
Bilten krajevne skupnosti Bratov Smuk

Junij 2015, letnik 1

Izpostavljamo: 
Prihaja praznovanje krajevnega praznika SMUKFEST 2015

Novo vodstvo krajevne skupnosti



2

Glavna in odgovorna urednica
Manja Zorko

Urednik fotografije in oblikovalec
Andraž Muljevec

Pisci prispevkov
Manja Zorko, Tina Žalec Centa, 
Andraž Muljevec, Tanja Cekič in 

Komunala Kranj

Strip in križanka
Manja Zorko

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: 1500 izvodov

Bilten Smuk prejmejo vsa gos-
podinjstva 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.

Drage sokrajanke, dragi sokrajani 
KS Bratov Smuk,

pred vami je prva številka prenovljenega 
biltena naše krajevne skupnosti, ki prinaša 
novice o dogajanju, ljudeh, organizacijah in 

izzivih v naši soseski. Ta številka je namenjena 
predstavitvi novega vodstva krajevne skupno-
sti, kamor se lahko obrnete s svojimi vprašanji 
in pobudami. V novicah boste našli, kaj smo 
v preteklih mesecih počeli in kaj se bo doga-
jalo v naši soseski čez poletne počitnice. Še 

posebej izpostavljamo praznovanje krajevnega 
praznika, ki bo letos še posebej pestro 

v programu in ponudbi.
V tej številki se predstavljata dve organizaciji, 
ki delujeta v naši krajevni skupnosti, Društvo 
paraplegikov Gorenjske in društvo Ščitnica – 
moj dragulj. Na Komunali Kranj so pripravili 

nekaj koristnih informacij glede odvoza in 
odlaganja odpadkov. Za konec pa še nekaj raz-
vedrila za najmlajše v obliki stripa in nagradne 

križanke. 
Upam, da vam je nov bilten všeč, vabim vas, 

da ga skupaj z nami oblikujete tudi 
v prihodnje.

Želim vam dolgo in lepo poletje. 
Lep pozdrav do jeseni!

Manja Zorko, glavna urednica

KOLOFON
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Spoznajmo novo vodstvo KS

Krajevno skupnost zastopa Svet KS.
Je organ, ki ga izvolijo volilni 

upravičenci s stalnim prebivališčem 
območja krajevne skupnosti. Svet 

krajevne skupnosti šteje sedem članov in 
je mandat nastopil za obdobje štirih let 

(2014 -2018).
Člani in članice sveta KS Bratov Smuk 

so:

 Tina Žalec Centa – predsednica
 Manja Zorko – podpredsednica
 Aleksandar Andrić - član
 Lado Likar – član 
 Stanislav Rupnik – član
 Rudolf Kukovič – član 
 Jasminka Kočevar – članica

Kako stopiti v stik z novim vodstvom?

Dosegljivi smo preko:
Telefonske številke: 070 479 215 (predsednica KS)

E-naslova: ks.bratovsmuk@gmail.com 
Facebook: Krajevna skupnost Bratov Smuk

Krajevna skupnost ima tudi novo spletno stran www.bratov-smuk.si. 
Toplo vabljeni pri njenem sooblikovanju.
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Krajevna skupnost Bratov Smuk ali 
Planina 2, kot bi ji rekli domačini, je 
ena izmed najgosteje naseljenih kraje-
vnih skupnosti v Mestni občini Kranj.

Krajevna skupnost Bratov Smuk obsega 
območje naslednjih naselij in ulic:

Cesta Jaka Platiše 
(del: hišne številke 1, 3, 5)

Cesta Rudija Šeliga (severni del)
Cesta talcev 

(del: neparne hišne številke 37-89)
Likozarjeva ulica 

(del: neparne hišne številke 23-29)
Ulica Juleta Gabrovška
Ulica Lojzeta Hrovata
Ulica Rudija Papeža

Ulica Tuga Vidmarja.

Za vse, ki še niste vedeli:

Naša krajevna skupnost se imenuje po 
dveh bratih, ki sta se med 2. Svetovno 
voljno borila proti Nemcem v Jami nad 
Okroglem pri Naklem. V spodnjem ses-

tavku ju na kratko predstavljamo.

