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Glavna in odgovorna 
urednica:
Manja Zorko

Pisci prispevkov:
Manja Zorko, Tina 
Žalec Centa, SKPD 
Sveti Sava Kranj, 
MKD Sv. Cirila in 
Metoda Kranj, učenci 
OŠ Matije Čopa. 

Križanka:
Zdravko Kovač - Koki

Naslov uredništva:
ks.bratovsmuk@gmail.
com

Izdajatelj:
Krajevna skupnost
Bratov Smuk
Likozarjeva 29
4000 Kranj

Tisk:
Tiskarna GTO Košir, 
Zg. Bitnje

Naklada: 1400 iz-
vodov

Bilten Smuk prejmejo vsa 
gospodinjstva v Krajevni 
skupnosti Bratov Smuk.
Prispevke za naslednjo 
številko sprejemamo v 
uredništvo na naslov 
ks.bratovsmuk@gmail 
ali po pošti na naslov KS 
Bratov Smuk, Likozarje-
va 29, 4000 Kranj.

Pred vami je že peta, malce prenovljena šte-
vilka biltena naše krajevne skupnosti. Tokratna 
številka prinaša informacije o vsem, kar se je 
dogajalo v naši soseski od našega novoletnega 
druženja. Novost tokratne številke je posebni 
šolski kotiček z novičkami iz osnovne šole Mati-
je Čopa, strip pa je nadomestila vicoteka. Večji 
poudarek in več prostora je namenjenega tudi 
vašim pobudam in vprašanjem. 

V tej številki se predstavljata dve društvi, ki vsa-
ko leto nastopita na našem krajevnem prazniku. 
Posebno mesto v tokratnem biltenu pa namen-
jamo novem izbranem obrazu naše krajevne 
skupnosti, to je Špeli Peternelj, ki v slaščičarski 
delavnici poleg prostorov naše krajevne skup-
nosti peče torte in raznorazne slaščice tudi za 
najbolj izbirčne sladokusce.

Vabljeni k prebiranju! 
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Manja Zorko, glavna urednica
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Za vas smo dosegljivi preko:
Telefonske številke: 070 542 035 (predsednica KS) 
E-naslova: ks.bratovsmuk@gmail.com 
Facebook: Krajevna skupnost Bratov Smuk 
Spletna stran: www.bratov-smuk.si

Dragi sokrajani in sokrajanke!

Svet KS bratov Smuk še naprej sledi svo-
jemu cilju k povezovanju ter sodelovanju 
vseh generacij naše soseske ter pomoči 
pri odpravljanju vsakdanjih problemov, ki 
se pojavljajo na naših ulicah, zelenicah, 
igriščih,... Zahvaljujem se vsem tistim, 
ki vam je mar in ste pozorni na to, kako 
je moč izboljšati naš skupni življenjski 
prostor.
V mesecu marcu smo se pridružili čistilni 
akciji v organizaciji kranjskih tabornikov. 
V tokratni akciji je v naši KS sodelova-
lo največ mladih ljudi do sedaj. Bili so 
očiščeni garažni jaški, s skupnimi močmi 
smo na novo pobarvali ograjo ob podho-
du Ceste Rudija Šelige ter uredili pešče-
no igrišče. Najlepša hvala gre tudi tokrat 
članom Balinarskega kluba bratov Smuk, 
ki so ponovno opravili najtežja dela ter 
nudili svoje prostore za pogostitev vseh 
udeležencev čistilne akcije.

Naj nas podobne akcije povezujejo tudi 
v prihodnje ter puščajo za seboj lepe in 
koristne rezultate.

V soboto, 27. maja praznujemo naš 
krajevni praznik. Že tretje leto ga 
pripravljamo v obliki festivala za vse 
generacije. Pridite, veselo bo!

Foto: Fotomorgana

Tina Žalec Centa
Predsednica KS bratov Smuk
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Špela, zakaj torte? 
Ali je slaščičarstvo tvoj hobi ali 
posel?

Že od otroštva rada pečem. Vedno sem 
bila zraven, ko je moja stara mama 
pekla torte. V osnovni šoli sem vedno, 
ko sem prišla domov iz šole, spraševala 
mami, če lahko kaj spečem in tako sem 
začela pečt. Vmes sem malo nehala, a 
ko sem dobila otroke sem zopet začela, 
s prvo tortico, potem sem odkrila tičino 
maso in začela izdelovat iz nje različne 
figurice in tako se je začelo. Najprej 
sem pekla torte za moje prijatelje, 
sorodnike. To je trajalo kar nekaj časa, 
preden sem začela razmišljat, ali bi 
lahko od peke tort tudi živela. S partner-
jem sva razmislila in naredila načrt za 
podjetje. In tako je moj hobi postal tudi 
moj posel. In res rada to delam, uživam 
v ustvarjanju in peki tort vseh vrst.

Koliko časa že pečeš torte in koliko 
časa že ustvarjaš v naši soseski?

