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Bilten Krajevne skupnosti bratov Smuk

izpostavljamo:     
novo športno in otroško igrišče - jojo park  
obnovljeno igrišče za odbojko na mivki
zapisi učenk in učencev osnovne šole matije čopa o pouku na daljavo
semafor uresničevanja pobud in predlogov krajanov; 
čistilna akcija 
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Glavna in odgovorna 
urednica: 
Manja Zorko

Pisci prispevkov:
Manja Zorko, Milena 
Kavčič Pavlin, Roman Šal-
amon, Igor Ravnik, Peter 
Sušnik, učenke in učenci 
OŠ Matije Čopa,
Balinarski klub BS.

Križanka:
Zdravko Kovač - Koki

Naslovna karikatura: Neja 
Zupan

Fotografije: Manja Zorko, 
OŠ Matije Čopa, BK BS, 
Tim Planinšek Pregrad, 
Mestna občina Kranj..

Naslov uredništva:
ks.bratovsmuk@gmail.com

Izdajatelj:
Krajevna skupnost 
bratov Smuk
Likozarjeva 29
4000 Kranj

Tisk: 
Tiskarna GTO Košir,
Zg. Bitnje

Naklada: 1400 izvodov

Bilten Smuk prejmejo vsa 
gospodinjstva in podjetja v 
Krajevni skupnosti bra-
tov Smuk. Prispevke za 
naslednjo številko spre-
jemamo v uredništvo na 
naslov ks. bratovsmuk@
gmail.com ali po pošti na 
naslov KS bratov Smuk, 
Likozarjeva 29, 4000 
Kranj.

Smo v posebnem in nepredvidljivem času. Času, ki 
pred nas postavlja drugačne izzive in času, ko so 
stiske nekaterih naših sokrajanov postale še glob-
je, razdalje (fizične in čustvene) med nami še daljše 
in potrebe po solidarnosti in pomoči večje kot kda-
jkoli doslej. Želim se zahvaliti vsem koordinatorjem 
in prostovoljcem, ki ste pomagali pri razdeljevanju 
zaščitnih mask v času spomladanske karantene.  
Hkrati se želim zahvaliti vsem krajanom, ki tako ali 
drugače pomagate svojim sosedom in občanom pri 
vsakodnevnih opravilih, saj mnoge stvari, ki so bile 
samoumevne, v teh časih niso enostavne.

Zaradi epidemije smo bili tudi v krajevni skupnosti 
primorani odpovedati letošnjo obeležitev krajevnega 
praznika in številne druge načrtovane dogodke. 

Bilten je tokrat izjemoma izšel nekaj mesecev kasne-
je, kot je bilo običajno. V njem je zbrano več prispe-
vkov o urejanju naše soseske, pregled vaših pobud 
in predlogov, s posebnim poudarkom na prenovlje-
no športno in otroško igrišče na območju garaž B - 
Jojo park. Za občutek, kako so karanteno v prvem 
valu epidemije doživljali naši najmlajši prebivalci, so 
učenci OŠ Matije Čopa pripravili serijo zapisov iz kar-
antene. 
Vabljeni k prebiranju in ostanite zdravi!

Manja Zorko, predsednica Sveta KS in urednica biltena



3

kazalo vsebine

stran 4  sporočila vodstva ks

stran 5  problematika odvezanih psov

stran 6  soseska vseh generacij

stran 7  novice iz naše krajevne skupnosti

stran 7  nov park jojo

stran 10  čistilna akcija 2020

stran 11  osvežitev odbojkarskega igrišča

stran 14  zapisi učenk in učencev o pouku na daljavo

stran 14  zapisi učenk in učencev o pouku na daljavostran 20  prispevki članov sveta krajevne skupnosti:
   roman šalamon - pesmi iz zbirke pogled v prihodnost 
stran 23  milena kavčič pavlin - moja zelena planina

stran 28  križanka

stran 22      prispevki naših krajanov
   igor ravnik: reševanje soseske - kare a

stran 24      gostujoče pero 
   peter sušnik: upravljanje večstanovanjskih stavb   
              družbe domplan na območju ks bratov smuk

stran 24      športno poročilo balinarskega kluba bratov smuk  
   za leto 2020 

stran 12  semafor reševanja vaših pobud in predlogov



4

Za vas smo dosegljivi preko:
Telefonska številka: 040 807 406 (predsednica KS)
E-naslov: ks.bratovsmuk@gmail.com
Facebook: Krajevna skupnost bratov Smuk
Spletna stran: www.bratov-smuk.si
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Drage krajanke, dragi krajani,

letošnje leto je zagotovo posebno. Smo sredi drugega vala epidemije koro-
navirusa, ki je močno zaznamoval tudi delo naše krajevne skupnosti. Zaradi 
razmer in omejitvenih ukrepov smo bili žal primorani odpovedati že načrtovani 
zbor krajanov, krajevni praznik in nekatere druge načrtovane aktivnosti. Kljub 
temu je za nami intenzivnih nekaj mesecev, saj smo prejeli ogromno vaših 
predlogov in pobud za boljšo sosesko, nekatere so že uresničene, druge 
so še v reševanju. Veliko je bilo tudi pritožb krajanov zaradi neupoštevanja 
zaščitnih ukrepov. Tri pritožbe krajanov različnih področij smo posredovali tudi 
na pristojne inšpekcijske organe. 
Trenutno zelo intenzivno potekajo aktivnosti za ureditev odjemnih mest za 
odpadke v naši soseski, ki že več kot 10 let predstavljajo velik problem in so 
nekako sramota naše soseske. Pripravljen je predlog nove ureditve, ki bo na-
jprej (ko bodo razmere dopuščale), predstavljen predstavnikom hišnih svetov 
in kasneje tudi vsem krajanom, s ciljem, da imamo spomladi vzpostavljeno 
novo ureditev. Intenzivno tečejo tudi postopki in priprave za določanje pri-
padajočih oz. funkcionalnih zemljišč stavbam, o čemer je več v prispevku v 
tem biltenu zapisal upravnik Peter Sušnik iz Domplana. To bo zelo pomembna 
tema v naši soseski v naslednjih mesecih in letih. 
Poleg dokončanja del na novem Jojo parku v krajevni skupnosti v prihodnjih 
nekaj mesecih načrtujemo še nekaj aktivnosti, med njimi tudi nekaj projektov 
z OŠ Matije Čopa. V naši soseski je v delu Likozarjeve ulice v prihodnjem 
letu načrtovana še ureditev kolesarske steze, občino smo zaprosili tudi za 
dovoljenje za ureditev in poslikavo podhodov na obeh straneh ulice Tuga Vid-
marja, skupaj z Likovnim društvom Sava Kranj in mladimi ustvarjalci, ki so 
že poskrbeli za poslikavo v Jojo parku. V spomladanskem času, v kolikor bo 
situacija dopuščala, si želimo izvesti še požarno vajo v enem izmed karejev, 
saj je lanski požar na Planini 3 pokazal, da je potrebno stanovalce in krajane 
bolje pripraviti za primer požara.

Spoštovani,
v prvem valu epidemije smo bile krajevne skupnosti aktivno vključene v razdel-
jevanje zaščitnih mask najbolj ranljivim skupinam. V naši krajevni skupnosti 
je bilo tako od aprila do oktobra razdeljenih 1.300 zaščitnih mask. Zahvaljuje-
mo se koordinatorjem blokov, prostovoljcem in krajanom, ki ste pomagali pri 
razdeljevanju, da so te maske prišle do tistih, ki so jih najbolj potrebovali, ko 
te niso bile tako splošno dostopne kot so danes. 

Pozivamo vse krajane in krajanke, da bodimo odgovorni in v dobrobit celotne 
skupnosti spoštujmo zaščitne ukrepe. In ostanite zdravi. 
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Kaj pravi zakonodaja?
Zakonu o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3)(Uradni list št.38/13) v 3. odstavku 11. 
člena zapisano, da mora skrbnik živali na javnem mestu zagotoviti fizično 
varstvo psa tako, da je pes na povodcu (izjemi sta : psi v ograjenem prostoru, 
namenjenem sprehajanju in druženju psov in lovski psi v času lova). 
V četrtem odstavku 42. člena istega zakona je zapisano, da nadzorstvo nad 
izvajanjem določbe 3. odstavka 11. člena tega zakona opravljajo policisti in 
občinski redarji. 
Za tretji odstavek 11. člena ZZZiv je predpisana sankcija oz. globa v 8. točki 
46. a člena ZZZiv, in sicer v povezavi s tretjim odstavkom istega člena istega 
zakona za posameznika. 

