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Lokalna novica je kraljica

Spoštovane krajanke, dragi krajani!

 

Člani svetov krajevnih skupnosti Planina in Huje



2  UVODNIK  

GLASNIK je priloga časopisa

GLASNIK (ISSN 2784-7217) je priloga Gorenjskega glasa o Krajevni skupnosti Planina in Krajevni skupnosti Huje. Glasilo izdaja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 

Kranj. Odgovorna urednica Marĳa Volčjak, urednica Suzana Podgoršek Kovačič (suzana.kovacic@g-glas.si, 041/262-811), oglasno trženje Janez Čimžar (janez.cimzar@g-glas.si, 

041/704-857), tehnični urednik Grega Flajnik, oblikovanje Matjaž Švab. Tisk: Tisk Žnidarič, d. o. o., naklada 3.400 izvodov, glasilo po pošti prejemajo vsa gospodinjstva v krajevni 

skupnosti Huje in krajevni skupnosti Planina. Fotografija naslovnice: Tina Dokl

Spoštovane krajanke, dragi krajani!

Minila so štiri leta in naš mandat sve-
tnikov krajevnih skupnosti (KS) se izte-
ka. Kmalu bodo delo prevzeli novoizvo-
ljeni svetniki in svetnice ter se odpravili 
novim izzivom naproti.
V letu 2022 se lahko v obeh krajevnih 
skupnostih pohvalimo z uspehom pri 

-
-

-

V KS Planina je bila iz teh sredstev pre-
urejena pot iz smeri Planine 9 do Plani-

-
beli za zasaditve dreves.

-
delovanja pri porabi sredstev iz naslova 

naši prebivalci. Za leto 2022 je bilo ne-

kar bo nekaj dobrega za naše ljubitelje 

pridobivanja razpisne dokumentacije v 
letu 2022 pri tem nismo uspeli. Za leto 
2023 je bilo nekaj predlogov za obnovi-

-
-

-
bit vsem prebivalcem. Zato pozivam vse 

sodelovanju in glasovanju o participa-

-
sta. Kljub dodatno urejenim parkirnim 

takoj so se zapolnila – med drugim z 
-

kirnih mest. Kljub opozorilom redarska 
-

-
zarjamo prebivalci. Poleg tega parkirna 

preprodajalcev vozil. Morda bi bila reši-
tev conska ureditev z dovolilnicami za 

-

okolici zdravstvenega doma in v drugih 
-
-

šli.

Med pomembnimi pridobitvami so tudi novo otroško igralo, igrišče za košarko in klopi na 

Hujah. / Foto: Tina Dokl

»Morda bi bila rešitev conska 
ureditev z dovolilnicami za 
parkiranje, ki bi bile namenjene 
etažnim lastnikom, tako 
kot je to urejeno v okolici 
zdravstvenega doma in v drugih 
mestih. Predlogi, kako reševati 
parkirno stisko v našem 
naselju, so dobrodošli.«
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Izvolili župana in mestne svetnike

SIMON ŠUBIC

V drugem krogu županskih volitev sta se pomerila novi (stari) župan Matjaž Rakovec (levo) in 

Ivo Bajec. / Foto: Gorazd Kavčič

Konstitutivna seja mestnega 
sveta, na kateri bodo potrjevali 
rezultate volitev ter mandate 
novega župana in mestnih 
svetnikov, bo 22. decembra. 
Tedaj bo Matjaž Rakovec tudi 
slovesno prisegel kot župan.
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Na referendumu za združeno krajevno skupnost

skupnosti Planina in Huje. Na kasnejšem referendumu 4. decembra so sicer krajani 

SIMON ŠUBIC

Polonca Celar, KS Huje / Foto: osebni arhiv Davor Brezar, KS Planina / Foto: osebni arhiv

Doroteja Osterman, KS Planina / Foto: 

osebni arhiv

Tony Del Fabro, KS Planina / Foto: osebni 

arhiv

Dušan Orešek, KS Planina / Foto: Tina Dokl Zvonko Bizjak, KS Huje / Foto: osebni arhiv Drago Corn, KS Huje / Foto: osebni arhiv

Sonja Kržišnik, KS Huje / Foto: osebni 

arhiv
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SVETOVALNI REFERENDUM
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Sebastjan Tofaj, KS Huje / Foto: osebni arhiv Igor Tepina KS Planina / Foto: Tina Dokl

Sonja Mašić, KS Huje / Foto: Tina Dokl Gregor Belovič, KS Huje / Foto: osebni arhiv Andrej Bregar, KS Planina / Foto: osebni arhiv

