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Glavna in odgovorna urednica
Manja Zorko

Urednik fotografije in oblikovalec
Andraž Muljevec

Pisci prispevkov
Manja Zorko, Tina Žalec Centa

Strip
Manja Zorko

Križanka
Zdravko Kovač - Koki

Naslov uredništva
ks.bratovsmuk@gmail.com

Izdajatelj
Krajevna skupnost

Bratov Smuk
Likozarjeva 29

4000 Kranj

Grafična priprava
Fotomorgana

Andraž Muljevec, s.p.
Lojzeta Hrovata 9

4000 Kranj
and@fotomorgana.si

Tisk
Tiskarna GTO Košir, Zg. Bitnje

Naklada: 1400 izvodov

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, Likozarjeva 29, 

4000 Kranj.

Tokratna številka biltena prinaša informacije 
o tem, kdo vse skrbi za urejenost in infras-

trukturo naše krajevne skupnosti. Tako boste 
lahko vedno imeli pri roki prave številke in 

naslove na koga se lahko obrnete, ko boste v 
bloku ali naselju opazili kakšen problem. Še 
vedno smo za vaše pobude na voljo tudi na 

krajevni skupnosti. 
Velik del biltena vsebuje tudi informacije o 

načrtovani celostni prenovi soseske Planina, 
ki se je začela v zimskih mesecih in smo se 
v pomladnih mesecih lahko udeležili prvih 

aktivnosti. 
Posebnost te številke je tokratni obraz naše 
krajevne skupnosti, kuharski mojster Karim 

Merdjadi, sodnik v oddaji Masterchef.

Vabljeni k prebiranju.

Manja Zorko, glavna urednica

KOLOFON



3

stran 4  SPOROČILA VODSTVA KS

stran 5  OBRAZI NAŠE KS: Karim Merdjadi

ORGANIZACIJE NAŠE KS: 
stran 7  Likovna skupina KD Sava Kranj

NOVIČKE IZ NAŠE KS
stran 8 Čistilna akcija Kranj ni več usran
stran 9 -14 Prenova soseske Planina

POBUDE IN VPRAŠANJA KRAJANOV
stran 15 Margolana

OBVESTILA IN INFORMACIJE
stran 16 Kdo skrbi za urejenost in infrastrukturo                   
naše krajevne skupnosti
stran 19 Seznam upravnikov večstanovanjskih 
stavb

NAPOVEDUJEMO
stran 20  Smukfest 2016

RAZVEDRILO
stran 22 Križanka
stran 23 Strip Ples v dežju

KAZALO



4

Sp
or

oč
ilo

 v
od

st
va

 K
S Drage sokrajanke in 

sokrajani.

Pred enim letom smo se odločili, da 
bomo praznovanje krajevnega 
praznika naredili nekoliko drugače. 
Prestavili smo lokacijo osrednjega 
prireditvenega prostora na ploščad 
OŠ Matije Čopa, ki tako dobi podobo 
‘dnevne sobe’ naše krajevne 
skupnosti. Praznovanje smo 
poimenovali SMUKFEST. 

Praznik KS Bratov Smuk je sicer 29. 
6., vendar pa letos praznovanje orga-
niziramo nekoliko prej in sicer v 
soboto 11. junija.

Potrudili smo se in naredili program 
tako, da bo vsak našel nekaj zase. 

Skozi cel dan bodo različne otroške 
ustvarjalne delavnice, otroško 
gledališče, pekli bomo palačinke, 
videli bomo nastope kulturnih 
društev, ponovno bodo z nami člani 
Društva paraplegikov Gorenjske s 
košarko, odvijal se bo turnir trojk v 
odbojki na mivki ‘ Plana open 2016’, 
balinarsko tekmovanje in tekmovanje 
v prstometu. 

Za vas smo dosegljivi preko:

Telefonske številke: 070 479 215 (predsednica KS)
E-naslova: ks.bratovsmuk@gmail.com

Facebook: Krajevna skupnost Bratov Smuk
Spletna stran: www.bratov-smuk.si

Poskrbljeno bo tudi za bogat 
glasbeni program z zaključnim 
koncertom skupine Made in 
Yugoslavija. Vse podrobnosti 
programa boste našli na naslednjih 
straneh biltena.

Upam, da se vidimo v čimvečjem 
številu, ob tej priložnosti pa vsem 
otrokom želim še prijetne, 
sproščujoče in vesele poletne 
počitnice.