Iz zgoraj zapisanega je zakonodaja jasna, zato veterinasrki inšpektorji 
svetujejo, da se v konkretnem primeru odvezanega psa na javni površi-
ni, pokliče policijo ali občinsko redarstvo. Prav tako je potrebno o konk-
retnih dogodkih napada na  psa s strani drugega psa obvestiti policijo 
ali veterinarsko inšpekcijo, ki bodo zadevo obravnavali v skladu z za-
konodajo. 

Večkrat nas krajani opozarjate na problema-
tiko odvezanih psov. Lastniki psov, ki ima-
jo svoje pse privezane, poročajo o strahu 
pred sprehajanjem svojih psov na nekaterih 
predelih naše soseske, kjer večkrat prihaja 
do verbalnih, celo do fizičnih napadov last-
nikov psov, ki svojih psov nimajo pripetih. 
Nad odvezanimi psi, ki zahajajo na otroška 
igrišča, se pritožujejo tudi starši otrok. In to 
kljub temu, da je na obvestilnih tablah jas-
no navedeno, da psi ne sodijo na otroška ig-
rišča. 
V krajevni skupnosti pozivamo vse last-
nike psov, da so psi na območju ce-
lotne naše soseske pripeti na vrvico. Ne 
pozabite tudi na čiščenje pasjih iztrebkov. 

problematika odvezanih psov

POSEBNO OBVESTILO:
Mestna občina Kranj na telefonski številki 080 18 85 sprejema klice občanov, 
ki zaradi epidemije in s tem povezanih težav potrebujejo pomoč. Na isti tele-
fonski številki sprejemamo tudi klice ljudi, ki so pripravljeni prostovoljno po-
magati ljudem, ki potrebujejo pomoč.
Igrišča v naši soseski zaenkrat ostajajo odprta za individualno uporabo ob 
upoštevanju priporočil NIJZ. Zbiranje večjega števila oseb na športnih igriščih 
ni dovoljeno. Za nadzor je pristojna policija in medobčinsko redarstvo. Ker 
medobčinski redarji in policisti ne morejo biti vedno povsod prisotni, se občani 
lahko v primeru kršitev javnega reda ali odlokov o začasni prepovedi zbiranja 
obrnete na Policijsko postajo Kranj, na telefonsko številko (04) 233 64 00, v 
nujnih primerih pa pokličete na interventno številko policije 113.



sp
o

r
o

č
il

a
 v

o
d

st
va

 k
s

6

To leto je zagotovo posebno, tudi zato, ker so se z zaprtjem šol v naši 
soseski pojavile težave oziroma pritožbe krajanov zaradi rabe zunanjih 
površin, igrišč s strani mladine, kar doslej nismo pogosto beležili.
Pri tej problematiki se je potrebno zavedati, da je značilnost večstanovan-
jskih sosesk ta, da v njih prebivajo stanovalci vseh generacij, kar pomeni 
tudi, da imajo različne potrebe in želje. Mladi starši si želijo čim več zelenih 
površin, opremljenih z igrali in igrišči, da bi lahko njihovi otroci čas preživljali 
na prostem, med igro in z vrstniki. Ko otroci odrastejo pa si večina ljudi želi 
čim več miru, čim manj hrupa, skratka, čim bolj spalno naselje. Različnost 
pogledov starejših in mlajših prebivalcev soseske je praktično nemogoče 
rešiti na način, da bi bili prav vsi zadovoljni. Ključno za to je, razumevanje 
drug drugega in upoštevanje (ne)napisanih pravil. 

• Zavedanje mladih, da živijo v okolju, kjer bivajo tudi starejše generacije, 
ki v jeseni življenja potrebujejo mir, so pogosto tudi bolni, imajo težave z 
nespečnostjo in jih hrup moti veliko bolj kot mlajše od njih. In da to tisti, ki 
so že dovolj stari razumejo in poskušajo upoštevati – hrup ali glasbo držijo 
na sprejemljivi glasnosti, prenehajo z aktivnostmi, ko prihaja čas počitka, se 
spoštljivo obnašajo in upoštevajo morebitna opozorila.

• Obenem pa je potrebno tudi zavedanje starejših, da je gibanje za otroke 
in mladino bistvenega pomena za njihovo nadaljnje zdravo življenje. Včasih 
je, v primerjavi z danes, dobesedno vsak dan od jutra do večera vrvelo od 
otroškega živžava na naših igriščih. V zadnjih letih pa ob razmahu multi-
medije mladi precej manj časa preživijo na prostem. Epidemija je med mlad-
imi zopet vzbudila željo po druženju na prostem, kar je vsekakor pozitivna 
plat te zdravstvene krize.

Za pomoč pri urejanju razmer na igrišču za baliniščem smo se na krajevni 
skupnosti junija obrnili na Policijsko postajo Kranj, saj so nekateri krajani 
ocenjevali, da so razmere tam nevzdržne in je grobo kršen javni red in mir. 
Policija je ob tem opozorila, da »zgolj zbiranje oseb in izvajanje športnih ak-
tivnosti na igrišču niso prepovedani oziroma njihovo početje ni definirano kot 
npr. kršitev povezana s hrupom, ki je opredeljen v 8. členu Zakona o varstvu 
javnega reda in miru. V primeru ponavljajočih dejanj, ki so zgolj moteči (npr. 
pogovor krajanov na klopci ob bloku), policija tako nima zakonske podlage 
za ukrepanje. Prav tako nima možnosti sankcioniranja, če je prijava na 
policijo zaradi hrupa brez kakšnega konkretnega opisa, kdo je tisti, ki izvaja 
hrup ali vandalizem ali se nedostojno obnaša oz. besedno žali. Policija sicer 
pride ob prijavi, vendar nima konkretnih podlag za sankcioniranje, četudi gre 
za hrup po 22. uri. Zato policija spodbuja, da v primeru, če prihaja do ver-
balnega nasilja, vandalizma, se prijavi takoj in ob prijavi poda čim bolj točne 
podatke oz. opis teh posameznikov«. Enako velja tudi ob morebitni prijavi 
materialne škode, a res upamo, da do tega ne bo prišlo.
V kratkem bo občina začela urejati nova igrišča v okolici, kar pomeni, da 
bodo mladi dobili več površin za igro in druženje in se bodo najverjetneje 
tudi razporedili po več lokacijah. 

soseska vseh generacij



7

n
o

vi
c

e 
iz

 n
a

še
 k

s23. septembra, na dan slovenskega športa smo v uporabo uradno preda-
li obnovljeno športno in otroško igrišče v Parku Jojo, poimenovanem po 
vzdevku donatorja obnove, uspešnega nogometaša Josipa Iličića. Ko mu 
bodo delovne obveznosti dopuščale, da se vrne v Slovenijo, in ko bo epide-
miološka situacija to omogočala, bo sledila tudi uradna otvoritev s pestrim 
dogajanjem.

             Obnovljeno športno igrišče

Josip Iličić je za njegovo obnovo z Mestno občino Kranj sklenil donatorsko 
pogodbo v višini 30 tisoč evrov. Projekt smo začeli uresničevati sredi julija, 
dela so se malenkost zavlekla zaradi slabega vremena, v načrtu so še man-
jša dela in ureditev poslikave betonske stene ob vhodu v garažo. Otroško ig-
rišče ima zdaj dve novi igrali z varovalno podlago, košarkarsko igrišče pa je 
prekrito s kakovostno umetno maso, ima novi konstrukciji košev ter dva gola 
za rokomet. V Parku Jojo je tudi nekaj novih lesenih klopi, z ene od sten na 
igrišču pa otroke in mladino spodbuja poslikava z motivom Jojota, kakršen je 
vzdevek tega slovenskega nogometnega reprezentanta in člana italijanske-
ga prvoligaša Atalanta B. C..

nov park jojo

Nova igrala za najmlajše otroke.
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Z obnovo športnega in otroškega igrišča v naši krajevni skupnosti Josip Iličić 
dokazuje, da ni nikoli pozabil na pripadnost našemu mestu in njegovi soses-
ki, kjer se je naučil prvih nogometnih trikov. Jojotu se za to potezo iskreno 
zahvaljujemo. S tem je morda omogočil vzpon novih športnih talentov in 
poskrbel, da bodo naši otroci zdaj še bolj motivirani aktivno preživljati prosti 
čas na zraku in s športom, namesto za zasloni. Poleg novega športnega 
igrišča je Jojo omogočil tudi postavitev novih igral za najmlajše otroke, kar 
je pomembna pridobitev za našo sosesko, ki tako postaja družinam vse 
bolj prijazna soseska. Otroci so ga že prve dni po odstranitvi zaščitnih ograj 
oblegali in želim si, da bi ga ohranjali v dobrem stanju ter uporabljali s pono-
som in spoštovanjem do svojega športnega vzornika.