Za hčerkih prvi rojstni dan sem spekla 
torto iz tičino mase s figuricami, to je 
bilo pred nekaj več kot petimi leti. Torta 
je bila na temo džungle, gor so bili 
levček, povodni konj, zebra in slonček. 
Potem sem ustvarjala torte za moje 
domače, med njimi vlakca Tomažka, ki 
bil zelo popularen. Dve leti sem imela 
najprej popoldanski s.p., zdaj pa sem 
že več kot dve leti na svojem in ustvar-
jam v tej majhni slaščičarski delavnici 
na Planini 2.

Katere torte najraje ustvarjaš?

Najraje pečem otroške torte, ker sem 
tudi sama en velik otrok. In oblikovane 
torte, ki mi predstavljajo izziv. Take so 
recimo nekatere, ki sem jih že spek-
la, to so avto, fotoaparat, orgle. Rada 
delam tudi večje figure iz modelirne 
čokolade, ustvarjam z »Airbrush-em« in 
vesela sem novih izzivov.

Foto: Špela Peternelj

špela peternelj: peKa tort je njena StraSt že od otroštva

V tej številki predstavljamo Špelo Peternelj, ki v majhni slaščičarski delavnici 
ob vstopu v našo sosesko nasproti prostorov naše krajevne skupnosti ustvarja 
sladke dobrote, od umetniških tortic, sveže pečenih piškotov in drugih sladkih 
in zdravih pregreh.
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Ustvarjaš neverjetne figure, ki izgle-
dajo tako pristno, da se zdijo pravl-
jični junaki kot resnišni. 
Je to nadarjenost ali veliko trdega 
dela, da so figure tako resnišne?

Občutek za oblikovanje figur sem 
odkrila šele kasneje. V risanju nisem 
tako močna, zato pa zelo lepo riše moj 
oče. Vendar sem sčasoma našla v sebi 
ta občutek za oblikovanje in se trudim, 
da sem pri tem zelo natančna, da figure 
res zaživijo. Če je Nodi, potem mora 
biti tudi figura na torti Nodi in ne samo 
fantek s kapo, ali pa vlakec Tomažek in 
ne kar en vlakec, pa veverica iz Ledene 
dobe, da so čimbolj resnični. Trudim se 
po svojih najboljših močeh, vem pa, da 
lahko naredim še več. Če ne poznam 
risanega junaka, si pogledam risanko in 
pri tem opazujem, kakšne so v risanki 
rože, drevesa, vse skupaj, da lahko vse 
vkomponiram v torto. Včasih mi izdela-
va figuric vzame tudi do 12 ur. Človeške 
figurice, pa naprimer tudi Maša in Med-
ved, Jagodka, Mia in Onchao in druge 
podobne figure so še posebej takšne, 
kjer oblikovanje traja dlje časa.

Bi torej lahko rekla, da so za peko 
torte potrebne dobre priprave?

Ja res je. Za oblikovano torto je treba 
najprej vse narisati, da dobimo pro-
porcionalno predstavo, kako velika bo 
torta in da so dimenzije prave in ne 
popačene, ter da jo priredimo na število 
kosov, ki jih potrebujemo. 

Potem je treba načrtovat, koliko 
biskvitov je treba spečt, da ni preveč 
odpadnega materiala, potem je treba 
predvidet, koliko kreme je treba naredit, 
da je ne bo preveč ali premalo. Po tem 
je potrebno biskvit še pravilno zrezat 
v obliko, ki jo potrebuješ in obmazat s 
kremo. Potem torto oblečem in začnem 
dodajati vse podrobnosti, od risanja 
majhnih črtic, številk, senčenja, do 
figuric. Polovico časa peke torte torej 
predstavlja načrtovanje. Če ni dobre 
osnove za torto, potem gre lahko hitro 
kaj narobe. To sem se naučila, ko sem 
delala mačka Murija, kjer sem si rekla, 
da bom že nekako. Na koncu sem 
porabila še enkrat več časa, da sem ga 
naredila, kot je treba, ker nism imela 
pravega načrta.

Katere so tvoje najljubše sestavine, 
s katerimi ustvarjaš?

Tičino (tudi sladkorna ali fondant) 
masa je super za oblikovanje raznora-
znih figuric. Z modelirno čokolado je 
mogoče narediti dobro osnovo, na 
katero nanašaš potem detajle, z masle-
no kremo se tudi lahko naredi dobre 
zadeve in še okusna je, saj jo delam po 
posebnem receptu. Tudi s čokoladnim 
ganachem se da delati dobre stvari. 
Delam tudi veliko z Airbrush-em, s kat-
erim se lahko delam čudeže in si hkrati 
poenostavim delo. 
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Ali se lahko s tvojimi tortami sladka-
mo tudi brez slabe vesti?