Tina Žalec Centa
Predsednica KS Bratov Smuk
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Karim Merdjadi: Kuharski mojster iz Planine

V tokratni številki se je povsem nenaključno med obrazi naše krajevne 
skupnosti znašel kuharski mojster Karim Merdjadi, specialist sladic, ki ga je 
kuhanje navduševalo že v otroških letih. Marsikdo med nami ga pozna kot 
sodnika oddaje MasterChef na Pop TV, ki ima rad preproste, a dobro prip-
ravljene jedi. Človek, ki je kuhal za najuglednejše goste pa je tudi naš sosed, 
sokrajan iz ulice Tuga Vidmarja. Zaupal nam je, od kod njegova ljubezen 
do kuhanja in po čem najpogosteje zadiši iz njegovega stanovanja. 

fotografija: arhiv POP TV
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Kakšna je vaša zgodba in od kod ljubezen do kuhanja?
Ljubezen do kuhanja prihaja od moje babice in iz časov, ko smo živeli v Alžiru. 
Imel sem priložnost spoznati nove okuse, nove začimbe in seveda novo kulturo.

Kaj vas je pripeljalo na Planino?
Na Planino smo se preselili leta 1981, ko smo se vrnili iz Alžira. Lahko rečem, da 
sem otrok Planine. Tukaj sem odraščal, hodil v šolo…………

Po čem najpogosteje zadiši iz vašega stanovanja?
Po dobri hrani. To se vidi tudi na meni.

Ali bomo vaše makrone in druge sladice kdaj okušali tudi na kranski kuhni? 
Kje v Kranju lahko najdemo vaše slaščice?
Naše Macaronse in druge sladice se že da okušati na Kranski kuhni. Prisotni smo 
vsakič, če je le čas. Naše Macaronse najdete v novo odprti delikatesi Figa v centru 
mesta in v Kavarnici v Obi centru.

Če bi pripravljali makron “Plana” (Planina), kakšne okuse bi izbrali?
Verjetno bi izbral mešanico okusov, takšno, ki bi predstavljala vse kulture, ki so 
prisotne na Planini.
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fotografija: arhiv POP TV
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Likovna skupina KD Sava Kranj

Likovna skupina KD SAVA KRANJ 
s sedežem društva na Škofjeloški 6 v 
Kranju, deluje že več kot 30 let in šteje 
8 članov. Kar nekaj njihovih članov 
prihaja iz KS Bratov Smuk in Planina, 
zato bi se vam radi predstavili. 

Trudijo se, da risbe postanejo umet-
niški izdelek, da se čim bolj približajo 
naravi in človeškim odnosom. 

Radi sodelujejo s šolami, vrtci in z
medgeneracijskimi centri v Kranju in 
okolici. Imeli so nešteto skupinskih 
in posameznih razstav, sodelujejo 
z drugimi društvi po Sloveniji in v 
tujini. Trenutno skupino vodi Izidor 
Vrhovnik.  Skupina je prejela malo 

Prešernovo plaketo MO Kranj. 
Predstavljajo se s slikami s splošno 
tematiko, kot so krajine, tihožitja, 
arhitektura in figura.

Člani skupine so:
Branko Škofic, Joža Valenčič, Stane 
Kristan, Zdravko Purgar, Marjan 
Burja, Slavka Štirn, Lojze Štirn in 
predsednik likovne skupine KD Sava 
Kranj, Izidor Vrhovnik.

Kontakt: 
svrhovnik@gmail.com 
(Izidor Vrhovnik)

Bi tudi vi radi predstavili svojo organizacijo/društvo ali aktivnosti 
v biltenu? Piši nam na ks.bratovsmuk@gmail.com.

Slikarska kolonija Konjšca 2013

Nasmejani Prešern 
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Čistilna akcija »Kranj ni več usran«
Že tradicionalno smo se tudi letos v 
naši krajevni skupnosti pridružili 
čistilni akciji OČISTIMO KRANJ 
2016 »Kranj ni več usran!«, ki jo je 
organizirala 
Zveza tabornikov občine Kranj, in je 
potekala v soboto 2. aprila 2016 po 
ulicah naše soseske.