Sanja Kern, KS Planina / Foto: osebni arhiv

V prednovoletnem času se nekateri ne morejo upreti uporabi pirotehnike. Policĳa jih po-

ziva, naj bodo pri uporabi pirotehničnih izdelkov previdni in uvidevni do drugih ljudi in 

tudi živali. V Slovenĳi je sicer pirotehnične izdelke, katerih glavni učinek je pok, dovoljeno 

prodajati le med 19. in 31. decembrom, uporabljati pa od 26. decembra do vključno 1. 

januarja. Prodaja, posest in uporaba petard vseh oblik in moči so prepovedane. Za kršitve 

so predpisane globe v razponu od 400 do 1200 evrov in seveda zaseg pirotehničnih sred-

stev, četudi niso last kršitelja. Policĳa tudi opozarja, da pirotehničnih izdelkov ne kupu-

jete od preprodajalcev na tržnicah, bolšjih sejmih ali drugje na ulici, prav tako ne kupujte 

izdelkov, ki jih posamezniki prodajo po družbenih omrežjih. Izkušnje namreč kažejo, da je 

uporaba teh izdelkov zelo nevarna. Ti izdelki večinoma niso testirani, vprašljivi pa so tudi 

materiali, iz katerih so narejeni, še opozarja policĳa. Zdravniki opozarjajo, da so zaradi 

uporabe pirotehnike največkrat poškodovane roke in obraz, poškodbe vplivajo na vid in 

sluh. V večini primerov gre za visokoenergetske poškodbe, saj gre za globoke poškodbe 

tkiv in živcev, kar vse vodi v dolgotrajne posledice in zdravljenje. Lani se je s pirotehniko 

poškodovalo pet mladostnikov in dve odrasli osebi. Pri enem od mladoletnikov je bila 

potrebna amputacĳa dlani, pri eni odrasli osebi pa amputacĳa prstov.

Previdno in obzirno s pirotehniko
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Odprtje prizidka šole se malce zamika

KLARA MRAK

Upajo, da bodo nove prostore lahko začeli uporabljati v začetku leta 

2023, ko naj bi bilo uporabno dovoljenje naposled le izdano. / Foto: 

Gorazd Kavčič

Nova telovadnica v OŠ Staneta Žagarja Kranj / Foto: Gorazd Kavčič

Z zasaditvĳo lipe sta župan Matjaž Rakovec in ravnatelj Marko  

Popit zaznamovala skorajšnje odprtje novih prostorov. / Foto: 

Gorazd Kavčič



  FOTOREPORTAŽA  7 

Za prĳetnejše (so)bivanje v naših soseskah

 

Nove zasaditve v drevoredu v Gogalovi ulici / Foto: Tina Dokl

Novo otroško igralo v Ulici Gorenjskega odreda 

/ Foto: Tina Dokl

Novoasfaltirana pot v Ulici Gorenjskega odreda / Foto: Tina Dokl

Nove klopi v Ulici Janeza Puharja / Foto: Tina Dokl

Nova zasaditev v drevoredu v Ulici Gorenjskega odreda 

/ Foto: Tina Dokl

Še več novih klopi / Foto: Tina Dokl, tekst Suzana P. Kovačič
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Medgeneracijsko društvo Z roko v roki, 

-
-

-
-

-
-
-

-

-

ZAČETKI NISO BILI OBETAVNI, TODA ...
-

-
-

jo je ustanovitelj društva in do marca 
-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

NA HUJAH KMALU ŠE ENA SKUPINA

-

-

-

-

-
-

Bodeče neže se srečujejo že deset let
Medgeneracijsko društvo Z roko v roki ima v Kranju kar enajst pogovornih skupin 

 

ANA ŠUBIC

Bodeče neže v začetku oktobra ob praznovanju desete obletnice skupaj z voditeljicama 

Alenko Potočnik Mihelčič (spredaj desno) in Zoro Žitnik Martinc (zadaj druga z desne), ki je 

tudi podpredsednica Medgeneracĳskega društva Z roko v roki / Foto: Tina Dokl

 na drva za centralno ogre-
van e  od -   na zalog  razl n  

odel  n o    od  e nega 
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov 
naprej. 
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V objektu nekdanje Mercatorjeve trgo-

Kranj (MOK) odkupila, nato pa obnovi-

-

Nove prostore so uradno predali name-
nu novembra, nakar so uredili še zad-
nje podrobnosti glede opreme, in tako je 