Ja, lahko. Uporabljam izključno sveže 
pripravljene kreme in sveže sestavine. 
Čokoladna torta je narejena iz več vrst 
izbranih čokolad, sadna iz svežega sad-
ja. Kreme sama kuham, niso iz praška. 
Tako je v vanilijini kremi pravi strok 
vanilije. Če stranke želijo lahko torto 
manj sladkam, kar je precej pogosto. Še 
več, lahko sploh ne uporabim sladkorja 
ampak nadomestke sladkorja v obliki 
naravnih sladil brez kalorij, ki so na 
osnovi eritritola. Namesto žitnih mok 
lahko uporabim druge sestavine, kot so 
mandljeva in kokosova moka. Tako so 
torte tudi brez glutena, so primerne za 
diabetike in tudi takšne, da ustrezajo 
LCHF diatam. Žal pa ne tudi za bolnike 
s celiakijo, saj nimam ločenega proiz-
vodnega obrata posebej za izdelke brez 
glutena. 

Koliko tort na teden povprečno 
spečeš?

Moj rekord je na vikend je 20 tort, to je 
bilo, ko sem bila v delavnici še sama. 
Zdaj imam pomoč, Uršo in Špelo in zdej 
ko nas je več, upam, da jih bomo lahko 
spekli še več.

Kaj lahko dobimo pri obisku tvoje 
slaščičarne oz. kaj vse ponujaš v svoji 
slaščičarski delavnici?

Ponujam torte po naročilu, to so lahko stan-
dardne okrogle torte s figuricami in drugimi 
okraski iz tičino mase ali čokolade. Lahko 
so zahtevne 3D strukture, v obliki raznih 
predmetov (avtomobili, zgradbe, čolni,… 
skoraj karkoli). Lahko pa tudi povsem pre-
proste torte, brez zahtevnega okraševanja. 
Tudi take, ki bi jih imeli za obiske ali za po 
nedeljskem kosilu, v velikosti za 10 kosov. 
Za tiste, ki ne marajo tičino mase, lahko tor-
to oblijem s čokolado ali švicarsko masle-
no kremo, tudi s smetano. Ponujamo tudi 
»cake-popse« oz. biskvitne lizike, princes 
krofke, različne piškote, mafine, navadne 
ali s kremo oz. »cup cakes« in kremšnite. 
Ob koncih tedna pa po novem ponujam 
tudi tortice na kos, vsak teden imamo drug 
okus. Ponujamo tudi LCHF tortice, ki so 
brez sladkorja in moke, za diabetike in 
občutljive na gluten.. Možnosti je veliko 
in ponudba je pestra. Zato bi rada vsem 
krajanom naše soseske sporočila, da naj se 
ne bojijo vprašat za ponudbo. Če se komu 
sprva zdi torta draga, je nekje verjetno 
zasledil zelo bogato okrašeno torto, z veliko 
zahtevnimi figuricami, ki jih lahko izdelujem 
tudi 2 dni. Lahko se naredi lepa, dobra in 
zdrava torta po njihovih željah z naravnimi 
sestavinami, torej vse v dogovoru z ogrom-
no možnostmi, različnih okusov, oblik in 
cenovnih razredov.  

Špelo lahko v njeni delavnici najdete 
vsak dan med tednom v dopoldanskih 
urah, v petkih do 17. ure in v soboto 
med 9.00 in 12. uro na Likozarjevi 29, v 
stavbi krajevne skupnosti.

           Špela je za vas dosegljiva na:
 Telefon: 031 343 181
 Ektronska pošta: info@torte-spela.si
 Spletna stran: www.torte-spela.si
 Facebook: @TorteSpela
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SKPD SVETI SAVA, KRANJ
Srbsko kulturno in prosvetno društvo „Sveti Sava“  je najstarejše srbsko društvo v 
Sloveniji. Ustanovljeno je leta 1990. Ima zgodovino pa tudi energijo, ki jo poskuša-
mo člani društva ohraniti. Ohraniti poskušamo tudi običaje in kulturo, ki so jo pred 
desetletji na območje Slovenije prinesli naši predniki. Prihajajo nove generacijo, ki 
se bodo le, če se bomo trudili vedeli kdo smo in kaj smo. Društvo je v preteklih le-
tih dosegalo uspehe in padce. S ponosom lahko gledamo v preteklost in povemo, 
da je bilo uspehov več. In uspehov se v prihodnosti tudi veselimo.

FOLKLORNA SEKCIJA
Folklorna dejavnost je bila od samega začetka delovanja društva poglavitna dejav-
nost. Imeli smo zelo uspešno prvo folklorno skupino, ki se je izkazala z številnimi 
uspešnimi nastopi doma in v tujini, pa tudi pridobljene nagrade in priznanja so 
priča o uspešnem delovanju folklorne sekcije. Sedaj zelo uspešno deluje folklorna 
sekcija veteranov, ki se lahko pohvali z uspešnimi nastopi doma in v tujini. Red-
no sodeluje in nastopa na srečanjih v organizaciji JSKD. V svoji sestavi folklorna 
sekcija ima tudi otroško skupino »Ringa raja«, od katere se pričakuje da bo nad-
aljevala u uspešnim delovanjem. Folklorna sekcija ima nekaj zelo dobrih odrskih 
postavitev in koreografij, kakor tudi potrebno število ljudskih noš za nastope. V 
okviru folklorne sekcije delujeta ženska in moška pevska skupina.