SLAVKO SMUK 

se je rodil 27. 7. 1920 v Polju pri Bo-
hinjski Bistrici. Od otroških let je živ-
el v Kranju, kjer se je izučil za graverja 
in bil zaposlen v Jugočeški. Pred vojno 
je bil napredno usmerjen in je deloval 
v Sokolu. Po napadu na Jugoslavijo je 
prostovoljno odšel v jugoslovansko vojs-
ko. Takoj po okupaciji se je pridružil OF.  
V množičnih gestapovskih aretacijah ak-
tivistov OF je konec januarja 1942 odšel 
v ilegalo in se pridružil Perkovi skupini 
v Udin Borštu, marca pa Kokrški četi. V 
Okrogelski jami je padel prvi dan bojev, 
zadet od drobcev nemške granate proti-

tankovskega topa.

LADO SMUK
 

se je rodil 3. 6. 1916 v Trstu. Prav tako 
je od otroških let živel v Kranj, kjer se je 
izučil za ključavničarja in se zaposlil v 
tovarni Semperit. Pred vojno je deloval v 
vodstvu Jugoslovanske strokovne zveze v 
Kranju. Po okupaciji se je takoj vključil v 
OF in postal član gospodarskega odbora 
pri okrožnem odboru OF Kranj. V fazi 
množičnih gestapovskih aretacij aktiv-
istov OF je za bratom Slavkom odšel v 
ilegalo in se prav tako pridružil Perkovi 
skupini v Udin Borštu, malo kasneje 
pa Kokrški četi. Po boju v Okrogelski 
jami so ga Nemci našli omamljenega 
od plina in ga odpeljali v Begunje, kjer 
so ga mučili do smrti, na plakatu pa so 
razglasili, da je bil kot talec ustreljen v 

Dragi pri Begunjah.
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Tina Žalec Centa – predsednica 
Krajevne skupnosti Bratov Smuk

Krajevna skupnost je po osmih letih dobi-
la novo vodstvo. Krmilo predsedovanje je 
prevzela Tina Žalec Centa.  

S kakšnimi občutki si sprejela vodenje 
KS?
Že za samo kandidaturo sem se odločila, 
ker menim, da lahko s svojim entuziaz-
mom, voljo in predvsem veliko pozitivne 
energije v svojem okolju naredim nekaj 
dobrega. Verjamem, da lahko z ekipo, ki 
sestavlja Svet Krajevne skupnosti, to tudi 
storimo. V svetu nas je sedem od tega trije 
nekoliko mlajši in štirje zrelejši, izkušenejši. 
Izkazalo se je, da smo odlična kombinacija, 
s podobnimi pogledi, cilji. Nikomur od nas 
ni vseeno, v kakšnem okolju prebivamo. Kot 
predsednica se čutim zelo odgovorna za to, 
da bomo na koncu našega mandata lahko 
zadovoljni sami s seboj, da bomo imeli kaj 
pokazati, da ne bo vsa naša energija in pros-
ti čas, ki ga vlagamo, zaman. Ob tem bi rada 
povedala, saj imam večkrat občutek, da nas 
ima marsikdo za dobro plačane občinske 
funkcionarje, da temu daleč ni tako, da je 
naše delovanje predvsem prostovoljno. Res 
je, da imamo možnost izplačila štirih sejnin 
letno, za predsednico KS okoli 20 evrov, 
ostali člani pa po 10 evrov na sejo. Temu 
znesku se marsikdo raje kar odpove, saj ne 
pokrije niti stroškov.

KS Bratov Smuk je po naseljenosti ena 
največjih krajevnih skupnosti v Mestni 
občini Kranj in je vedno priljubljena 
destinacija politikov za nabiranje glasov 
pred vsakimi volitvami. Ali realno dobiva 
pozornost občine, ki bi si jo zaslužila, tudi 
po volitvah? 
Mislim, da je ta odgovor že znan vsakemu 
našemu krajanu. V naši KS prebiva 3193 
krajanov, smo peta največja KS po številu 
prebivalcev, vseh KS v Mestni občini Kranj 
je skupaj 26. Prav bi bilo, da bi bili deležni 
več pozornosti tudi po volitvah. Pa ni tako. 
Zelo se je potrebno angažirati, da karkoli 

dosežeš. Žal je v zadnjem času resnično 
velik problem denar, ki ga občina nima. 
Vendar pa menim, da bi se nemalo težav 
dalo rešiti že z nekaj dobre volje, ki niso 
nujno povezane z velikmi vsotami.