Uradna otvoritev še sledi
Ker je Josip Iličić zaradi delovnih obveznosti odsoten, je igrišči v uporabo 
predal njegov brat, Igor Iličić. Ta je sicer ob strokovni pomoči občine ves čas 
aktivno skrbel, da so dela tekoče potekala. Občina je lastnica omenjenih 
površin in bo tudi skrbela za upravljanje in vzdrževanje Parka Jojo. Kot je 
povedal župan Matjaž Rakovec, je najbolj pomembno: zdravo odraščanje 
na svežem zraku, v gibanju in v družbi vrstnikov. To je promocija športa na 
najboljši način in v najbolj ključnem obdobju: kdor vzljubi šport v otroštvu, 
običajno goji zdrav življenjski slog tudi pozneje.
Ko se bo Josip Iličić vrnil v Slovenijo in ko bo epidemiološka situacija to 
omogočala, je v načrtu tudi uradna otvoritev s pestrim, seveda tudi no-
gometnim dogajanjem.

Dela še niso končana
Kljub odprtju igrišča ureditvena dela na igrišču in okolici še niso povsem 
zaključena. Predvidena so še naslednja dela:
-  poslikava stene garaže,
- postavitev oz. prebarvanje količkov za zelenice,
- namestitev obvestilnih tabel,
- namestitev žične ograje ob obodu garaže,
- zamenjava svetilk.
Krajevna skupnost je dodatno predlagala še ureditev zaščitne mreže ob 
igrišču.

Predaja igrišč v uporabo, na kateri so sodelovali Igor Iličić, župan Matjaž 
Rakovec, podžupan Janez Černe in predsednica Sveta KS Manja Zorko.
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Poslikave 
Na predlog naših krajanov, smo v krajevni skupnosti v projektu prenove 
igrišča sodelovali pri poslikavi, karikaturi Josipa Iličića na steni zaklonišča ob 
igrišču, ki predstavlja zahvalo krajevne skupnosti donatorju prenovljenega 
igrišča. Urejena bo še poslikava stene garaže ob stezi. Po zaključeni pos-
likavi pa bo na vse poslikane površine nanešena še antigrafitna zaščita, da 
jih ohranimo v trajni obliki.

Avtorica karikature Josipa Iličića je Neja Zupan. Na steno ob igrišču pa so 
jo z lastno kreativnostjo in podlago prenesli Tim Pregrad Planinšek, Sami 
Pjanič in Matic Bulc. V izdelavo poslikave, ki je bila zaradi podrobnosti kar 
zahtevna, so aktvno vključili tudi otroke naše soseske, ki so pomagali in tako 
skupaj ustvarili unikatno poslikavo, ki tem igrišču daje še poseben pečat.

 
Foto utrinki nastajanja poslikave:
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čistilna akcija 2020
V soboto, 23. maja 2020 smo se v naši krajevni skupnosti pridružili tradi-
cionalni vsekranjski čistilni akciji “Kranj ni več usran”. Že pred samo čistilno 
akcijo smo identificirali kritična mesta, ki smo jih dodali na zemljevid črnih 
točk ravnanja z odpadki.

35 prostovoljcev je v več skupinah čistilo igrišča in druge javne površine, 
jaške v garažah in generalno očistilo garažo A, območje med Planetom Tuš 
in Ave centrom. 
Nabrala se je kar velika količina odpadkov, žal je bilo nekaj tudi takšnih, 
ki jih sami nismo mogli odstraniti in smo predlagali odstranitev pristojnim 
službam. Gre za zbirališče injekcijskih igel, ki smo ga našli v jašku garaže a, 
ki nima snemljivih rešetk in odlagališče starih salonitk pri podrtem kozolcu 
med Mercatorjem Primskovo in Planetom Tuš. 

Hvala vsem sodelujočim koordinatorjem in krajanov iz območja garaže A in 
članom balinarskega kluba bratov Smuk za dobro voljo, pomoč in ker vam ni 
vseeno za okolje, v katerem živimo. Tukaj je še nekaj foto utrinkov akcije.
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osvežitev odbojkarskega igrišča

V mesecu avgustu je bilo s pomočjo mladih prostovoljcev osveženo naše ig-
rišče “Plana” za odbojko na mivki, ki se nahaja med bloki ulic Lojzeta Hrovata 
in Rudija Papeža. Dodano je bilo nekaj sveže mivke, nove črte in obvestilna 
tabla, ki sporoča, da je:
- uporaba igrišča brezplačna in na lastno odgovornost in je možna vsak dan 
med 7. in 22. uro;
- ključe igrišča je mogoče prevzeti v balinarskem klubu;
- z igriščem je potrebno ravnati kot dober gospodar, zato moramo paziti na 
red in čistočo;
- na igrišče je prepovedano voditi živali, kajenje, drogiranje in uporaba steklene 
embalaže.

Vabljeni k igranju in aktivnem preživljanju prostega časa na tem igrišču, ki bo 
zopet aktualno spomladi. 

IGRIŠČE
PLANA
ZA ODBOJKO
NA MIVKI

UPORABA IGRIŠČA JE 
BREZPLAČNA IN NA LASTNO 
ODGOVORNOST

KLJUČE JE MOGOČE 
PREVZETI V BALINARSKEM 
KLUBU BRATOV SMUK

IGRIŠČE JE ODPRTO VSAK 
DAN, OD 7. DO 22. URE

Z IGRIŠČEM RAVNAJTE KOT 
DOBER GOSPODAR, PAZIMO 
NA RED IN ČISTOČO

V PRIMERU, DA 
OPAZITE KAKRŠNOKOLI 
POMANJKLJIVOST, 
OBVESTITE KRAJEVNO 
SKUPNOST BRATOV 
SMUK NA E-NASLOV: 
ks.bratovsmuk@gmail.com

KS BRATOV SMUK

Prosimo za dosledno upoštevan-
je pravil uporabe igrišča. Igrišče 
pogosto uporabljajo tudi učenci os-
novne šole v okviru športne vzgoje, 
zato je pomembno, da je igrišče 
varno in urejeno.

Če opazite kakršnokoli pomanjkl-
jivost, vandalizem, nas prosim ob-
vestite na naš e-naslov: 
ks.bratovsmuk@gmail.com.

Igrišče po obnovi
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semafor reševanja vaših pobud in predlogov

Realizirane pobude in predlogi
1. Prestavitev klopce za Tuga Vidmarja 12 - pritožbe krajan-
ov nad hrupom in oviranjem javne poti.

2. Zamenjava količkov pri Lojzeta Hrovata 4c (nevarni lukn-
ji za stebričke). Žal posamezniki stalno odstranjujejo tudi te 
količke in se vozijo po soseski, jih ne nameščajo nazaj in 
tako omogočajo nedovoljeno vožnjo, ki je sicer dovoljena le 
intervencijskim vozilom in za delovnih vozil za namen grad-
benih del.

3. Sanirana luknja v asfaltu na 
izvozu iz garaže B. 

4. Sanirana luknja v asfaltu pred 
vhodom v blok Tuga Vidmarja 4.

5. Zamenjava 4 uničenih klopi na 
igrišču za baliniščem. Zamenjan 
je bil leseni del klopi. Občini smo 
predlagali menjavo te vrste klopi 
za takšne, ki bi bile primernejše za 
sedenje tudi za starejše. 

6. Odstranitev smrek po vetrolomu 
za Tuga Vidmarja 6.

7. Postavitev cvetličnega korita na 
lokaciji bivšega ekološkega otoka 
pri uvozu na parkirišče garaže B pri 
novi lokaciji klopce, saj je bila upo-
raba onemogočena zaradi stalnega 
parkiranja vozil tik ob klopci.

8. Spremljanje širjenja navadne 
cepilistka v drevoredu lipovcev na 
Likozarjevi ulici. Na drevju povzroča 
belo trohnobo. Gostitelja okuži skozi 
rane in poškodbe, agresivno kolo-
nizira drevo, ki je oslabljeno zaradi 
suše, vročine ali drugih dejavnikov. 
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Pobude in predlogi v reševanju
(pobude so bile že posredovane pristojnim službam)

1. Ureditev odjemnih mest za odpadke - problematika div-
jega odlaganja kosovnih in drugih odpadkov.
Stanje reševanja: pripravljen nov predlog za obravnavo s 
predstavniki hišnih svetov.
2. Moteča razsvetljava na vzdolžno parkirišče ob ograji 
pred bloki Lojzeta Hrovata 3a-c. Od podjetja Vigred smo 
v sredini oktobra že dobili povratno informacijo, da si 
bodo stanje ogledali in svetilko prilagodili  tako, da ne bo 
moteča.
3. Zamenjava klopce pred vhodom v Rudija Papeža 5.

