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KOlOfOn

Glavna in odgovorna 
urednica: 
Manja Zorko

Pisci prispevkov:
Manja Zorko, Tina Žalec 
Centa, Sašo Kunčič, 
Sara Aranel, MegaNatu-
ra, Aleš Forjanič, Kavar-
na Mouse.

Križanka:
Zdravko Kovač - Koki

Naslov uredništva:
ks.bratovsmuk@gmail.
com

Izdajatelj:
Krajevna skupnost 
bratov Smuk
Likozarjeva 29
4000 Kranj

Tisk: 
Tiskarna GTO Košir,
Zg. Bitnje

Naklada: 1400 izvodov

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

Leto 2017 se počasi poslavlja. Naj tudi to leto konča-
mo z novo zimsko številko biltena naše krajevne 
skupnosti. V tokratni številki se nam kot osebnost 
naše krajevene skupnosti predstavlja Andraž Mulja-
vec, fotograf, akivist in prostovoljec, ki je soustvarjal 
prve številke našega biltena. 

V tej številki boste našli ponudbo naših lokalnih trgo-
vin in si s kuponi lahko zagotovili cenejši nakup v tem 
prazničnem decembru. 

Ste vedeli, da je mogoče imeti čebele tudi v urbanem 
naselju, kot je naše, ... ste slišali za srečanja žensk 
v prostorih naše krajevne skupnosti in ustvarjalne 
delavnice za okrasitev naše soseske v Medgeneraci-
jskem centru. Vse to in še več najdete v tej, 6. številki 
našega biltena.

Vabljeni k prebiranju!

Manja Zorko, glavna urednica
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Drage sokrajanke in sokrajani!

Kmalu se bodo za nami zaprla vrata 
letošnjega leta in stopili bomo v 
novo. Za svet naše krajevne sk-
upnosti prihaja zadnje leto našega 
mandata. Tudi v letošnjem letu smo 
si zastavili program, ki ga bomo do 
konca leta uspešno izpeljali, hkrati 
pa poskušamo biti karseda odzivni 
na vaše pobude.
O vseh aktivnostih vas obveščamo 
v biltenu, ki ga izdamo dvakrat na 
leto. Tokrat se v njem predstavi 
nekaj naših trgovcev, ki so v našo 
sosesko prišli nazadnje. Akcijske 
ponudbe pa bodo morda koga 
vzpodbudile, da stopi skozi njihova 
vrata. 
Tudi letos bomo organizirali, že kar 
tradicionalno druženje ob toplih 
napitkih in slaščicah, ki bo v četrtek, 
7. decembra ob 17. uri pri eko igra-
lih.  

Lepo povabljeni!

V prihajajočih prazničnih dneh 
vam želim veliko veselja in 
topline ob ljudeh, ki jih imate radi. 

Foto: Fotomorgana Andraž Muljavec

Tina Žalec Centa
Predsednica KS bratov Smuk

Za vas smo dosegljivi preko:
Telefonske številke: 070 542 035 (predsednica KS)
Enaslov: ks.bratovsmuk@gmail.com
Facebook: Krajevna skupnost bratov Smuk
Spletna stran: www.bratov-smuk.si
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AndrAž	MuljAvec:	fOtOgrAfijA	je	nAše	OgledAlO
Ko sem Andraža Muljavca v nedeljo popoldan obiskala v njegovem studiu, je 
imel za sabo že nekaj ur fotografiranja in mudilo se mu je naprej urejat fo-
tografije in pripravljat izdelke za svoje naročnike. 
Andraž Muljavec je izjemen fotograf, specializiran za fotografijo živali, artiklov, 
portretov in 360 panoram. Je tudi uradni fotograf, skrbnik spletnih strani in 
dolgoletni član upravnega odbora pri Društvu paraplegikov Gorenjske, kjer 
pomaga s prostovoljnim delom. In je tudi velik ljubitelj in aktivist za pravice 
živali ter soustanovitelj društva Srce za bulle. Zato je bil velik del najinega 
pogovora prav o kužkih, o uspešnih zgodbah njihove rešitve in posvojitve. 
Ni šlo niti mimo pogovora o začetkih tega biltena, ki ga je pomagal ustvariti 
in definirati ravno Andraž, prispeval je tudi fotografijo soseske za naslovnico 
prvega biltena Smuk.