Katere so tvoje prioritete? Katere projekte 
želiš udejanjiti v tem mandatu?
Želim odprto KS. Tako smo zasnovali tudi 
naše delovanje. V ta namen smo po vseh 
oglasnih deskah blokov naše KS obesili 
obvestilo, s katerim seznanjamo vse krajane 
z osnovnimi podatki in kontakti KS. Če je 
imela prej KS uradne ure enkrat na mesec 
dve uri, je danes tako, da sem doseglji-
va vsem krajanom vsak dan. Srečam se 
z vsakim, ki to želi, da se pogovorimo in 
poskusimo najti rešitve. Predvsem želim, da 
bi se soseska povezovala, tudi z različnimi 
dogodki, saj smo v veliki meri pozabljeni, 
kar nekako odrinjeni. Menim, da lahko za 
začetek sami poskrbimo, da temu ne bo 
več tako. Želim si, da bi vse probleme, ki 
nastanejo, lahko reševali sproti. Včasih se 
zgodi, da kar nekomu predstavlja problem, 
drugemu ne in obratno. Jaz pa sem na 
sredini, na udaru dveh različnih interesov. 
Včasih ni prijetno. Smeh..
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Katere so zate najbolj pereče teme v naši 
soseski?
Najbolj se mi zdi problematična prometna 
ureditev. Kar nekaj ulic je, ki so zelo pro-
metne, nevarne, predvsem zaradi prehitrih 
voznikov, ki se ne zavedajo, da so naše ulice 
polne otrok, starejših oseb,… Del problema 
se je rešil s postavitvijo količkov, ki pa so 
žal neustrezni, saj so fiksni in so problem za 
interventna vozila, predvsem reševalce, ki so 
imeli nemalokrat težave priti do krajana, ki 
je nujno potreboval njihovo pomoč. Vsem 
je jasno, da gre v takšnih primerih lahko za 
sekunde, za življenje, reševalci pa so morali s 
ključkom odstranjevati količek. Iz tega razlo-
ga sem naročila, da naj se odstrani količek iz 
Ulice Lojzeta Hrovata na Tuga Vidmarja in 
čimprej najdejo ustreznejšo rešitev (potopni 
ali povozni količek), saj želimo imeti v tem 
delu za vozila zaprto območje. Žal se do danes 
problem ni rešil. Druga težava pa je Ul. Lojze-
ta Hrovata in Ulica Juleta Gabrovška v delu 
ob Ulici Talcev. Čudi me, da ni bilo še nobene 
nesreče, ker situacija kar kliče po tem. Tudi 
tukaj so bile predlagane vsaj cestne grbine, pa 
tudi še nič. Problematična so odlagališča in 
kontejnerji za smeti, ter garaže in parkirišča 
v coni A, B in C, pa še kaj bi se našlo. Zgrože-
na sem nad stanjem zemljišča med Tušem 
in Živex-som. Travnik, iz katerega bi se dalo 
narediti čudovit, večnamenski park in je 
neposredno v bližini našega naselja, je zasut 
z gradbenimi odpadki, smetmi, strupenimi 
snovmi,… Katastrofa!! Čeprav to zemljišče 
ne spada v našo KS, ampak KS Primskovo, 
sem se na to temo že večkrat zglasila tako na 
občini kot pri inšepkcijskih službah. Odgovor 
je, da je zemljišče v zasebni lasti in se ne da 
nič narediti ( tako inšpekcija) oz. bi za to po-
trebovali ogromna sredstva, ki jih ni (občina).  
Kar žalosti me, ko vidim kako bi se lahko 
stvari uredile, v dobro vseh, pa se »ne da«. 

