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Cenejši najem parkirnih prostorov   
Svetniki KS Huje so si zaradi pomanjkanja parkirnih mest že dalj časa  priza-
devali doseči zmerne cene za najem parkirnih mest ob nekdanji Trgovski šoli 
v Župančičevi ulici.  Uspelo nam je. Od 1. avgusta 2012 dalje so po novem 
najemnine za parkirna mesta občutno nižje.     
Mesečni najem enega parkirnega mesta znaša 15 evrov, 
polletni najem 72 evrov  in letni najem 108 evrov. 
Z ugodnimi najemninami želi MOK omogočiti občanom, ki se srečujejo z ne-
nehnim pomanjkanjem parkirnih prostorov na območju Huj (pa tudi tistim, ki se 
dnevno vozijo na delo v Kranj), da si po sprejemljivih cenah zagotovijo parkirna 
mesta za svoja vozila (objava v časopisu Kranjski Glas, julij-avgust 2012, št. 
7-8). 

Obrazec za najem parkirnega mesta lahko dobite v KS Huje v času ura-
dnih ur in na spletni strani www.kshuje.si.

S. M.
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Vabimo Vas na izlet na Gorenjsko, ki bo 13. 10. 2012. Dobili se bomo ob 9. uri pred 
Osnovno šolo Staneta  Žagarja na Planini. 
Tokrat se bomo odpeljali v Begunje na Gorenjskem, kjer si bomo ogledali  muzej, 
spomenik in Plečnikovo kapelo. Nato se bomo odpeljali v dolino Drage, kjer se 
bomo spomnili na pobite in postreljene žrtve druge svetovne vojne. V Dragi je po-
stavljen tudi spomenik padlim žrtvam .
Odpravili se bomo še na ogled gradu Kamen. Kdor ne bo zmogel poti do gradu, 
lahko do našega povratka počaka v gostišču.
Okoli 13.30 ure se bomo odpeljali nazaj v Kranj, kjer se bomo v restavraciji Ham 
okrepčali in zabavali.
V Sloveniji smo si ogledali že veliko spomenikov in obeležij, le spomenikom na 
Gorenjskem, v naši bližini, nismo posvetili pozornosti. Ravno zato bomo tokrat 
odpotovali v Begunje in počastili spomin na padle borce z Gorenjske.
Prosim, da se izleta udeležite v čim večjem številu. Stroški s prevozom in prehrano 
bodo znašali 20,00 €. Plačate lahko v sredo, 03. 10. 2012, od 9. do 14. ure v pro-
storih Krajevne skupnosti.
S seboj lahko povabite svojce, prijatelje in znance. 

                         Predsednik ZB 
                       Jože Perko 

Domplan, d.d.
Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 700, F: 04/20 68 701 
E: domplan@domplan.si
www.domplan.si

KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB
HUJE – PLANINA – BRATOV SMUK

VABILO
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Z nalepkami na zabojnikih opozarjamo na 

nepravilno ločevanje odpadkov  
 

 
Žal je še vedno veliko odpadkov nepravilno odloženih. Če odpadkov ne ločujete pravilno, na 
vaš zabojnik nalepimo rumeno nalepko. Če boste naše opozorilo upoštevali, bomo rumeno 
nalepko prekrili z zeleno nalepko. Zelena nalepka potrjuje vaše odgovorno ravnanje z 
odpadki. Dodatno vas opozarjamo tudi na dotrajanost vašega zabojnika in na prepoln 
zabojnik. Če je vaš zabojnik dotrajan, nanj nalepimo vijolično nalepko. Če imate več 
odpadkov za en zabojnik, vas  opozorimo z modro nalepko. 
Prosimo, upoštevajte naše opozorilo! Vse informacije o odpadkih boste našli na spletni 
strani www.krlocuj.me. Pokličete nas lahko tudi na našo posebno številko 04 28 11 311, na  
brezplačno številko 080 3555 ali nam pišite na naslov info@krlocuj.me.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imate težave pri ločevanju odpadkov,  
potrebujete dodatna pojasnila ali  

pomoč pri vzpostavitvi pravilnega ravnanja z odpadki? 
 
