi
način enakopravne.

Iva  Žigon

Milan Batista: Šopek
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Letošnja muhasta zima dolgo ni natresla snega, nato pa
so nas prizadele še vremenske ujme. Konec februarja na-
črtujemo zimski športni dan, ki ga učenci že nestrpno pri-
čakujejo. Omogočili bomo smučanje, tek na smučeh in
drsanje. Učenci 4. razredov bodo v začetku marca odšli
na Pokljuko, v težko pričakovano zimsko šolo v naravi.
Sredi marca se obeta učencem 3. razreda nekajdnevni
športno-naravoslovni tabor v Kranjski gori. Naučili se
bodo tehnike teka na smučeh ter spoznavanja življenja v
zimskih razmerah. Na šoli se trudimo, da bi vsem učen-
cem zagotovili odhod v vse šole v naravi. V ta namen smo
dokupili nekaj novih tekaških in alpskih smuči, za zaščito
pa tudi čelade. Naša šola je znana tudi po tem, da učenci
od 3. do 8. razreda obiščejo kar šest šol v naravi. Poleg
tega organiziramo tudi tabor za nadarjene učence in pla-
ninski tabor. 

Ne smemo pozabiti, da je februar mesec, ko se na šolo
vpisujejo bodoči prvošolčki. Na letošnjem seznamu
imamo kar 74 bodočih učencev. Staršem smo poslali va-
bilo za vpis in posebno zgibanko s programom OŠ Jakoba
Aljaža. Konec januarja smo jih povabili tudi na ogled šole.

V marcu ali v začetku aprila načrtujemo strokovno ekskurzijo
za učence, ki obiskujejo interesni dejavnosti turistična
vzgoja in glasbeni projekt. 

Marca nas čaka ogled igrice gledališke skupine Kranjske
čebelice OŠ Staneta Žagarja pod mentorstvom našega
nekdanjega učenca g. Domija Vrezca. Ob tej priložnosti
bomo navezali in poglobili stike z učenci obeh šol, kar je
lep primer sodelovanja med šolami na Planini.

Konec marca bo TV ekipa nacionalne televizije obiskala
našo šolo. Za oddajo Infodrom in ob svetovnem dnevu

gledališča bodo posneli oddajo o naši dramski skupini.
Ponovili bomo igrico Pekarna Mišmaš, pokazali kako
nastajajo igrica, scena, glasbena spremljava in oblačila.

V aprilu bomo sodelovali na reviji območnih otroških in
mladinskih pevskih zborov v Kulturnem domu Ignacija
Borštnika v Cerkljah. V preteklem šolskem letu se je naš
otroški pevski zbor uvrstil na področno tekmovanje v
Gimnaziji Kranj. Bili so izjemno uspešni in vsi poslušalci
smo bili navdušeni. Verjamemo, da bodo tudi letos pre-
senetili z odličnim nastopom. 

Aprila bomo odpotovali v zamejstvo in sicer na OŠ Otona
Župančiča v Trstu. Naša dramska skupina bo njihovim
učencem zaigrala igrico. Na povabilo družin iz Trsta bodo
tam tudi prespali, kar bo lepa izkušnja druženja otrok.
Maja bomo povračilno zgodbo ponovili v Kranju.

Naše osmošolce čaka v aprilu še družboslovni tabor v Tol-
minu. Seznanjali se bodo z zgodovino soške fronte, ogle-
dali si bodo muzej in obiskali naravne lepote Tolminskih
korit. Ostalo bo dovolj časa še za pohode in kolesarjenje. 

V teh pomladnih mesecih bo veliko kulturnih, športnih in
naravoslovnih dni, ekskurzij ter tekmovanj. Med zasluže-
nimi prvomajskimi počitnicami pa si bomo tako učenci
kot tudi učitelji nabrali moči za zaključek šolskega leta.

Maja bo tudi odprtje našega tradicionalnega Dadinega
likovnega natečaja. Pričakujemo 300 likovnih del učencev
iz 30 osnovnih šol. Vsa dela bodo predstavljena v katalogu
razstave. Naša šola bo spet okrašena z izjemnimi 
likov nimi izdelki učencev kot tudi učencev iz Italije in 
Makedonije.