Kakšen moto te žene pri tvojem delu in 
kakšna je tvoja vizija naše KS?
Želim si urejeno, prijazno, odprto ter pov-
ezano sosesko. V ta namen bomo poskusili 
organizirati čim več dogodkov, v katere bi se 
lahko vključilo čimveč krajanov. Ko smo se z 

družino pred leti preselili iz Ljubljane v Kranj 
in, ko sem prvič prišla pogledat stanovanje 
ter sosesko, sem bila navdušena. Nikoli ne 
bom pozabila, bila je pomlad, vse je cvetelo 
in bilo zeleno. Zdelo se mi je, da sem prišla 
v najlepšo sosesko na svetu.  Ko pa smo se 
preselili, pa sem imela še izredno prijetne in 
pozitivne izkušnje s sosedi, za katere vem, da 
bodo vedno priskočili na pomoč, ko bo to 
potrebno. Našo sosesko dela bogato narod-
nostna in kulturna raznolikost, imamo veliko 
različnih društev, ki so zelo aktivna. Bodimo 
na to ponosni. 

Če te krajani srečamo na ulici, kaj lahko 
pričakujemo? 
Z otrokom sem veliko zunaj, na ulici, igriščih. 
Menim, da sem odprta, dostopna oseba. 
Rada se pogovarjam z ljudmi. Usklajevanje 
vseh obveznosti zaenkrat kar gre. Zelo sem 
se morala organizirati, začela sem si zapiso-
vati stvari, kar prej nisem bila vajena (smeh). 
Zvečer sem nemalokrat tako utrujena, da se 
vprašam ali bom zmogla. Potem pa se zgodi 
kaj pozitivnega, ki ti da vedeti, da se ne trudiš 
zaman. Konec meseca organiziramo prazno-
vanje krajevnega praznika in v tem vidim lepo 
priložnost, da se spoznamo, pogovorimo,...
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Čistilna akcija 
»Kranj ni več usran« 

V soboto, 28. 3. 2015, je Krajevna 
skupnost Bratov Smuk, sodelovala pri 
tradicionalni čistilni akciji OČISTI-
MO KRANJ 2015 - Kranj ni več us-
ran!, ki jo organizira Zveza tabornikov 
občine Kranj. 
Letošnji akciji se je pridružilo okoli 20 
krajanov, ki so v več manjših ekipah 
nabrali preko 120 kg smeti. 
S skupnimi močmi smo očistili naše lepo naselje in pokazali, da nam ni vseeno 
v kakšnem okolju živimo. 

Hvala vsem za sodelovanje in pomoč! Hvala balinarskem klubu Bratov Smuk!

Prireditev »Prijateljstvo nas druži« 

V sredo 27. 5. 2015 je v OŠ Matije Čopa potekala prireditev ob zaključku pro-
jekta »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja«, v katerega je 
bilo v preteklih dveh letih vključenih 6 kranjskih osnovnih šol. 
Cilj projekta je bil zagotoviti uspešno integracijo otrok priseljencev v novo okol-
je in preko tega prispevati k boljši kakovosti njihovega življenja, večjih možnos-
tih razvijanja njihovih potencialov, bodočega uveljavljanja na trgu dela.

V okviru projekta so potekale je potekala pripravljal-
nica za otroke za lažjo vključitev v začetek 
šolskega leta, učenje slovenščine za otroke in starše, 
učna pomoč pri ostalih učnih predmetih, vključevan-
je otrok v interesne dejavnosti v šoli in izven nje. Pod 
peresom vodje projekta je nastal tudi slovar, ki bo 
olajšal vključevanje priseljencev.
Vodja projekta Barbara Upale, je na prireditvi 
povedala, da je »sobivanje različnih kultur del našega 
vsakdana. Lepo je opazovati, kako se otroci lahko 
prilagajajo iz jezika v jezik in se imajo radi«. 
Na prireditvi je nastopal zbor OŠ Matije Čopa in 
solisti s recitacijo pesmi, petjem v več kot 6 različnih 
jezikih. 
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Prihajamo iz različnih okolij, a smo vsi otroci sveta!
Lep je svet, kjer je na njem toliko različnih ljudi.