-

-

postajajo pretesni, zato je nov dnevni 
-

jasnila Gantarjeva, se bodo v dnevno 
-

bomo za zdaj imeli izvajanje aktivnosti 
-

kali do poletja, kako bo z interesom za 

varstva, aktivnejše starejše pa na novi 

opremljenega dnevnega centra za sta-
rejše vidi tudi v tem, da je sredi urbane-

samostojni lokaciji, je pomembno tudi 
z vidika deinstitucionalizacije, sicer pa 

-

izrazil zadovoljstvo, da jim je iz propa-

prispevajo k deinstitucionalizaciji in 
starostnikom podaljšujejo bivanje v do-

Aleksander Jevšek ter predstavnik mi-

Odprtje so z nastopi popestrili stano-
valci doma in uporabniki dnevnega 
varstva, in sicer z recitacijami in nasto-

Na Planini nov dnevni center za starejše

ANA ŠUBIC

Dnevni center za starejše bo začel obratovati 3. januarja. / Foto: Gorazd Kavčič

Z odprtja novega centra za dnevno varstvo starejših: minister za razvoj in evropsko 

kohezĳsko politiko Aleksander Jevšek, direktorica doma upokojencev Nadja Gantar, župan 

Matjaž Rakovec, Eva Grašič, prva nova uporabnica, ki se je želela vključiti v dnevno varstvo 

na novi lokacĳi, in predstavnik ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Primož  

Siter / Foto: Gorazd Kavčič
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KRVODAJALEC ŽE 36 LET
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POMOČ PROSTOVOLJCEV
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Priznanja za srčnost in solidarnost
Med prejemniki priznanj za okroglo število darovanj krvi sta krajana krajevne 

ANA JAGODIC DOLŽAN

Podpredsednik Rdečega križa Slovenĳe, Kranjčan Franci Strniša, je izrazil željo, da bi za 

darovanje krvi navdušili več mladih. / Foto: Rdeči križ Kranj

Prva terenska krvodajalska 
akcija bo 26. januarja v 
prostorih Gasilsko reševalne 
službe Kranj.
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V Domu upokojencev Kranj, ki nudi prostor 213 stanovalcem, 

s Fakulteto za organizacijske vede, ki je s študenti pripravila 
devet projektov, kot so kuharske in športne delavnice ter po-

-
nem decembru so jim ponudili raznoliko paleto aktivnosti, 

starejše, pekli piškote, obiskal jih je harmonikar, pripravili 

Kot je še pojasnila Gantarjeva, so cilji doma izvajanje kako-

-

je pred nami izvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi, ki pred-

tem pa še pojasnila, da z lokalno skupnostjo dobro sodeluje- šolami, pohvalijo pa se lahko tudi z dobrim sodelovanjem z 

Praznično vzdušje v kranjskem domu upokojencev

MAŠA LIKOSAR

Peka piškotov v kranjskem dnevnem centru za starejše / Foto: Tina Dokl

Vabimo vas, da najlepši čas v letu 
preživite z nami, rezervirajte mizo za 

prednovoletno srečanje že sedaj.

Za praznični december smo vam poleg 
redne ponudbe odličnih kosil in malic 
pripravili izvrstne decembrske menije. 

Na voljo bodo tudi pečenice, krvavice, 
svinjske in telečje krače. 

Vedno in ob vsaki priložnosti  
pa pri nas lahko dobite zašpiljeno  

dobro kranjsko klobaso.

Gostilna ArvajG il A j
pri mostu nad kanjonom Kokre  

Kajuhova 2, 4000 Kranj
Tel.: 04 28 00 100K nam pridete kot gost, odidete kot prijatelj!
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12  VRTEC, DRUŠTVA  
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KLARA MRAK

MAŠA LIKOSAR

Utrinek s prazničnega bazarja v enoti Mojca / Foto: arhiv vrtca

Decembrska pravljica v kranjskih vrtcih

Letos znova pripravili Memorial Matjaža Jurgeleta

Ustvarjanje v enoti Najdihojca / Foto: arhiv 

vrtca
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Volilni občni zbor Krajevne organizacĳe Zveze borcev za vrednote 

NOB Planina - Huje je bil marca, ko so izvolili tudi člane upravne-

ga odbora. Krajevno organizacĳo v novem mandatu vodi Zvonka 

Černelč, ena zadnjih njihovih letošnjih aktivnosti je bila žalna slo-

vesnost pred prvim novembrom, dnevom spomina na mrtve, pri 

spomeniku padlim borcem NOB na kranjskem pokopališču. S. K.