Mag. Milan Rogelj

NAČRTOVANI DOGODKI ZA UČENCE OŠ JAKOBA ALJAŽA 

bilo darilo uspešno izpolnjeno. Vse do
svojega petindevetdesetega leta je tudi
večkrat na dan zmogla po stopnicah
vse do četrtega nadstropja. Potem so
se začele težave z zdravjem in pešanjem
spomina.
Zadnja leta zanjo izmenjaje skrbita
hčeri Majda in Anica, ki živita na Pla-
nini, tako da je gospa Marija dejansko
naša krajanka. Čas si krajša s kvačkanjem
prtičkov in hvaležna je, da ji oči še
spodobno služijo. Rada igra tudi remi,
če le najde primernega soigralca.
V krogu rodbine, s katero je bila vedno
prijateljsko povezana, so praznovali
preteklo nedeljo. Zanimivo je, da ima
še živega, le leto dni mlajšega brata.
Predstavniki občine in krajevnih skup-
nosti Zlato polje in Planina pa smo jo
obiskali na rojstni dan in ji zaželeli
vsega dobrega, predvsem pa zdravja.

Na sliki so od leve proti desni; Miro Rant, predstavnik RK Zlato polje, Janez Kovačič,
predsednik KS Planina, Sonja Mašić, predsednica KS Huje, slavljenka Marija Božeglav,
Karel Piškur, predsednik KS Zlato polje in Mohor Bogataj, župan MOK.
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POMLADNE ALERGIJE
Ko se začne prebujati narava, se veselimo daljših, vedrih
in vse toplejših dni, ki na žalost zagrenijo življenje mno-
gim ljudem s  številnimi nadlogami, kot so astmatični 
napadi, slabo počutje, zatečena nosna sluznica, kihanje,
smrkanje, srbeče in solzeče oči. Po zdaj znanih podatkih
naj bi skoraj vsak tretji človek imel kakšno alergijsko
bolezen in število alergikov nenehno raste.  

Medicina definira alergije kot preobčutljive reakcije telesa
na imunski sistem, medtem ko biomedicina razlaga aler-
gogenost kot napako pri delovanju imunskega sistema
sodobnega človeka. Ne smemo pa zanemariti niti vseh
vplivov stresa na organizem. So alergije danes priročen
izgovor za posameznikova nestrinjanja in nezadovoljstvo
nad sodobnim svetom, so indikator pomanjkanja racio-
nalnega vedenja in samokontrole? 

Ena od najpogostejših oblik alergije pri nas je seneni
nahod, ki se pojavi v spomladanskih mesecih. Kot prva
začne cveteti navadna leska, močno razširjen grm
oziroma drevo, ki lahko ponekod zraste tudi do višine
sedmih metrov.  Mačice v času cvetenja vsebujejo zelo

veliko cvetnega prahu. Obremenjenost zraka je zato
lokalno ZELO VISOKA. Od januarja do aprila se sprožajo
navz križne reakcije z ostalimi vrstami leske, z brezami,
jelšami, gabri, bukvami, hrasti in pravim kostanjem, kar
vse raste v našem okolju.

Alergogenost na pelode sodi med tipične alergije, ki so
odvisne od letnega časa. Najprej cvetijo leska, jelša, vrba,
v nadaljevanju cvetijo trave, zelišča, žitarice: rž, pšenica,
ječmen. V poznem poletju delajo težave ljudem divji
pelin, metlika in regrat.

Najvišja koncentracija peloda v zraku je ob lepem in
suhem vremenu. V primeru da se težave poslabšajo v sla-
bem vremenu, obstaja tudi alergija na PLESNI. Agresiv-
nost pelodov povečajo vpliv obremenitev iz okolice:
težke kovine, pesticidi, izpušni plini avtomobilov in 
izpusti industrije spremenijo strukturo pelodov.

Na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja Republike
Slovenije lahko spremljate DNEVNIK CVETNEGA PRAHU,
to je poročilo o vsebnosti cvetnega prahu v zraku in napo-
ved za prihodnje dni, kar vam s sprotnim informiranjem
lahko pomaga preprečiti najhujše obdobje težav.