Organiziramo osebne predstavitve po posameznih hišnih svetih, kjer 
odgovorimo na vaša vprašanja in skupaj najdemo rešitve za težave pri 
zbiranju odpadkov. Vabimo koordinatorje oz. predstavnike hišnih svetov, da 
nam pišete na naslov info@krlocuj.me. 
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Na ploščadi pred športno dvorano »PLANINA«, 
smo bili v četrtek, 20.09.2012  ob 16.30, priča do-
godku – igranju šaha na prostem.    Ob tej priložnosti  
so člani Šahovskega društva Kranj skupaj z ostali-
mi šahovskimi društvi, predstavili svoje znanje na  
mini turnirju. Na otvoritvi so bili prisotni župan Mo-
hor Bogataj, podžupani in podžupanja, poslanec 
Alojz Potočnik, predsednica KS Huje Sonja Mašić, 
podpredsednik KS Planina Edvard Tepina, g. Emil 
Muri - predstavnik  medobčinskih društev slepih in slabovidnih za Gorenjsko in g. Boris 
Horvat - predsednik društva  gluhih in gluhonemih AURIS. V skupni igri šaha na prostem 
so se pomerili predstavniki KS Huje, KS Planina, predstavnik slepih in slabovidnih in 
predstavniki društva Auris na eni strani proti ekipi predstavnikov MOK. Po “napornem 
taktiziranju”  nas je premagala županova ekipa.
Šah je na voljo vsem ljubiteljem in si ga lahko izposodijo v športni dvorani Pla-
nina.
 
In zakaj  naj bi se ukvarjali s šahom? 

Zato ker je šah  družabna igra, ki blagodejno vpliva na razvoj komunikativnih črt ka-
rakterja in socializacije.  Primeren in koristen je za nadarjene ali tiste manj nadarjene,  
za dekleta, za fante ne glede na starost. 
Iz izkušenj vemo,  da je že v osnovni šoli logično mišljenje primerneje razvijati s po-
močjo šahovskega igranja. Znano je, da se  človek v procesu igre uči mnogo bolj 
motivirano in učinkovito kot na druge  načine. 

Šah spodbuja intelektualni razvoj, predvsem  vpli-
va na razvoj logičnega mišljenja. Obenem je  tudi 
izvrstna šola analitičnega, premočrtnega mišljenja,  
spodbuja  doslednost miselnih operacij, razvija 
sposobnost  predvidevanj in spoznanj, da morajo 
odločitve sloneti na realnih pogojih in točnem  izra-
čunu. S šahom krepimo spomin,  intuitivno mišlje-
nje, sposobnost zbranosti in osredotočenosti ter  
zmožnost koncentracije. Razvija tudi neodvisno mi-

šljenje in osebnostno aktivnost. Šahovska partija ni samo spopad dveh umov, ampak 
je  tudi kosanje dveh volj in  značajev. To zahteva in razvija samodisciplino, odgovor-
nost, samokontrolo, objektivnost, iznajdljivost in nepopustljivost tudi v na videz brezu-
pnih situacijah. Spodbuja uspešne strategije boja z negativnimi čustvi in osebnostno 
čvrstost v stresnih položajih. 

Sonja Mašić

ŠAH NA PROSTEM
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KRAJEVNI PRAZNIK

Pred letom dni smo  želeli opozoriti na nujnost pridobitve centralnega otroškega igrišča v na-
šem okolišu, saj se je povečalo število otrok, zato smo  na pobudo svetnikov in svetnic Krajev-
nih skupnosti Huje in Planina, organizirali velik »živ žav« z nazivom » Rajajmo skupaj«. 
Na veliko veselje vseh prireditev postaja tradicionalna.  Leta 2011 se nam je pridružilo 550 
otrok, letos pa je bilo na prireditvi približno 750 malčkov, ki so prišli iz okolice in vrtcev Mojca, 
RO Mojca, Najdihojca, Sonček, Čebelica in oddelkov na OŠ Jakoba Aljaža. Pripravili smo jim 
majice in  lutkovno predstavo Kuža in Muca.  S svojimi talenti, ki jih ni malo, so nam popestrili 

dogajanje in polepšali dan učenci iz osnovne šole 
Staneta Žagarja. Otroci niso skrivali zadovoljstva, 
čeprav nam jo je ta dan zagodlo močno, vroče 
sonce. 
Sponzor naše prireditve je bilo podjetje Elektro 
Ljubljana. Udeležencem smo razdelili odsevne 
trakove.

