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Bilten Krajevne skupnosti bratov Smuk

izpostavljamo:    obrazi naše ks: 
obnovljene pešpoti in kolesarske steze anDrej in špela mis
nove table na otroških igriščih
novičke iz osnovne šole matije čopa

obrazi trgovin in lokalov: mojčine dobrote in žehta na žeton
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Glavna in odgovorna 
urednica: 
Manja Zorko

Pisci prispevkov:
Manja Zorko, Žehta na 
žeton, Mojčine dobrote, 
učenci OŠ Matije Čopa.

Križanka:
Zdravko Kovač - Koki

Fotografije: Andraž Mul-
javec (Smukfest), Manja 
Zorko, OŠ Matije Čopa, 
osebni arhiv Žehta na 
žeton in Mojčine dobrote

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.

Leto 2019 se počasi poslavlja, prihaja pričakovanj 
polno novo leto. Želim si, da bi v tem letu iskali in 
našli poti do mnogih ciljev, iskali nove in premagovali 
stare izzive.
Tokratni bilten je podjetniško obarvan, saj v tej šte-
vilki predstavljamo kar tri podjetja oziroma pet pod-
jetnikov. V obrazih naše krajevne skupnosti boste 
našli tekmovalca letošnje sezone Štartaj Slovenija, 
v obrazih trgovin in lokalov predstavljamo dve pod-
jetji v nekdanjem trgovskem centru Lisjak, Mojčine 
dobrote in novo samopostrežno pralnico Žehta na 
žeton.
Rubrika Novičk iz naše osnovne šole je še bogatejša 
s poročanji učencev o dogajanju na šoli. Naj se ob 
tem zahvalim vsem krajanom, ki ste se udeležili nji-
hovega prazničnega bazarja, kjer so učenci s svojimi 
izdelki zbrali ogromno sredstev za postavitev učilnice 
na prostem, ki bo tako popestrila in obogatila njihov 
šolski vsakdan.

Polna je tudi rubrika novic iz naše krajevne skupnos-
ti, ki povzema novice in aktivnosti zadnjih 6 mesecev, 
ki so bili zelo razgibani. 

Vabljeni k prebiranju!

Manja Zorko, predsednica KS in urednica biltena
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Za vas smo dosegljivi preko:
Telefonska številka: 030 794 068 ali 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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poročilo dela ks v letu 2019

Za nami je prvo leto Sveta krajevne skupnosti v novi sestavi. Leto nam je 
prineslo veliko izzivov in načrtov, ki smo jih bolj ali manj uspešno reševali. 

Spomladi smo organizirali čistilno akcijo in ureditev cvetličnih korit, v juniju 
smo organizirali praznovanje krajevnega praznika Smukfest, kjer je gos-
toval Parawing 2019. Nekaj pobud krajank in krajanov smo uspeli uresničiti, 
nekatere so še v reševanju. Uspeli smo uresničiti pobudo za postavitev ob-
vestilnih tabel na otroških igriščih, ki so že izdelane in bodo v januarju tudi 
nameščene ob otroška igrišča. Deloma smo bili uspešni tudi pri določitvi 
parkirnih niš ob intervencijskih poteh, kjer je ostaja odprt zaris ene parkirne 
niše. S stalnimi pozivi skušamo urejati nameščanje količkov na Lojzeta Hro-
vata, kar si želimo rešiti z namestitvijo novih, primernejših količkov. Uredili 
smo zamenjavo nekaterih najbolj problematičnih uličnih svetilk in opozarjali 
na vzdrževanje razsvetljave v garažah, ki je večkrat v okvari. V reševanju 
imamo še vedno pobude za ureditev trafopostaj, signalizacije - tabel v ga-
ražah, obnovo talnih označb parkirišč na vseh naših parkiriščih in reševanje 
problematike zemljišč ob garažah A.

V tem letu je naša soseska dobila nove pešpoti in kolesarske poti z dodat-
nimi 4 klopmi ob Cesti talcev, cesti Rudija Šelige in ulici Jaka Platiše, ki 
bodo zagotovo pripomogli k večji prometni urejenosti. Na novo so urejeni 
tudi prehodi za pešce ob vseh vhodih v garaže A, B, C. V letošnjem letu 
smo prvič ob praznikih obdarili tudi otroke v OPB v OŠ Matije Čopa.

Manjšo prenovo smo izvedli tudi v prostorih KS, kjer smo morali po vlomu 
zamenjati poškodovana vrata in okno ter prebeliti prostore pisarne. 
Še vedno velja povabilo vsem organizacijam in posameznikom iz naše kra-
jevne skupnosti, da so prostori KS na voljo za brezplačno uporabo za nji-
hove nepridobitne dejavnosti. 

V prihodnjem letu si želimo še več sodelovanja in še več uresničenih pobud 
naših krajanov. 

Želimo vam čudovite praznike in vse najboljše v novem letu!
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anDrej in špela mis - moj sufle

Špela in Andrej Mis sta naša sokrajana iz Ulice Lojzeta Hrovata in 
tekmovalca v četrti sezoni oddaje Štartaj Slovenija z njuno poslovno 
idejo Moj Sufle. Gre za predpripravljeno in zamrznjeno sladico, ki jo 
pripravite tako, da jo lahko doma samo postavite v pečico in vam bo 
vedno uspela. Zakonca Mis sta podjetnika s svojim lastnim lokalom in 
starša dvem fantom, ki imata v tem obdobju izjemno natrpane dneve. 
V teh prazničnih dneh smo se pogovarjali o njuni podjetniški poti, 
čokoladi in še marsičem. Držimo pesti, da jima uspe zmagati s to 
preprosto sladko podjetniško idejo.

V slaščičarstvu je mnogo sladic. 
Zakaj ravno sufle? Je ta sladica 
vajin zaščitni znak in v čem se 
vajin sufle razlikuje od ostalih?
Sufle je za naju najboljša in 
najljubša sladica. Enostavno popoln 
desert, ki navduši s tekočo 
sredico in rahlo ter puhasto 
skorjico, ... je topel, čokoladen in 
slasten. Absolutno je Moj Sufle najin 
zaščitni znak, ki naju bo spremljal 
še naprej. Najin sufle se od ostalih 
podobnih produktov v trgovinah 
razlikuje po tem, da ni vnaprej 
pečen, da ima večji delež čokolade, 
da je brez moke in je pripravljen 
samo iz osnovnih petih sestavin 
brez dodanih ojačevalcev okusa, 
stabilizatorjev, itd.

Špela in Andrej Mis s sinovoma.