Andraž, kaj se zgodi, ko zapuščeni kuž-
ki pridejo v tvoj studio?

Vsi psi, ki sem jih do sedaj fotografiral, 
so dobili svoj dom. Tudi tisti, ki so po 
več mesecev čakali na svojo posvojitev. 
Veliko je takih zgodb, ne štejem jih več, 
saj je bilo samo zadnjih dveh tednih že 
20 takšnih zgodb. Odkar sem na svojem 
facebooku objavil, da brezplačno fotogra-
firam živali, ki potrebujejo dom, pa je teh 
kužkov od vsepovsod vedno več. 

Ob eni priložnosti sem imel v studiu 
13 mačjih mladičev iz Jesenic, ki so 
potrebovali dom. Fotografiral sem 
tudi mačke Društva za zaščito živali iz 
Kranja. Ponudil sem pomoč društvom in 
zavetišče, da s fotografiranjem pomag-
amo zapuščenim živalim dom in odziv 
po celi državi je bil velik. Le zavetišča za 
zapuščene živali se, razen mariborske-
ga in obalnega niso odzvala.

Andraž Muljavec, fotograf, prostovoljec, aktivist in ljubitelj živali
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Ko fotografiraš zapuščene živali, kaj 
želiš doseči s fotografijo?

V bistvu želim narediti čim bolj lepo 
slikco kužka, takšno, ko jo pogledaš, 
da si zaželiš, da bi posvojil tega kužka. 
Toliko časa se igramo, dokler ne dobim 
kakšen smešen ali zanimiv pogled, da 
kuža premakne ušesa, glavo. Pri tem 
uporabljam različne prijeme, s hrano 
dosežem, da kuža sedi na miru, potem 
pa pridejo na vrsto piskajoče žogice, 
oponašanje mačka, lajanje oz. karkoli, 
da usmeri pogled v moj objektiv in da 
naredim fotografijo, ki bo nekoga na 
drugi strani prepričala, da tega kužka 
posvoji. Kužki so zelo različni, eden 
je že zaspal ob fotografiranju, drugi 
so zelo prestrašeni, ker imajo za sabo 
tragične zgodbe in se bojijo vsega. S 
temi je malo več dela in potrebnega 
več potrpljenja. 
Mislim, da s fotografijo lahko nekaj 
dobrega dajem nazaj družbi. Če nekaj 
znam in s tem tudi pomagam, mislim, 
da je prav, da to počnem. In mislim, da 
bi vsak, ki nekaj zna, lahko pomagal, 
ni važno na katerem področju. Nekaj 
moraš dati, če hočeš kaj dobiti.

Zakaj si izbral ravno fotografijo?

Najprej je bila fotografija moj hobi, 
v času moje dolge rehabilitacije pa 
sem se nečesa mogel lotiti. In ko sem 
razmišljal, kaj bi lahko počel in kaj bi 
rad delal, sem se odločil za tisto, kar 
imam rad, ne tisto kar lahko, kar ni bila 
ravno lažja pot. 
Veliko je v fotografskem poslu odvisno 
samo od tebe, stalno se moraš nadgra-
jevat, konkurenca pa je velikanska, ker 
je tehnologija zelo dostopna in veliko 
se lahko sami naučimo.

Kaj najraje fotografiraš?

Kužke rad fotografiram, ker so fletni, 
ker so me vedno veseli in ker jim s tem 
lahko pomagam. Zelo rad fotografiram 
izdelke, takšne bolj zahtevne, ki terjajo 
bolj komplicirano pripravo luči, takšne, 
kjer se vse blešči, na primer karbon, ki 
sem ga ravno fotografiral za Petra Slat-
nerja. In trudim se, da naredim takšno 
fotografijo, da bo stranka rekla Uau!. 

Fotografiranje psov, ki iščejo dom in imajo pogosto za sabo tragično zgodbo.
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Rad delam 360 panorame, ki  
jih bom kmalu spet delal. Na-
dgradil in posodobil bom pan-
oramo Kranja, za 3D očala tudi v 
angleščini. S tem bomo turistom 
v Kranju ponudili edinstven 
vpogled, ki ga ni nikjer na svetu. 
Lahko si bodo pogledali, kaj lah-
ko pričakujejo v Kranju, lahko pa 
bodo preko neposrednih povezav 
na tej panorami tudi rezervirali 
hotel, večerjo ali pa termin za 
tatu. 
Svojo panoramo pa sem naredil 
tudi za našo sosesko.