 

  

Folklorna sekcija veteranov Otroška skupina »Ringa raja«

Ženska pevska skupina Moška pevska skupina

  Foto in besedilo: SDKP Sveti Sava Kranj
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Literarna sekcija organi-
zira literarne večere, preko 
literarne sekcije smo objavili 
štiri zbirke poezije ter en 
roman. Dramska sekcija je 
imela dve dramski postavitvi 
z večkratnim ponovitvami.

 

LITERARNO DRAMSKA SEKCIJA

Gledališka predstava

ŠPORTNA SEKCIJA

V okviru društva delujeta športna in planinska sekcija.

  

Planinska sekcija Športna sekcija

SKPD Sveti Sava, Kranj
Kontakt telefoni:
Predsednik:            Miloš Milić
tel:                            00386 41 458 - 840
e-naslov:                  milic1950@gmail.com

Sekretar:                Dušan Jovanović
tel:                           00386 64 120 - 027
e-naslov:                  dule56@gmail.com

Računovodja:        Marija Lazović
tel:                           0038641 971 – 572
e-naslov:                  mija.lazovic@gmail.com

Nam. predsednika:   Slaviša Benić
tel:                          00386 40 369 – 377
e-naslov:                slavebenic@gmail.com

Blagajnik:              Milosav Banjac
Tel:                          00386 40 438 – 167
e-naslov:                 milosavbanjac3@gmail.com

9
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Makedonsko kulturno društvo Sv. Ciril in Metod iz Kranja je najbolj dejavno make-
donsko kulturno društvo v Sloveniji. Vanj prihaja vedno več mladih in izobraženih 
ljudi z željo po raziskovanju in ohranjanju svoje makedonske identitete.
Društvo se letno kot organizator ali gost predstavi na več kot 40 prireditvah v Slo-
veniji, Makedoniji in v drugih evropskih državah. V okviru društva deluje več sekcij, 
v katerih se negujejo makedonski jezik, folklora, ljudsko petje, literatura in likovna 
umetnost. O rezultatih delovanja pričajo številna priznanja in povabila za nastope na 
kulturnih prireditvah. Aktivno sodelujejo pri ustvarjanju kulturnih dogodkov v Kranju 
in tako prispevajo h kulturni barvitosti gorenjske prestolnice. Vse manifestacije, ki jih 
organizira makedonska skupnost v Kranju, se izvajajo v Makedonskem kulturnem 
centru. Vsako leto tradicionalno zadnji teden v maju organizirajo Dneve Sv. Cirila in 
Metoda, ki sta njihova zaščitnika. 
Letošnji že 25. Dnevi Sv. Cirila in Metoda bodo potekali od 20. do 27. maja v 
Makedonskem kulturnem centru Sv. Cirila in Metoda v Kranju.

Makedonsko kulturno društvo Sv. Ciril in Metod iz Kranja, ima poleg odrasle folk-
lorne skupine tudi otroško folklorno skupino, ki je začela s plesom septembra 2010. 
Otroško  folklorno skupino sestavlja 15 deklic in 6 dečkov kateri so stari od 6 do 
16 let. Na letošnjem praznovanju krajevnega praznika Smukfest, ki bo potekalo 
27. maja na ploščadi pred OŠ Matije Čopa bo otroška folklorna skupina nastopila s 
plesom in glasbo. 
Mladi folkloristi imajo veliko željo se družiti, se naučiti čim več makedonske pesmic, 
kola (»ora«) in spletov. Poleg  tega pa se zelo veselijo nastopov, saj rade plešejo 
in nastopajo svojim staršem in navdušenemu občinstvu. Bučen aplavz  publike, jim 
vedno prikrade nasmeške na obraz. Mladi folkloristi se veselijo tako vsakega pov-
abila kot nastopa. Do sedaj so imeli tudi že veliko nastopov, in sicer nastopili so na 
veliko otroških prireditvah. 

Otroška folklorna skupina MKD Sv. Cirila in Metoda iz Kranja

MKD Sv. Ciril in Metod -  Kranj
Naslov: Savska cesta 34, 4000 Kranj
Telefon: 040 572 785
e-pošta: mkd.kranj@gmail.com

Obiščete jih lahko tudi na njihovi spletni 
strani: www.mkd-kim.si.
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 oKraševanje božičnega dreveSa

Na praznični 6. december lanskega leta smo se zbrali pri okraševanju 
naše soseske. Okraske, ki smo jih izdelovali ves november smo skupaj 
in s pomočjo podjetja Vigred obesili na naše božično drevo, ki je v poznih 
popoldanskih urah zasijalo v prazničnih lučeh. 

Najmlajši so z okraski zavili v praznično preobleko ograjo balinarskega 
kluba bratov Smuk z zvončki in pisanimi rožicami. 

Okraševanje smo dopolnili z druženjem krajanov v prazničnem vzdušju in 
ob sproščenem pogovoru, toplih napitkih in sladkim dobrotam. 