4. Obrezovanje dreves na Likozarjevi ulici in ulici Tuga Vidmarja.
5. Znižanje robnika na Likozarjevi ulici pri za dostop na parkirišče prilagojen 
invalidom.
6. Ureditev podlag in odstranitev tlakovcev pod drevoredom pred vhodi na 
Rudija Papeža - ureidtev robnika in zasaditev trave.
7. Obnova talnih označb na območju garaže B in parkirišču ob lokalih na Lo-
jzeta Hrovata. 
8. Zaris označbe za prepovedano parkiranje ob cvetličnih koritih nasproti 
Lekarne.
9. Poslikava podhoda pod cesto Jaka Platiše in podhoda pod Likozarjevo 
ulico. 
11. Odstranitev zapuščenih vozil iz parkirišča garaže A;
12. Postavitev table obnašanja na igrišču Jojo park in postavitev zaščitne 
mreže.
13. Pobude iz območja garaže A:
- popravilo klopce na košarkarskem igrišču;
- ureditev razsvetljave na košarkarskem igrišču;
- ureditev razsvetljave v garaži A - zamenjava nedelujočih žarnic;
- ureditev table - slepa ulica ob uvozu na intervencijsko pot;
- prestavitev/odstranitev količkov ob zelenicah, kjer ni dostopa za avtomo-
bile.

Neuresničene pobude in predlog

Na KS smo bili neuspešni z realizacijo naslednjih pobud 
in predlogov:
- ureditev manjkajoče parkirne niše ob intervencijski poti 
za blokom Tuga Vidmarja 8;
- ureditev cestnega ogledala na Cesti talcev.
- posek bora v atrijskem pred Rudija Papeža 34.
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Po zajtrku se začne šola. Ko 
naredim matematiko, slovenščino 
in spoznavanje, imam malo odmo-
ra. Pri šoli mi pomaga mami. Ko 
končam šolo, se lahko igram. Med 
šolo mi sestrici nagajata in potem 
se skregamo. Mami skoraj dobi 
živčni zlom. Jaz in sestrici pomag-
amo pri hišnih opravilih. Velikokrat 
pomislim na svoje prijatelje in 
komaj čakam, da se spet vidimo. 
Sven Grujčić Lajovic, 2. B

Na pouk doma se pripravim tako, 
da se pretegnem in se oblečem 
v dnevne obleke. Po prvem 
predmetu imam zajtrk. Umijem 
zobe in grem naprej delat za 
šolo. Doma mi je bolj všeč, ker 
imam več odmorov in lahko 
vmes pijem. Doma mi ni všeč, 
ker pogrešam sošolce in učitel-
jico. Pogrešam jih, ker si med 
sabo pomagamo. Upam, da se 
koronavirus čimprej konča. 
Tinkara Kunstelj, 2. A

Šolanje doma mi niti malo ni všeč. 
Šolsko delo mi vzame preveč časa. 
Občutek imam, da je več snovi in 
domačega učenja. Zdi se mi, da 
imamo tega v šoli manj. Zaradi šols-
kega dela sedaj manj igram igrice 
na tablici. Rad bi igral več. Žalosten 
sem, ker se s prijatelji ne morem 
dobiti zunaj in jih pogrešam. Zaradi 
karantene ne morem iti k dedku in 
babici.
Upam, da bo čim prej konec karan-
tene in bom spet svoboden :-)

Začela se je karantena,
bolijo me kolena.

Na stolu noč in dan sedim
in v zvezek strmim.
Igrice me čakajo,

šolska dela zaustavljajo.

Zaradi Kitajcev smo doma
in trpi vsa Slovenija.

S prijatelji se ne dobimo,
ampak doma tičimo.
Iz občine ne smemo,

samo še v gozd lahko gremo.

ŠOLANJE DOMA IN KARANTENA

Maj Rakar, 3. A

MOJE DOŽIVLJANJE KORONAVIRUSA

Danes je bil zelo lep dan, zato sem šla ven. 
Šla sem v kurnik, ker sem morala pobrati jajčka. V kurniku imam kokoš, 
ki jo lahko dvigujem in božam. Ime ji je Rjavica. V kurniku je tudi bel pe-
telinček, ki mu je ime Snežko, in bela kokoška, ki ji je ime Snežkica. Imata 
svoj prostor, da ju ne bi rjave kokoške napadle. Ko rjave kokoške spustimo 
ven, Snežko in Snežkica ne gresta ven, ker sta zelo plašna. Snežkica ima 
tudi svojo košaro, kjer vali jajca. Ko rjave kokoši zapremo, imam Rjavico na 
samem in ji dajem hrano in vodo, ker je bolj počasna in ji ostale kokoši vse 
pojejo.
To delamo pri dedku in babici, kjer sem zaradi koronavirusa vsak dan.

Naja Lužar, 3. C

zapisi učenk in učencev o pouku na daljavo
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ZGODBA O KORONARJU

Nekoč je bil planet Zemlja brez težav, dokler se ni pojavil nek zelen virus po 
imenu Koronar. Koronar je bil le navaden virus, ki se je bal čistoče. Nihče ni 
vedel, od kod se je vzel, ampak svoj pohod je začel na Kitajskem. 
Prepotoval je ves svet samo zato, da bi okužil najmanj problematične ljudi 
na svetu, Slovence. Okužil je otroke, mame, očete, vse družine, potem pa še 
vse v bloku. Okužil je še nekaj živali in potem ga je lovil opremljeni človek, 
dokler ga ni ujel v vrečko. Prinesel ga je k zdravniku v bolnišnico. Zdravnik 
mu je povedal, da je to virus Koronar. Ampak vrečka je bila premalo zaveza-
na. Koronar je skočil iz vrečke, ugriznil opremljenega človeka, nato pa še 
zdravnika in oba sta postala zelenkasta. Ko je prišel iz bolnišnice, je tekel 
po mestu in kdor koli mu je rekel, da je prikupen, ga je Koronar ugriznil, se 
pravi, ga je okužil, da je postal zelen. V poročilih je pisalo, da je prišel virus 
Koronar. Vsi ljudje so se mu začeli umikati, pa tudi drugim ljudem so se 
umikali. Bilo jih je strah, da bo še njih Koronar ugriznil v nos. Po televiziji so 
govorili, naj grejo v trgovine po posebne maske in rokavice. To so upoštevali 
in tudi naredili.
Ker so vsi nosili posebne maske, jih Koronar ni mogel več ugrizniti v nos in 
okužiti, zato mu je zmanjkovalo strupa in šel je v tujino. Ljudje so ozdraveli in 
se niso več bali. No, tako so Slovenci premagali Koronarja in tako se konča 
naša zgodba.

Luka Toporiš, 3. A

KARANTENA? MALA MAL’CA!

No pa smo tam, kjer si nikoli nismo mislili, da bomo! V karanteni. 
Šolanje na daljavo mi predstavlja nov izziv. Prednost šolanja na daljavo je 
to, da imam veliko več časa, da naredim vse potrebno. Slabost pa je? Hm, 
je sploh kakšna? Seveda! Ne ena, ampak mnogo! Ni učiteljev, da bi mi snov 
potrpežljivo razložili. Pogrešam prijatelje in sošolce. Ja, pogrešam tudi učitel-
je in šolo. 
Ampak v teh razmerah je treba ostati doma, ohraniti pozitivno glavo in svoje 
zdravje. Želim, da se čim prej spet združimo in gremo novim znanjem napro-
ti!

Nej Jagodic, 4. B

PRISILNE POČITNICE
Izbruh koronavirusa me je kar precej razžalostil. Te tako imenovane počit-
nice niso ravno počitnice. Cele dneve moram delati za šolo in mi ostane 
komaj kaj prostega časa. Kdaj kampanjsko delam, da sploh lahko gledam 
televizijo ali igram igrice. Raje bi hodil v šolo, ker sedaj učiteljice nalagajo 
več nalog kot prej. To je že večkrat pripeljalo tudi do družinskega prepira. 
Ni mi tudi všeč, da s prijatelji ne morem ven. Ven grem lahko samo takrat, 
ko peljem na sprehod kužka. Ampak konec koncev imam vsaj več časa za 
pripravo na prihodnja ocenjevanja. Tako kot jaz tudi moja sestra dela za 
šolo, ampak njej ostane vsaj kaj časa, da dela, kar želi. Ah, kako si želim, da 
koronavirusa ne bi bilo.     Leon Darda, 6. B 
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DOŽIVLJANJE POUKA NA DALJAVO V ČASU KARANTENE