Zbrali smo se na balinišču in po 
razdelitvi zaščitnih sredstev in vrečk 
za smeti pričeli s čiščenjem, kjer smo 
očistili tudi kritične točke v okolici 
naše soseske, kot je gozdiček ob poko-
pališču. Po uspešni akciji in polnimi 
vrečami odpadkov smo se okrepčali 
z golažem, ki so ga za nas skuhali 
taborniki.

Zahvaljujemo se vsem krajanom in 
krajankam, ki so sodelovali v akciji. 
S skupnimi močmi smo očistili naše 
lepo naselje in pokazali, da nam ni 
vseeno v kakšnem okolju živimo.

Zaslužena malica za vse sodelujoče v
 čistilni akciji v prostorih Balinarskega 

kluba KS BS

Čistilna akcija »Kranj ni več usran« na Planini 2
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Začelo se je z oblikovanjem in 
sprejetjem Trajnostne urbane strate-
gije Mestne občine Kranj 2030 (TUS). 
TUS je predpogoj države za črpanje 
evropskih sredstev v okviru kohezijske 
politike. Eden izmed ciljev in prioritet 
TUS-a je projekt Prenove in oživitve 
soseske Planina. 

V ta namen je MO Kranj v lanskem 
letu zagotovila sredstva za vzpostavitev 
Pisarne za prenovo in oživitev soseske 
Planina. 

V Pisarni sodelujejo strokovnjaki in 
prostovoljci-stanovalci različnih 
znanosti in ved - arhitekti, socialni 
delavci, sociologi, krajinski arhitekti, 
urbanisti, psihologi, okoljevarstveniki, 
antropologi, pedagogi, itd. 
Pisarna aktivno sodeluje še s petimi 
oddelki MO Kranj, štirimi krajevnimi
skupnostmi in z najmanj sedmimi 
vladnimi ter nevladnimi organizacijami.

Na začetku delovanja se je zasnoval 
koncept, kako raziskati potrebe in 
želje prebivalcev soseske. Cilj Pisarne je 
bil, da v raziskavo potreb in predlogov 
vključimo čim večje število prebivalcev 
soseske ter da se zagotovi njihovo 
aktivno vključevanje. 

V ta namen se je organiziralo dve 
anketi (spletno in tiskano) o 
kakovosti bivanja v soseski in o 
potrebah po podzemnih garažah. Vrnilo 
se je 400 izpolnjenih anket. Po soseski 
so se postavili večje plakate, na katere so 
lahko prebivalci napisali kakršne koli 
informacije, ki so pomembne za 

prihodnji razvoj soseske. 

Sledila je organizacija Zbora 
prebivalcev Planine, na katerem se je 
odprla interaktivna razstava o poteku 
gradnje in razvoja soseske. 
Nadaljevalo se je z organizacijo 
sklopa osmih delavnic, kjer so 
stanovalci skupaj odkrivali izzive in 
iskali možne rešitve. Vsaka skupina je 
dobila priložnost in manjša finančna 
sredstva, da oblikuje in izvede projekt, s 
katerim so želeli opozoriti so-prebivalce 
soseske na dotični problem.

Razstava o poteku gradnje in razvoja 
soseske Planina, ki je bila na ogled v 

Kovačnici v februarju in marcu

Prenova in oživitev soseske Planina 
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V nadaljevanju se bo na podlagi vseh 
zbranih predlogov prebivalcev soseske 
oblikovalo vsebine oz. programe, ki 
bodo odgovarjali na potrebe čim 
večjega števila prebivalcev in hkrati zag-
otavljali njihovo aktivno vključevanje. 
Dozdajšen odziv prebivalcev Planine 
na projekt prenove in oživitve soseske, 
(tako glede rezultatov anket, plakatov in 
še posebno delavnic), se  zdi izjemen in 
zelo spodbuden!

Predstavitev skupin in projektov 
na delavnicah

Bolj kot so se udeleženci delavnic 
soočali z izzivi in iskali možne rešitve, 
bolj se je večala njihova odgovornost 
do javnih prostorov, do so-prebivalcev 
soseske, do soudeležencev v skupi-
ni, do predlaganih predlogov in ne 
nazadnje do oblikovanja skupnega 
mini projekta.

Prva skupina se je ukvarjala z 
vprašanjem Otroških igrišč. 