Iva  Žigon

Učna leta pred davnimi tridesetimi leti so največkrat le še
oddaljen spomin na mladost, ki ga še dodatno popestrijo
občasna srečanja s sošolci in še posebno s sošolkami. Z
veseljem se obujajo lepi spomini na igrivosti in mladostne
norčije, ki jim ni bilo ne konca in ne kraja in so še dan da-
nes obvezna pogovorna tema na srečanjih ob šolskih
obletnicah. Pa lepi spomini niso razlog za tokratni zapis o
mojih učnih letih, ampak neljub dogodek pred kratkim,
oziroma polemika o izobrazbi in pameti, ki me je spet
spomnila tudi na neprijetne dogodke v mojih učnih letih.
Neprijetnih predvsem zaradi moje naglušnosti, ki se je ta-
krat sploh še nisem zavedal, in šele zdaj, ko premlevam
moja učna leta, spoznavam, da me je moja mladostna na-
glušnost prikrajšala za marsikaj, tako v izobrazbi kot tudi v
enakovredni vključenosti v družbeno okolje. Zaradi na-
glušnosti sem tako sošolce kot učiteljski kader velikokrat
spravljal v slabo voljo ali jim šel na živce, v srednji šoli sem
bil celo deležen poštene klofute od profesorja, ki me je
baje nekajkrat poklical, in ker ga nisem slišal, se tudi od zval
nisem, kar ga je tako razjezilo, da je pritekel do mene in
mi primazal klofuto, ki me še dandanes boli. Boli zato, ker
nisem bil čisto nič kriv, le slišal nisem. Pri mnogih pred-
metih nisem imel nikaršnih težav, pri slovenščini, mate-
matiki ali fiziki, pa še kje se mi še učiti ni bilo treba, ker so
učiteljice govorile jasno in razločno, tako da sem jih slišal
v celoti in si tudi zapomnil vso učno snov. Popolnoma dru-
gače je bilo na primer pri angleščini ali kemiji, kjer pa se je
predavalo tako potiho in meni nerazumljivo, da sploh
nisem vedel, kaj se predava, in tudi ko sem bil vprašan,
največkrat nisem vedel, kaj sem sploh vprašan. Velikokrat
sem odgovarjal po občutku oziroma ugibanju, ki pa ni bilo

vedno pravilno, kar je seveda neizmerno zabavalo tako
sošolce kot učitelje. Meni to žal ni bilo v zabavo. Učenca,
ki ne razume vprašanja, se kaj hitro ožigosa za manj bi-
strega in bolj kratke pameti in nič drugače ni tudi v odrasli
dobi. Človeka, ki ne razume povedanega, se kaj hitro razglasi
za butastega, nihče žal ne razmišlja, da človek mogoče ne
sliši in samo zato ne razume, kaj se mu pripoveduje. V da-
našnjih časih to komunikacijsko oviro malce olajšajo slušni
aparati, ampak v ne tako davnih časih, ko še ni bilo sluš-
nih aparatov, so bili naglušni ljudje največkrat proglašeni
za vaške bebčke in redna tarča norčevanja in posmeha.
Tudi dandanes sodobni slušni aparati še vedno le delno
olajšajo razumljivost, nikakor pa ne v celoti in še vedno je
pri poslušanju treba vložiti veliko psihičnega napora in ne-
nehne zbranosti, kar je seveda utrujajoče in dolgoročno
še kako vpliva na koncentracijo.

In če se povrnem nazaj na mladostna leta, opažam, da so
bila učna leta mojih naglušnih kolegov, znancev in prija-
teljev podobna, tudi njim so se zaradi naglušnosti doga-
jale mnoge krivice, razočaranja in neprijetnosti, ki
marsikoga bolijo še danes. Zaradi naglušnosti smo bili pri-
krajšani za marsikatero mladostno ljubezen, prijateljstvo
ali prijaznost samo zato, ker potrebujemo trenutek več po-
zornosti in časa, da razumemo povedano besedo. Na-
glušnost zaznamuje življenje slehernemu od nas na tak ali
drugačen način, največkrat se posamezniku nekako pod-
zavestno vcepi določena preobčutljivost in nenehen strah
pred napačnim lastnim odzivom, ki v družbi ne bi bil pra-
vilno razumljen. Skupno enotno spoznanje pa nam je
predvsem to, da nam naglušnim otrokom takrat pravza-
prav nihče ni znal konkretno pomagati, ampak smo se s

IZGUBA SLUHA IN MOJA UČNA LETA
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PARKIRIŠČA NA ZUPANČIČEVI ULICI
Zaradi pomanjkanja parkirnih mest je bilo pred nekaj leti
zgrajeno parkirišče ob bivši Trgovski šoli. Dostop za
krajane bližnjih večstanovanjskih hiš je bil dokaj nepri-
meren, parkirišče pa ni bilo osvetljeno. Posledica tega  so
bila prazna parkirna mesta.  
Prebivalcem smo želeli omogočiti lažji dostop, zato smo
konec leta 2013 pričeli z izdelavo poti in vhodnih vrat,
pred tem pa smo poskrbeli tudi za ustrezno razsvetljavo.
Na parkirišče od nedavnega  lahko dostopate po novi
stezi, ki poteka za garažami na Gogalovi ulici. 
Na voljo je še nekaj prostih parkirnih mest. Obrazec za
najem lahko dobite v KS Huje (v času uradnih ur), lahko
ga najdete na naši spletni strani www.kshuje.si,  v po-
glavju dokumenti, ga natisnete, izpolnite in pošljete na
naslov, ki je že vpisan na obrazcu. 