Kako naj začnem? Odrasli pravijo, da je trenutna šolska situacija po eni strani dobra, 
saj pridobivamo nove izkušnje in postajamo bolj samostojni. Glede tega se popolno-
ma strinjam z njimi. Če pa pogledaš z našega stališča, je to ena sama »beda«.
Sediš za mizo in delaš, ampak se velikokrat zamotiš z mislimi, kako bi bilo, če šole 
ne bi bile zaprte – kaj bi počel v tistem trenutku, kako bi preživljal čas s prijatelji, kako 
bi šel na trening. Preden so se šole uradno zaprle, se nam je to zdelo »kul«, imeli 
bomo počitnice! Ko je minil prvi teden, se nam je vse zdelo zelo zanimivo. Tolažili 
smo se s tem, da bodo čez en teden šole spet odprte. Ko je mineval drugi teden, 
je na dan prišla novica, da bomo do maja doma. Sedaj mineva tretji teden, vsak od 
nas ima le še kanček volje, da se šola doma. Prav zares ni tako, kot smo mislili, da 
bo. Zjutraj se zbudiš, poješ zajtrk in potem se učiš, prepisuješ snov, rešuješ naloge. 
Vmes staršem pomagaš pripraviti kosilo, ki ga med dvanajsto in drugo uro poješ. 
Popoldne po možnosti spet delaš za šolo, starši te zvlečejo na sprehod, opraviš 
kratek trening, gledaš televizijo, nato pa greš spat.
Spomnim se, ko smo približno en mesec nazaj med malico sedeli v svoji učilnici. 
Učiteljica nam je razlagala, da si moramo razkuževati roke, redno prezračevati, s 
prijatelji biti v razdalji enega metra itd. Medtem je sošolec tiho pripomnil: “Ej, kaj če 
se bodo šole zaprle? To bi bilo res dobro!” Takrat se nam je njegova izjava zdela 
smešna, predvsem pa neverjetna. Za trenutek smo se zamislili, kako bi bilo, vendar 
nam že takrat ni bilo kaj preveč všeč, saj smo se bali, da bomo morali poleti pouk 
nadomeščati. Hitro smo se vrnili v realnost, ker nam namišljen svet ni bil pri srcu. 
Poglejmo to tudi s strani učenja. Mnogo manj stvari se lahko naučimo doma, sami ali 
pa s starši, kakor v šoli. Enostavno nas učitelji in učiteljice zelo dobro poučijo. Mislim, 
da si vsi, učitelji in učiteljice, učenci in učenke zaslužimo pohvalo. Kakor vem, se vsi 
trudimo po najboljših močeh. Tudi če nam gre to delo od doma zelo dobro, mislim, 
da ima velika večina vseeno rajši pouk v šoli. Resnici na ljubo pogrešam prijatelje, 
učitelje ter šolo in se tolažim z upanjem, da bo kmalu vsega konec in bomo spet 
lahko zaživeli normalno.

Eva Subotić, 7. B

KORONAVIRUS

Šola se zaprla je,
zdaj prek računalnika vse dela se.
V Sloveniji je epidemija,
na svetu pa kar že pandemija.

Koronavirus težava se glasi
to ne izgine en, dva, tri.
Ostati doma moramo,
da bolezen zaustavimo.

Če kašljaš, kihaš, smrkaš,
ali pa te vročina pesti,
pameten bodi 
in ne hodi med ljudi.

Težav že dovolj imamo,
zato pazi na svojo staro mamo.

Hana Radončić, 7. B 

DRUGAČE

Ali mi pomagaš?
Kaj? Napačno nalogo nalagaš!
Zakaj? Ker smo dobili nekaj drugega!
In končno pravo naložim,
se končno malo sprostim.
Prej: zunaj nogomet smo igrali.
Sedaj: na netu vsi mladi
BraveStarrs bi igrali
in malo poklepetali,
smešne video posnetke 
in karate treninge bi poslali,
se družabne igrice igrali,
a vendar kmalu vsi dočakali –
bomo SVET ZDRAVI.

Žan Torkar, 4. B
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POREDNI KORONAVIRUS

Nekega dne se je rodil koronavirus z imenom Nagajivček. Rodil se je na Kitajskem. 
Bil je radoveden in je zelo rad hodil po svetu. Iskal je svoje novo življenjsko gnez-
dece. Taval in taval je, vendar ni našel človeka, ki bi mu lahko pomagal. 
Nekega jutra se je Nagajivček odpravil na sprehod in zagledal sivega gospoda. Stal 
je ob cesti z dežnikom v roki. Gospod je pokašljeval in kihal. Nagajivček je takoj 
vedel, da je to njegovo življenjsko gnezdece. Čakal je na priložnost, ko bo kihnil, da 
se takoj naseli v njegovi notranjosti. Mimo se je zapeljal avto srebrne barve, ki je 
zapeljal v lužo. Vsi okoli tega gospoda so bili mokri. Nagajivček je izkoristil priložnost 
in ob kihu skočil v notranjost svojega gnezda po imenu pljučka. Gospodu ni dal miru. 
Stalno ga je dražil, da se ni mogel pozdraviti. Nagajivčku je bilo udobno, saj se je la-
hko namestil, kamorkoli je želel. Gospodova žena ga je odpeljala k zdravniku. Rekli 
so mu, da take bolezni še niso videli in da je ta bolezen hujša kot gripa. Zdravniki 
so odkrili, da gre za virus, ampak niso vedeli, kakšen. Nagajivčku je že postalo 
dolgčas. Odšel je k gospodovi ženi in še njo okužil. Še dobro, da je bila takrat v 
bolnici, saj je dobila vročino in zdravniki so ji lahko pomagali. Ugotovili so, da to ni 
navadna pljučnica, ampak virus, ki so ga poimenovali KORONAVIRUS. Nagajivčku 
je bilo všeč, da je dobil novo ime. Razširil se je vsepovsod, kjer mu je ugajalo. Bil 
je ena majčkena nadležna bubica. Užival je v svojem uživanju. Takrat so zaprli vse 
šole. Njegova naloga je, da grize nosek in pljuča. Zato kihamo, smrkamo in imamo 
vročino. Po treh mesecih se je razširil po vsem svetu. Največkrat gre na stare ljudi, 
včasih tudi na otroke, saj so otroci prenašalci tega virusa. Naenkrat so kar vse zaprli 
– šole, vrtce, trgovine z oblekami, restavracije ... 
Najbolj pa ga boli tam, kjer je toplo, zato si moramo umivati roke, jih razkuževati in 
nositi vse potrebno, da nas ne bo napadel. Najpomembnejše pravilo je, da ostane-
mo doma in se ne hodimo ven družit s prijatelji.   Kaja Kožuh, 6. B

KORONA DIRKA

Vsako jutro slabe volje se zbudim,
ker v šolo ne odhitim.
Mami za vratom mi že stoji,
češ, hitro se umij, in v kuhinjo odhiti.

V kuhinji se zajtrk že smeji,
a kaj ko silijo me vsi h ‘komunikaciji’.
Ves svet nori: pohiti, tiskaj, delaj 
sproti...
Mami kuha, peče, da se kar kadi.

Popoldne delo malo se umiri,
hitro k moji Fany odhitim.
Fany teče gor in dol,
skače od veselja, da končno sem 
spet pri njej.

Sonček sije, jaz lovim D-vitamin
in s Fany na sprehod hitim.
Koronavirus me ne skrbi,
ker nič ne družim se z ljudmi.

Zvečer po Najinih mostovih
urno spat odhitim,
da mami s telefonom 
me ne dobi.
Ostanite zdravi. 

Luka Gnjatović, 6. C

Lorena 6. B
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TEMNA STRAN LETA 2020

Tam na zemlji so današnji dnevi res nekaj posebnega, zanimivega in hkrati zelo 
strašnega. Otroci ne hodijo v šole, odrasli ne hodijo v službe, za vse to pa je kriv 
virus COVID-19, ki je zagrenil leto 2020. Ljudje morajo vsak dan ostati doma in se 
ne smejo družiti, ker bi tako kršili pravila v karanteni. 
Za vse skupaj pa je kriva skupina ljudi, v kateri so najbolj vplivni ljudje na svetu. Ti 
ljudje so na prav poseben način povezani z zlom. Daleč v preteklosti se je namreč 
zgodila velika bitka na Zemlji. Na eni strani morja so bili prijazni, pet metrov veliki 
ljudje z enim očesom, ki so bili zelo povezani med sabo in imeli telepatske sposob-
nosti. Ti so vedeli, da je na drugi strani morja zlo, zato so se odločili, da ga uničijo. 
Ker niso znali plavati, so v morje metali velikanske skale, tako da so naredili most 
na drugo stran morja. Tam pa jih je že čakalo zlo. To so bili duhovi, ki so delali samo 
slabe stvari. Bitka je bila zelo dolga in veliko življenj je bilo izgubljenih. Na koncu pa 
je le zmagalo dobro, saj so glavnega hudobnega duha s sulico zadeli v oko. Zlo se 
je umaknilo in se skrilo nekje na zemlji, velikani pa so šli v podzemlje, da bi imeli mir. 
V današnjem času se najbolj vplivni ljudje zbirajo na kraju v Ameriki sredi nekega 
gozda, kjer izvajajo strašne obrede in se povezujejo z zlobnimi duhovi, ki jim dajejo 
moč in vplivnost v svetu. Ker pa je na svetu tako veliko ljudi, so jih ti vplivneži hoteli 
nekaj odstraniti. To pa so naredili tako, da so Američani podtaknili Kitajcem virus, ki 
so ga dobili od duhov. Danes ga poznamo kot virus COVID-19. Ta virus bo vplival 
na našo in naslednje generacije bolj, kot si lahko predstavljamo. Ne bomo več tako 
socializirani in vedno bolj bomo zadržani. Virus nam je vsem gotovo pokvaril šte-
vilne načrte. Uničiti oziroma zaustaviti nam ga še ni uspelo, saj še naprej povzroča 
bolezni in v nekaterih primerih tudi jemlje življenja ljudi. 
Proti virusu pa obstaja samo ena rešitev in to smo ljudje sami. Ko se bomo združili 
v dobrem, se bo vse spremenilo na bolje in zlo bo spet padlo. Gotovo se ne bo več 
vrnilo, če bomo vsi držali skupaj, kajti to je edino pravo zdravilo proti slabemu. 