Sladica Moj sufle, zaščitni znak zakoncev Mis.
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Najlepše je, ko lahko slediš 
svojemu srcu in uresničuješ 
skrite sanje. Še lepše je, ko 
skupen interes in skupen cilj 
združuje partnerja. Zakaj sta se 
odločila za samostojno p
odjetniško pot?
Iskreno povedano je to privilegij, 
da lahko počneva, kar naju veseli 
in v čemer uživava. Misliva tudi, da 
se iz tega razloga tudi kažejo najini 
rezultati, ker iskreno delava s srcem 
in strastjo. Za samostojno podjet-
ništvo sva se odločila zaradi želje 
po nečem več, ... Večje prihodke za 
družino, več udejstvovanja lastnih 
idej, več »svobode«, več znanja na 
področjih ki jih še nisva tako dobro 
poznala, itd.

Zakaj je vajin “Moj lokal” 
v trgovskem centru E.Leclerc v 
Ljubljani tako poseben?
Moj Lokal je drugačen od ostalih 
predvsem zaradi najinega koncep-
ta in filozofije. V lokalu ponujamo 
produkte v katere verjamemo in 
stojimo za njimi. Veliko produktov 
delamo sami (npr. toasti, limon-
ade) in so bistveno kvalitetnejši od 
konkurence. Seveda se pri storitvah 
trudimo za dobro vzdušje in imamo 
prijetno urejen ambient.

Verjamem, da vaju delo in posli 
precej vežejo na Ljubljano. Kaj pa 
je tisto, ki vaju veže na Kranj in 
našo Planino?
Midva sva se dobila na polovici poti, 
Špela je prišla iz Lesc, jaz pa izpod 
Šmarne gore.
V Kranju na Planini sva prvič skupaj 
samostojno zaživela. To je bilo leta 
2006 in od takrat sva se samo 
enkrat preselila za cca. 300 m :-) 

Mož in žena kot poslovna partner-
ja. Bi lahko rekla, da je to vajina 
prednost? Kako vama uspeva 
usklajevati družinsko in poslovno 
življenje?
V najinem primeru je to absolutno 
prednost...namreč zelo dobro se 
dopolnjujeva. Imava razdeljene vloge 
in naloge pri poslu in privatno. Vse 
si zaupava, si deliva različne misli 
in poglede na težave in probleme...
običajno tako prideva do optimalne 
rešitve. Usklajevanje je postalo nu-
jno, da lahko vse potrebno urediva, 
urniki so zelo razgibani in pestri.
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Ali sta razmišljala o širitvi 
vajine ponudbe ali ostajata 
zvesta sufleju?
Eden od razlogov, da sufle 
ponudiva v trgovini je bil tudi ta, da 
je ponudba sladic (glede kvalitete) 
v trgovinah resnično slaba, tako 
da idej imava še ogromno ampak 
greva lepo počasi, ... Najprej so na 
vrsti različni okusi sufleja, potem 
bomo pa videli kam naju vse skupaj 
popelje :) Zaenkrat ostajava zvesta 
sufleju.

Kaj pričakujeta od oddaje Štartaj 
Slovenija?
Predvsem eno nepozabno izkušn-
jo, veliko novega znanja, dodatno 
promocijo in referenco za nadaljnje 
delo. Seveda pa si želiva tudi to, da 
bi, kar se da veliko ljudi poskusilo 
Moj Sufle.

V sobotnem finalu oddaje Startaj Slovenija Moj sufle sicer ni bil izbran za Hit 
Produkt 2019, vendar kljub temu ostaja na policah Spara Slovenija. Še več, 
Andrej in Špela napovedujeta, da pride v kratkem na police tudi Moj sufle 
brez dodanega sladkoraj in z izredno majhno vrednostjo ogljikovih hidratov.
Če vas bo pot zanesla v ljubljanjski nakupovalni center na Rudniku, v E.Le-
clerc, se obvezno oglasite v Moj lokal na najboljšem sufleju in kavi. Andrej in 
Špela vas pričakujeta.

Zapisala: Manja Zorko 
Fotografije: Matic Lipar Design & Photography, Neža Oblak in lastni arhiv
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neurejenost zelenic in zemljišč na območju garaž a

Od spomladi do danes lahko krajani nemočno opazujemo neurejenost zele-
nic na območju garaž A. Razlog za nevzdrževanje je v tem, da občina ni več 
lastnica teh zemljišč, ampak so po napaki pri vpisu v zemljiško knjigo, lastniki 
celotnega parcel celotnega območja, ki je ostal nepokošen, etažni lastniki 
enega od blokov v bližini. V okviru svojih pristojnosti je imela KS pri reševanju 
problematike pretežno zagovorniško in koordinacijsko vlogo. 

Za namen informiranja vseh naših krajanov o situaciji neurejenih in 
nevzdrževanih zelenic na območju garaž A, so na občini pripravili infomacijo 
za to glasilo, ki jo v celoti navajamo v nadaljevanju.

 »Dne 20.11.2019 je v prostorih 
KS Bratov Smuk potekal sestanek, 
na katerem so bili prisotni 
predstavniki Mestne občine Kranj
 MOK), upravnika – Domplan d.d., 
predsednica sveta KS Bratov Smuk 
in koordinatorji stavb na naslovih 
Ulica Juleta Gabrovška 19-23, 
Ulica Tuga Vidmarja 10-12 in 
Likozarjeva 23-27, z namenom 
podaje pojasnil v zvezi s stanjem in 
možnostmi rešitve situacije na 
območju stanovanjske soseske 
Kare A. Na sestanku je bilo predstavljeno dosedanje delo MOK za raz-
rešitev nastale situacije ter kakšne možnosti za ukrepanje imajo  stanovalci 
preostalih stanovanjskih stavb, vse navedeno pa je povzeto v nadaljevanju 
tega prispevka.