Ob tem bi se želeli zahvaliti vsem krajanom, ki so pomagali obešati in izde-
lovati okraske, otrokom iz Vrtca Čenča iz Kranja in Društvu paraplegikov 
Gorenjske. Prav tako gre zahvala ekipi Medgeneracijskega Centra Kranj in 
Otroškega stolpa Pungert za organizacijo delavnic in vso pomoč. 

Upamo, da vam je praznično drevo in okrasitev naše soseske polepšala 
praznični december.
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V soboto 25. marca 2017 je v naši krajevni skupnosti potekala Čistilna akcija 
2017 – Očistimo Kranj, ki jo tradicionalno organizira Zveza tabornikov občine 
Kranj.

Letošnje leto smo:
- očistili jaške v garažnih hišah,
- očistili odbojkarsko igrišče na mivki,
- prenovili ograjo nad podhodom do trgovine Spar. 

Soorganizatorji letošje akcije v naši soseski so bili Pisarna prenove soseske 
Planina, Balinarsko društvo bratov Smuk, med prostovoljci in pomagači pa 
še okoli 20 krajanov, med njimi veliko mladih, ki se jim najlepše zahvaljuje-
mo za ves trud in vnemo.

Kmalu zopet ponovimo!

čiStilna aKCija 2017

Čiščenje garažnih jaškov, 
ki so jih čistili prostovoljci 
Balinarskega društva bratov 
Smuk.
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Obnova in barvanje ograje 
podhoda do trgovine Spar.

poKanja se bojim

V prazničnem decembrskem času smo v krajevni skupnosti izvedli akcijo ozaveščan-
ja prebivalcev naše soseske o učinku in posledicah pirotehničnih sredstev, predvsem 
tistih, ki imajo za glavni učinek pok na domače živali v naši soseski. Veliko psov in 
mačk se namreč pokanja zelo boji in je tako za njih obdobje decemberskega prazno-
vanja ravno zaradi petard zelo stresno. 
Zato smo na več delih soseske obesili plakate s pasjimi piškoti, katerih namen je bil 
preprečiti vsaj kakšen pok petarde in posladek za naše pasje prijatelje. 
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V razredu smo dobili novega sošolca. Prišel je iz Makedonije, ime mu je 
Adam. Do Adama se lepo obnašamo in se ne norčujemo iz njegovega jezika. 
Z njim se tudi igramo. V našem razredu so otroci različnih ver. Erjona je že od 
drugega razreda v Sloveniji in tudi njo smo lepo sprejeli. Med seboj se spoštu-
jemo in si pomagamo. Spodbujamo drug drugega in si sposojamo stvari.
Kalina, Maksim Vid, Peter, Adil, 4. b

učenCi So raZMišljali o tujCiH in o SprejeManju drugačnoSti

Nestrpnost do tujcev se dogaja velikokrat in povsod. To se dogaja v razredu, 
na cesti, na igrišču. Mislimo, da se to ne bi smelo dogajati. Ko pride človek v 
zanj tujo deželo, ga je potrebno lepo sprejeti in mu dati čas, da se navadi na 
drugačno življenje.
Taša, Nik, Din, Damjana, 4. b

Vsak mora biti ponosen na svoj narod in jezik. Ni se lepo norčevati iz drugih 
ljudi. V razredu se razlikujemo po narodnosti. Če nekdo nekaj ne razume, mu 
pomagamo. Do tujcev je lepo biti spoštljiv. 
Lara, Nika, Anđela, 4. b

podariMo naSMeH

V torek, 28. marca 2017 je v 
večnamenskem prostoru šole 
potekala prireditev ob prazno-
vanju pomladi z naslovom “Po-
darimo nasmeh”. Na prireditvi 
so nastopili številni učenci naše 
šole pod mentorstvom naših 
učiteljev. 

Foto: OŠ Matije Čopa
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             Življenje je včasih težko, 
 

     a poišči svetlo stran. 

     Če razmišljal boš z razumom,  

     zlat bo vsak tvoj dan.   

 
         (Mia Jočić, 7. a) 

         
       Življenje je resna stvar,

      včasih pa hecna in luštna.

      V življenju je lepo, ko te objame ljubezen,

       takrat ne ostaneš več trezen.

 
       (Taja Ruparčič, 7. c)

drobtiniCi

zbiralna aKcija starega papirja

V torek, 23. 5. in v sredo 24. 5. 2017 bomo drugič v tem šolskem letu zbirali star 
papir. Papir boste lahko oddali v zabojnik na parkirišču v torek od 7.00 do 8.30 ure 
ter od 12.00 do 16.00 ure,  v sredo pa od 7.00 do 8.30 ure in od 12.00 do 14.00 ure. 

Dežurni učitelj ob zabojniku bo v seznamu označil učence, ki boste prinesli papir ter 
zapisal približno količino oddanega papirja.

Na ta način bomo vsi skupaj poskrbeli ne samo za čistejše okolje, temveč tudi za 
nekaj denarja, ki ga bomo namenili v šolski sklad.
Pričakujemo, da se bodo na zbiralno akcijo v čim večjem številu odzvali devetošolci, 
saj bomo denar namenili tudi za njihovo zaključno ekskurzijo.
Vsem že vnaprej iskrena hvala!