ˇ
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Otroške delavnice SMUKARIJE

Prvo junijsko soboto je na otroškem 
igrišču, med bloki ulice Lojzeta Hro-
vata in Juleta Gabrovška potekala prva 
Smukarija. Gre za prvo izmed otroških 
delavnic, ki se bodo v tem poletju odvi-
jale v naši krajevni skupnosti.
V krajevni skupnosti smo veseli, da je 
delavnica uspela, da so bili otroci vidno 
zadovoljni in zelo ustvarjalni, kar je 
bilo videti iz krasnih izdelkov, ki so jih 
naredili. 

Glede na dober odziv in izražene želje, 
smo se odločili, da bodo delavnice 
vsako lepo soboto in ne vsakih 14 dni, 
kot je bilo mišljeno na začetku in kot je 
napisano na obvestilu, ki visi na oglasni 

deski blokov. Zato vabljeni mali in veliki 
ustvarjalci vsako soboto na Smukarije.
Razpored delavnic:

SMUKARIJA, 6. 6. 2015 ob 10.00 uri, 
izdelovanje vozil, plovil in letal iz 
odpadnega lesa.

SMUKARIJA, 13. 6. 2015 ob 10.00 uri, 
izdelovanje hakijev.

SMUKARIJA, 20. 6. 2015 ob 10.00 uri, 
izdelovanje lovilcev želja.

SMUKARIJA, 4. 7. 2015 ob 10.00 uri, 
rokavička postane lutka.

SMUKARIJA, 11. 7. 2015 ob 10.00 
uri, konzerve spremenimo v artistične 
rekvizite.

Razpored delavnic v drugi polovici juli-
ja in avgusta boste našli na naši spletni 
strani ali facebook strani.

S seboj prinesite polne žepe dobre volje, 
KRICE KRACE pa vam pokažejo kaj 
vse znate izdelati, pa tega niste vedeli. 
Vstop prost!

Prošnja za lastnike in vodnike psov:

Naprošamo lastnike psov, da svoje ljubljenčke ne sprehajajo ali spuščajo na ob-
močje otroških igrišč in igral, saj so starši opozorili, da nekateri lastniki svoje pse 
spuščajo na površine igrišč, kjer kužki opravljajo svoje potrebe, otroci pa se na teh 
površinah večkrat igrajo na tleh. Zato vas prosimo, da kužke sprehajate stran od 

igrišč. 

Hvala za razumevanje! Radi imamo vaše/naše pasje prijatelje in zahvaljujemo se 
vsem, ki počistite za svojimi kužki!



Prvi sestanek koordinatorjev 
blokov o ureditvi odlaganja 

odpadkov in garažah 

V četrtek 11. junija je potekal prvi le-
tošnji sestanek koordinatorjev blokov 
naše krajevne skupnosti. Na sestanku 
je sodelovalo 9 koordinatorjev (Ulica 
Lojzeta Hrovata, Juleta Gabrovška, 
Tuga Vidmarja in Likozarjeva), članice 
in člani Sveta KS in pristojni iz Mestne 
občine Kranj (Miha Juvan in Judita 
Tkalec), Peter Kern iz Domplana in 
Primož Bajželj iz Komunale Kranj.
Na sestanku je bila obravnavana 
problematika postavitve zabojnikov 
za smeti v KS Bratov Smuk (cona A, 
B in C) ter parkiranja na omenjenem 
območju. Po ogledu problematike na 
terenu so bile predstavljene ideje za 
nove lokacije postavitve zabojnikov za 
smeti in možnosti urejanja parkiranja 
ter ureditve garažne hiše A, B in C.

Prisotni so se strinjali, da je potrebno 
zabojnike umakniti iz parkirišč, po 
nekaterih ocenah bi s tem prihranili 
vsaj 20 parkirnih mest. Sklenjen je 
bil dogovor, da Komunala do sredine 
julija pripravi predlog novih lokacij s 
popisom del in finančno vrednostjo. 
Načrtuje se umik v »hribe« ob glavni 
cesti, kjer bi bila izdelana ustrezna 
betonska podlaga z robovi (da se 
prepreči odtekanje umazane vode na 
cesto, pločnik in parkirišče) in 
ustrezna ograditev otokov z zabojniki, 
da se prepreči neupravičeno odlaganje 
odpadkov iz drugih delov Kranja. 
V KS smo veseli, da smo se zbrali v 
tolikšnem številu in zopet pognali 
prizadevanja za ureditev te 
problematike. 