Po pregledu na terenu so ugotovili, da 
so otroška igrišča na Planini neena-
komerno razporejena, da ni večjih 
igrišč, da so obstoječa igrišča dotraja-
na in slabo vzdrževana ter da priman-
jkuje različnih tipov igral za različna 
starostna obdobja.

Njihovi predlogi so tako zajemali 
postavitev dodatnih, raznolikih
igral, večje otroško igrišče na Planini 
I, postavitev igral za otroke starejše od 
6 let ter postavitev manjših igralnih 

Eden izmed plakatov, na katere so lahko 
prebivalci napisali predloge, želje, pripombe, 
ali kakršnekoli druge informacije v zvezi s 
svojo sosesko.

Zbor prebivalcev Planine v Kovačnici
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otokov za mlajše otroke z enim/dvemi 
igrali. Preverjali so obstoječe lokacije in 
iskali primerne lokacije za nova igrišča.
V sklopu svojega mini projekta skupaj 
s skupino za šport, rekreacijo in med-
generacijsko povezovanje pripravljajo 
živopisan program za otroke, mlade in 
aktivne odrasle: otroške delavnice, 
zabavo z različnimi igrali, napihljiv grad 
in predstavitev makete otroških igrišč 
ob zbiranju predlogov za nova igrala, 
itd.

Druga skupina se je ukvarjala z 
vprašanjem Prometa. 

Njihovi predlogi so zajemali predvsem 
ureditev mirujočega prometa 
(nadgradnja obstoječih parkirnih hiš, 
povečanje parkirišča oz. nov parkirni 
prostor pod daljnovodom ob C. Jaka 
Platiše, parkirne garaže na različnih 
možnih lokacijah - npr. za stolpnicami, 
med vrtcema Mojca in Najdihojca, na 
Planini 3 pod obstoječim parkiriščem 
/ igriščem med Ul. Rudija Papeža in 
Lojzeta Hrovata), pa tudi ureditev 
enosmernega prometa, sprejem 
odloka o tovornih in dostavnih vozilih, 
odstranitev betonskih barier in njihova 
nadomestitev s preklopnimi 
stebrički, rumene oznake pred vho-
di v bloke (intervencijski dostop) ter 
odstranitev smetnjakov iz parkirnih 
prostorov.

Za svoj mini projekt so se odločili 
izvesti dodatno krajšo anketo o tem, 
koliko so ljudje pripravljeni prispevati 
za nove parkirne prostore oz. garaže, 
izvedli so obnovitev rumenih talnih 
oznak pred vhodi v blok in postavili 
cvetlično korito, ki preprečuje 

parkiranje na zelenici.

Tretja skupina se je ukvarjala z 
vprašanjem Varnosti. 

Njihovi predlogi za izboljšanje varnosti 
v soseski so naslednji: 

postavitev ovir proti divjanju 
mopedistov na ulicah Nikole Tesla in 
Gorenjskega odreda (ležeči policaji - 
grbine), postavitev varnostih kamer 
v pokritih skupnih garažah, ureditev 
neurejene razsvetljave na določenih 
parkiriščih, povečanje prisotnosti 
redarjev in policistov, odstranitev 
bivšega samskega doma Domplan, 
odstranitev oz. označitev ovir, ki so 
moteče za slepe in slabovidne, ureditev  
motečega odlagališča gradbenih 
odpadkov pri Tuš-u, gradnja podhoda 
ali nadhoda preko državne ceste med 
nakupovalnima centroma Qulandia in 
Tuš ter ureditev semaforskega križišča 
z namestitvijo smernih tablic za slepe 
in slabovidne, kar je hkrati tudi nji-
hov mini projekt - označitev kritičnih 
križišč z namestitvijo kovinskih tablic 
z brailovo pisavo, ki so nameščene na 
rumene zvočne naprave in slepim in 
slabovidnim prikazujejo smer prehoda 
za pešce.

Četrta skupina, ki se je poimenova-
la Zeleni “Planinci”, se je ukvarjala z 
vprašanjem Zelenic, vrtov, dreves in 
parkov.

Zavzemala se je za več urejenih zelenih 
površin znotraj soseske, kar vključuje 
več dreves, tudi sadnih (npr. stare 
slovenske sorte jablan), gredice 
(zeliščne, …), ureditev krožne pešpoti 
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skozi vse tri Planine, postavitev fon-
tan s pitno vodo, ureditev prostora za 
krmilnice za ptice, ograditev ekoloških 
otokov z mrežo, obraslo s plezalkami 
(cvetočimi, dišečimi) ter organizacijo 
dejavnosti za lokalno skupnost.

