


Prejemnik  listine o priznanju MOK za leto 2012

Na letošnji slavnostni akademiji ob občinskem pra-
zniku MO Kranj, ki je bila 02. decembra 2012 v 
kongresnem centru na Brdu pri Kranju, je bil med 
nagrajenci naš krajan Borut Zatler. V imenu Ci-
vilne inciative Ogrevanje Planina je prejel  listino 
o priznanju MOK za leto 2012. Listina ji je  bila 
dodeljena za uspešno delovanje v  korist skupnosti. 
Civilna inciativa si je že od leta 2007 dalje pri-
zadevala znižati ceno ogrevanja. Leta 2010 je bila 

podpisana pogodba o kogeneraciji med podjetji Elektro Kranj, HSE, Domplan 
d.d., Petrol d.d., Elektro Gorenjska in Civilno inciativo.  
Civilna inciativa  Ogrevanje Planina je prispevala k sprejemu ključnih odlo-
čitev pri modernizaciji proizvodnje in distribuciji toplote ter hkrati poskrbela 
za so-proizvodnjo električne energije in toplote. 

Posledice so: 
- plačevanje po porabi, znižanje cen plina za 4%
- posodobitev 66 toplotnih postaj za ogrevanje in toplo vodo
- centralni nadzorni sistem – boljši izkoristek
- menjava dveh kotlov  
- nižja  poraba energentov 
- pridobljeno je bilo 11 letno nadomestilo Soenergetike d.o.o. v višini  
 250.000 eurov letno.
Brez teh ukrepov bi danes stanovalci soseske plačevali za 24% višje stroške 
ogrevanja.
Nagrajencem iskreno čestitamo! 

Svet KS Planina
Svet KS Huje



V torek 18.12., bo naša najstarejša krajanka, 
gospa Marija Brank, praznovala 102. jubilej 
svojega rojstva, zato ji ob dogodku iskreno 

čestitamo.

Glasnik

Glasilo krajevnih skupnosti 
Huje in Planina

Naklada: 3000 izvodov

Izhaja: 4 krat letno

Uredniški odbor:

Sonja Mašič, Jaka Tepina 
Jani Kovačič, Edvard 

Tepina

Oblikovanje in digitalni 
prelom:

 Jaka Tepina

Tisk: Jobo d.o.o.

Uradne ure KS:

sreda 9:00 - 11:30
14:00 - 17:00

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

...JOBO LOGO...

Kazalo:

UVODNIK
Pred Vami je zadnja le-

tošnja izdaja krajevnega 
časopisa. Storjeno je 

nekaj svežih oblikovnih 
sprememb, ki bodo 

Glasnik naredile prepo-
znavnejši in zanimivejši. 

Upam, da jih boste dobro 
sprejeli.

Zopet  pozivamo vse, ki 
ste pripravljeni sodelovati 

pri vsebinskem delu, da 
pošljete svoje članke, 

vprašanja, fotografije... 
na enega od zgoraj napi-

sanih kontaktov.
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Krajani smo pred dobrimi tridesetimi leti z velikimi 
pričakovanji spremljali načrtovanje in končno tudi 
postavitev tržnice. Obetala se nam je preskrba z 
vsem najnujnejšim, da nam ni bilo treba »za vsako 
figo« po nakupih v mesto (saj takrat, kot se spomni-
mo, še ni bilo megasupermulti i.t.d. nakupovalnih 
centrov za vsakim vogalom). Kaj nam je od teh pri-
čakovanj ostalo danes?
V vseh teh letih smo bili priča pestri zgodovini in 
veliki intenzivnosti pri spremembah namembnosti 
posameznih enot. Kar je v začetku obetalo- odlična 
preskrba, se je žal vsled neusmiljene tržne logike 
sčasoma sfižilo, saj so mega….centri sčasoma na 
kolena spravili majhne trgovinice, kjer smo krajani 

dobili praktično vse. Pa tudi če tistega dne željenega 
ni bilo, smo se lahko s trgovcem zlahka dogovorili, 
da manjkajoče preskrbi. Oseben, topel odnos je bila 
značilnost teh majhnih »štacun« (ki so bile poseja-
ne tudi drugod po naselju), saj so (smo?) pripadniki 
starajoče se generacije na ta način navezovali tudi 
socialne stike. Druga prednost logistične narave je 
bila nič manj pomembna: marsikdo od krajanov ne 
premore lastnega vozila in tudi ne more za paket 
špagetov ali žarnico pešačiti na Primskovo na primer. 

Lokalna tržnica v KS Huje- kaj z njo?Medobčinski inšpektorat Kranj

Medobčinski inšpektorat Kranj kot upravni in pre-
krškovni organ opravlja naslednje naloge:
• opravlja nadzor nad izvajanjem državnih in ob         
činskih predpisov, s katerimi občine ustanoviteljice 
urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz 
prenesene pristojnosti z države na občino,
• spremlja, analizira in podaja predloge za izbolj-
šanje stanja napodročjih, ki jih nadzira,
• vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji s 
področja Medobčinskega inšpektorata Kranj,
•  pripravlja in izvaja proračun s področja Medobčin-
skega inšpektorata Kranj,                                                                              
• pripravlja strokovne podlage in razpisne doku-
mentacije za javna naročila s področja Medobčin-
skega inšpektorata Kranj,
• opravlja druge upravne in strokovne naloge s 
svojega delovnega področja,
Delovno področje in naloge medobčinskega redar-
stva kot službe v sestavi inšpektorata določa za-
kon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis.                                                                                         
Medobčinsko redarstvo opravlja naslednje naloge:
• nadzoruje in zagotavlja pogoje za va ren in ne-
oviran cestni promet v naseljih, 
• varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih 
cestah zunaj naselij,
• skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekre-
acijskih in drugih javnih površinah,
• varuje javno premoženje, naravno in kulturno de-
diščino,
• vzdržuje javni red in mir,
• spremlja, analizira in podaja predloge za izbolj-
šanje stanja na področjih, ki jih nadzira,
• opravlja druge upravne in strokovne naloge s 
svojega delovnega področja. 
Krajani  imajo možnost prijaviti nepravilnosti, 
na Medobčinski inšpektorat Kranj na različne 
načine (tudi anonimno) :
- na naslov : 
Medobčinski inšpektorat Kranj, Slovenski trg 1, 
4000 Kranj 
- preko  elektronske pošte: 
medobcinski.inspektorat@kranj.si
- telefonsko: Medobčinski inšpektorat 
04 237  31 43; 04 237  32 16
Medobčinsko redarstvo: 04 237 31 97 
Seveda pa ne smemo pozabiti, da prijavljamo 
Medobčinskem inšpektoratu  zadeve za katere je 
pristojen.
Podrobnejše informacije si lahko ogledate 
na spletni strani www.kranj.si  (mestna uprava,  
medobčinski inšpektorat Kranj).