Predsednica sveta KS Huje
Sonja Mašić

ZAGODLA STA NAM JO SNEG IN ŽLED

ZAHVALA

Gospod Vlado Dedivanović  nas je obvestil o stanju na
stopnicah, ki povezujejo Savsko Cesto z ulico Tatjane
Odrove. Ker smo bili obveščeni,  smo nastalo situacijo
lahko hitro rešili.
Gospodu Dedivanoviću se zahvaljujemo za obvestilo
in slikovni material.

težavami spopadali predvsem sami, ki pravzaprav tudi
nismo vedeli, kaj sploh je razlog naših težav. Glavni razlog
pa je bila predvsem neozaveščenost o naglušnosti, pred-
vsem nas, naših staršev, sošolcev, kot tudi učiteljskega
kadra, zato se mi zdi realizacija projekta Prehod mladih s
posebnimi potrebami iz šole na trg dela izjemnega po-
mena za kakovostno podporo pri študiju in pozneje pri
iskanju zaposlitve, predvsem pa je odločilno zavedanje
mladih gluhih in naglušnih, da pri premagovanju težav
niso prepuščeni sami sebi ter da obstajajo ljudje in inšti-
tucije, kamor se lahko konkretno obrnejo po pomoč.

V Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih za Gorenj-
sko AURIS Kranj prostovoljno svetujemo in pomagamo
vsem osebam z okvaro sluha in njihovim svojcem na več
načinov. V času uradnih ur se lahko oglasite v prostorih
društva Huje 23a, lahko vam svetujemo tudi preko stacio-
narnega telefona 04 235 14 70 ali 059 044 600 lahko tudi
preko mobilnega tel v obliki sporočil - sekretarka društva
Zlata Crljenko 041 777 036 ali 041 908 550 - predsednik
društva Boris Horvat, lahko pa tudi po elektronski pošti in
sicer: auris.zlata@t-2.net, borishorvat5@gmail.com in
auris.kranj@gmail.com

Kakršnokoli pot boste že izbrali v našem društvu se bomo
potrudili po najboljših močeh, da s skupnimi močmi pre-
brodimo nastale težave s sluhom.

Boris Horvat Tihi
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KAMIŠIBAJ NA OBISKU

Kdo ali kaj je kamišibaj?

Kamišibaj je posebna tehnika pripovedovanja pravljic, ki
izhaja iz Japonske. Slikarji na Japonskem to tehniko 
pripovedovanja uporabljajo že od 14. stoletja. Posebnost
te tehnike je, da pripovedovalec slike menja in ob malem
namiznem odru – kamišibaju pripoveduje zgodbo. Obi-
čajno pripovedovalec sam pripravi, nariše zgodbo in slike
med pripovedovanjem menja v majhnem okencu.

V tednu pred zimskimi počitnicami nas je pri pouku slo-
venščine obiskala gospa Jadranka Završnik, ki je prava
umetnica v pripovedovanju. Predstavila nam je Prešer-
novega Povodnega moža. Učencem so bile zelo všeč
slike, ki jih je sama naslikala. Takšna oblika pripovedova-
nja je naše prvošolce zelo pritegnila in navdušila. Pred-
vsem je zanimivo to, da takšno majhno gledališče vzbudi
neverjetno pozornost gledalcev.

Kaj so po predstavi povedali naši učenci?

Všeč mi je bilo, ker je pripovedovalka vmes kazala slike.   
Manca

Najbolj mi je bilo všeč, ko je pokazala sliko, na kateri je
Povodni mož ugrabil Urško. Slike so bile zelo lepe.    

Isabela

Najbolj sem si zapomnila sliko, ko jo je ugrabil in je po-
stala čisto zelena.   

Tia

Rad bi videl še kakšno predstavo. Mihailo

Všeč mi je bilo, ko je Urškin fant postal pošast in potem se
je tudi ona spremenila.  Takšnega gledališča še nisem videla.   

Tjaša

Vse mi je bilo všeč. Najprej sem mislil, da bomo šli v
pravo gledališče. Takega še nisem videl. 

Jernej

Najbolj sem si zapomnila, ko sta šla Urška in Povodni mož
v vrtinec. 

Emilia

Vsekakor zelo nenavadna, predvsem pa zanimiva izku-
šnja za naše prvošolce.

Učenci in učenke 1. b
Učiteljici Gabi in Polona
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RADI SE IGRAMO
V prvem razredu je še tako, da  se včasih med odmorom
malo poigramo. Smo še otroci in potrebujemo igro. Na ta
način se sprostimo in tudi veliko naučimo. Pa si poglejte,
kaj vse počnemo v prostem času v šoli. Poglejte si foto-
grafije in preberite našo pesmico, ki je nastala v času igre.

Učiteljica Maja,
Klavdija nagaja,
mi se pa igramo,
glasno ropotamo.
Učiteljica nas miri,
a zaleže za tri dni.