Za svoj mini projekt so si zadali oživitev 
zelenice na planini: na dveh delavnicah 
so stanovalci Planine pod vodstvom 
Tine Pernuš, u.d.i.k.a., iz društva za 
permakulturo Slovenije ter ob podpori 
Komunale Kranj in 
podjetja Flora d.o.o. uredili 
sadno-zeliščni vrtiček na zelenici pri 
Športni dvorani Planina, na 
katerem so zasadili lipo, šmarno hruši-
co, aronijo, jagodičevje ter zelišča.

Peta skupina se je ukvarjala z vprašan-
jem Športa, rekreacije in druženja.

Njihovi cilji oz. predlogi so postavitev 
dvorane za urbane športe na lokaci-
ji nekdanje Srednje trgovske šole, ki 
bi vključevala skejt, plezalno steno, 
večnamensko dvorano in bmx progo, 
organizacijo različnih tečajev in počit-
nic za najmlajše, izboljševanje sodelo-
vanja prebivalcev soseske - povezovanje, 
pomoč, organizacija medgeneracijskih 
dogodkov, plesov, rekreacije, ipd. ter 
izvedbo aktivnosti za starejše generacije 
(aktivno sodelovanje pri dejavnostih, 
povezovanje z 
medgeneracijskim centrom: organizaci-
ja izobraževanj, predavanj, druženja, 
igranje šaha, ipd.).

Skupaj s skupino za otroška igrišča za 
svoj mini projekt pripravljajo 
živopisan program za otroke, mlade 
in aktivne odrasle, med drugim tudi z 
izzivom na mini skakalnici za mlade in 
športnim poligonom za vse generacije.

Šesta skupina, skupina za gradnjo, 
objekte in urbano opremo, 

je ugotovila da je obstoječe stanje na 
področju urbane opreme na Planini 
slabo, urbana oprema je neusklajena in 
neenotna in dodatno degradira javni 
prostor.
Njihovi predlogi za izboljšanje stanja so 
bili:

- vzpostavitev enotne urbane opreme za 
vse soseske;

- zaščita javnih površin - funkcional-
na zemljišča naj bodo neposredno ob 
blokih;

- poziv lastnikom da uredijo svoje 
zapuščene prostore s predlogom 
spremembe namembnosti teh 
prostorov;

- dodatna urbana oprema: klopi, pitniki, 
table,...

Njihov mini projekt predstavlja idejna 
zasnova enotne urbane opreme (klopi, 
smetnjaki, table...) na lokaciji obstoječe 
poti od mestnega jedra mimo tržnice, 
otočka, Spar-a in trga Rivoli do trgovs-
kega centra.

delavnice Prenova Planine
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Nadgradnja parkirišč in namestitev videonadzornega sistem

Ureditev zaščitne ograje nad garažo C

Shema in lokacije ureditve urbanih vrtov na Planini 2

Prenova in oživitev soseske Planina 2 (KS BRATOV SMUK)
Skupina za promet in varnost sta na Planini 2 predlagali nadgradnjo obstoječega 
parkirišča ob cesti Rudija Šelige, namestitev varnostnih kamer v podzemnih ga-
ražah A, B in C, in namestitev zaščitne ograje nad garažo C.

Skupina za zelenice je predlagala ureditev urbanih vrtov ob igrišču za prostomet.
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Skupina za otroška igrišča je predlagala nadgradnjo in posodobitev otroških 
igrišč med bloki

Skupina za urbano opremo je predlagala enotno urbano opremo za celotno 
Planini. Pilotni projekt bi lahko bila povezovalna pot, ki poteka po poteh , ki jih 
stanovalci najbolj uporabljajo.

posodobitev otroških igrišč

Ureditev povezovalne poti

Prispevek je pripravil: Aleš Peternel
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Pobuda: Margolana

Krajan nas je lanskega julija opozoril na onesnaženje s plodovi drevesa margo-
lane na ulici Tuga Vidmarja, v delu leta, ko margolana obrodi plodove. Plodovi 
padajo na asfaltno površino, kjer se razletijo in razpočijo, njihov sok pa priva-
blja ose. O težavi nas je zopet obvestil  letos spomladi.