Poziv koordinatorjem:
Pozivamo vse koordinatorje blokov, 
da krajevni skupnosti sporočite vaš 
kontakt, na katerem ste dosegljivi, da 
bomo lažje organizirali komunikacijo 
in srečanja v prihodnje. 
Dobrodošli vsi koordinatorji, ki niste 
bili prisotni na tem sestanku, pa bi 
želeli sporočiti vaše stališče do 
omenjene problematike, da nam ga 
sporočite na: 

ks.bratovsmuk@gmail.com 
ali na telefon 070 479 215.

V vednost: 

V mesecu februarju je vprašanje na 
temo zabojnikov na MOK postavil 
tudi mestni svetnik Janez Černe, kjer 
je predlagal ureditev podlag za skupna 
odjemna mesta, za katere naj občina 
zagotovi sredstva, prebivalci pa uredijo 

zamrežitve, kjer so potrebne. 
Odgovor MOK: S predlogom, da MOK 
prispeva finančna sredstva za ureditev 
podlag skupnih odjemnih mest za 
odpadke, se načelno strinjamo. Glede 
na to, da trenutno v proračunu ni plan-
iranih sredstev v te namene, bomo sred-
stva poskušali zagotoviti pri pripravi re-

balansa 2015.
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Novosti, pobude in vprašanja 
krajanov

Količki
V zadnjih mesecih so krajani večkrat 
poročali, da je bila ob prihodu reševalnega 
vozila ovirana intervencijska pot iz ulice 
Lojzeta Hrovata na ulico Tuga Vidmarja, saj 
ni bilo mogoče odstraniti količkov (vijakov 
na količku ni bilo mogoče odviti). 
Svet KS je k rešitvi situacije pozval MOK, 
da naj uredi potopni količek. MOK je 
začasno odstranila količek in kasneje nazaj 
zopet montirala isti količek, zaradi česar je 
zopet prišlo do oviranja poti
intervencijskim vozilom. 
Iz teh razlogov je začasno ta količek 
odstranjen. Voznike in prebivalce 
opozarjamo, da je pot namenjena zgolj in 
samo intervencijskim vozilom. Gre za ob-
močje peš cone in umirjenega prometa, kjer 
se nahaja mnogo otrok in starejših. Prosimo 
vas, da to upoštevate in ne vozite in puščate 
parkiranih vozil znotraj območja na ulici 
Tuga Vidmarja in stičnih ulicah. V primeru 
večkratnega kršenja bomo pozvali Mestno 
redarstvo k sankcioniranju kršiteljev. 

Opozorilne table v garažah
V začetku letošnjega leta so upravitelji garaž 
na več mestih v zgornjih etažah garaž A, 
B, C izobesili opozorilne table o ureditvi 
parkiranja zunaj označenih parkirnih mest. 
V preteklosti se je namreč dogajalo, da je 

bil zaradi prečno parkiranih vozil na desni 
strani oviran izvoz iz garažne hiše. 
Opozorilna tabla prepoveduje parkiranje 
na desni strani. V primeru, da ni prostih 
parkirnih boksov, vas vljudno prosimo, da 
parkirate na levi strani do uvoza v spodnjo 
etažo parkirne hiše. S tem se sicer še vedno 
ovira nemoten izvoz iz boksov, a omogoča 
neoviran izvoz iz garaže. 

Obveščamo vas, da smo člani KS Bratov Smuk zasnovali program, s katerim želimo 
oživeti našo sosesko, jo naredili veselo in še bolj prijazno. KS ima prenovljene, zelo 
lepe prostore in prav je, da se le-ti kvalitetno uporabljajo. Zato vabimo vse, ki imate 
željo po združevanju oz. druženju, pa zato nimate primernega prostora, da se nam 

oglasite. Pogoj je le, da ste prebivalec naše krajevne skupnosti, niste politična 
stranka in bi se ukvarjali z neprofitno dejavnostjo. 