Etažni lastniki posameznih delov v večstanovanjski stavbi na naslovu 
Likozarjeva 25, 4000 Kranj, so zemljiškoknjižni lastniki parcel št. 284/19, 
284/20, 248/28, 323/10, 326/11, 326/10, 323/9, 284/25, 323/8,326/9, 284/22, 
284/23, 284/24, 284/26, 284/27, 284/21 vse k.o. Klanec  (pred parcelacijo 
284/1, 323/1 in 326/1 vse k.o. Klanec), ki v naravi predstavljajo javno cesto in 
obcestna telesa, kolesarsko pot, zelenice, ter parkirišče, podzemno garažo 
in zaklonišče.
Ko so etažni lastniki stavbe na naslovu Likozarjeva 25 v letu 2006 pričeli ure-
jati vpis stavbe v kataster stavb, je pri postopku vpisa lastninske pravice na 
posameznih delih stavbe na naslovu Likozarjeva ulica 25 prišlo do napake v 
elaboratu.Geodetsko podjetje, ki urejalo za vpis v zemljiško knjigo potrebno 
dokumentacijo, v Elaboratu za vpis podatkov v kataster stavb ni odmerilo kot 
novo parcelo le stavbišča pod stavbo, temveč je predlagalo vpis lastninske 
pravice na celotnih zemljiščih, katerih zemljiškoknjižna lastnica je bila takrat 
MOK; v letu 2008 je upravnik izvedel postopek vpisa v kataster stavb in zem-
ljiško knjigo.

Sestanek koordinatorjev, MOK in Domplana
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Ko je MOK ugotovila, da je prišlo do te napake, je pooblastila Domplan, da 
pripravi pogodbo, s katero bi se navedena situacija sanirala, kar je sled-
nji tudi storil. Postopek je bil dolgotrajen zaradi smrti enega od lastnikov, 
prodaje stanovanj, nezainteresiranih lastnikov in podobno. Domplanu na 
koncu ni uspelo pridobiti le podpisov lastnika, ki naj bi po podatkih sosedov 
živel v ZDA in lastnika, ki v vsakem primeru odklanja podpis pogodbe o 
uskladitvi; posledično do dokončnega podpisa pogodbe in njene realizacije 
ni prišlo.
 
V letu 2018 je bilo med MOK in predstavniki etažnih lastnikov stavbe na nasl-
ovu Likozarjeva 25, izvedenih več sestankov, na katerih je MOK poskušala 
urediti nastalo stanje, vendar so etažni lastniki prostovoljno uskladitev zem-
ljiškoknjižnega stanja z dejanskim pogojevali z različnimi zahtevami v svojo 
korist, kot npr. zagotovilo, da bodo izključno stanovalci Likozarjeve 23, 25, 
in 27 lahko parkirali na parkirnih mestih ob cesti, ipd.. Do sporazumne raz-
rešitve takrat ni prišlo. MOK je v mesecu novembru 2018 upravnika Dom-
plan obvestila, da ker navedena zemljišča niso več v njeni lasti, po veljavni 
zakonodaji nima pravice skrbeti in vzdrževati ter zemljišč ter da bo prene-
hala z njihovim vzdrževanjem.
 
V vmesnem času pa je prišlo do več parcelacij, ki jih je izvedla Geodetska 
uprava RS (GURS), ter je tako z odločbo ugotovila spremembe, s katerimi 
so se določene parcele ukinile, saj je iz ene nastalo več novih parcel. Spre-
membe, ki nastanejo z odločbo GURS pa ne pomenijo spremembe last-
niških upravičenj, temveč gre zgolj za spremenjene podatke zemljiškega 
katastra oziroma katastra stavb, ki jih je sodišče, ki vodi zemljiško knjigo, 
dolžno sproti vpisovati.
 
Tudi v letu 2019 je bilo s predstavniki etažnih lastnikov na naslovu Likozarje-
va 25 ponovno izvedenih več sestankov, tako z občinsko upravo kot z župa-
nom. MOK si namreč še vedno prizadeva rešiti nastalo situacijo na način, 
da ne bi bilo potrebno začeti pravdnega postopka na sodišču, saj bi nave-
deno rešitev zadeve nedvomno podaljšalo in povzročilo nepotrebne pra-
vdne stroške, ki bi jih plačali tudi etažni lastniki. Po več sestankih je MOK 
prejela s strani predstavnika etažnih lastnikov na naslovu Likozarjeva ulica 
25 stališče, da so pripravljeni z MOK skleniti Pogodbo o uskladitvi zeml-
jiškoknjižnega stanja z dejanskim, in sicer v tej fazi za 5 parcel, ki v naravi 
predstavljajo kolesarsko stezo, cesto, pločnik in obcestna telesa, ki so že 
sedaj opredeljena kot javno dobro.
 
Zahtevek za določitev pripadajočega zemljišča lahko etažni lastniki vložijo 
ali sami ali preko upravnika – po informacijah, ki jih je prejela MOK, pa je 
upravnik etažnim lastnikom stavb na naslovih Ulica Juleta Gabrovška 19, 
21 in 23, Ulica Tuga Vidmarja 10 in 12 ter Likozarjeva 23 in 27 že poslal 
predlog za vložitev predloga za določitev pripadajočega zemljišča, vendar 
etažni lastniki za to niso bili zainteresirani.«
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obisk voDstva mok v naši ks

zahvala krajanu

Na krajevno skupnost smo prejeli več pobud krajanov in lastnikov lokalov v 
bivšem TC Lisjak, da se ponovno omogoči prehod iz Ulice Tuga Vidmarja 
na  ravnino pred TC Lisjak. S postavitvijo panelne ograje na zid ob stano-
vanjskem bloku na naslovu Cesta talcev 65, je bil namreč z zaporo vrat nad 
stopnicami ostalim krajanom onemogočen prehod. 

V mesecu avgustu je naš krajan iz sosednjega bloka, gospod Nebojša Stoja-
kovič samoiniciativno postavil montažne stopnice in tako ponovno vzpostavil 
prehod. Za njegovo iniciativo, delo in samo postavitev ter izdelavo stopnic se 
mu v krajevni skupnosti prav posebej zahvaljujemo in verjamemo, da lahko v 
prihodnosti ta prehod še izboljšamo.

Na zelo vroče julijsko popoldne, natančneje 25. julija nas je v krajevni skup-
nosti obiskal podžupan Robert Nograšek in Tatjana Kocijančič iz kabineta 
župana.  Člani Sveta KS smo jima na terenskem ogledu predstavili aktual-
no problematiko naše krajevne skupnosti, med katero sodijo problematična 
odjemna mesta za odpadke, nevzdrževane garaže in parkirišča ter zelene 
površine. Govorili smo tudi o problematiki določanja funkcionalnih zemljišč, 
intervencijskih poti in preostale infrastrukture, med katero je med kritičnimi 
tudi manjkajoča ograja nad garažami okoli zelenic.

Ogled nevzdrževanih zelenic na območju garaž A.