Nace Kobal, 7. B

Menjam koronavirus in učenje na daljavo za običajen pouk v šoli. Dodatek: 
maska + razkužilo.

Avtor oglasa: korona.učenje@gmail.com

Ela Seferagić, 6. B

Anastasia, 
9. B
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KORONA

Vpraša ena šola majhna:
»Kje so zdaj moji učenci?
Hodnikom mojim manjkajo
tisti majhni genijalci.«

In šolski zvonec se ne sliši,
vsak dan bolj se daleč zdi,
»Pohitite, dolgčas mi je,
ko vas čakam v tišini!«

Dolgčas nam je zdaj doma
in muči nas tisti prizor,
da namesto v učitelja
gledamo v televizijo vsak odmor.

Ocene se bodo uprle,
ker jih ni na papirju,
dajte že, virusi,
pustite nas vse na miru!

Pa da znova čez hodnike
naša srečna družba leta,
a do takrat učitelji, učiteljice:
»Pozdravljeni prek interneta!«

Savo Šmitran, 7. B

KORONA

Prve dni prav lepo je bilo,
saj v šolo ni se mi mudilo.
Spala do poznih sem ur
in si nisem nakopala neopravičenih ur.

S šolo pogosto sem zavlačevala,
saj v sebi sem še sanjala.
Čeprav bedela sem do pozno,
da bi kaj naredila za šolo, nisem vstala pre-
pozno.

Zdaj šola je na spletu,
ker korona vlada realnemu svetu.

Ministrstvo za šolstvo je določilo,
da vaje za valeto nam bo prekinilo.

Ker korone še ni konec,
nas še en čas ne bo budil šolski zvonec.

Budilka nas zjutraj ne bo še budila
in zato v šolo ne bom zamudila.

Vsem učencem je lepo,
le devetošolcem malo je slabo.
Kaj s srednjo bom naredila,
če nas je pa korona povozila?

Korona, ti si za to kriva,
da z vpisi v srednjo šolo bom zamudila.
Čeprav vpisnico sem že oddala,
še kmalu ne bom prestopila srednješolskega 
praga.

Šola v poletje se nam bo zavlekla
in s tem nas korona je opekla.
Čeprav veseli smo, da ni šole,
nam je to povzročilo veliko škode.

To zaenkrat od mene bo vse.
V zdravju in z nasmehom
vas lepo pozdravljam,
Naja iz devetega B.

Naja Milašinović, 9. B

Ana, 5. C
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Rekviem

Škripanje zavor.
Krik!
Sirena rešilnega avtomobila.
Groza.
Sprevod za belo krsto,
v njej leži ona.
Solze grenke v njegovih očeh
in bolečina v srcu.
Zakaj?
Sprašuje se;
a odgovora ne najde,
le grenak okus v ustih
in težka glava.
Težki so njegovi koraki,
pogled odsoten,
obleka umazana,
telo brez volje.
Noč je.
Luna sije
in njen odsev se leskeče na gladini 
reke.
Počasi se ustavi ob ograji
in gleda v globino.
Tedaj zagleda njen obraz;
smehlja se,
maha mu z roko
in vabi ga k sebi.
Skoči v njen objem!
Brez krika,
brez bolečine.
Telo mu drhti
in prijetna toplina razliva se mu po 
telesu.
Spet sta skupaj,
spet sta srečna.
Na gladini reke ostal je le suknjič
in bela pena.

Zadnji spomin

Ali si srečna?
Jočeš!?
Zakaj?
Bilo je lepo.
Gorela sva,
spojila sva se,
bila sva eno telo.
Glasovi strasti
in gnila telesa sredi pomečkanih rjuh.
Ko vsega bilo je konec,
na licih tvojih bila je solza,
solza sreče in bojazni.
Vstala si in se oblekla;
odšla si;
ostal sem sam v sobi.
Smrdelo je po žganju,
po znoju,
po cigaretnem dimu.
Na tleh krvav madež,
zadnji spomin na tvojo nedolžnost.

POGLED V PRIHODNOST
Roman Šalamon

Ne reci zbogom

Mrači se.
Sonce zahaja.
Gledam skozi okno 
in vidim tvojo senco, 
ki hiti med drevesi.
Odhajaš.
Kam?
Zakaj?
Prosim ne, 
ne reci zbogom.
Ne danes, 
ne jutri.
Nikoli ne odhajaj 
v neskončno daljavo.
Nikoli, 
nikoli ne reci zbogom.
To boli.
Peče.
Prosim nikoli, 
nikoli ne reci zbogom.
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Ljubezen

Tišina!
Temna noč.
Slišim 
bitje tvojega srca,
čutim
toplino tvojega telesa,
čutim
toplino roke tvoje
čutim
dotik tvojih ust na mojem licu.
S prsti drsim med tvojimi lasmi.
Telo drhti
od sreče,
od blaženosti.
Usta moja iščejo tvoja,
da se spojijo
v neskončen poljub.
Objeta se združiva v eno,
neskončno valovanje
strastne ljubezni.
Zaspiva.
Zbudiva se v objemu,
začinjenim z vročim poljubom,
v neskončni blaženosti jutranjega 
trenutka.

Sreča

Hladen vetrič
Zelena poljana
Zahajajoče sonce
Vonj pokošenega sena
Poljub
Objem
Znojni telesi
Užitek
Vzdihi
Zmečkane hlače
Petje ptic
Brnenje motorja
Smrad izpušnih plinov
Ljubezen
In čez devet mesecev otrok.
Bila sva

Bila sva sama,
jaz in ti.
Bila sva srečna,
ker se nisva poznala.

Njej

Hodil sem po temnem gozdu,
črn oblak je zakril nebo,
zvezde je zakril,
ki so kazale pot mi iz teme.

Le ena zvezda kaže mi še pot,
a glej, oblak črn tudi njo zakrije
in vlije dež se
in strele sikajo nad krošnjami dreves.

Bolno mi srce utripa
in oči uzrejo se v nebo,
da videle bi svetlo zvezdo,
ki kaže mi naj pot.

A zvezda skrita je za oblakom,
obup in strah mi stiskata srce,
tedaj udari strela
in na poti moji stojiš ti.

Tvoj nasmeh mi da poguma,
tvoja roka prima mojo
in počasi vodiš me skoz temni gozd
in prevedeš me na pravo pot.

Tedaj izgineš
in spet ostanem sam,
sam v temnem gozdu
in solze grenke mi zalijejo oko.

Pismo

Zvoki glasbe
nežno božajo mi dušo.
Sedim za mizo
in pišem pismo.
Na papir izlivam vse,
vse kar ne znam povedati, 
vse kar čutim.
Ljubim te,
in to ne znam izreči na glas.
Zakaj?
Zakaj besede ne gredo iz ust.
Drhtim.
Želim si tvojega dotika,
tvojih usten,
tvojega vročega poljuba.
A strah me je, 
da spet bom brez besed.
Zato vse to povem  pismu,
ki ga pišem.
Pišem o vsem.
vsem kar je skrito nekje globoko,
globoko v duši.
Pismo sem dal v predal,
ostalo je tam,
neprebrano.
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reševanje  soseske - kare a 

V soseski kare A se že več kot desetletje soočamo z neurejen-
im lastništvom nepremičnin – pripadajočih zemljišč in garaže. V 
letu in pol je nam, skupinici zagrizenih aktivistov, uspelo, da smo
v 6 vhodih poenotili zahteve in vložili predlog za zemljiškok-
njižno lastništvo (julij 2020). V sodno zmago ne dvomi-
mo, saj so vsi dokazi z argumenti na naši strani. 23.maja smo
 krajani soseske v sklopu akcije MOK – Očistimo Kranj, uredili svo-
jo sosesko (košnja trave na zelenicah, temeljito čiščenje garaže). 
V soseski imamo velike probleme s smetmi, saj k našim zabojni-
kom množično odlagajo smeti (kosovni material) tudi drugi prebival-
ci Planine, Primskovega. Tukaj pozivam te neodgovorne ljudi, da s 
takšnim početjem, nemudoma prenehajo, v nasprotnem bodo stro-
go kaznovani (denarne globe s strani pristojnih inšpekcijskih služb).