S.M.

( Pogled na klavrno  pločevinasto podobo stavbe, ki je del tržnice  )
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Mestna občina Kranj je dne 22.5.2012 s strani UE 
Kranj prejela pravnomočno gradbeno dovoljenje 
za projekt Huje in sicer za izgradnjo fekalne kana-
lizacije. Dne 19.5.2012 s strani UE Kranj pa tudi 
pravnomočno gradbeno dovoljenje za projekt Ko-
krški breg za izgradnjo fekalne kanalizacije. Ope-
racija »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpa-
dnih voda v porečju zgornje Save in na območju 
kranjskega in sorškega polja 2. sklop« oziroma 
krajše »GORKI II. sklop« tangira oba omenjena 
projekta poleg še ostalih. 

Projekt GORKI - 
Gorenjska komunalna 

infrastruktura



PRILOGA 4 

















( Foto dokumentacija sondažne vrtine, izvajalca podjetja Gracen )

No, to so bili neki drugi časi in nam jok za njimi prav 
nič ne pomaga, skušajmo s skupnimi močmi najti 
temu prostoru kar najprimernejšo namembnost! 
Sčasoma je namreč pestre storitvene dejavnosti 
skoraj povsem  izrinilo bifejstvo. Slednje po eni stra-
ni utesnjuje še nekaj redkih vztrajajočih lokalov, s 
katerimi smo krajani nadvse zadovoljni, po drugi 
strani pa koristniki teh uslug znajo včasih kaliti mir. 
Pri tem seveda ne gre za poziv na linč, saj nam je 
vsem v interesu spodbujanje podjetništva in MOK 
kot lastnik je tista, ki z najemniki podpisuje pogod-
be. Vendar imamo krajani preko Krajevne skupno-
sti možnost vpliva na dolgoročno občinsko politiko 
upravljanja s tem prostorom. Zagotovo nam je v 
interesu, da tržnica opravlja svoje poslanstvo tako, 
kot je bilo v preteklosti tudi načrtovano! Problemati-
ka preskrbe pa ni edina, ki zadeva tržnico; opažamo 
težave (lastnika, najemnikov?) z vzdrževanjem, hi-
gieno, varnostjo in tudi pri tem bi lahko kot uporab-
niki imeli kakšne pripombe in predloge.
Kaj torej storiti? Svet KS se je odločil spopasti se z 
naštetimi nevšečnostmi s pomočjo in v imenu kraja-
nov, zato ste vabljeni, da v prostorih KS s predlogi, 
pripombami, vprašanji, mnenji sodelujete v anketi 
na temo »naša tržnica«. No, v prostore ste s kakr-
šnimikoli pobudami vabljeni tudi sicer, saj si v okviru 
skromnih zakonskih in ekonomskih možnosti svoje 
okolje upravljamo sami!
Dobrodošli!
Pomislek: Pred skoraj desetimi leti smo sveti KS v 
našem naselju organizirali kar nekaj »okroglih miz«, 
na eni od njih smo govorili o preskrbi. Ob spominu 
na mizerno udeležbo se sprašujem, če nam je tudi 
danes tako vseeno za vse…

Brane Fajdiga

Vloga »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpa-
dnih voda v porečju zgornje Save in na območju 
kranjskega in sorškega polja 2. sklop«  je bila 
na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje oddana 
dne 5.9.2012. Odločba za pridobitev kohezijskih 
sredstev EU po najnovejših prejetih informacijah 
na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje naj bi bila 
izdana v mesecu januarju 2013. V kolikor bo Me-
stna občina Kranj dobila v navedenem mesecu 
pozitivno odločbo o dodelitvi kohezijskih sredstev 
EU s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologija bi lahko gradnja ob pogoju, da ne bi 
bilo dodatnih zapletov pri javnih naročilih lahko 
pričela z gradnjo v drugi četrtini leta 2013.
V sklopu izdaje gradbenega dovoljenja za projekt 
Huje so bile izvedene tudi geotehnične raziskave 
s strani podjetja GRACEN d.o.o. Mestna občina 
Kranj je na podlagi teh raziskav naročila tudi izde-
lavo idejne zasnove za izvedbo sanacijskih ukre-
pov brežine Kokre vzdolž ulice Huje.
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-  Temeljni cilj je obveščanje in sodelovanje z našimi 
krajani. O vseh pomembnih dogodkih jih bomo tudi 
v bodoče seznanjali preko krajevnega glasila in 
spletne strani.  

-  V okviru praznovanja krajevnega praznika  bomo 
organizirali različne športne in kulturne prireditve. 
Organizirali bomo prireditev »Rajajmo skupaj«, ki je 
namenjena vsem otrokom in postaja tradicionalna. 
Za krajane bomo organizirali  izobraževalne tečaje 
in izlete. 

-  Ob visokih starostnih jubilejih in praznikih bomo 
obdarovali naše krajane in krajanke (Novo leto, Dan 
žena ali Materinski dan).

-  Naša naloga  bo še vedno skrb za  najmlajše. V 
preteklosti in tudi sedaj se zavzemamo za izgradnjo 
novega centralnega otroškega igrišča, ki bo varno 
in primerno za večje število otrok. Veliko je namreč 
otrok v starosti od  2 - 12 let, ki nujno potrebujejo 
prostor za igro in razvoj.  Na področju naše  KS ni 
niti enega primernega  igrišča, ki bi zadoščalo vsaj 
minimalnim potrebam po igri in minimalnim  stan-
dardom. 

CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI HUJE V 
LETU 2013

S ČIM SMO SE UKVARJALI V LETU 2012

-  V letu 2012 smo dosegli, da se cena za parkirno 
mesto ob Trgovski šoli zniža na 15€ mesečno in 108 
€ letno.
-  Poskrbeli smo za odvzem 700 dovolilnic za do-
stop  do vrtcev in s tem omogočili varnejšo pot v 
šolo in vrtce. 

-  Postavili smo šah na prostem

-  V okviru praznovanja nastanka krajevne sku-
pnosti smo gostili folklorne skupine (Ozara in Sv. 
Kiril i Metodije in  organizirali  turnirje (šah, balina-
nje, metanje ploščkov)

-  Predstavili smo se v mestnem jedru skupaj z 
KS Planina in v sodelovanju s prostovoljnim dru-
štvom Bosanskih in Črnogorskih žena, KUD BIH 
DEM, KUD Sveti Sava, Medobčinskim društvom 
Auris, podjetjem Inforija, Mega centrom in Kranj-
sko gostilnico. 

-  Uredili smo dostope na pločnike ( klančine )
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 Na starih Hujah se nahaja igrišče, ki je zelo nevar-
no in nefunkcionalno. Na lokaciji Gogalove ulice in 
ulice Janeza Puharja se nahajajo trije peskovniki, 
ki so zanemarjeni in zato neprimerni za igro. Etažni 
lastniki so s podpisi zaprosili za ukinitev dveh igrišč 
tretjega pa želijo obnoviti.
-  Poskrbeli bomo  za postavitev klopi, košev za od-
padke in košev za pasje iztrebke. 
- Pred  vhodi v večstanovanjske stavbe moramo ure-
diti talne oznake, ki opredeljujejo dostop kot inter-
vencijsko pot.  
-  Pri akcijah in prireditvah  bomo sodelovali  z osnov-
no šolo, vrtci ,Domom upokojencev,  Zvezo Borcev, 
Organizacijo Rdečega Križa, RKC ter z  ostalimi or-
ganizacijami in društvi.
-  Zaradi pomanjkanja parkirnih mest bomo skupaj 
z ustreznimi službami v MOK skušali rešiti problem 
parkirišč na območju KS in vgraditi dodatna vrata; 
na parkirišču v Župančičevi ulici si  bomo prizadevali  
postaviti rampo in znak samo za stanovalce. Način 
in višina plačevanja za parkirno mesto naj bi bila 
takšna kot za parkirišča ob Trgovski šoli.
-  Zavzemali se bomo za umiritev prometa v naših 
ulicah.

-  Na parkirišču ob Trgovski šoli je potrebno zarisati 
dodatna parkirna mesta, urediti razsvetljavo

Predsednica sveta KS Huje
Sonja Mašić

KAJ SMO DOSEGLI V LETU 2012

- Odvzete so številne dovolilnice za dostop do 
vrtcev, ki so bile pridobljene neupravičeno 
-  Po celotni krajevni skupnosti so urejene  klan-
čine
-  Uredili smo prehod med Planino 2 in 3
-  Na dveh otroških igriščih je dodana varna pod-
laga in na enem dodatna igrala
-  Tlakovali in zmanjšali smo dve otroški igrišči
-  Pridobili smo nova parkirna mesta
-  Domplan d.d. je delno zazidal dostop v objekt 
»starega samskega doma«
-  Praznovali smo 30. obletnico Balinarskega klu-
ba Planina
-  Praznovali smo 50. obletnico Osnovne šole Sta-
neta Žagarja

SLIKE:

str. 5, levo spodaj:

1. Po odvzemu dovolilnic so ulice zopet varne in rezervirane za    
pešce
2. šah na prostem

str. 5, desno zgoraj:

1. utrinek  s predstavitve KS jev v starem mestnem jedru
2. uredili smo klančine

str. 6

1.  varna podlaga okrog otroškega igrišča
2. 30 obletnica balinarskega kluba Planina

str. 7

1. Predstavitev KS jev v starem mestnem  jedru
2   in 3 Sodelujemo s šolami  ( nastop  OŠ  J.  Aljaža  )
4  Sodelujemo  folklornimi  skupinami
5. 50 . obletnica OŠ Staneta Žagarja
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CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI PLANINA 
V LETU 2013

Prioritetna naloga bo še vedno skrb za  najmlaj-
še. V KS Planina in Huje je že več kot 750  otrok 
mlajših od 5 let. Na območju  naše  KS sta  samo 
dve otroški  igrišči, ki sta ustrezni in zadovoljujeta 
manjšim potrebam po igri. Zastarela, nevarna  in 
nefunkcionalna igrišča ob stolpnicah in ostalih lo-
kacijah  je nujno potrebno obnoviti ali ukiniti. 
-  Prizadevali si bomo pridobiti sredstva in dovo-
ljenja za izgradnjo novega centralnega  otroškega 
igrišča (za KS Huje in KS Planina) med vrtcema 
Mojca in Najdihojca .
-  Poskrbeli bomo za postavitev klopi, košev za od-
padke in košev za pasje iztrebke. 

-  Pred  vhodi v večstanovanjske stavbe moramo 
poskrbeti za talne oznake, ki opredeljujejo dostop 
kot intervencijsko pot.  Zavzemali se bomo  za var-
nost na naših pešpoteh. 
-  O novostih, spremembah in pomembnih zade-
vah bomo obveščali krajane preko krajevnega 
glasila. V okviru praznovanja krajevnega praznika  
bomo organizirali različne športne in kulturne pri-
reditve. Pri raznih akcijah in prireditvah se bomo 
povezali z osnovno šolo, vrtci, Domom upokojen-
cev,  Zvezo borcev,  organizacijo Rdečega križa, 
RKC ter ostalimi organizacijami in društvi.
-  Preko celega leta bomo sodelovali tudi pri orga-
nizaciji raznih izobraževalnih  tečajev. 
-  Skupaj z MOK in ustreznimi službami bomo sku-
šali rešiti problem prometa in parkirišč na območju 
KS.
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Vabilo na računalniško izobraževanje v vašem kraju 
 
Krajevna skupnost je omogočila izvedbo ugodnega računalniškega 

izobraževanja v bližini vašega doma.  
 