Pred samim terenskim obiskom 
smo člani Sveta KS pripravili po-
pis vseh potrebnih investicij v naši 
KS, ki smo jih posredovali na obči-
no.
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vandalizem nad cvetličnimi koriti

obnovljene pešpoti in kolesarske steze

V mesecu aprilu smo na novo zasadili 33 okrasnih cvetličnih korit na naših 
igriščih in ulicah z različnimi trajnicami in zimzelenimi rastlinami. Iz tedna v 
teden smo bili bolj zgroženi in žalostni, ko smo opazovali, da so bile iz nekat-
erih korit izruvane rastline, ponekod poškodovane, iz nekaterih korit je bila 
pobrana tudi zemlja. Kljub dobremu namenu, da vendarle enotno uredimo 
zasaditev in polešamo našo sosesko, smo ugotovili, da nekaterim krajanom 
preprosto ni mar za urejenost okolice v kateri živijo. V nekaterih primerih je šlo 
za goli vandalizem in znašanje nad javno urbano opremo. 
Kako ali sploh bomo spomladi ponovno uredili cvetlična korita, se bomo še 
odločili.

V tem letu so bile v naši soseski na cesti Rudija Šelige in Cesti talcev ter ulici 
Jaka Platiše povsem obnovljene kolesarske steze in pešpoti. Do konca junija 
bo zaključena tudi gradnja trajnostnega centra mobilnosti. V okviru prenove so 
bile zamenjane napeljave, urejene ovire na novih prehodih za pešce in zari-
sane nove talne označbe. Dobili smo tudi 3 nove klopce s stojali za postavitev 
koles. V kratkem bodo ob celotni kolesarski stezi na Rudija Šelige prestavljene 
klopce, koši za smeti in koši za pasje iztrebke, ki se bodo prestavili ob pešpot 
na drugi stran, da ne bo ovirana vožnja s kolesom po kolesarski stezi. 

Ob zasaditvi. Aktualno stanje.

Nove klopce 
Nove označbe na novi pešpoti in 

kolesarskih stezah



n
o

vi
c

e 
iz

 n
a

še
 k

s

12

nove table na otroških igriščih

problematika oDjemnega mesta lojzeta hrovata

Na pobudo naših krajanov smo 
v sodelovanju s Pisarno prenove 
soseske Planina pripravili 
obvestilne table za otroška igrišča, 
ki obveščajo o pravilnem oz. 
nezaželjenem vedenju na otroških 
igriščih v naši soseski. Pri obliko-
vanju tabel smo upoštevali tudi 
predloge krajanov, ki smo jih prejeli 
preko facebook strani.

Table so že izdelane in bodo v zač-
etku novega leta postavljene na 
štirih igriščih za vhodi blokov v naši 
soseski, ki bodo upamo prinesle 
več reda na naša otroška igrišča.

Na krajevno skupnost smo v tem letu dobili že več pritožb krajanov, ki živijo 
v bližini in mimoidočih glede kopičenja smeti oz. odpadkov ob zabojnikih na 
odjemnem mestu za gostinskimi in trgovskimi lokali na Ulici Lojzeta Hrova-
ta 4a in 4b. Problematika je poznana tudi Komunali Kranj, ki je v preteklosti 
že večkrat na poziv krajanov in krajevne skupnosti te smeti tudi očistila.

Glede te problematike je bil 30. septembra 2019 organiziran sestanek last-
nikov lokalov in stanovanj na Lojzeta Hrovata 4a, 4b in 4c, krajevne sk-
upnosti in Komunale Kranj. Dogovorjeno je bilo, da uvedemo nov sistem 
tega odjemnega mesta, z namenom, da se prepreči nadaljnje kopičenje 
smeti okoli smetnjakov. Vsi lastniki lokalov, stanovanj in najemniki so bili 
naprošeni, da svoje smetnjake za embalažo, mešane in biološke odpadke 
prestavijo ob zadnje vhode v lokale oz. postavijo pred ali ob vhode v stavbe 
večstanovanjskih enot in jih odpeljejo na odjemno mesto le na dan predvi-
denega odvoza odpadkov.

Pozivamo vse krajane, lastnike lokalov in 
stanovanj ter najemnike, da v primeru, da 
opazite nedovoljeno odlaganje odpadkov, 
to fotografirate in nemudoma sporočite 
nadzorniku na Komunalo Kranj. Le z bud-
nim spremljanjem in pravočasnimi reakci-
jami bomo lahko počasi in vztrajno rešili to 
problematiko.



13

n
o

vic
e iz n

a
še k

s
smukfest 2019

V soboto, 1. junija je potekal Smukfest 2019, praznik naše krajevne skupnosti, 
ki je ponudil bogat program in udeležbo nad pričakovanji. 

Posebnost letošnjega praznika je bilo gostovanje Parawinga 2019, dobrodel-
nega dogodka, ki je na naše ulice pripeljal skoraj 20 motoristov. 
Na prazniku smo lahko prisluhnili nastopu Mešanega pevskega zbora Petra 
Liparja Društva upokojencev Kranj, nastopu cicibanskih in mladinskih skupin 
folklorne skupine KD Brdo, glasbenem nastopu Joe Joe & Semch in skupine 
Ministri.
V okviru praznika se je odvijal tudi turnir v balinanju. Zelo bogat je bil tudi 
otroški program mini Smukfest z različnimi delavnicami in lutkovno predstavo 
Kuža in muca. Sledi nekaj fotoutrinkov dogodka.
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ureDitev trafopostaj

Na Krajevno skupnost se je v zadnjem letu obrnilo kar nekaj naših krajanov, 
ki so predlagali ureditev, sanacijo in prepleskanje fasade in drugih elemen-
tov zunanjosti trafopostaj v naši KS. Krajevna skupnost je zato na Elektro 
Gorenjska posredovala dopis s prošnjo za ureditev, prepleskanje oz. sanacijo 
trafopostaj v naši KS. Gre za tri trafopostaje na Ulici Tuga Vidmarja (TP Ga-
brovškova), Ulici Lojzeta Hrovata (TP Hrovatova ul.) in Ulici Rudija Papeža 
(TP Papeževa ul.). Upamo, da bodo na Elektru Gorenjska vse tri trafopostaje 
vključili v letni načrt obnove.

Trafopostaji na Ulici Tuga Vidmarja in Lojzeta Hrovata sta popisani z grafiti 
in gesli, ki močno kazijo podobo naše soseske. Potrebno bi bilo prebarvati 
kovinska vrata in steno fasade. Na TP Papeževa ulica pa bi bilo potrebno 
dokončati tudi del fasade, saj je po premiku pomožnih objektov ostal en del 
fasade nepobarvan.

Vse krajanke in krajane želimo obvestiti, da v primeru, ko so priča takšnim 
dejanjem vandalizma s pisanjem po fasadah in drugih javnih površinah, to 
tudi prijavijo policiji, da bodo storilci lahko tudi ustrezno kaznovani.