Poklonili so se spominu na umrle

Skupina Torkla, skupina starejših za samopomoč, ki deluje pri 

Medgeneracĳskem društvu Z roko v roki s sedežem na Hujah, se 

je prvič sestala septembra leta 2017, petletnico uspešnega delo-

vanja so praznovali pred nedavnim. Skupina deluje v Stražišču, 

ime Torkla pa so dali po hribu pod Šmarjetno goro, kjer so mladi 

že od nekdaj uživali na snegu. S. K.

Praznovali mini jubilej

Petdesetletnico je Balinarski klub Huje 
praznoval junija letos. Organizirali so 

-
ma iz gorenjskih balinarskih klubov 
in nekaj ekip iz Ljubljane. Prvo mesto 

-
hodni pokal, druga je bila ekipa Kra-
nj-center, tretja pa ekipa Huje. Kot je 
povedal tajnik Balinarskega kluba Huje 
Miro Pevec, so obletnico praznovali v 

Pevec deluje v Balinarskem klubu Huje 
-

tem. »Najprej smo imeli eno stezo, ki 

da smo imeli v najemu nekaj let dvo-

rano v Intexu, da smo lahko tekmovali 
v super ligi,« je povzel Pevec. Trenutno 

veteranski ekipi prav tako tekmujeta po 

-
-

Petdeset let Balinarskega kluba Huje

SUZANA P. KOVAČIČ

Priznanje Območne balinarske zveze Gorenjske Balinarskemu klubu Huje ob praznovanju 

50-letnice. Na sliki članica izvršnega odbora BK Huje Lucĳa Kašman, predsednik in tajnik BK 

Huje Matej Mohinski in Miro Pevec. / Foto: arhiv kluba
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Berejo se kriminalni romani in zdravniki

IGOR KAVČIČ

Roman Rozina je za roman Sto let slepote prejel nagrado kresnik. 

/ Foto: Igor Kavčič

PRIDEN MOŽ
Žena uči svojega moža gospodinjskih del. Ta stoji v pralnici, da bi 

v pralnem stroju opral svojo majico.

Po petih sekundah razmišljanja že sprašuje ženo: »Kateri program 

na pralnem stroju naj vključim?«

»Odvisno,« pravi žena, »kaj piše na majici.«

»Manchester United,« prebere mož.

OBISKI PRI SOSEDAH
Na hodniku v stolpnici se srečata sosedi. »Gospa Tončka, ali ste 

morda bolni? Že dva tedna videvam zdravnika, ki odhaja iz vašega 

stanovanja.«

»Iz vašega stanovanja je mesec dni hodil oficir, pa vas nisem spra-

ševala, ali bo vojna.«

POPRAVEK
Učiteljica vpraša Janezka: »Koliko je dva in dva?«

»Štiri!«

»Janezek, sedi! Pet!«

Janezek: »Aja! Ja, saj je res pet!«

UBIL SE BO
Črv zagrozi svoji prĳateljici: »Če se ne boš poročila z mano, se bom 

vrgel pod kokoš!«

SAMOHVALA PA TAKA
»Jaz imam tako veliko premoženje v hlačah, da preden grem sek-

sat, mora priti cenilec, zaradi škode, ki jo bom naredil!«

Takle mamo

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

Nagrajenci 
V nagradni križanki Glasnik št. 3 je glavno nagrado, bon 

za trgovino OBI v vrednosti 20 evrov, dobila Ana Kralj iz 

Kranja, drugo in tretjo knjižno nagrado sta prejela Hilda 
Zaletel in Franc Žura, oba iz Kranja. Geslo je bilo Domače 

je boljše kot industrijsko. Nagrajencem čestitamo!
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjižna nagrada

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 6. januarja 2023 na Gorenjski 

glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Pred nami so še zadnji dnevi letošnjega leta 
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Telekom Slovenije

 v Qlandia Kranj

Supernova Qlandia Kranj
Cesta 1. maja 77, Kranj

T: 031 316 000

TOLEA d.o.o., Robova c. 6, Vrhnika. Pooblaščeni prodajalec Telekom Slovenije, d.d.. Možne so napake v tisku. Slike so simbolne.

Telekom Slovenije Qlandia Kranj 

zaščitno
steklo!

Vključuje tudi

montažo!

-20%

Vključuje tudi

mmontažo!

FURAJFURAJ
SUPR

LIFE PO SVOJESU
LIFE PO SVOJE

100 GB

16€
/MESEC€€

+ VSAK MESEC

ŠE 1 GB

∙ Menjava LCD zaslonov
∙ Menjava baterije

OPRAVLJANJE SERVISNIH STORITEV
GSM APARATOV ZA VSE OPERATERJE

∙ Menjava polnilnih konektorjev
∙ Ostale servisne storitve 