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. Vsako novo znanje nam omogoča 
razvijanje kompetenc in prednost pri 
iskanju ali menjavi službe.  
 

 
 
Kateri računalniški tečaji so na voljo? 
Nudimo začetne, nadaljevalne ter 
ekspertne tečaje. Letos pa predstavljamo 
možnost prijave na posamezne sklope. 
Vsak se lahko izpopolni le na posameznih 
področjih, ki se mu zdijo smotrni. Sklopi 
kratkih izpopolnjevanj so objavljeni na 
spletni strani www.inforia.si, kjer si lahko 
tudi ogledate mnenja naših tečajnikov.  
 

Kje in kako se izvajajo tečaji? 
Skupinske računalniške tečaje vedno 
organiziramo v neposredni bližini vašega 
doma. Nudimo tudi individualna 
izobraževanja na domu. 
 

 
 
Dodatne informacije in prijave!  
Podrobne informacije v zvezi s potekom 
računalniških tečajev bomo predstavili na 
predstavitvi, ki bo potekala 07.01.2013 ob 
18 uri v prostorih KS Huje in KS Planina, 
c. 1.maja 5, kjer se boste lahko 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 preko spletne 
strani www.inforia.si ali telefona 040 870 
756, kjer lahko tudi naročite brezplačno 
predstavitev na domu. 
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Želite preprečiti onesnaženje zabojnika za biološke odpadke?

Za zmanjšanje onesnaženja zabojnika za 
biološke odpadke nudimo biorazgradljive vreče 
prostornine 120 in 240 litrov. Cena 120-litrske 
vreče (primerne za 80- in 120-litrske zabojnike) 
je 0,90 EUR. Cena 240-litrske vreče (primerne za 
240-litrske zabojnike) pa 1,10 EUR. Vreče niso 
namenjene odlaganju bioloških odpadkov poleg 
zabojnikov, pač pa zaščiti notranjosti zabojnika. 
Odlaganje bioloških odpadkov v navadnih 
plastičnih vrečkah je prepovedano!
Pri odlaganju bioloških odpadkov v zabojnike 
za biološke odpadke moramo paziti, da jih nikoli 
ne odložimo v plastični vrečki. S tem namreč 
onemogočimo nadaljnjo predelavo odpadkov. 
Uporabiti moramo vrečke iz biološko razgradljivih materialov. Biološke odpadke lahko 
odložimo tudi zavite v časopisni papir ali v papirnati vrečki.
Odsvetujemo neposredno odlaganje bioloških odpadkov v zabojnike za biološke 
odpadke. V času nizkih temperatur, ti odpadki zmrznejo in se sprimejo z zabojnikom, 
kar posledično predstavlja velike težave pri praznjenju. V poletnih mesecih pa z 
neposrednim odlaganjem bioloških odpadkov bolj onesnažimo zabojnik in ustvarimo 
pogoje za pojav smradu in črvov.

Dodatno nudimo tudi izdelke za lažje ločevanje odpadkov: 
- paket biorazgradljivih vrečk (25 vrečk, prostornine 7 litrov) po ceni 2 €

Z uporabo manjših biorazgradljivih vrečk je zbiranje bioloških odpadkov bolj 
higienično, posoda v kateri zbirate biološke odpadke v gospodinjstvu ostane čista in 
brez neprijetnih vonjav. In kar je najpomembneje: tako odloženi biološki odpadki se 
bodo lahko predelali. 

- manjšo posodo s pokrovom za zbiranje bioloških odpadkov po ceni 2€
Posoda je primerna za postavitev pod korito v kuhinji. 

- zložljivo ali fiksno stiskalnico za plastenke in pločevinke po ceni 6 oz. 
10 €

S pomočjo stiskalnice boste zmanjšali volumen embalaže pred odlaganjem in s 
tem prihranili na prostoru v zabojniku za odpadno embalažo. Cena zložljive ročne 
stiskalnice znaša 6 €, cena fiksne ročne stiskalnice pa 10 €.
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- hišni kompostnik Organko  - set dveh posod in kg Biogena po ceni 48 €
V hišnem kompostniku s pomočjo naravnega posipa lahko proizvedete bogato gnojilo 
za rastline,  učinkovito čistilo za odtoke in osnovo za pripravo prvovrstnega komposta. 

Izdelke lahko kupite na sedežu našega podjetja na Ulici Mirka Vadnova 1 v Kranju, in 
sicer ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 8. in 14. uro, sredah med 8. in 17. uro in 
petkih, med 8. in 12. uro.

Z dopisnico naročite brezplačen odvoz kosovnih odpadkov

Odvoz kosovnih odpadkov boste tudi v letu 2013 lahko naročili z dopisnicami. Vsako 
gospodinjstvo bo konec leta prejelo dve dopisnici, vsaka za brezplačen odvoz 
kosovnih odpadkov do količine enega kubičnega metra.
Ko boste imeli kosovne odpadke, izpolnite dopisnico, in jo vrnite po pošti oziroma 
prinesite na sedež podjetja. Poklicali vas bomo najkasneje v roku treh tednov. Skupaj 
z vami se bomo dogovorili za dan odvoza. Odpadke boste na dogovorjeni dan 
pripravili na dostopno odjemno mesto, poleg vaših zabojnikov za odpadke. 
Bodite odgovorni, poskrbite za urejeno ter čisto okolje in izkoristite omenjeno 
možnost odvoza kosovnih odpadkov. Drugačno odlaganje kosovnih odpadkov 
poleg zabojnikov je prepovedano, zato ste za tako ravnanje lahko tudi 
kaznovani.

Če stanovalci enega bloka skupaj zberete pet dopisnic, vam brezplačno 
dostavimo velik zabojnik, kamor boste odložili vaše kosovne odpadke.
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Velikokrat smo slišali pritožbe glede obračunavanja tople in hladne 
vode ter o visokih stroških za toplo vodo. Za preprosta pojasnila, smo 
zaprosili podjetje Domplan, d.d. in vodjo poslovne enote nepremičnine  
g. Petra Kerna.