Punce rade rišemo, 
v kotičku se igramo.
Včasih tudi jokamo,
v glavnem pa regljamo.

Fantje radi skačemo,
včasih ponagajamo,
kocke radi imamo,
z njimi se igramo.

Šah za bistre glave,
za punce, fante prave,
med seboj tekmujemo, 
sive celice prebujamo.

Hi hi hi, to smo mi,
učenci ja,  iz 1. A.
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Na Osnovni šoli Staneta
Žagarja v tem šolskem letu
deluje naravoslovni krožek.

Nekaj vtisov s krožka so zapisali
učenci 4. a razreda
Pri naravoslovnem krožku smo se pogovarjali o želvi-
cah, ki jih nekateri brezobzirno vržejo v jezero ali ribnik,
ko se jih naveličajo. Pogovarjali smo se o Ivanu Regnu, ki
je preučeval petje žuželk.  Spoznali smo živorodne akva-
rijske ribice  in umetno vzgojene zlate ribice. Opazovali
smo bogomolko, ki je oprezala za plenom.  Merili smo
dolžino kačjega leva. Pogovarjali smo se tudi o ptičjih
krmilnicah in krmljenju ptic pozimi. Poslušali smo petje
ptic. 

Pri krožku mi je zelo všeč, ker imam rada živali. Posebno
mi je bilo všeč, ko je učiteljica prinesla vodne želve in ko
sem h krožku prinesla svojega morskega prašička. Žival, ki
jo spoznamo, po navadi lahko tudi potipamo ali pobo-
žamo, zmeraj pa jo vrnemo v njeno naravno okolje. Ob
koncu dobimo tudi pobarvanko, kar mi je zelo všeč.

Brina

Pri naravoslovnem krožku mi je všeč, ker učenci sami 
izbiramo, o čem se bomo pogovarjali.

Gašper

Zelo rada hodim k naravoslovnemu krožku, ker se veliko
naučim. Tudi video posnetki, ki jih učiteljica pokaže, so
zelo zanimivi, nekateri tudi zabavni. Po tem si lažje pred-
stavljamo, kako živijo v svojem okolju.                                                  

Laura

Najbolj všeč so mi bile školjke, ker so bile lepo obliko-
vane.

Matej

Videli smo kače, ki se levijo. Bilo je zanimivo.
Klara

Všeč so mi bile ribe, potipali smo škrge in spoznali, kako
dihajo.

Marko

Učenci bi se radi pogovarjali pri krožku tudi o hrčku,
papigi, sovi, mački…, njihovih predlogov ne zmanjka. 
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Ob 8. februarju smo v okviru izbirnega predmeta gle-
dališki klub pripravili na pol igrani recital, ki so ga
igralci sooblikovali tudi z idejami in ne le z izvajanjem
Prešernovih pesmi. 

Tako smo pripravili pogovorno oddajo, kjer se vodite-
ljema na odru pridruži pesnik France Prešeren, ki iz svo-
jega stališča razlaga nekatere svoje pesmi, voditelja pa
mu povesta, kako je z njegovo poezijo danes. Skozi po-
govor, slikovno predstavitev, filmske vložke in seveda
skozi igro ter  ples so gledalci v eni šolski uri dobili pre-
gled nad Prešernovo poezijo, kot jo spoznajo v osmem
in devetem razredu. Učenci so bili nad predstavo navdu-
šeni, saj ni bila le poučna, ampak tudi zabavna in prava
paša za oči in ušesa. Tako učencem predstavijo Zdrav -
ljico, balado Povodni mož, Pesem od železne ceste,
sonet Apel in čevljar ter Uvod Krsta pri Savici. 