TP Hrovatova ul. TP Papeževa ul.

TP Gabrovškova ul.
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nekaj misli o traDicionalnem zajtrku, ogleDu 
razstave o hrani v šoli in obisku čebelarja

V petek smo imeli tradicionalni slovenski zajtrk, ogledali smo si razstavo o 
tem in obiskali čebelarja v bližini šole.
Za šolsko malico oz. tradicionalni slovenski zajtrk smo jedli okusen med, ki je 
tudi zelo zdrav. Jedli smo maslo iz slovenskega mleka. Izvedeli smo, da nam 
naše pridne krave proizvajajo zelo zdravo in kakovostno mleko. Z vsakim 
grižljajem sem začutil domačnost.
Zelo zanimiv je bil obisk čebelarja. Opisal nam je življenje čebel v čebelnjaku 
in njihovo pridno delo. Pokazal nam je tudi notranjost doma čebel. 
Veliko o pridelavi hrane in o vlogi čebel pri tem smo izvedeli tudi na razstavi 
v šoli. Rad bi se zahvalil  svojim vrstnikom za vložen trud in poučno razlago. 

Aleš Medved, 5.c

Tradicionalni slovenski zajtrk je zajtrk, ki je danes razširjen po celi Sloveniji. 
Sestavljen je iz domačega kruha, masla, medu, mleka in jabolk, vse mora biti 
slovenskega izvora. Uveljavljen je v vseh šolah in vrtcih. Glavni namen tega 
dneva je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spod-
bujanje samooskrbe in kakovostnih surovin iz lokalnega okolja.
V okviru tehniškega dneva smo obiskali čebelarja, ki nam je predstavil svoje 
delo in značilnosti čebel. V čebelnjaku ima čebele, trote in matice. Največja je 
matica, najmanjša pa čebela delavka. Povedal je, da čebele živijo približno 60 
dni. Da bi čebele dobile dovolj cvetnega prahu, mora preleteti več kilometrov. 
Opisal nam je pripomočke, ki jih uporablja pri delu. Čebelarji se lahko za delo 
v čebelnjaku oblečejo v posebno obleko, na glavo dajo klobuk z zaščito, da 
jih čebele ne pikajo. Poznamo več vrst medu, najbolj pogosta sta cvetlični in 
gozdni med.
Zanimiv se mi je zdel podatek, da bi morala ena čebela za to, da bi sama na-
polnila cel kozarec z medom, preleteti toliko kilometrov kot bi obšla cel svet.  

Marina Josipović, 5.c
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Strpnost

Na vse provokacije 
ostani resen, 

karkoli ti rečejo,
ne bodi besen.

Tudi ko se šalijo
ali mislijo resno,
si hud kot zmaj, 

moraš ostati strpen,
tukaj in zdaj.

Tudi če jih zmoti
tvoja govorica,

obleka ali učni uspeh,
na obrazu imej vedno nasmeh.

Aleš Medved, 5.c

V četrtek smo šli v mojo sosesko, kjer ima čebelar panje. Zanimivo je bilo 
izvedeti, kako živijo čebele v čebelnjaku. Tudi one se včasih med seboj na-
padajo. Ker so čebele občutljive na onesnaževanje, moramo za naše okolje 
bolje skrbeti. Brez njih bi prišlo do izumrtja mnogih bitij.
Pri čebelarju mi je bilo všeč in končno vem, od kod prihajajo čebele, ki poleti 
na našem vrtu nabirajo cvetni prah.

Sara Planinšek, 5.c

Najbolj mi je bil zanimiv obisk čebelarja. Gospod čebelar nam je podrobno 
razložil vse o  čebelah. Postavil sem mu veliko vprašanj, nanje mi je odgov-
oril. Eno čebelo sem si dal na roko. Kar naenkrat mi zletela na vrat. Gospod 
čebelar mi jo  je previdno odstranil, ni me pičila. Naučil sem se, da brez čebel 
ni življenja, ker so to prečudovite živali.

Liam Matoh Horvat, 5.c

Izdelki učencev ob Dnevu strpnosti
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20. 9. – 21. 9. 2019 smo se učenci iz osnovnih in srednjih šol odpravili na
Gimnazijo Franceta Prešerna, kjer smo se udeležili Startup vikenda.
Rdeča nit dogodka je bilo podjetništvo, v okviru dogodka pa smo se učenci 
udeležili natečaja, kjer smo ustvarili ideje za svoje lastno podjetje. 
Na začetku smo zvedeli nekaj o podjetništvu in uspešnih podjetniških idejah. 
Nato smo predlagali svoje ideje o podjetništvu in se razdelili v skupine po 3, 4 
ali 5 učencev. V naši skupini sta idejo oblikovala Noel Milost in Anže Bevk, mi 
pa smo se jima pridružili pri uresničevanju ideje. 
Naša ideja je bila, da naredimo aplikacijo z opisom znamenitosti kraja in njegov-
im zemljevidom. Na začetku je bila naša naloga poiskati konkurenco. Imeli smo 
jo kar precej. Vsaka skupina je nato dobila mentorja, ki nam je pomagal pri izob-
likovanju ideje. Naša mentorica Laura nam je pomagala ugotoviti, kako ustvariti 
delujoč prototip v že obstoječi aplikaciji. 

Po zanimivem popoldnevu smo se odpravili na večerjo. Lahko smo izbirali med 
dvema okusoma rižote (morsko in gobovo), ki pa sta bili obe zelo okusni. Po 
večerji smo imeli prosti čas, vendar smo ga izkoristili za pogovor o naši ideji 
in o tem, kako naj jo razvijemo. Toda večera še ni bilo konec, saj smo pekli še 
palačinke. Čeprav smo bili že vsi siti, smo palačinke pojedli z 
največjim veseljem. Nato smo lahko na računalniku še malo nadgradili idejo. 
Tudi spanje je bilo super doživetje, ker smo prespali kar v šoli. Zjutraj smo se 
zbudili okoli 6:30, piskala je namreč Noelova budilka. 