Opozoril nas je, da  delitvi in obračunu porabe tople in hladne vode 
ne smemo pozabiti, da vgrajeni delilniki ne predstavljajo števcev (vo-
domerov) na osnovi katerih  dejansko odčitana  poraba predstavlja 
končni strošek.

Delitev in obračun vode obravnavata dva pravilnika, ki si jih lahko ogle-
date na spletnih straneh KS Planina ali na KS Huje. 

1.  Za obračun porabe hladne vode velja PRAVILNIK O UPRAVLJANJU, ki določa, da se hladna voda  
v primeru:
 -  da lastniki stanovanj nimajo vgrajenih števcev - delilnikov,  poraba obračuna po osebi; 
 -  v primeru, da imajo vsi lastniki vgrajene delilnike se poraba deli v razmerju porabe odčitkov  
v razmerju do  porabe na glavnem vodomeru. S tem se sorazmerno krijejo tudi vse merne razlike med 
glavnim števcem in delilniki porabe v skupnih prostorih in morebitni nenadni izpusti  na skupnih delih. 
 -  v primeru, da je vgrajenih več kot 50% števcev in manj kot 100% se za stanovanja z delilniki 
obračuna po dejanski porabi razlika pa se obračuna stanovanjem brez delilnikov po osebah. 
 -  v primeru, da je delilnikov  manj kot 50% , se tistim, ki delilnike imajo obračuna dejanska 
poraba povečana za 3% - kot poraba za skupne potrebe, tistim, ki delilnikov nimajo se obračuna razlika  
po osebah.

2.  Za obračun porabe tople vode velja  PRAVILNIK o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v 
stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.

V kotlarni Planina se v energetskih napravah proizvaja toplota, ki se po toplovodu, za potrebe ogrevanja 
in priprave tople vode, transportira do toplotnih postaj v stavbah. Tam toplota preko izmenjevalcev pre-
haja na radiatorje in akomulatorje tople vode. 

Izračun stroška za pripravo 1m3 tople vode temelji na porabljeni toploti, ki se izračunava na podlagi 
enačbe iz Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto. Po tej enačbi se za 1m3 priprave 
tople vode (segrevanje do 55oC) porabi 90KWH toplotne energije. Enota za obračun toplote je €/KWH. 
Strošek za enoto dobavljene toplote vsebuje strošek energenta in električne energije porabljene v ko-
tlarni Planina. 

Obračun in delitev porabe tople in hladne vode  

SKWHi  - strošek za KWH toplote v mesecu i.
STVi  -  strošek tople vode v mesecu i (€/m3)
STVTP  - skupni mesečni strošek za toplo vodo v posamezni toplotni postaji
QTVi  -  mesečna količina porabe tople vode izmerjena na vodomeru v toplotni postaji (m3) 

 STVi  = SKWHi x 2 x V x (Θ(tv) – 10) [ EUR/m3]
 STVi= 0,07371€/KWH  x 2 x 1m3 x (55oC-10oC)
 STVi= 0,07371€/KWH  x 90KWH = 6,634 €/m3 (brez DDV) 
 STVTP  = STVi  x QTV (€) 

Izračun stroška 1m3 tople vode v oktobru 2012 

( direktor podjetja Domplan g. Kern )
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Izračun toplote za pripravo tople vode   
            
Pri napravah s centralno pripravo tople vode pri dobavi toplote iz sistema daljinskega ogrevanja, kjer 
toplota za pripravo tople vode ni merjena  posebej, se toplota za pripravo tople vode izračuna 
po enačbi:

 Q = 2 x V x (Θ(tv) – 10)
 Q = 2 x 1 m3 x ((55oC-10oC)= 90KWH

kjer je:      
 
Q – toplota za pripravo tople vode [kWh], 
V – količina vode [m3],    
Θ (tv) – srednja temperatura tople vode [°C].

In še razveseljiva novica!

Zaradi padca cen plina  lahko pričakujemo  znižanje cen za ogrevanje  z 1. januarjem 2013,  kar se 
bo poznalo že na januarskih položnicah in nižji strošek ogrevanja vode, ki  bo obračunan (glede na 
trimesečne poračune) na položnicah v mesecu februarju 2013.
          

Sonja Mašić

vir:  Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več 
posameznimi deli
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V zadnjem obdobju se je število psov v naših krajevnih sku-
pnostih povečalo, opažamo pa, da lastniki 
psov za njimi ne vzdržujejo čistoče na javnih površinah. Na 
mestih, kjer se pogosto sprehajajo lastniki psov s svojimi lju-
bljenčki smo postavili najmanj deset košev za pasje iztrebke 
ob katerih so tudi vrečke s katerimi lahko iztrebke pobere-
mo. Seveda smo to storili z namenom, da ostanejo površine 
kot so igrišča in zelenice čim bolj čista in da lastnikom psov 
olajšamo vzdrževanje osnovnih higienskih standardov, ki so 
pomembni za okolje v katerem živimo.
 