Svoj interes nam lahko sporočite na mail: ks.bratovsmuk@gmail.com
 ali po telefonu na številko 070 479 215.

Imaš tudi ti vprašanje in pobudo? Piši nam! 
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Če potrebujete dostop do vhodov zaradi 
gradbenih, obnovitvenih del na blokih 
se lahko za dostop dogovorite s krajevno 
skupnostjo. 



NAPOVEDUJEMO

Praznovanje krajevnega praznika KS Bratov Smuk - SMUK FEST

27. junij od 10. ure dalje
(v primeru slabega vremena se prireditev prestavi na naslednjo soboto, 4. julija)

Bliža se praznovanje krajevnega praznika Bratov Smuk, ki bo v letošnjem letu 
večje in bolj pestro kot kdajkoli prej. Zato selimo prireditev na večjo lokacijo, to 
je na ploščad pred Osnovno šolo Matije Čopa.

Z nami bodo:

       • Šest kulturnih društev različnih narodnosti, ki bodo nastopila v               
tradicionalnih plesih in se bodo predstavila na stojnicah ob prizorišču prireditve;
       • Društvo paraplegikov Gorenjske s parabasket – košarko na invalidskih 
vozičkih in slikanjem na prostem;
       • Krice Krace z otroškimi delavnicami in otroško predstavo Mojca in     
Kaličopko; 
       • Balinarji s športnimi in družabnimi igrami,
       • in še mnogi drugi

Koncert hip hop skupine Trifekta, Semch, Cheba
Veliki zaključni koncert skupine IKOS BAND, 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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Otroški program na SMUK FESTU

Od 10.00 dalje - Palačinka party
Ena papirnata rožica za eno palačinko.

Ob 15.00 - Obisk Pike Nogavičke

Ob 17.00 - Mojca in Kaličopko
Kaličopkovo gledališče - Glasbeno lutkovna 
predstava  

Mali in veliki ustvarjalci bodo lahko tekom dneva na delavnicah izdelovali izdelke 
iz različnih materialov in tako ustvarjalno preživeli zadnjo junijsko soboto. 

Za otroški program bodo poskrbele ustvarjalke in animatorke iz društva Krice 
Krace,  Marjeta Kristan, Metka Kump, Natalija Herlec in Nežka Pretnar. 

Frizerski salon Majda

Podporniki prireditve:



Društvo paraplegikov Gorenjske

Društvo je invalidska neprofitna 
organizacija, ki po svojih močeh in 
izkušnjah skrbi in  združuje osebe po 
poškodbi hrbtenjače in posledično 
paraplegijo ali tetraplegijo, ter v večini 
vezanost na invalidski voziček. 

Za naše člane izvajamo različne pro-
grame pomoči:

- šport in rekreacija,
- osebna asistenca, 
- prevozi,
- interesne dejavnosti in 
- kompenzacija invalidnosti.

Naša pomoč je usmerjena od nasvetov 
kako urediti domače bivalne prostore, 
ureditev dostopa v stanovanje, nakupa 
in predelave avtomobila, do nakupa 
primernega vozička in nasploh kako 

se živi na invalidskem vozičku, ter še 
mnogo pomembnih stvari, ki so za na 
novo nastalega paraplegika popoln 
tabu in brez tega bi se težko vrnil 
nazaj v življenje in družbo. 

Zavedamo se, da je za naše uporab-
nike življenjskega pomena skrb za 
zdravje in psihofizično kondicijo. Na 
društvu poskrbimo za različne športne 
aktivnosti, organiziramo različna 
izobraževanja in delavnice na temo 
zdravja in druženja. Pomagamo pri 
reševanju socialnih stisk naših članov 
ter poskrbimo za prevoze, saj javni 
prevozi v veliki meri še niso prilagoje-
ni osebam na invalidskih vozičkih. 

Program osebne asistence je namenjen 
uporabnikom, ki ne morejo v celoti 
fizično poskrbeti za osnovne življen-
jske potrebe (tetraplegiki).
Naša vloga je “pomagati in združeva-
ti”.