V primeru dežja akcija odpade in vas bomo obvestili o novem datumu!
Šolska skupnost

15
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Zaprtje Krožne intervenCijSKe poti na naSlovu liKoZarjeva 23
Etažni lastniki na naslovih Likozarjeva ulica 23, 25 in 27 so na zborih etažnih lastnikov, 
ki jih je sklical Domplan d. d. kot upravnik stavb in so potekali v januarju in februarju 
2017, sprejeli sklepe o zapori krožne intervencijske poti na Likozarjevi 23. 

Etažni lastniki so z večino glasov po solastniških deležih sprejeli sklep, da se na Mest-
no občino Kranj poda pobudo, da se zaradi povzročanja nevarnosti za najranljivejše 
udeležence v prometu in prebivalce, ki živijo na naslovu Likozarjeva ulica 23, 25 in 27, 
krožna (intervencijska) pot, ki poteka ob otroškem igrišču in mimo objektov Likozarje-
va ulica 23, 25 in 27 zapre s cvetličnimi koriti in s tem onemogoči krožna vožnja in 
parkiranje vozil na tem območju. Temu primerno bo potrebno prilagoditi tudi prometno 
signalizacijo.

Urad za gospodarstvo in GJS na Mestni občini Kranj se s predlogom zapore poti pri ob-
jektu na naslovu Likozarjeva ulica 23 strinja, pri čemer bo potrebno ustrezno prilagodili 
tudi prometno signalizacijo na obeh sedanjih uvozih s parkirišča ob Cesti Rudija Šeliga.  
Uradu za gospodarstvo in GJS bo izdal odločbo o novi prometni ureditvi.

Krajevna skupnost je po sprejemu sklepa na zborih etažnih lastnikov zaprosila za 
čimprejšnjo izdajo odločbe o novi prometni ureditvi, zaprtje poti s primernim cvetličnim 
koritom, ki bo onemogočal enostavno premikanje oz. umikanje in hkrati omogočal pre-
hod peščem in kolesarjem ter za prilagoditev prometne signalizacije na obeh sedanjih 
uvozih na krožno intervencijsko pot.

Terenski ogled s strani Mestne občine Kranj je bil že opravljen. Zadeva je v 
reševanju.

Lokacija novega prometnega režima, zapore na naslovu Likozarjeva 23



Zaprtje Krožne poti na uliCi lojZeta Hrovata

Etažni lastniki blokov na Ulici Lojzeta Hrovata so na zboru etažnih lastnikov stanovanj 
na naslovih Ulica Lojzeta Hrovata 1a, 1b, 1c in 3a, 3b konec leta 2015 sprejeli sklep o 
zapori krožne poti, ki je potekala mimo pošte, lekarne do Perutnine Ptuj in mimo vhodov 
blokov. Z zaporo krožne poti so želeli onemogočiti krožnjo vožnjo in preprečiti nevarno-
sti za najranljivejše skupine v prometu.

Na podlagi sprejetega sklepa so na Mestno občino Kranj podali pobudo, da se krožna 
pot zapre s cvetličnimi koriti in s tem onemogoči krožna vožnja.

Zapora krožne poti je bila v začetku tega leta tudi realizirana.

Lokacija novega prometnega režima, zapore na ulici Lojzeta Hrovata pri 
novih blokih.

nov preHod Za pešCe pri planetu tuš

V mesecu maju je bil izgradnjen dolgo 
pričakovan  prehod za pešce in kolesarje pri 
Planet Tušu.

Dolgo pričakovani prehod čez državno cesto, 
ki beleži slabih 20.000 vozil dnevno, bo ure-
jen še pred poletjem. Poleg novega prehoda 
za pešce so dograjene tudi površine za pešce 
(pločnik in čakališče) na levi strani v celoti 
in deloma na desni strani ceste, prav tako je 
urejena tudi ustrezna osvetlitev. 
Nevarne situacije, ki na tem odseku niso 
redkost, so bile namreč doslej predvsem pos-
ledica prehajanja pešcev in kolesarjev prek 
regionalne ceste in pa neprilagojene hitrosti 
vozil. 

17

Tako je bilo v obdobju 2006 2015 na tem 
odseku 29 prometnih nesreč, v katerih so bili 
udeleženi tudi kolesarji.

Foto in besedilo: MOK
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znaKi

V nekdanji cvetličarni Vijolica na 
Juleta Gabrovška 2 je sedaj nova 
slaščičarna Mouse. Na začetku 
ulice že dlje pogrešamo 2 prometna 
znaka, ki ju je odstranil nepridiprav, in 
sicer STOP znak ter SLEPA ULICA. 
Fiksirati bi bilo treba tudi znak PRE-
POVEDANO ZA VES PROMET na 
drugi strani objekta, ki lahko pade na 
kakšnega otroka ali pešča. Prosimo, 
da to posredujete ustrezni službi, ki 
v KS skrbi za postavljanje prometnih 
znakov. Ulica J. Gabrovška je vse bolj 
prometna, slaščičarno bodo obiskovali 
tudi otroci in starejši krajani, zato skrb 
za ustrezno prometno varnost nikakor 
ni odveč.