Po odličnem samopostrežnem zajtrku smo se odpravili nazaj na delo. 
Nekatere je delo že živciralo, a smo se vseeno nekako uspeli skoncentrirati in 
dokončati našo idejo, ki je zares delovala in smo se na aplikacijo lahko 
povezali s skeniranjem kode. Naredili smo tudi plakate, s katerimi bi 
reklamirali našo aplikacijo in privabljali turiste v Kranj tudi za daljši čas. Naš 
končen izdelek je bil malo drugačen kot ideja. Na koncu smo naredili p
rototip nekakšnega lova za zakladom prek aplikacije, kjer si z odgovarjanjem 
na vprašanja udeleženec lahko zbira točke. Seveda bi morali svojo aplikacijo 
promovirati in tu bi nam lahko pomagala tudi različna podjetja. 
Naš cilj je, da bi z aplikacijo zaslužili in da bi jo igralo čim več turistov in 
domačinov. Kranj bi v tem primeru obiskalo tudi več turistov in gostov, kar bi bilo 
dobro za posel lokalov, turističnih točk, itd. Ko bi naša aplikacija zaživela, bi ji 
dodajali plačljive storitve, s katerimi bi tudi še hitreje zaslužili. 
Naša prednost pred konkurenco bi bila, da bi v igrico dodajali posodobitev in pa 
originalna izvedba. 

izkušnja, ki je ne bomo pozabili
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Po kosilu so prišle na vrsto predstavitve. Ideje drugih učencev so bile dobre in 
na začetku se nam niti malo ni sanjalo, da lahko zmagamo. Na vrsti je bila naša 
predstavitev. Vsi smo bili živčni. Na začetku smo se dogovorili, da govori samo 
eden, ko smo pa predstavljali svojo idejo,  pa smo povedali vsak nekaj. Bili smo 
edini, ki smo naredili dobesedno delujoč prototip in po našem mnenju je tudi to 
prispevalo k zmagi. Začeli so razglaševati zmagovalce. Na začetku so povedali 
tretje in drugo uvrščene, nato so poklicali nas. Dobili smo pokal. 

Nekateri smo zavidali drugouvrščenim, saj so dobili celo vrečo sladkarij. Sledila 
je skupinska slika, nato pa so nas prosili, če lahko kot zmagovalci povemo še 
nekaj besed o Startup vikendu. 

Na koncu smo bili nase tudi zelo ponosni. Prototip pa želimo spremeniti v 
uresničljivo idejo. 

Mia Munih Lakotič in Maja Lunar 8.a 

Skupinska fotografija udeležencev

Zmagovalna ekipa s pokalom



n
o

vič
k

e iz o
sn

o
vn

e šo
le m

atije č
o

pa

19

V ponedeljek, 21. 10. 2019, smo imeli učenci 9. razredov kulturni dan. K nam je 
prišel vojaški pihalni kvintet ameriških zračnih sil. Že besede ameriške zračne 
sile so v nas prebudile veliko radovednost. Pred njihovim prihodom smo 
spoznali angleška imena glasbil in glasbenih družin. Ter dve glasbeni zvrsti, ki 
naj bi jih predstavili, in sicer jazz in swing. 
Po malici smo odšli v večnamenski prostor. Tam se je že ogreval pihalni kvin-
tet. Z njimi pa je prišel celo ameriški ambasador. V ansamblu sta bili dve in-
štrumentalistki. Ena je igrala na piccolo in prečno flavto, druga pa na fagot in 
rog. Moška predstavnika pa sta bila mojstra v klarinetu in oboi. Zaigrali so nam 
nekaj skladb, med drugimi tudi iz muzikala Mary Poppins Spoon full of sugar 
in Supercalifragilisticexpialidocious. Med posameznimi nastopi so nam pred-
stavili tudi svoja glasbila. Tako nismo poslušali le glasbe, ampak tudi ameriški 
jezik. Dobili smo tudi priložnost, da smo jih vprašali nekaj o načinu življenja in 
kulturi v Ameriki, katere države so že obiskali, kako poteka njihov delovni dan 
... Z veseljem so odgovorili na naša vprašanja. 

Po koncertu nam je ameriški ambasador povedal nekaj o zgodovini Amerike. 
Osredotočil se je predvsem na dvajseta in trideseta leta 20. stoletja. V teh letih 
se je razvil ples swing, ki ga imenujemo tudi jive ali jitterbug. Prek swinga so se 
temnopolti in belci prvič v zgodovini nekoliko zbližali. Povedal nam je tudi nekaj 
o svoji mladosti. Kot otrok je treniral dvoranske plese, nato je vmes prenehal in 
v srednji šoli ustanovil svoj plesni klub, kjer je spoznal svojo ženo. Tudi njemu 
smo zastavili nekaj zanimivih vprašanj. Po predavanju sta nam ambasador in 
njegova žena zaplesala swing. Nato pa smo tudi sami dobili priložnost, da se 
naučimo nekaj osnovnih korakov swinga, kasneje pa smo plesali v paru.
Ta dan je bil zanimiv in poučen, saj smo zvedeli marsikaj novega. Čas nam je 
hitro minil.
    Anuša Kristan, Tia Sara Spasov, 9. a

obisk ameriških vojakov – glasbenikov
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balinarski klub bratov smuk

Balinarski klub Bratov Smuk je prostovoljno društvo na vseh področjih svo-
jega delovanja. Ustanovljeni imamo dve ekipi, ki se uvrščata v sam vrh bali-
narskega članskega in veteranskega tekmovalnega športa.

V leto 2019 je bilo včlanjenih 104 članov.

      

     Na območju naše krajevne skupnosti  
     smo sodelovali pri izvedbi čistilne 
     akcije. 

Aktivno smo sodelovali tudi 
pri organizaciji praznika krajevne 
skupnosti, kjer smo pripravili 
pogostitev in tekmovanje v balinanju.

Na športnem področju smo sodelovali na 10 turnirjih, kjer smo osvojili kar 
nekaj dobrih uvrstitev (2x 1. mesto,1x 2. mesto in 1x 4. mesto).

Ekipa, ki nas zastopa v I. gorenjski ligi je dosegla 3. mesto, veteranska ekipa 
pa je dosegla 4. mesto. 

V igralni sezoni 2019/2020 smo registrirali 24 aktivnih igralcev. Tekmovali 
smo v I. Gorenjski ligi in veteranski ligi. Po prvem delu sezone 2019 - 2020 
smo trenutno dosegli naslednje rezultate:
1.tekmovalna ekipa 1. mesto in veterani 7. mesto.
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Organizirali smo 35. jubilejni turnir trojk vpočastitev praznika KS. Vabljenih je 
bilo 16 ekip, odzvalo se jih je 14 našemu vabilu. Turnir je bil uspešno izveden 
v zadovoljstvo vseh udeležencev. Turnir  je odprla predsednica KS Manja 
Zorko in podelila pokale prvim 4 ekipam.
Končni vrstni red ekip:
1. mesto: CENTER KRANJ
2. mesto: HERMES LJUBLJANA
3. mesto: BRATOV SMUK 1
4. mesto: LESCE

Organizacijo jubilejnega turnirja je vodil g. Milan Sever, ki je imel čudovtio 
ekipo za pomoč. Ekipe, ki so sodelovale na turnirju so bile zadovoljne z orga-
nizacijo in se bodo rade vračale na nove turnirje.