Ne moremo in ne smemo trditi, da je veliko tistih, ki za svojimi ljubljenčki ne čistijo. Na Hujah in Pla-
nini je vse več tistih, ki se zavedajo kako pomembno je vzdrževati tovrstno higieno in hvaležni smo 
jim. Vendar je še vedno precej tistih, ki spuščajo pse, da opravijo svojo potrebo in med tem gledajo 
proč tako mirno kot, da se jih to ne tiče, ker pes tako in tako ni njihov.. ali pač ? Celo na igrišče OŠ 
Jakoba Aljaža prihaja gospod s psičkoma, za toliko časa kolikor potrebujeta, da opravita tam svojo 
potrebo in potem mirno odidejo (brez, da bi lastnik pobral njune iztrebke). Tu na tem mestu, kjer 
se vsak dan igra veliko število otrok (tudi tistih iz vrtčevskih oddelkov)in tudi odraslih, kako grdo in 
neprimerno! Osebno smo  lastnika psov opozorili naj tega ne počne več, pa mu je očitno vseeno, 
saj to še vedno počne. 
Velikokrat so onesnaževalci tudi psi, ki so brez nadzora, spuščeni… le ti nemalokrat povzročijo 
strah pri otrocih in odraslih. Otroška igrišča, zelenice, športna igrišča…pa postajajo mačja in pasja 
stranišča.  
Praktično v vsakem četrtem gospodinjstvu živi tudi pes.  Če lastniki svojih psov ne obvladajo, lahko 
pride do različnih neprijetnosti.  Pes lahko človeka hudo poškoduje,povzroči veliko škodo in za  te 
neljube posledice  je seveda odgovoren njegov lastnik. 
Pes je lahko prenašalec bolezni, ki prehajajo z živali na človeka (zoonoze). Najbolj znana 
takšna bolezen je steklina. Pes je torej lahko človekov najboljši prijatelj, po drugi strani pa lahko pes 
tudi resno ogrozi človekovo zdravje in življenje. Zato je treba zagotoviti, da je lastništvo psa  varno 
tako za lastnika in druge ljudi, kot tudi za psa samega. 
Občinski odlok določa obveznost ravnanj za lastnike kot tudi za skrbnike psov. Skrbnik je oseba, ki 
za psa skrbi. V večini primerov sta lastnik in skrbnik ista oseba. Obstajajo pa okoliščine, kjer 
je lastnik lahko tudi pravna oseba). Skrbniki so tudi vsi člani družine, v kateri pes živi, lastnik 
pa je samo eden od njih.  
Psi niso posebno izbirčni glede mesta, ki si ga izberejo za iztrebljanje. Po drugi strani pa je 
uriniranje, vsaj pri samcih, povezano s pravim protokolom označevanja svojega teritorija. Za 
to so primerna izpostavljena mesta, kakršni so hišni vogali, drogovi in drevesa - torej mesta, 
ki so si jih lastili že drugi samci. Namen Občinskega odloka je, da prepreči onesnaževanje na takih 
javnih površinah.  Pasji iztrebki na pločnikih, mestnih zelenicah in poteh v parkih predstavljajo 
veliko nadlogo. 
Gre za higienski, zdravstveni in ne nazadnje estetski problem. Pobiranje pasjih iztrebkov za 
svojimi psi v urbanem okolju je naloga vsakega odgovornega skrbnika psa.  Lastnik je tisti, ki mora 
imeti pri sebi vrečke ali drugo opremo za odstranitev iztrebkov. Te pa mora v primeru onesnaženja 
občinske ceste ali javne zelene površine odstraniti takoj. Pes je naših v očeh  viden zelo različno. 
Nekateri ga vidijo kot življenjsko nevarnost, drugi kot 
higiensko tveganje, tretjim gre na živce, da laja v stanovanjskih hišah, četrti jih obožujejo…. 
ZATO SE JE POREBNO ZAVEDATI KAKO POMEMBNO JE,  DA V  odnosu psa do okolice, lahko 
odgovoren lastnik zlahka doseže, da njegov pes ne predstavlja problema v okolju, v katerem živi, 
kar je tudi bistveni namen sprejetih odlokov. Torej vzpostaviti je potrebno ravnotežje med lastni-
kom, psom in njuno okolico

Je pes  še človekov najboljši prijatelj ? 
Ali pa to zaradi neodgovornih lastnikov ni več ?  
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Zato pozivamo lastnike psov naj prevzamejo odgovornost za svoje hišne ljubljenčke in spoštujejo  
našo pravico do čistega okolja, ker želimo tudi mi, da pes ostane naš najboljši prijatelj.

Cesar Millan, svetovno znani strokovnjak za vedenje psov in najbolje 
prodajani pisatelj na lestvici časopisa New York Times, v svoji novi 
knjigi Vodja krdela, ki je pred kratkim izšla v slovenskem prevodu 
pri Tehniški založbi Slovenije, pravi, da psi, ki jih skrbniki pretirano 
razvajajo, živijo pod nenehnim pritiskom, kar zanje nikakor ni dobro. 
»Vsakokrat, ko počlovečite svojega psa in od njega pričakujete, da 
bo v vašem življenju zapolnil mesto otroka, partnerja, prijatelja ali 
starša, nanj prinašate pričakovanja, ki jih ne bo mogel izpolniti. S 
takšnimi pričakovanji psu jemljete dostojanstvo, da je lahko pes. Pes 
je del naravnega ustroja, naravno mu je namenjeno, da v življenju 
pričakuje red. Pričakuje, da mora za hrano in vodo nekaj narediti ter 
da mora slediti navodilom in pravilom nekega urejenega družbenega 
sistema pod nadzorom zaupanja vrednega vodja krdela. Če svojemu 
psu teh stvari ne zagotovite, vseeno pa nanj usmerjate vsa čustva, 
naklonjenost in zaupnost, kar v svojem življenju pogrešate oziroma 
česar ne dobite pri ljudeh, potem ste do svojega psa zelo krivični. Tako ste lahko tudi vzrok slabega 
vedenja,« v knjigi zapiše Cesar Millan, ki skrbnike v knjigi seznani s psihologijo psov in s številnimi 
praktičnimi primeri prikaže, kje so tiste napake, ki jih ljudje najpogosteje naredijo pri vzgoji svoje 
živali. Predvsem je potrebno, da skrbnik uravnoteži psa, pri čemer pa je seveda prvi pogoj, da 
najprej uravnoteži samega sebe.

PRIDRUŽITE SE NAM V MEGA CENTRU

Smo članice in člani Društva upokojencev, ki 
smo se odločili, da poskrbimo za svoje počutje in 
zdravje. Vabimo tudi vas, da se nam pridružite, ne 
bo vam žal. 
Od decembra 2011 pa vse do oktobra 2012,  nam 
je MO Kranj omogočila brezplačen obisk Mega 
centra.  Center je obiskovalo do 15 upokojenk 
in upokojencev.  Zaradi pomanjkanja sredstev je 
bil v mesecu avgustu  2012 organiziran sestanek  
med udeleženci, predstavniki Društva upokojen-
cev in lastnikom Mega centra. Dogovorili smo se, 
da bodo člani  Društva upokojencev  imeli omo-
gočeno vadbo  v  fitnes centru med 6 in 14 uro, 

skupinsko vadbo  in savno (8 obiskov mesečno). Vse skupaj nam je omogočeno za 20,00  eurov 
mesečno.
Vsak torek  je v centru prisoten trener g. Hace, ki nam pomaga , da vaje pravilno izvajamo. Z nami 
se ukvarja prostovoljno, za kar smo mu vsi hvaležni.