Alojzij Boc 

Krajevna skupnost je prejeto pobudo 
za ureditev signalizacije na tej lokaciji 
posredovala pristojnim službam na 
Mestni občini Kranj na Urad za gos-
podarstvo in GJS, kjer so ukrepali in 
uredili primerno signalizacijo.

pobuda: doStop Za invalide in 
otroKe

Najlepša hvala za posredovanje, pro-
metno signalizacijo so takoj uredili.
 
Imam pa še en predlog. V Tušu sem 
povprašal, zakaj invalidi z vozički ter 
starši z otroškimi vozički nimajo ure-
jenega dostopa do Tušovega centra 
oz. kina – odgovorili so mi, da zeml-
jišče ob pločnikih ni njihovo.

Skratka, bilo bi super, če bi na prim-
ernih mestih s pločnikov pred Tušem 
na Planini odstranili robnike. Sedaj 
se namreč invalidi kot tudi starši z 
otroškimi vozički iščejo svoje mesto 
kar med avtomobili in vozijo na oz. s 
parkirišča pred trgovskim centrom.

Morda bi težavo lahko odpravili vsaj 
takrat, ko bo zgrajen Eurospin po-
leg Tuša, kjer prav tako ne bi smeli 
pozabiti na neoviran dostop za inval-
idne osebe in otroke.

Alojzij Boc 

Krajevna skupnost je prejeto pobudo 
posredovala pristojnim službam na 
Mestni občini Kranj na Urad za gospo-
darstvo in GJS, kjer so odgovorili:
“Površine za pešce in kolesarje na 
tem območju so na podlagi pobude 
Društva Sonček in župana že v 
obravnavi. Ureditev klančin je predvi-
dena to pomlad.”

Vsem, ki kakorkoli s svojimi pobudami, pripombami tudi kritikami 
in pohvalami sodelujete pri tem, da se kakšna stvar v naši soseski 
popravi na bolje, se zahvaljujemo. Vabimo vas k sodelovanju tudi v 
prihodnje.

Vaša KS
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pobuda: KoličKi Za Zaščito 
zelenic

Krajan nas je obvestil, da za bloki na nasl-
ovu Jaka Platiše 1-3-5 že leto ali dve ležijo 
podrti količki, ki naj bi preprečevali vožnjo z 
avtomobili po travi. 
Zaprosil je, da se količke postavi nazaj ali 
pa naj se jih odstrani.

Krajevna skupnost je pobudo posredovala 
pristojnim službam na Mestni občini Kranj, 
da se zadeva preveri in primerno uredi. Na 
občini so nam obljubili, da si bodo ogledali 
stanje in ukrepali v skladu z ugotovitvami.

vprašanje: KolesarsKa steza

Krajan nam je posredoval vprašanje glede 
kolesarske steze ob Cesti Rudija Šelige je 
kolesarska steza. Ali je ta steza dvosmerna 
ali samo v smeri proti Tušu. Na tej stezi je 
videl policista, ki se je peljal s kolesom v 
smeri proti zahodu.
Ker še ni dobil odgovora s strani občine, ga 
je zanimalo če kdo sploh pregleduje njihova 
vprašanja postavljena na Kr povej in zakaj 
tako dolgo ni odgovora.

Krajevna skupnost je na občini zaprosila za 
odgovor na vprašanje krajana, na katerega 
še ni dobil odgovora. Iz občine so po našem 
pozivu poslali odgovor: 
“Na severni strani ceste je urejena kole-
sarska steza za vožnjo proti zahodu, na 
južni strani pa za vožnjo kolesarjev proti 
vzhodu (Tušu). Ob površini za kolesarje na 
južni strani ceste je še hodnik za pešce, ki 
ga ti lahko uporabljajo v obeh smereh.”

Naš krajan je dodatno pojasnil, da gre za 
odsek Ceste Rudija Šelige med Cesto Jaka 
Platiše in Likozarjevo ulico, kjer je samo ena 
kolesarska steza ob hodniku za pešce in ne 
gre za odsek Ceste Rudija Šelige od kro-
žišča s  Cesto Jaka Platiše proti Tušu, kjer 
pa prometna ureditev po njegovem mnenju 
ni sporna. 

Zaprosil je, da se odgovor objavi tudi na 
spletnem portalu Kr povej in priložil fo-
tografijo odseka.

Odgovor MOK: 
»Glede na širino kolesarske steze in pro-
metno signalizacijo je kolesarka steza en-
osmerna za vožnjo v smeri od Likozarjeve 
ulice proti cesti Jaka Platiše.«

pobuda: defibrilator

Krajan je izrazil zadovoljstvo, da smo tudi v 
naši KS dobili defibrilator. Hkrati pa je pred-
lagal, da bi bilo dobro, da bi se o tem, kako 
priti do njega in ga uporabiti napisalo nekaj 
tudi v biltenu KS. Poleg tega je predlagal, da 
bi tako, kot v nekaterih drugih občinah tudi 
v naši KS, ki ima veliko občanov, naredilo 
usposabljanje za uporabo defibrilatorja in 
vzporedno tudi oživljanja, saj bi to krajanom 
lahko še kdaj prišlo prav. 