Zahvati se moramo vsem sponzorjem, vodstvu KS in seveda vsem 
krajanom in članom kluba za podporo in nadaljne sodelovanje.

Vsem krajanom in članom balinarskega kluba BS želimo srečo in lepo praz-
novanje praznikov.
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kvaliteta, tradicija, domačnost

Mojčine dobrote smo majhno, družinsko podjetje, a z velikim posluhom za 
tradicijo, kakovost in pristne domače okuse. Tako naši piškoti kot tudi 
testenine so plod lastnega znanja in razvoja. 

V dveh letih smo iz sprva butične peke domačih piškotov uspeli z receptur-
ami, ki so plod lastnega znanja in razvoja ter z lično izdelanimi proizvodi, ki 
spominjajo na okuse pristne domačnosti, razširiti prodajo naših izdelkov od 
lokalnih tržnic do trgovskih polic v kar 25 manjših lokalnih trgovin in zadrug 
po Sloveniji. 
Število prodajnih mest smo v kratkem času prav zaradi kvalitetnih izdelkov 
uspeli hitro razširiti. Sodelovali smo tudi pri Lidlu “Lojtrca domačih” v vseh Lid-
lovih trgovinah po celi Sloveniji in se razširili na police “Radi imamo domače” 
v kar 30 Mercatorjevih centrih.

Posebnosti in prednosti naših piškotov in njihove izdelave :
- so brez dodatno dodanih aditivov (konzervansov, antioksidantov, sladil, 
bavil, emulgatorjev, ojačevalcev okusa);
- ne uporabljamo pecilnega praška (vsebuje fosfat, ki je zdravju škodljiv); 
- so obogateni tudi z maslom. Tako so naši piškoti krhki, svežega in polnega       
okusa;
- so prefinjenega okusa in ličnega videza, zato so še posebej primerni za 
praznovanja in darila ali pa kot posladek h kavi ali čaju.

Ker se zavedamo, da je ponudba na 
trgu raznovrstna in številčna, strmimo k 
temu, da naša  ponudba izstopa:
- z visoko kvaliteto,
- z ličnim izgledom,
- z okusom domačnosti in tradicije,
- s prepoznavnim pakiranjem (slovens-
ki kozolec, gore ter rdeče-bela pentlja, 
kar poudarjajo domačnost, tradicijo in 
slovensko poreklo).
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V ponudbi imamo klasične piškote:
- piškoti za h kavi
- piškoti za razvajanje
- piškoti za vsak dan
- piškoti za posladek
- mešani piškoti
- navadni piškoti
- pisani piškoti
- domači piškoti
Polnovredne piškote:
- pirini piškoti
- ajdovi piškoti

Tudi testenine Mojčinih dobrot so 
zaradi uporabe prvovrstnih 
sestavin polnega okusa. Skrivnost je 
v uporabi:
- sveže špinače – ŠPINAČNI REZANCI, 
- domačega čemaževega pesta ali 
posušenega čemaža – ČEMAŽEVI 
REZANCI, 
- 100 % pirine polnozrnate moke – 
PIRINI REZANCI, 
- 100 % pšenično polnozrnate moke – 
POLNOZRNATI REZANCI
- 100 % kamutove moke – KAMUTOVI 
REZANCI 
- kar 70 % ajdove moke – AJDOVI 
REZANCI
- domačih jajc – JUŠNI JAJČNI 
REZANCI – VALJANI
- domačih jajc – JAJČNI REZANCI
- mediteranskih zelišč (bazilika, timijan, 
majaron, origano) – MEDITERANSKI 
REZANCI
Z našimi testeninami si boste
pričarali popoln družinski obrok v le 
nekaj minutah. 

Vsi naši izdelki so unikatni. V ponudbi imamo 
tudi torte po naročilu.
Z inovativnimi pristopi sledimo trendom, a hkrati 
ohranjamo tradicijo, domače okuse ter visoko 
kvaliteto proizvodov. To je naše ključno vodilo 
pri ustvarjanju novih izdelkov. Vsako leto tako 
razvijemo nove recepture in obstoječim produk-
tom dodajamo nove. 
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Od kod takšna podjetniška ideja 
za samopostrežno pralnico?
Že nekaj časa sem si želel samos-
tojne podjetniške poti, vendar ni bilo 
prave ideje. Ko sva bila z ženo na 
potepanju po Sardiniji, takrat z 3 
mesečnim sinom, smo bili primorani 
uporabiti samopostrežno pralnico 
zaradi pranja otroških oblačil. Takoj 
sem pomislil, da bi takšna storitev 
prišla v poštev tudi prebivalcem 
Kranja. Idejo sem zagrabil zelo 
resno in intenzivno, septembra smo 
bili na dopustu, Žehta v nebotičniku 
pa je bila odprta v mesecu 
februarju.

V bivši stavbi TC Lisjaka (Cesta talcev 67) je v 
mesecu juniju odprla svoja vrata Samopostrežna 
pralnica in sušilnica perila. Kranjčan Tadej Dolenc 
jo je poimenoval Žehta na žeton. Poznamo jo že iz 
kranjskega nebotičnika, z novo poslovalnico pa je 
sedaj bolj dostopna tudi krajanom Planine. Pralni-
ca se nahaja v pritličju stavbe. Z mladim podjetni-
kom sva imela zanimiv pogovor. 

Iz ameriških filmov so nam 
poznane velike samopostrežne 
pralnice, vedno bolj pogoste so 
tudi v Evropi in pri nas. Kaj ste 
imeli za vzgled, ko ste odpirali 
svojo prvo pralnico?
Za vzgled so mi bile samopostrežne 
pralnice, ki sem jih do sedaj obiskal. 
Sam nisem hotel imeti tipične 
pralnice, kjer je vse opremljeno 
bolj v industrijskem stilu in seve-
da  modrih barvah. Žehta na žeton 
je bila zasnovana tako, da se bo 
stranka ob prvem obisku pralnice 
v prostoru počutila domače. Dizajn 
pralnice sem tako prepustil ženi, 
tehnične stvari pa sem urejal sam.
Tudi sam bi rad videl nekega dne 
Žehto na žeton, kjer stoji v vrsti 
20 pralnih strojev kot v ameriških 
filmih. 