Jana Kovač
Učiteljica izbirnega predmeta gledališki klub

RECITAL OB 8. FEBRUARJU, SLOVENSKEM KULTURNEM
PRAZNIKU
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OD MAJHNE PLESALKE PO
TRGOVINAH DO DRŽAVNE PRVAKINJE
V AKROBATSKEM ROCK AND ROLLU
Dvanajstletna Nika Meglič, učenka 6. razreda OŠ Jakoba
Aljaža je odlična učenka, vključena v razne šolske   
dejavnosti; je tudi super sestra in uspešna plesalka
akrobatskega rock and rolla.  S plesalcem sta državna
prvaka v kategoriji mini. 
Zakaj si se odločila za ples?  
Že ko sem bila majhna, sem vedno rada plesala po trgo-
vinah in povsod, kjer je bila glasba. Še vedno se dobro
spomnim, kako sem imela »nastope« doma.
Kje treniraš in kolikokrat na teden? 
V Kranju nikakor nisem dobila plesalca, Ljubljana pa je
bila predaleč. Prišla je novica, da v Tržiču fant išče ple-
salko in jaz sem bila seveda za. Zmenili smo se, da pri-
dem na trening, in super sva se ujela. Od takrat naprej me
mami vsak dan vozi v Tržič. 
Kako potekajo treningi?
Trenirava z drugimi pari iz kluba. Svoj program imamo
razdeljen na tretjine in šestine. Potem, ko se stečemo in
raztegnemo, vadimo program po tretjinah ali šestinah.
Med treningom delamo vaje za moč in kakšno vajo za
kondicijo. Proti koncu treninga še zadnjič odplešemo
program in se na koncu še raztegnemo. 
Kako je z oblekami? Koliko časa čakata na obleko?
S plesalcem si izbereva barvo in nariševa skico dresa. Pre-
den šivilja začne šivati, nama vzame  mere. Pred zadnjim
merjenjem naredimo še zadnje popravke. Dres čakava
po navadi slab mesec.
Kako izgledajo tekme? 
Plešemo po kategorijah (mini, mlajši in starejši mladinci
ter člani C, B, A). Vsaka kategorija odpleše četrtfinale in
število parov se skozi finala zmanjšuje do velikega finala,
kjer se boriš za prva tri mesta.
Lahko opišeš kategorije in katera ti je najljubša? 
V mini in mlajših mladincih plešeš brez akrobacij, edina
razlika je v dolžini programa. Pri starejših mladincih za-
čenjaš z lažjimi akrobacijami, nato pri članih C in B akro-
bacije nadgrajuješ, pri članih A pa lahko pričneš z saltami.
Moja najljubša kategorija so člani A, ker si na vrhu z akro-
bacijami.
V kateri kategoriji tekmujeta? 
Trenutno pri mlajših mladincih, kjer počasi napredujeva
in izboljšujeva rezultate, saj tu tekmujejo boljši in starejši
pari. V mini sva lahko odplesala največ šest tekem in šesta
je bila najboljša, ko sva postala državna prvaka.
Se zgledujeta po trenerju? 
Trener je seveda najboljši! Nama je lahko vzor, ker je bil
večkratni državni prvak. Trenutno pleše pri članih A, kjer
sta s soplesalko tudi odlična.
Ker je to akrobatski ples, kdaj začneta z akrobacijami? 
Akrobacije začneš delati pri starejših mladincih pri 14
letih, vendar jih vadimo že prej in tudi midva že posku-
šava.

Sta bila na kakšnih večjih tekmovanjih, nameravata iti? 
Najino prvo večje tekmovanje je bilo v Sloveniji na
Vrhniki, kjer je Plesno mesto gostilo svetovno prvenstvo.
Osvojila sva odličen rezultat. Nameravava iti na Poljsko
na svetovno prvenstvo v aprilu in julija v Rimini. Na sve-
tovnih prvenstvih spoznaš ples tujcev in svojih vzornikov
in je zato še toliko bolj zanimivo.
Z veseljem obiskuješ treninge? Ali so ti kdaj odveč? 
Na treninge hodim z veseljem, sploh kadar trenirava
sama oziroma ko delamo akrobacije. Treningi mi niso
odveč, ker jih imam bolj proti večeru in imam po šoli čas
za šolo.
Kakšni so tvoji načrti v plesu? 
Želim si, da bi prišla do članov A in občutila pravo akro-
batiko pri tem plesu.
Imaš vzornika/vzornico? Zakaj ravno on/ona? 
Poleg mojega trenerja so to ruski pari. To so pari, ki pre-
prosto izstopajo in jih prepoznaš, že ko pridejo na oder.
Imajo drugačen stil oblek in maske.

Lara Meglič, 8. a

ŽE V REPREZENTANCI SLOVENIJE
Kdo je najvišja učenka na OŠ Jakoba Aljaža? To je Ana
Šarić, učenka 8. a razreda, članica kadetske košarkar-
ske reprezentance.

Najbrž si izbrala košarko zato, ker si tako visoka? Je bil
to edini vzrok? 
V moji družini se veliko članov ukvarja s košarko: brat, se-
stra, pa tudi oče je bil dober košarkar. Prav z njim sem šla
prvič na košarkarsko igrišče, prvi mi je podal žogo in me
naučil metati na koš. Spodbudil me je, da sem začela
igrati v šolski ekipi, kasneje pa v klubu Triglav.
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ODLIČNA TUDI V ROKOMETU
14-letna Lara Meglič je učenka na OŠ Jakoba Aljaža.
Hodi v 8. razred, igra v šolskih predstavah, je odličnjakinja
in nadarjena učenka, poleg vsega tega pa še odlična
igralka rokometa.
Pri katerih letih si se odločila za rokomet? Te je kdo nav-
dihnil?