V KS smo pobudo za ureditev situacije posredovali na občino, kjer so težavo 
posredovali na Komunalo, od koder so nam sporočili, da bodo to območje v 
času zorenja margolane čistili vsak dan. Hkrati je bila s strani občine zadeva 
poslana v proučitev in reševanje inšpektoratu, ki naj bi uvedla ustrezne 
postopke, da se ta problem reši.

V KS bomo pristojne službe spomnili na zavezo, da se problem odpravi.

Vsem, ki se kakor koli s svojimi pobudami, pripombami tudi kritikami in 
pohvalami sodelovali pri tem, da se je kakšna stvar popravila na bolje, se zah-
valjujemo. Vabimo vas k sodelovanju tudi v prihodnje.
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1. Domplan d.d.
ULICA HIŠNA ŠTEVILKA
Ulica Cesta Jaka Platiše 1, 3, 5
Likozarjeva ulica 23, 25, 27
Ulica Juleta Gabrovška 19, 21, 23, 30, 32, 34
Ulica Lojzeta Hrovata 4B, 4C, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ulica Rudija Papeža 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 30, 32, 34
Ulica Tuga Vidmarja 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15

Upravljanje stavb
Seznam in kontakti upravnikov stanovanjskih blokov:

19

Kontaktni podatki:
Bleiwesova c. 14, 4000 Kranj

Telefon: 04/20 68 700
e-naslov: domplan@domplan.si

Kontaktni podatki:
Koroška cesta 2, 4000 Kranj 

Telefon: 04 / 236 73 73
e-naslov: info@fesst.si

Mojca Jagodic
Telefon: 04/20 68 762
Mobilni telefon: 051 319 651
E-naslov: mojca.jagodic@domplan.si

Rok Bobnar 
Telefon: 030 302 015
e-naslov: rok.bobnar@fesst.si

Peter Sušnik
Telefon: 04/20 68 772

Mobilni telefon: 041 370 062
E-naslov: peter.susnik@domplan.si

Amadej Vercic
Telefon: 030 666 706

e-naslov: amadej.vercic@fesst.si

2). Dom sistemi d.o.o.
Ulica Hišna številka
Ulica Lojzeta Hrovata 1A, 1B, 1C, 3A, 3B

3). Fesst, d.o.o
Ulica Hišna številka
Ulica Tuga Vidmarja 6

Kontaktni podatki: 
Ulica Lojzeta Hrovata 3a, 4000 Kranj

Telefon: 04/ 281 60 10
e-naslov: info@domsistemi.si

Klicni center telefon: 080 34 44
Uradne ure:

ponedeljek - petek od 8. do 13. ure

Upravnika stavb:

Upravnika stavb:
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KDAJ: 11. junij od 10. ure dalje

(v primeru slabega vremena se prireditev prestavi na naslednjo soboto, 18. 
junija)

KJE: Ploščad pred Osnovno šolo Matije Čopa in igrišče za baliniščem

KDO:

•	 Štiri kulturna društva različnih narodnosti, ki bodo nastopila v tradi-
cionalnih plesih in vas zabavala na stojnicah ob prizorišču prireditve;
•	 Društvo paraplegikov Gorenjske s košarko na invalidskih vozičkih,
•	 Društvo Krarh s projektom Prenove soseske Planina
•	 Krice Krace z bogatim otroškim programom,
•	 Balinarji s turnirjem v prstometu,
•	 Plana open s turnirjem trojk v odbojki na mivki,
•	 Stand	up	nastop	Tešky
•	 Semch in Cheba s hip-hop nastopom
•	 in	še	mnogi	drugi.

Veliki zaključni koncert skupine MADE IN YUGOSLAVIA, 
s pričetkom bo 19. uri. 

Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo za vse generacije.
Vabljeni v čim večjem številu, da se skupaj poveselimo v poletje. Vabljeni!

Vstop prost!
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Praznik Krajevne skupnosti bratov Smuk

11. junij 2016 od 10. ure dalje

(V primeru dežja bo prestavljeno na 18. junij)

Ploščad pred Osnovno šolo Matije Čopa

Folklorni nastopi in kulinarična razvajanja 
številnih kranjskih kulturnih društev

Turnir v odbojki na mivki

Bogat otroški program 

Stand-up nastop

Hip-hop nastop Semch in Cheba

Zaključni koncert skupine MADE IN YUGOSLAVIA