Likovna sekcija
Člani DPG – slikarji so združeni v 
likovno sekcijo pri ZPS. S svojimi deli 
se udeležujejo javnih natečajev in so 
prejemniki številnih priznanj, cer-
tifikatov in zlatih palet. 
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brezpotja ter kolesa, ki se pripnejo na 
invalidski voziček. 

Smučanje
Smučanje je lep šport. Ljudje, ki so vezani 
na invalidski voziček lahko smučajo 
z monoskijem. To je sedež pritrjen na 
smučko. Paraplegik sedi v sedežu, za vi-
juganje si pomaga z dvema za to prirejen-
ima palicama, ki služita tudi za uravna-
vanje ravnotežja.

Košarka
Košarka na vozičkih je najbolj priljubljen 
šport med paraplegiki. Ekipa našega 
društva se lahko pohvali z dejstvom, da 
je med najboljšimi v Sloveniji, saj so bili 
med slovenskimi ekipami največkrat 
državni prvaki.

Ženska sekcija
Pod okriljem društva deluje ženska 
sekcija. Članice se vsaj enkrat mesečno 
dobijo v prostorih društva. Ob druženju 
in izmenjavi mnenj in izkušenj, se preiz-
kušajo v različnih ročnih spretnostih.

Ročno kolesarstvo
Ročno kolesarstvo se v Sloveniji šele 
uveljavlja. Člani društva se z ročnim 
kolesarstvom ukvarjajo na rekreativni in 
tekmovalni ravni. Primerno pa je za vse, 
ki imajo težave z nogami. 

Ročno kolesarjenje, glede na izbiro 
kolesa omogoča različne oblike gibanja 
v naravi. Posamezniku omogoča ohran-
janje psihofizične kondicije in ponuja 
določeno mero svobode. Obstaja veliko 
različnih ročnih koles: tekmovalna, 
rekreativna, cestna, terenska, kolesa za 
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Izpolnjeno križanko pošljite do 1. avgusta 2015 na naslov Krajevna skupnost Bratov Smuk, 
Likozarjeva 23, 4000 Kranj. Med pravilno izpolnjenimi križankami bomo izžrebali 
nagrajenca/ko, ki bo prejel/a praktično nagrado. 

 

Spoznajmo našo krajevno skupnost – Nagradna Križanka 

Vodoravno: 
4 Otroško, nogometno, košarkarsko ___ 
7 Ime krajevne skupnosti (KS) 
8 Drevo na ploščadi pred šolo 
11 Oglasi se vsako 1. nedeljo v mesecu 
opoldne 
13 Ulica Rudija ______ 
14 Parkirna hiša 
15 Glavna ulica v KS 
16 Kranj je stičišče Save in ______ 
18. Tip gradnje v naši KS 
19 Zatočišče med osamosvojitveno 
vojno 

Navpično 
1 Svet stanovalcev bloka 
2 Kolesarska ______ 
3 Ločeno zbiranje odpadkov 
5 Redno junijsko zunanje opravilo 
6 Prostor za obvestila za stanovalce 
9 Energija za ogrevanje pride iz ______ 
10 Pogovorno ime za našo KS 
12 Prijatelj Franceta Prešerna / Šola 
13 Pešpot pod cesto 
17 Ekološki _____

 

Kr
iž

an
ka

Izpolnjeno križanko pošljite do 1. avgusta 2015 na naslov: 

Krajevna skupnost Bratov Smuk, Likozarjeva 23, 4000 Kranj. 

Med pravilno izpolnjenimi križankami bomo izžrebali nagrajenca/ko, 
ki bo prejel/a praktično nagrado.



21

fotomorgana...andraž muljavec...lojzeta hrovata 9...kranj 4ooo...o4o 888 751 
and@fotomorgana.si...www.fotomorgana.si

fotgrafija  izdelkov, hrane, portretov, interierjev, arhitekture, otrok, nosecnic, živali, športa...
posebna ponudba: 360 prostorska fotografija
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Pomladno prebujanje naše KS

Zima v naši KS

Malica po čistilni akciji Tudi najmlajši so se pridružili 
čistilni akciji

Koordinatorji blokov na obhodu naselja s 
predstavniki MOK, Komunale in Domplana

Zadnja plat



 