Moja mami je bila dolgo časa v navijaškem klubu Krima
(rokometni klub iz Ljubljane). Seveda sem jo spremljala in
rokomet mi je vedno bolj postajal všeč, vendar nisem
vedela, kje naj začnem trenirati, ker je bila Ljubljana pre-
daleč. Ko sem bila v tretjem razredu, se je na naši šoli
začel rokomet. Od takrat naprej treniram rokomet.

Koliko časa je že minilo odkar si prišla na svoj prvi tre-
ning?
Šest let je minilo odkar so nam med uro športne vzgoje
predstavili rokomet in takrat je bil moj prvi trening.

Kolikokrat na teden imaš treninge in kje? Te vozijo
starši?
Prej sem trenirala v Kranju, ampak ker tega kluba ni več,
sem šla v Škofjo Loko, kjer treniram vsak dan. Poleg mene
še tri punce hodijo v Loko na treninge in se zato peljemo
s trenerjem, ki se pelje skozi Kranj.

Ali z veseljem obiskuješ treninge? So ti kdaj odveč? Ti
treningi kdaj pridejo v napoto pri šolskih obveznostih?
Treninge z veseljem obiskujem. Če imamo kakršnekoli
ekskurzije, mi trening ne odgovarja takoj, ko pridem
domov. Vendar ko sem na treningu, mi to ni več odveč.
Ko je naval kontrolnih nalog in spraševanja, mi včasih
zmanjka časa, ampak si ga najdem po treningu.
Si se morala zaradi treningov čemu odpovedati?
Kakšnim drugim dejavnostim mogoče?
Nekaj časa sem v Kranju tudi plesala in se mi ni več obneslo,
zato sem se nečemu odpovedala. Odločila sem se za 
rokomet in če bi se zdaj morala še enkrat odločati kot 
takrat, bi se gotovo odločila enako.

Kakšni so tvoji cilji v rokometu? Imaš v načrtu tudi
kakšno večje tekmovanje? 
Trenirati si želim čim dlje in osvajati čim boljše rezultate.
Vse si želimo na kakšno večje tekmovanje za nabiranje
novega znanja, vendar smo ekipa in se skupaj odločamo.
Drugače pa gremo vsako leto po koncu šole v Izolo na
priprave, kjer imamo tudi medsebojne tekme.

Ali si se na treningih kdaj tudi poškodovala? So bile to
hujše poškodbe?
Ja, nekajkrat sem se poškodovala. Že nekaj let nazaj, ko
sem še trenirala na naši šoli, sem si zvila gleženj. Ko je v
naš klub prišel nov trener, sem si poškodovala hrbtno mi-
šico in počivala cel mesec. V Šempeter sem šla na fizio-
terapijo, kjer sem dobila vaje, da bi okrepila mišico.
Nedolgo nazaj, oktobra, sem imela poškodovano mečno
mišico in povrnila se mi je poškodba gležnja. Obiskovala
sem fizioterapijo v Begunjah in se na treninge vrnila po
dobrem mesecu.

Ali imaš mogoče vzornika/vzornico? Zakaj ti je vzor?
Veliko je odličnih rokometašev po Evropi in jih sprem-
ljam tudi na tekmah, predvsem rokometašice na tekmah
Lige prvakinj. Meni je najbolj všeč hrvaška reprezentantka
Andrea Penezić, ki trenutno igra za ljubljanski Krim. Vzor
mi je, ker mi je preprosto najboljša in se lahko po njej
zgleduješ.

Rebeka Rauch, 8. b

Kakšna je razlika med delom v šolski ekipi in delom 
v klubu?
Pri treningih v šoli se najprej ogrejemo in nato igramo
med seboj. Je bolj zabavno in sproščeno. V klubu pa je
drugače. Treningi so bolj naporni. Na kondicijskem tre-
ningu vadimo obrambo, kratke teke, poskoke čez koleb-
nico in po stopnicah, gremo v fitnes in šele nato osvajamo
tehniko vodenja žoge: menjave, močne prodore…

Lani poleti si se udeležila poletnega tabora v Postojni.
Prosim, predstavi nam ga. 
Soigralke so se nameravale udeležiti tega tabora, zato
sem prosila starše, naj tudi meni omogočijo poletni
tabor. Zbralo se nas je okoli 40 košarkaric iz vse Slove-
nije. Prenočevali smo v dijaškem domu, saj je bil tabor
tridnevni. Trenirala nas je trenerka ekipe iz Škofje Loke,
Klavdija Oblak. Treningi so bili še bolj naporni kot klub-
ski, tako da zvečer nismo niti pomislile na zabavo. Nasle -
dnji dan je prišla hrvaška reprezentanca na pripravljalno
tekmo. Premagale smo jih z desetimi koši razlike. Takrat
me je najbrž vodja mlajših selekcij opazil in povabil v re-
pre zentanco. Zelo sem bila vesela, saj je bila uresničena
moja največja želja.