Hilda Zaletel
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Spet je leto naokoli in tudi v Balinarskem klubu Planina Kranj smo pod to leto potegnili črto, končni seštevek 
leta pa je precej bogat. 
Naj povem, da v našem klubu tekmujemo na regionalni in državni ravni s kar petimi ekipami. Tako v Go-
renjski ligi tekmujejo veterani in druga selekcija, v kateri nastopajo predvsem mladi in s tem pridobivajo 
prepotrebne izkušnje v balinarski igri. Na državni ravni pa tekmujemo s tremi ekipami in to v vseh starostnih 
kategorijah. Dečki do 14 let so nastopali v Prvi državni ligi, mladinci do 18 let prav tako v Prvi državni ligi, 
člani pa v Super ligi.
Člani so, kot je to že v navadi, zasedli tretje mesto v ligaškem tekmovanju, dečki so se uvrstili v zlato sredino 
lestvice na peto mesto, najbolj pa so nas razveselili mladinci, ki so osvojili naslov državnega prvaka v ekipni 
konkurenci. Poleg tega smo uspešno tekmovali tudi na državnih prvenstvih, kjer smo prejemali kolajne v 
vseh starostnih kategorijah. Dečki so prejeli bron v tekmovanju dvojic, prav tako je bron osvojila članska 
štafeta in Gregor Oprešnik v natančnem izbijanju. Anže Novak je v kategoriji mladincev prejel srebro v na-
tančnem izbijanju. Dosegli pa smo tudi dva naslova državnih prvakov, Jaka Stenovec v igri v krog med člani, 

v mladinski konkurenci pa sta v štafetnem izbijanju 
naslov osvojila Anže Novak in Matjaž Dobnikar.
Veseli smo, da so ti uspehi prišli prav v letu prazno-
vanja 30-letnice obstoja kluba, saj smo s kolajnami 
in naslovi državnih prvakov med mladinci dobili po-
trditev, da z mladimi delamo dobro in da se vsak 
vložek v mlade generacije bogato obrestuje. Bali-
nanje že dolgo ni več gostilniški šport in naš klub 
to že nekaj let uspešno dokazuje. Povabil bi starše 
otrok, ki bi radi vrgli kakšno kroglo, da se oglasijo 
pri nas. Z veseljem vas bomo sprejeli.
Vsem krajanom želim, da bi jih Novo leto 2013 ob-
darilo z uspehi in vsem dobrim na vseh področjih, 
tako kot je bilo minulo radodarno za naš klub. 

Srečno!

Slavc Dobnikar

Balinarski klub Planina - Kranj

PREDNOVOLETNO SREČANJE

V Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih za Gorenjsko AURIS Kranj smo tradicionalno prednovoletno
srečanje naših uporabnikov tokrat združili z rojstnodnevno zabavo, saj naše društvo 12. decembra obeležuje že
57 let delovanja, združevanja in ustvarjalnosti. Za prijetno počutje v starodavni kranjski gostilni Stari Mayr je
poskrbelo prijazno in ustrežljivo osebje, za rostnodnevno vzdušje pa znana in priljubljena kranjska kavarna
Evropa, ki nam je podarila slavnostno torto. Torta je bila resnično prekrasna, z voščilom in društvenim znakom
in kar je najpomembnejše, bila je res dovolj velika da je vseh 60 udeležencev lahko poskusilo mojstrovino
kranjskih slaščičarskih mojstrov. Čas namenjen za prijetno druženje je tako kot je ponavadi v prijetni družbi, še
prehitro minil, malce smo se še sprehodili po okrašenem mestnem jedru in si za konec še voščili zdravja in
sreče v prihajajočem novem letu.
Tudi krajankam in krajanom naše krajevne skupnosti želimo vse dobro v letu 2013, predvsem pa med
sosedskega razumevanja in sožitja.

AURIS Kranj



     www.kshuje.si               15              www.ksplaninakr.si      www.kshuje.si               16              www.ksplaninakr.si

Spoznajmo MO Kranj  - Predstavitev Krajevnih  skupnosti Planina in  Huje

Seznanili in povabili smo  Vas, k sodelovanju pri predstavitvi na prireditvi »Kranj se predstavi«, ki je 
bila organizirana na pobudo MOK in  Zavoda za turizem Kranj. Na prireditvi so se, kot del MOK,  lahko 
predstavile Krajevne skupnosti.
Naša skupna predstavitev se je odvijala v soboto 06. 11. 2012 od 9 do 12 ure. Na šestih stojnicah so 
se predstavili tisti, ki so se povabilu odzvali. 
Naj jih navedemo:  Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris Kranj; Vrtec Mojca; 
Inforia - Robert Babčec s.p ; Mega Center;  Kranjska Gostilnica; SKPD Sveti Sava; Kranjski tamburaši, 
BIH Društvo KUD DEM in Prostovoljno društvo Bosanskih in Črnogorskih žena. 
Naši Krajevni skupnosti sestavljajo ljudje številnih narodnosti, zaradi česar smo bogatejši. Tu živijo in 
ustvarjajo Slovenci, Madžari, Srbi, Črnogorci, Bosanci, Makedonci, Slovaki, Bolgari, Albanci, Hrvati in 
še bi lahko naštevali.  Zato smo našo prireditev obarvali multikulturno.
Dokazali smo, da skupaj znamo in zmoremo več ne glede na politično in versko pripadnost. 
Posebna zahvala gre Prostovoljnem društvu Bosanskih in Črnogorskih žena, ki so nesebično in z la-
stnimi sredstvi,  številnim obiskovalcem ponudile  prehrano, ki jo pripravljajo v Bosni in Črni gori. Hrana 
je bila na voljo brezplačno.   Pripravile so šestnajst vrst slanih jedi in dvanajst vrst peciva. Prikazale so 
tudi pripomočke za praženje, kuhanje in serviranje  prave turške kave.  Nad izdelki (specialitetami)  in 
kavo smo bili navdušeni vsi, tako obiskovalci kot predstavniki KS-jev. 
Slovensko čast so reševali :  Kranjska gostilnica, ki je ponudila dve vrsti odličnih  potic,  Tara Pirc, ki je 
pokazala klekljarske sposobnosti in  ga.  Hilda z ročnimi deli članic Društva upokojencev Kranj. 
Dogajanje ob stojnicah so z glasbo, pesmijo  in plesom popestrili tamburaši in folklorni skupini. Da je 
bilo lepo se vidi tudi iz objavljenih fotografij.
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje in trud.