Vizije razvoja soseske:
V juniju 2020 smo pridobili strokovno mnenje gradbenega inšti-
tuta  ZRMK, Ljubljana glede stanja garaže. V grobem je sanaci-
ja garaže ocenjena na cca 400.000 eur (natančna ocena bo po-
dana na podlagi izvedbenega elaborata). Z g. Martinom Klanjškom 
sva  imela sestanek s predstavnikom Eko Plus, Štore (junij 2020) 
glede uvedbe podzemnih zabojnikov za smeti – Sistem Easy Un-
derground, Nord Engineering (podrobna predstavitev v prospektih).

Razmisliti moramo tudi o uvajanju obnovljivih virov energije za ogre-
vanje stanovanj. Najbolj poceni varianta so toplotne črpalke zrak- voda 
(znižanje stroškov ogrevanja). Zbirajo se ponudbe izvajalcev. V Kran-
ju plačujemo za ogrevanje nadpovprečno ceno v slovenskem merilu.
Na vstopu (pri zabojnikih za smeti) bi bilo smiselno postaviti dva potopna ste-
brička, s čimer bi najmanj 90% zmanjšali nezakonito  odlaganje smeti in oben-
em iz parkirišč odstranili avtomobile, ki ne pripadajo stanovalcem soseske).

Ozeleniti sosesko, saj drevesa dvigujejo kakovost bivanja, zmanjšujejo 
CO2 in izboljšujejo kakovost zraka in ne nazadnje, zvišujejo ceno ne-
premičnin. Zelenice naj se kosijo le 2 ali 3 letno (pomladne cvetlic, po-
letne cvetlice, čebele, metulji, vse to bo pomenilo dvig estetike v soseski).
Najvažnejše pa je, da je v soseski sožitje. Tisti „pametnjakoviči“ (ljud-
je, ki le kritizirajo, „vse vedo“, a ne premorejo nobenega dejanja) ter 
sociopati, psihopati (ljudje, ki niso zmožni sobivati – premočen ego) 
bodo preglasovani ali pa naj se izselijo. Nekateri bi dremali do kon-
ca svojih dni v ozki coni udobja. Rutina, tradicija je neustvarjalnost, 
večno mirovanje, stagnacija, potrebna je sprememba, kreativnost.

Opažam, da je na področju pogodb z upravnikom popolno razsulo (pogodbe 
o medsebojnih razmerjih med EL, pogodbe z upravnikom – so zastarele, 
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devetdeseta leta in niso usklajene z veljavnimi predpisi- brez pravne podlage). 
Krona vsega je, da vsa gospodinjstva na območju Kranja (Plani-
na) sploh nimajo sklenjenih pogodb o dobavi toplotne energije z 
PE Energetika in, da prebivalci Planine nimamo možnosti izbira-
ti dobavitelja toplotne energije (načelo konkurenčnosti, monopol 
enega in edinega dobavitelja, ki ga je določila MOK brez javnega razpisa).

V Kranju, 13. 8. 2020                                                        Igor Ravnik

moja zelena planina

Na prostoru, kjer so zdaj naši domovi, se je včasih razprostiralo zeleno 
polje. Prav na tem polju so zrasla naša stanovanja, igrišča, ceste, pločniki, 
kolesarske steze..., vse, kar nam omogoča prijetno bivanje. Ohranili smo 
zelene površine, posadili drevesa in uredili zelenice pred vhodi. Poskrbeli 
smo za korita z rožami, ki opredeljujejo naše pešpoti. 
Lahko rečemo, da se nam oko spočije, ko pogledamo skozi okno. Zato 
moramo ohranjati naše zelenilo, ne ruvati rož iz korit, lomiti grmičkov in 
sekati dreves. 
Za vsako drevo, ki ga želimo odstraniti, moramo dobro premisliti, ali je to 
zares potrebno. Drevo ni le okras našega prostora, daje nam življenje. 
Drevesa so v mestu dragocena, saj proizvajajo kisik, porabljajo CO2, duši-
jo hrup, nam dajejo senco, filtrirajo, ohlajajo in vlažijo ozračje, zmanjšujejo 
moč vetra, so vir hrane in bivališče številnim živalim, so lepa in v mestih 
povečujejo kakovost bivanja. Drevesa imajo v urbanem okolju ekološko, 
družbeno in gospodarsko funkcijo, zato je pomembno, da jih ohranjamo 
zdrava in lepa.
Da bi bolje premislili o odstranitvi dreves, moramo biti seznanjeni z usmer-
itvami Mestne občine Kranj o odstranjevanju dreves. 
V MOK se poseka dreves poslužujemo kot zadnjega ukrepa nege dreves, 
ki mora biti strokovno utemeljeno:
- drevo je suho ali odmirajoče;
- drevo ima številne in velike nepopravljive poškodbe v krošnji, na deblu ali 
koreninah in predstavlja nevarnost za okolico z varnostnega in zdravstven-
ega vidika;
- drevo je neprimerno za svoje rastišče in se bo zamenjalo s primernejšo 
drevesno vrsto;
- drevo nima dovolj rastnega prostora znotraj skupine dreves ali močno 
ovira razrast sosednjih dreves;
- drevo raste na lokaciji predvidene nove zgradbe ali infrastrukture v skladu 
z veljavno dokumentacijo.

Veseli smo lahko, da imamo tako lepo, urejeno in zeleno naselje, kjer pre-
bivamo.
   Milena Kavčič Pavlin, članica Sveta KS bratov Smuk
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upravljanje večstanovanjskih stavb družbe domplan na območju krajevne 
skupnosti Bratov smuk

Družba Domplan na področju KS Bratov Smuk upravlja večino večstano-
vanjskih stavb, prav tako skrbi za zagotavljanje ogrevanja preko skupne 
kotlovnice Planina. Zato se zavedamo, da izbor upravnika stavbe predstavl-
ja veliko odgovornost, s katero se začne trdo delo grajenja zaupanja med 
upravnikom in lastniki. To zaupanje mora temeljiti na dejanskih osnovah in 
pozitivnih izkušnjah. 
Na področju krajevne skupnosti Bratov Smuk se kot upravnik stavb že 
dalj časa trudimo stanovalcem zagotoviti čim boljšo kvaliteto bivanja. Z 
angažiranjem svojih strokovnih sodelavcev smo zato v zadnjih letih uspeli 
uresničiti projekte energetske sanacije fasad, streh, kleti, menjave skupne-
ga stavbnega pohištva, sanacijo hodnikov, stopnišč, razsvetljave in drugo v 
okviru naših pristojnosti.
Še vedno pa ostaja nekaj zelo perečih odprtih zadev, ki se dotikajo vsakod-
nevnega bivanja vseh krajanov, gre pa predvsem za področja na katera, kot 
upravnik, nimamo pristojnosti, saj ne spadajo pod upravljanje skupnih delov 
in naprav posameznih stavb. Vseeno pa tudi za te odprte zadeve v sami KS 
čutimo potrebo po angažiranju v dobro lastnikov stavb v našem upravljanju. 
Ob tem izpostavljamo predvsem:
• neurejena odjemna mesta za zbiranje odpadkov, 
• nerešeno problematiko pripadajočih zemljišč okrog stavb, 
• problem s parkiranjem in stanjem podzemnih garažnih hiš, 
• košnja, obrezovanje drevja in grmičevja na območju okrog stavb. 

Neurejena odjemna mesta za zbiranje odpadkov 
Na področju urejanja odjemnih mest za zbiranje odpadkov se stvari po več 
neuspelih poskusih umestitve lokacij za zabojnike, ponovno premikajo. Ob 
sodelovanju predstavnikov KS, JP Komunale Kranj ter nas, kot zastopnika, 
večine stanovalcev na tem področju se je pristopilo k ponovni analizi prob-
lema zbirnih mest in načina odlaganja odpadkov. Trenutno je tako odprtih 
več variant za ureditev načina zbiranja odpadkov ter primernih lokacij za 
same zabojnike in sicer od ureditve večjih nadzemnih zabojnikov na novih 
lokacijah, do delnega vkopa zabojnikov v zemljo. Vse možnosti predvideva-
jo umik zabojnikov z obstoječih parkirišč in uvedbo možnosti za odpiranje 
zabojnikov na kodirno kartico. To bo omogočilo več prostora za parkiranje in 
onemogočilo ilegalno odlaganje v smetnjake s strani tretjih oseb, ki ne živijo 
na tem območju.