Kje se vidiš v prihodnosti?
Košarka je bila, je in upam, da bo moje življenje. Želim si
postati profesionalna košarkarica v najmočnejši ligi na
svetu, WNBA. Da bi to uresničila, bom morala trdo ga-
rati. Talent je veliko, a premalo za uspeh.

Aljaževci navijamo in držimo pesti za Ano!

Lara Meglič, 8. a



Na Planini ni problem parkirnega prostora. 
Vsak ima po dva.

KAVARNA in           GOSTILNICA

KAVARNA in 
GOSTILNICA

NOVO V KRANJU

TRG PREŠERNOVE BRIGADE 10, Kranj
Tel.: 04/252 12 32 in 051/305 315

Žiga Leber s.p., Pante 9,Kranj   
Tel.: 041/732 802

RIBJE MALICE
GIRICE S PRILOGO 4,50 EUR
SARDELICE S PRILOGO 4,50 EUR
OCVRTI LIGNJI S PRILOGO 5,00 EUR
LIGNJI NA ŽARU S PRILOGO 5,50 EUR
OCVRT OSLIČ S PRILOGO 4,50 EUR

PRILOGE: KROMPIRJEVA SOLATA, PEČEN KROMPIR,
MEDITERANSKA PRILOGA

 
TESTENINE IN RIŽOTE
REZANCI  ◆  RIŽOTA  ◆  PIRA

Z MORSKIMI SADEŽI 5,00 EUR
S PRŠUTOM, RADIČEM IN TERANOM 4,50 EUR
PO MEDITERANSKO 4,50 EUR

od PONEDELJKA do PETKA od 9. do 13. ure

◆ VSAK DAN JE NA VOLJO TUDI MESNA MALICA
◆ ZA SLADOKUSCE OSTALIH RIBJIH SPECIALITET 
   SE PRIPOROČAMO PO PREDHODNEM NAROČILU

Kranj ni več usran!

Spoštovani, vabimo Vas na tradicionalno čistilno akcijo OČISTIMO
KRANJ 2014 – »Kranj ni več usran«, ki jo organizira Zveza tabornikov
občine Kranj.

Akcija bo potekala v soboto, 29. 3. 2014 s pričetkom ob 9. uri na
Glavnem trgu in ob 10. uri pred Šmartinskim domom v Stražišču.
Čistila se bodo mestna naselja mestne občine Kranj in kanjon reke
Kokre. To je okolje, v katerem in s katerim živimo vsak dan.

Če se boste odločili za čiščenje področja, ki obsega naši krajevni
skupnosti, nam  to sporočite na  elektronski naslov: info@kshuje.si
ali info@ksplaninakr.si. 

Prijavite se lahko tudi osebno v krajevni skupnosti na naslovu 
c. 1. maja 5, v času uradnih ur, ki so vsako sredo  od 10. do 12. ure
in od 15. do 17. ure.  Dobimo se v soboto 29. 3. 2014 ob 9. uri
pred krajevno skupnostjo. 

Za zaščitna sredstva, vrečke za smeti in malico bomo poskrbeli.

Dan bo zanimiv in produktiven, saj se bomo lahko družili in
obenem poskrbeli za svojo okolico.

Z naravo k boljšemu človeku!

Predsednica sveta KS Huje Predsednik sveta KS Planina
Sonja Mašić Janez Kovačič

Star papir bo tudi letošnjo pomlad
prinesel novo upanje

S čistilnima akcijama Očistimo Slovenijo so prejšnja
leta Ekologi brez meja uspešno čistili divja
odlagališča, letos pa bo pod geslom Mi zbiramo!
potekala že tretja izvedba akcije Star papir za novo
upanje 2014, ki jo v društvu pripravljajo skupaj s
podjetjem Dinos. Zbiralna akcija starega papirja, ki
bo potekala med 17. marcem in 30. aprilom 2014,
bo tako zagotovo ena največjih slovenskih dobro -
delno okoljevarstvenih akcij letos. Namen projekta
je, da lahko vsak prebivalec Slovenije doda svoj list
k boljšemu svetu. Zbiraj tudi ti in se pridruži na
zbiralni akciji starega papirja v tvojem kraju, katere
izkupiček bo tudi letos šel v dobrodelne namene in
prijavljenim vzgojno-izobraževalnim ustanovam.
Kdaj bo akcija potekala v tvojem kraju si poglej na:
www.ebm.si/papir.

Združimo moči, pomagajmo ohranjati naše okolje
in podarimo novo upanje! Vsak list šteje! 