Predsednik sveta KS Planina z svetniki in svetnicami
in predsednica KS Huje z svetniki in svetnicami 
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MANDALA

Mandala je simbol popolnega ravnovesja, ki se iz svojega središča širi v ne-
skončnost. Energija ravnovesja polni prostor in vse, ki se v prostoru naha-
jajo. Pomaga nam ohranjati boljši stik s samim seboj, kar nas posledično 
vodi v lažje odločanje, sproščenost v procesu izbiranja in večje zadovoljstvo 
s sprejeto odločitvijo. Polni nas z globokim notranjim mirom, občutkom iz-
polnjenosti ter zavedanjem, da se nahajamo na pravem mestu ob pravem 
času, in da je vse kar se nam dogaja preprosto prav. 

Mandale nastajajo ob vzdrževanju čustva ljubezni in mislijo, pozornostjo 
na določeno temo, predmet, osebo, ipd. Mandale z naslovnice so nastale s 
pozornostjo na vsak posamezni mesec leta 2013 in nam zato v sebi lastnem 
jeziku govorijo zgodbo o prihajajočem letu. Zbrane so v koledarju, iz katerega oddajajo v prostor 
svojo poživljajočo energijo in tako umirjajo naše misli, kar nas vodi v bolj pristni stik s samim seboj, 
bolj sproščeno odločanje in jasnejše izbiranje. Polnijo nas z mirom in nam pomagajo ohranjati rav-
novesje. Obenem pa nam vsaka zase nežno šepeta svojo zgodbo o značilnostih meseca, za kate-
rega je izdelana. Utrinki te zgodbe so ubesedeni v misli pod njo ... in zgodba leta 2013 je zgodba o 
izpolnjenosti, o globokem notranjem miru in izkušnji radosti bivanja. Mandale opisujejo prihajajoče 
leto kot trenutek, ko si bomo končno dopustili uzreti in živeti lastno veličino. Sporočajo nam, da nas 
v letu, ki prihaja čaka zgodba o miru, izpolnjenosti, da prihaja trenutek v katerem bomo našli moč, 
da se prepustimo čudežu življenja in pogum, za spoznanje, da smo največji čudež v celotni zgodbi 
življenja – mi sami.

Srečno 2013! 
Alenka Merhar

Avtor mandal je Alenka Leonarda Merhar. Vseh dvanajst je zbranih v koledarju za prihaja-
joče leto, ki ga lahko naročite preko telefona 041 790 772, ali e-pošte alenka.leonarda@
merhar.si, ogledate pa si ga lahko na strani  alenka.merhar.si

RECEPT ZA POTICO

Bližajo se božični in novoletni prazniki, zato nam je naša kra-
janka poslala recept za pripravo 
»Hladne potice« 

Sestavine za testo:    28 dag moke, 14 dag masla, 2 jajci (celi), 
2 rumenjaka, 4 dag sladkorja in ščepec soli. Iz 2 dag  kvasa in 
dveh žlic toplega  mleka, posebej pripravimo zmes in pustimo, 
da vzhaja. Nato jo stresemo v naštete sestavine  in zgnetemo 
v gladko testo. Testo naj počiva na hladnem približno dve uri. 

Medtem iz    1/8 litra pogretega mleka,  18 dag sladkorja, žlice ruma, vanilin sladkorja in 
15 dag mletih orehov  pripravimo nadev.
Testo razvaljamo  in namažemo z nadevom,  dodatno ga  potresemo še z 15 dag suhih 
mletih orehov, da se navzamejo odvečne vlage, ki bi se sicer vpila v testo. Testo zavije-
mo v dolg zavitek in položimo v namaščen pekač, ki ga položimo v srednje vročo pečico 
(170 stopinj C). Potico iz mrzlega testa pečemo 30 minut.  Testo v pečici rahlo naraste, 
je rahlo in dobro. Pečene potice ne stresemo takoj iz pekača, temveč počakamo, da se 
malo ohladi.   

Marija S.
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Nagradna Križanka 

 

 
 
Navodilo: 
 
Oštevilčeni namigi se nahajajo na desni strani. 
Izpolnjeno nagradno križanko skenirajte ali pretipkajte 
z ustrezno številko namiga in pošljite na 
info@kshuje.si ali info@ksplaninakr.si 
 
Nagrajenec bo objavljen na spletnih straneh krajevne 
skupnosti do 28.2.2013. 

Vodoravno 
1. sadež 
4. reka v Italiji 
7. naš skakalec 
9. bumbar 
11. tisti, ki ve veliko 
14. predplačilo 
16. mednarodno 
18. up 
19. aparat 
21. H2O 
23. obrtnik 
24. zapisek 
26. otrok brez staršev 
29. beda 
30. sosednja država 
31. mesto na gorenjskem 
33. glavno mesto francije 
34. žensko ime 
 
Navpično 
2. osebni zaimek 
3. vrtna ali gozdna žival 
5. humanitarnost 
6. artist 
8. pokrajina v Sloveniji 
10. naša celina 
12. fantazija 
13. vrsta plesa 
15. ženska, ki pleza 
17. merska enota 
18. ne ve ničesar 
19. vlaga 
20. izobraževalna ustanova 
22. čoln 
25. žensko ime 
27. plod oljke 
28. predplačilo 
32. potovalni, stavbeni,… 

 
Izžrebali bomo 5 praktičnih nagrad in izžrebance obvestili 
tudi pisno po pošti.

S.M.