Rajajmo skupaj, petek 15.6. 2012

(Nastop učencev in učenk OŠ Staneta Žagarja)

(Otroci spremljajo predstavo Kuža in muca)
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Dan je bil lep in sončen - kot nalašč za naše prireditve. Šahovski turnir smo organizirali v pro-
storih OŠ Jakoba Aljaža, kjer je bilo za šahiste, ki potrebujejo mir in koncentracijo, najprimer-
nejše. Ko sva s predsednikom sveta KS Planina - g. Janezom Kovačičem slavnostno odprla 
še   balinarski turnir in nato turnir v metanju ploščkov – balinčkov, sva ugotovila, da imamo 
dobre in vzdržljive športnike. Vse do večera je namreč sijalo močno sonce naši športniki pa 
so kljub vročini odigrali vse turnirje. 

Vsaka država, vsaka kultura ima svoje ljudsko izročilo. Gre za del zgodovine naroda, za 
stvari, ki so nastale, se ohranile in ki danes tvorijo del kulture.
Največji del ljudskega izročila folklornih skupin se skriva v plesih in ljudskih nošah, ki so 
kopije originalov iz določenih obdobij v preteklosti del tega so nam predstavili:

Dečki in deklice in iz folklorne skupine Sv. Kiril i Metodij iz Kranja, ki so nas razveselili s 
prikazom makedonskih narodnih plesov. Kljub njihovi starosti so se dostojno predstavili in 
nas navdušili.

Sledil jim je nastop folklorne skupine AFS Ozara iz Kranja. Predstavili so nam tri različne 
plesne splete : gorenjskega, prekmurskega in koroškega. Njihovo geslo je »MI SE MAMO 
RADI« in je dokaz, da so številne ure, ki jih preživijo skupaj na vajah in nastopih, ne le ples 
pač pa tudi povezovanje in prijateljstvo. 

Folklorna skupina SKPD Sveti Sava je potrdila udeležbo na prireditvi , vendar nastopa niso 
izvedli, ker so bili člani folklorne  skupine (po pri-
povedi njihovega vodje – Igorja Kalabića) udele-
ženi v  prometni nesreči. K sreči ni bilo poško-
dovanih tako, da upamo, da nas bodo s svojim 
nastopom razveselili drugo leto.

Vsem nastopajočim, njihovim vodjem in koreo-
grafom se zahvaljujemo za sodelovanje in jim že-
limo veliko uspeha pri širjenju kulturne dediščine. 
Upamo, da bomo njihove nastope in uspehe lah-
ko spremljali večkrat.

Sobota 16.6. 2012

(Sv. Kiril i Metodij)

( AFS OZARA )
( AFS OZARA )



www.kshuje.si     www.ksplaninakr.si www.kshuje.si     www.ksplaninakr.si

              

Kraj: Huje, OŠ Jakoba Aljaža
Sistem: Švicar 7 kol, 10 minut / pravila ŠZS za 
hitropotezni šah  
Sodnik tekmovanja: Vid Gazvoda
Pravica nastopa: ODPRTO

Priznanja – nagrade:    1-3 mesto – pokali,                            
                                         praktične nagrade
Po zaključenem tekmovanju smo pogostili 
vse udeležence. 

1.  Skender Jusufi     
2.  Vid Gazvoda          
3.  Boris Ciglič            
4.  Tase Ristov                
5.  Stanko Atanasov     

Uvrstitve:

ŠAHOVSKI TURNIR II

TURNIR V METANJU BALINČKOV
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	 Želite	biti	osebno
	 obvešËeni	v	primeru
	 motene	oskrbe
	 s	pitno	vodo?

Prijavite se na brezpla›no obveˆ›anje 
po e-poˆti ali SMS sporo›ilih.  

Obiˆ›ite naˆo spletno stran
www.komunala-kranj.si in izpolnite 
obrazec "Prijava na obvestila".