Določitev pripadajočih zemljišč k posameznim stavbam
Po uspešno izvedenem vpisu etažne lastnine stanovanj in stavb v zemljiško 
knjigo je še vedno nejasno lastništvo zemljišč okrog posameznih stavb. To 
področje presega osnovno upravljanje večstanovanjskih stavb. Za etažne 
lastnike lahko celoten postopek pelje Družba Domplan, s svojimi strokovn-
jaki s področja urbanizma in geodezije na osnovi ponudbe. Lahko pa se to 
delo odda zunanjim strokovnim izvajalcem. V vsakem primeru je potrebna 
potrditev večine etažnih lastnikov.
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Za urejanje pripadajočih zemljišč, ki pripadajo k stavbam je bilo do sedaj 
podanih že več pobud in ponudb, ki pa niso dale konkretnih rezultatov. To se 
je spremenilo letos, ko se je na pobudo organiziranja predstavnikov iz več 
stavb na območju »garaže A« (območje večstanovanjskih stavb Likozarjeva 
ulica 23,25,27, Juleta Gabrovška, 19, 21, 23 ter Ulica Tuga Vidmarja 10, 
12), že vložil konkretni predlog za ureditev pripadajočih zemljišč na sodišče. 
To pomeni, da se je postopek začel in bo v nekaj letih končan. Na področju 
»garaže A« je bilo stanje že kritično, saj je zaradi nerešenega lastništva, 
občina prenehala s košnjo trave in območje se je začelo nekontrolirano 
zraščati. Trenutno smo s stanovalci našli dogovor in se je organizirala košn-
ja, pripravlja pa se tudi trajnejša rešitev za prehodno obdobje do ureditve 
lastništva zemljišča. 

Predlog za ureditev pripadajočega zemljišča je bil z naše strani pripravljen 
tudi za območje »garaže B« (območje večstanovanjskih stavb Juleta Ga-
brovška 30, 32, 34, Tuga Vidmarja 6, 8, Lojzeta Hrovata 5, 7, 9). Trenutno 
se čaka, da lastnik, ki je v tem primeru MOK, vloži predlog za ureditev na 
sodišče, da se bo postopek reševanja lahko začel. 
Problem s parkiranjem in stanjem podzemnih garažnih hiš, 
Stanje podzemnih garaž A, B in C na tem območju je zelo problematično 
in potrebno čim prejšnjega vzdrževanja, na kar etažni lastniki že dalj časa 
opozarjajo. Konkretno je civilna iniciativa na območju »garaže A« dosegla, 
da smo naročili strokovni pregled stanja garaže pri Gradbenem inštitutu 
ZRMK. Po pregledu so evidentirane poškodbe nosilne konstrukcije in arma-
ture ter ugotovljena je dotrajanost hidro-izolacije strehe garaž. Odlaganje z 
obnovo pomeni večje poškodbe in posledično večje stroške obnove, zato 
bi bilo potrebno čim prej rešiti problematiko lastništva zemljišča pod garažo 
in nato pristopiti k obnovi, da bodo garaže lahko še naprej služile svojemu 
namenu.

Košnja, obrezovanje drevja in grmičevja na območju okrog stavb 
Košnjo trave in obrezovanje drevja in grmovnic na večini območja izvaja 
občinski koncesionar Flora. S košnjo je večina stanovalcev na območju 
zadovoljna, veliko pa je pritožb glede obrezovanja drevja. Na območju se je 
obnovila večina fasad zato dobivamo veliko pobud po temeljitejšem obrezo-
vanju drevja in tudi odstranitvah večjih dreves. Ta lahko s svojimi vejami in 
višino ogrožajo stavbe in lahko poškodujejo obnovljene fasade. Koncesionar 
tudi ne posega v področje atrijev neposredno ob stavbah in če ni pravega 
sodelovanja lastnikov stanovanj v pritličju, se takšni atriji zaraščajo. Situacija 
se bo nedvomno spremenila ob ureditvi lastništva pripadajočih zemljišč, ko 
se bodo lastniki lahko sami odločali kako se bo urejalo neposredno okolico. 
S tem pa bo na lastnike prešlo tudi vzdrževanje in bo za to potreben tudi 
finančni vložek lastnikov. Poseben primer je urejanje zelenic na območju 
»garaže A«, ki ga koncesionar Flora ne ureja več in se z bodočimi lastniki na 
tem območju že dogovarjamo, kako se bo to področje vzdrževalo do končne 
rešitve lastništva zemljišča. 
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Večina predstavljenih odprtih zadev je med seboj zelo povezana. Kot zasto-
pnik lastnikov, se skupaj s predstavniki krajevne skupnosti, mestne občine 
Kranj, JP Komunala in pristojnimi občinskimi službami, trudimo najti rešitve, 
ki bi bile najboljše za vse stanovalce in bi olajšale življenje na tem območju. 
Res je na koncu zelo pomemben dejavnik denar in vlaganje v skupno last-
ništvo, a ob pravilnih predstavitvah potrebnih del, smo prepričani, da se bo 
z ustreznimi rešitvami zvišala tudi vrednost stanovanj na območju predvsem 
pa kakovost bivanja.

Pripravil: Peter Sušnik, Domplan d.d.

Športno poročilo Balinarskega kluba Bratov Smuk 
za leto 2020

 
Balinarski klub Bratov Smuk je prostovoljno društvo na vseh področjih svoje-
ga delovanja in deluje v javno dobro. 
Ustanovljeni imamo dve tekmovalni ekipi, ki se uvrščata v sam vrh bali-
narskega članskega in veteranskega tekmovalnega športa.

V letu 2020 je bilo včlanjenih 90 članov. Na območju naše krajevne skup-
nosti smo sodelovali pri izvedbi čistilne akcije. Udeležba pri praznovanju in 
organizaciji praznika krajevne skupnosti je v letošnjem letu odpadla, zaradi 
vsem znanih COVID ukrepov.

Na športnem področju smo sodelovali  le na treh turnirjih, kjer smo osvojili, 
drugič, prehodni pokal BŠD Hermes memorial Milana Stoniča v Ljubljani.
Ekipa, ki nas zastopa v I.gorenjski ligi  2020-2021 je dosegla 2. mesto, z 
enakim številom točk, veteranska ekipa pa je dosegla 4. mesto.
V igralni sezoni 2020/2021 imamo registriranih 21 aktivnih igralcev. 
Jubilejnega 36. turnirja trojk BK BS nismo uspeli organizirati zaradi trenutno 
znanih zdravstvenih ukrepov.

Zahvati se moramo vsem sponzorjem, vodstvu krajevne skupnosti, osnovni 
šoli Matija Čopa in seveda vsem krajanom in članom kluba za podporo in 
nadaljne sodelovanje.

Vsem krajanom in članom balinarskega kluba Bratov Smuk želimo srečo in 
zdravja v prihodnjem koledarskem letu.  
         IO BK BS

Veteranska ekipa
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Drage upokojenke, dragi upokojenci Krajevne skupnosti Bratov Smuk!

V našem mestu, v Tomšičevi ulici 4, deluje Društvo upokojencev Kranj. Če 
želite aktivno preživljati svoje tretje življenjsko obdobje, vas vabimo, da se 
nam pridružite. Za vas uradu-jemo ob ponedeljkih in sredah, od 8.00 do 
12.00 ure. Najdete nas na društveni internetni strani: www.drustvoupoko-
jencev-kranj.si.
Za vas delujemo na različnih področjih in v društvenih programih lahko vsak 
najde nekaj za sebe. Organizirane imamo športne dejavnosti - planinsko-po-
hodniško, kolesarsko, balinanje, kegljanje, tenis, namizni tenis, plavanje, 
prstomet, dvoransko vadbo in fitnes, zimske športe, uvajamo kegljanje na 
vrvici in pikado. Na področju kulture je dejaven društveni Mešani pevski zbor 
“Petra Liparja”, skupina literarnih ustvarjalk in Sekcija za ročna dela. Vabimo 
vas k izobraževanju, saj naša Univerza za tretje življenjsko obdobje daje 
slušateljem ne le novih znanj temveč tudi prijetno druženje. Pripravljamo 
še turistične izlete in letovanja in delamo na področju prostovoljstva. V naši 
hiši je Bar Zdravljica, ki vas vabi, da popijete dobro kavo na najlepšem vrtu 
mesta.
Prepričani smo, da boste našli nekaj ustreznega za sebe, zato ne odlašajte z 
vpisom v Društvo upokojencev Kranj.

Rezultati jesenskega dela ligaških tekem:



jesenska križanka