Tadej Dolenc - podjetnik in lastnik 
samoposrežne pralnice Žehta na žeton.

Pralni in sušilni stroji samopostrežne 
pralnice.
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Zakaj bi nekdo, ki ima doma že 
svoj pralni stroj lahko, uporabil 
storitve vaše pralnice?
V pralnici imamo 3 pralne stroje 
kapacitete 10kg, ter veliki 
industrijski pralni stroj kapacitete 
20kg. V 20 kg bobnu z lahkoto 
operemo večje kose tekstila npr. 
deke, kovtre, prešite odeje, prev-
leke jogije, ipd., vse kar ne gre v 
male gospodinjske pralne stroje.
V pralnici imamo ločeno tudi 4 
sušilne stroje kapacitete 20kg. Ker 
sam živim v bloku, vem kakšen je 
problem sušenja perila, sploh v 
zimskem času, zato stranke lahko 
v pralnici hitro posušijo perilo, ki je 
bilo oprano bodisi v domačem pral-
nem stroju ali v pralnici.
Ker živimo v času, ko se nam 
vseskozi nekam mudi in lahko 
perilo hitro operemo in posušimo, 
vmes pa skočimo po opravkih ali pa 
na kavico. Imamo maksimalno op-
timizirane cikle pranja, tako da čas 
pranja znaša le 40 minut. Sušenje 
je odvisno od količine perila, vendar 
je suho v maksimalno 30 minutah. 
Tako ima stranka v dobri uri oprano 
in posušeno dišeče perilo.

Imate med vašimi strankami tudi 
podjetja?
Med našimi strankami se najde kar 
nekaj znanih kranjskih podjetnikov, 
gostinske dejavnosti, frizerski salo-
ni, športna društva, ... 

Samopostrežna pralnica v bivši stav-
bi TC Lisjak

Potrošnike običajno najbolj 
zanima, koliko takšne storitve 
stanejo.
Pri nas je cena pranja podana 
glede na kapaciteto stroja in ne na 
kos tekstila kot v običajnih pralnicah 
in čistilnicah. V pralnici se 
nahaja žetonomat, na katerem 
denar zamenjamo za žetone. 1 
žeton je 1 euro. Za 10 kg pralni stroj 
potrebujemo 4 žetone, za 20 kg 
pralni stroj pa 7 žetonov. Detergent 
in mehčalec sta že v stroju in sta 
vključena v ceno. Za en cikel 
sušenja pa potrebujemo 2 žetona 
(15 minut). 

Mnogo nas je takšnih, ki najde-
mo čas za pranje perila šele v 
popoldanskih urah po službi in 
med vikendom. Zato me zanima, 
kdaj je vaša pralnica odprta?
Pralnica je odprta vsak dan 6.00 – 
22.00, tudi ob nedeljah in praznikih. 
Za vsa dodatna vprašanja smo na 
voljo po telefonu 040 980 801 ali po 
elektronski pošti 
zehtanazeton@gmail.com.
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LOVSKA MALICA

Po lovu so vsi lovci dali 2 evra za 
slasten golaž, ki jim ga je pripravil 
kolega, le lovec Jaka ni nikoli dal 
prispevka, raje si je prinesel malico od 
doma. Nekoč po lovu so mu 
kolegi izmaknili iz suknjiča malico. 
Pol krajnske klobase so mu 
zamenjali z zamrznjenim pasjim 
iztrebkom in vrnili zavitek v žep 
suknjiča. Ko že vsi jedo golaž Jaka 
še vedno nemirno hodi okrog in kadi. 
Pa ga le eden od lovcev privoščljivo 
vpraša: “Kaj je s tabo Jaka, a ne boš 
danes nič malical?” 
“Saj bi, pa sem pol klobase dal pogreti 
v golaž, sedaj je pa kuhar ne najde!”

SLOVENŠČINA

“Koliko sklonov pozna slovenščina?”, 
je učence vprašala učiteljica.
 Janezek se oglasi: “Sedem!”
 Učiteljica: “Janezek, si prepričan?”
 Janezek: “Seveda, sedmi je novi. 
Imenuje se podkupovalnik, vprašamo 
pa se, komu in koliko.”

ŠPARANJE

Mož in žena v trgovini skupaj naku-
pujeta. Naenkrat mož zagleda napis 
“AKCIJA: Laško pivo (24 kom) samo 
20€” in takoj vzame en paket in ga 
položi v voziček.
Ko žena to zagleda ga vpraša zakaj je 
vzel pivo. Mož: “Draga, 24 pločevink 
je samo 20€!”
Ona: “Vrni ga nazaj, je treba šparati.”
Mož raje kot se prepirat ubogljivo vrne 
kišto piva nazaj.
Hodita naprej po trgovini in žena za-
gleda kremo za 40€ in jo brez premis-
leka položi v nakupovalni voziček.
 Mož: “Draga, zakaj pa si ti lahko vze-
la kremo?”
Žena: “Dragi, to je zato, da se lahko 
namažem in da sem zvečer, ko se 
ljubiva vsa lepa samo zate.”
Mož: “To si tudi po 24 pločevinkah 
Laškega! In to za samo 20€!”

HUDIČ

Nekega dne na taščina vrata potr-
ka zet s kovčkom v roki. Tašča ga 
vpraša: “Kaj pa počneš tukaj?”
 “Skregal sem se z vašo hčerjo.”
 “In?” Začudeno tašča.
 “Poslala me je k hudiču!”

NAUKI

Vrabček v ledeno mrzlem vremenu 
omahne z drevesa. Mimo pride krava 
in spusti kravjek direktno na skoraj 
popolnoma zmrznjenega vrabčka. 
Vrabček se od toplote zopet prebudi 
in veselo začivka. To sliši lisica, ki gre 
mimo, šavsne in vrabčka poje. In kaj 
je poanta te basni?”
 Prvič: Ni vsak tvoj sovražnik tudi če ti 
serje po glavi.
 Drugič: Ni vsak tvoj prijatelj, tudi če te 
vleče iz dreka.
 Tretjič: Če si v dreku ne čivkaj.

SLEDILCI

Nimam twiterja ali facebooka, zato 
hodim okoli z megafonom in objavljam 
kaj delam in kaj se mi je dogajalo čez 
dan. Za enkrat mi sledijo trije, mislim, 
da sta dva policaja in tretji je psihiater!

RAZLIKA

Kakšna je razlika med Facebookom in 
zaporom?
Ni razlike. Sediš, zapravljaš čas in 
pišeš po zidu