Vaˆo prijavo lahko sporo›ite tudi na
info@komunala-kranj.si ali pisno
na naslov Komunala Kranj, d.o.o., 
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
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Plaketo za življenjsko delo je prejel: 
Franc Šparovec.

Plakete za ustanovne člane so prejeli: 

Lojze Švegelj, nekdanji predsednik,
Mioš Meglič, nekdanji predsednik,
Franc Štular, 
Milan Koblar, 
Andrej Gojan, 
France Vrhovnik, 
Marko Gril, 
Mian Pirec, 
Marjan Mravlje, 
Stane Mravlje. 

Nagrade zaslužnim članom in organiza-
cijam so podelili:

Mestni občini Kranj,
Krajevni skupnosti Planina,
Zavodu za šport,
Balinarski zvezi Slovenije,
Območni balinarski zvezi,

Jožetu Valenčiču, 
Stevu Kondiću,
Marjanu Šemrlu, nekdanjemu predsedniku,
Francu Hozjanu, 
Gregorju Wendlingu, 
Dragu Šubicu,
Dragu Gorencu,
Stanetu Godlerju, 
Miru Hudohmetu, 

Žigi Jovanoviču - igralcu z najdaljšim 
stažem, Branku Jotiču – najzvestejšemu  
igralcu

Leto 2012 je za Balinarski klub Planina Kranj jubilejno leto, saj mineva 30 let od ustanovitve 
kluba. Nekdaj zabavni, predvsem upokojenski način bližanja k balinčku, so resni privrženci 
športa z velikimi napori preoblikovali v resnično športno balinanje.  Po večletnih naporih za 
priznavanje balinanja kot pravega športa je bil leta 1982 ustanovljen Balinarski klub. Ob 
ustanovitvi je bilo18 članov, klub so poimenovali Balinarski klub Planina  Kranj. In to je bil 
začetek bogate zgodovine kluba. V soboto, 14. 07. 2012, nam je ob 13. uri na balinišču na 
Planini zgodovino kluba predstavil njen predsednik.  Ob tej priložnosti so bile podeljene 
naslednje  plakete in nagrade:

30. obletnica balinarskega kluba Planina

Matevžu Ribnikarju za sponzoriranje ekip 
v državni ligi.

V počastitev 30. obletnice Balinarskega klu-
ba Planina se je odvijal tradicionalni  turnir 
trojk  »Memorial Matjaža Jurgeleta«,  na ka-
terem so sodelovale  ekipe:
01. BK Kukuljanovo – Kukuljanovo, Hrvaška
02. BK Lokateks Trata – Škofja Loka
03. BK Luka Koper – Koper
04. BK Skala – Sežana
05. BK Hrast – Kobjeglava
06. BK Krim – Ljubljana
07. BK Antena – Portorož
08. BK Lucija – Portorož
09. BK GIC Gradnje Rogaška – Rogaška Slatina
10.  BK Budničar – Količevo
11.  BK Sloga – Ljubljana
12.  BK Loka 1000 – Škofja Loka
13.  BK Svoboda – Ljubljana
14.  BK Brdo – Ljubljana
15.  BK Zarja – Ljubljana
16.  BK Buldog – Trbovlje
17.  BK Planina Petrič – Ajdovščina
18.  BK Sodražica – Sodražica
19.  BK Kolektor – Idrija
20.  BK Bistrica – Bistrica pri Tržiču
21.  BK Tržič – Tržič
22.  BK Mengeš – Mengeš
23.  BK Jesenice – Jesenice
24.  BK Trata mladi – Škofja Loka
25.  BK Šenčur – Šenčur
26.  BK Rogovila – Prebačevo
27.  BK Čirče – Čirče
28.  BK Lesce – Lesce
29.  BK Milje – Visoko
30.  BK Primskovo – Kranj
31.  BK Huje – Kranj
32.  BK Zarica – Kranj
33.  BK Sava – Kranj
34.  BK Bratov Smuk – Kranj
35.  BK Center – Kranj
36.  BK Planina – Kranj
37.  BK Planina veterani – Kranj
38.  BK Planina No. 1 – Kranj
39.  BK Planina mladi I – Kranj
40.  BK Planina mladi II – Kranj
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utrinki z obletnice
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