Krajanu smo na krajevni skupnosti pojasnili, 
da so bile v decembrski številki biltena že 
vsebovane informacije o namestitni defibri-
latorja in tudi o lokaciji defibrilatorja. 
Na njegovo pobudo pa smo se s podjet-
jem, ki je namestilo defibrilator dogov-
orili, da bo izvedlo usposabljanje ozi-
roma tečaj uporabe defibrilatorja, ki bo 
potekalo v torek, 13. junija 2017 ob 17. 
uri v dvorani Osnovne šole Matije Čopa. 
Tečaj bo vodil Matej Kristan iz reševalne 
postaje Radovljica.

19
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tečaj teMeljniH poStopKov oživljanja Z 
uporabo avtoMatSKega defibrilatorja

V sodelovanju z ekipo iHELP in Osnovno šolo Matije Čopa, bo 
v torek 13. junija ob 17.00 uri v dvorani Osnovne šole Matije 
Čopa organiziran brezplačni tečaj temeljnih postopkov oživljanja 
z uporabo avtomatskega defibrilatorja v Krajevni skupnosti bratov 
Smuk.

Predstavljena bo aplikacija iHELP in praktični prikaz oživljanja na 
lutkah in uporaba defibrilatorja.

Vsak obiskovalec tečaja dobi še:
- iHELP zdravstveno kartico; 
- iHELP mobilno aplikacijonadgrdnja PREMIUM paket Varnost 300;
- iHELP DINERS Club kreditno / plačilno kartico;
- iHELP popuste od njihovih poslovnih partnerjev.

Tečaj bo vodil Matej Kristan iz reševalne postaje Radovljica.

Zaželjene so predhodne prijave na ks.bratovsmuk@gmail.com ali 
na telefon 040 807 406 (Manja).
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KONEC JE BLIZU

Župnik in nuna stojita ob vaški ces-
ti in zabijata v tla tablo z napisom: 
“Konec je blizu! Obrnite se, dokler še 
ni prepozno!”

Mimo pridrvi avto, voznik skozi okno 
zavpije: 
“Pustita ljudi pri miru, vidva, verska 
fanatika!”

Čez nekaj trenutkov se zasliši cviljen-
je zavor in nato glasen pljusk.
Nuna se obrne k župniku: 
“Ali misliš, da ne bi bilo bolje, če bi 
preprosto napisala: “most je podrt?”

FACEBOOK

Babica se je na smrtni postelji pogov-
arjala z vnukinjo:
“Stara sem in lahko vsako minuto 
umrem in zato bi rada, da ti podedu-
ješ mojo farmo, na kateri je vila, trak-
tor, kmečka hiša, nekaj glav živine in 
22,389,420.00 dolarjev, ... za vse to 
sem zelo garala.” 
“Wow”, vzklikne vnukinja. 
“Hvala babi, saj sploh nisem vedela, 
da imaš farmo in vse to bogastvo. 
Kje pa je?” 

Babica pogleda vnukinjo in reče:”Na 
Facebooku!”

DIAGNOZA

Bolnik pride k zdravniku. 
Ta ga preiskuje do onemoglosti, na 
koncu pa reče: “Ne morem in ne 
morem odkriti kaj vam je, ampak mis-
lim, da je kriva pijača.”
Pacient odgovori: “Nič hudega, bom 
pa prišel, ko boste trezni.”

MAJHNOST

Trije fantje se pogovarjajo o svojih 
očetih.
Prvi reče: “Moj oče je tako majhen, 
da lahko stoji pod mizo.”
Drugi reče: “Moj oči lahko stoji pod 
stolom.”
Tretji je zaskrbljen, nato reče: “Moj 
oče se je pa poškodoval, ko je bor-
ovnice nabiral. Je z lestve padel.”

BOLHE

Kužek vohlja čevlje fine dame. Dama 
ga opazi in zavrešči: 
“Da mi takoj odpeljete to ščene! Bol-
he kar skačejo po moji nogi!” 

“Pridi Repek, gospa ima bolhe!”

IGRAČA

Možakar je prišel k psihiatru in prosil 
za pomoč: 
“Moj tast postaja senilen. Cel dan 
sedi v banji in se igra z gumijastim 
krokodilčkom.” “
Pa mu pustite to zadovoljstvo!” je 
svetoval psihiater. 

“To pa ne! Krokodilček je moj!”
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Zadnja plat

Ko pride pomlad, krajani naše krajevne skupnosti poskrbite za lepe zasaditve in okrasitve pred 
vhodi v bloke in na zelenicah ob blokih. Zato je tokratna zadnja plat namenjena foto utrinkom 
majskega utripa in zasaditev v naši soseski. Hvala, ker skrbite za urejenost naše soseske!
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