Kakšni so tvoji izzivi v bodoče?

Vsako fotografiranje je zame izziv. Ker 
sem na vozičku, je zame drugače, tež-
je in mi fotografiranje vzame več časa 
kot komu na nogah. Tukaj gre čisto za 
praktične zadeve, kot je premikanje 
luči, omejitev višine in dostopnost do 
tistega, kar fotografiram. Zato sem se v 
tem času moral znajti, in se na podlagi 
izkušenj naučiti, kje si lahko pomagam 
sam. Zato sem si nabavil razne pripo-
močke, ki se komu zdijo smešne, kot 
npr. »roka«, ki jo smetarji uporabljajo 
za pobiranje smeti, meni omogoča, da 
lahko premikam izdelek, ker z vozič-
kom ob vseh stativih ne pridem zraven. 
Imam tudi višji stativ, veliko stvari je 
narejenih po meri, ki mi olajšajo delo. 
In ko mislim, da sem že vse domislil, 
se vedno znova spomnim kaj novega.

Fotografiranje izdelkov je lahko zelo zahtevno in 
hkrati zanimivo.
Na fotografiji: Objemi drevo (Jože Koželj)

Od česa je po tvojem mnenju odvis-
na dobra fotografija? Fotoaparata, 
modela ali trenutka?

Profesionalni fotografi ne lovimo trenut-
kov, pri človeških modelih je fotografija 
resda odvisna tudi od tega, koliko lah-
ko ti od človeka izvabiš, pogled, izraz. 
Vendarle je oprema za večino fotografij 
pomembna, kot tudi dobra predpripra-
va za fotko, na primer izbira objektiva, 
luči, odbojnikov. Na prvem mestu pa je 
znanje, poznavanje aparata, objetivov, 
luči, materialov na izdelkih in fizikalnih 
lastnosti svetlobe, kako se obnaša v 
različnih postavitvah. 
Danes se v fotografiji prodaja znanje in 
svojevrsten slog v poplavi fotografov, 
ki izstopa. Tisti, ki imamo svoj pre-
poznaven slog, ki je drugačen lahko to 
počnemo kot služba.

7



o
b

r
a

z
I 

n
a

š
e
 K

s

Kakšen je tvoj prepoznaven slog 
fotografije?

Rad imam temnejša ozadja, dramatič-
no svetlobo, manj toplih barv in več 
modro-zelene filmske kombinacije. In 
ta slog je pritegnil nekatere moje stran-
ke, kot so Peter Slatnar, Anže Kopitar, 
Zlatko in drugi. Moje fotke in delo so 
moja največja promocija in so dosto-
pne na moji spletni in facebook strani. 
Fotke so naše ogledalo, zato se je 
vredno potrudit in naredit dobro fotko. 
Eden mojih zadnjih projektov je 
fotografiranje letošnjih kranjskih 
občinskih nagrajencev, kjer bodo 
v kratkem razstavljeni moji portreti 
nagrajencev natisnjeni na posebnih 
stebrih v centru Kranja, kjer bodo lahko 
ljudje izvedeli, kdo so ti nagrajenci in 
kaj dobrega so storili za Kranj. Portreti 
so zelo močni, resni, ki so na belem 
ozadju tehnično malo posebni. Upam, 
da bo odziv dober.

Kakšna se ti zdi naša soseska?

K meni prihajajo v studio ljudje iz cele 
Slovenije in vsi hvalijo to našo soses-
ko, ker je lepa, čista, zelena, mirna in 
kako so prijazni njeni prebivaci. Vsem 
je zelo všeč. Včasih se mi zdi, da je 
soseska še preveč mirna, včasih smo 
se stanovalci blokov več družili. Rad bi 
pohvalil še na novo asfaltirano pot čez 
polje do Šenčurja, kjer lahko treniram.

Zapisala: Manja Zorko
Fotografije: Fotomorgana, Andraž 
Muljavec

Fotografija Vodovodnega stolpa iz Andraževe zbirke fotografij Kranja.

Več informacij o Andraževem 
delu in fotografijah je mogoče 
najti na njegovi spletni strani: 
www.fotomorgana.si

8



O
r
g
A
n
izA

c
ije	n

A
še	K

S
dAn	OdPrtih	vrAt	čebelArjev

Čebelarska zveza Slovenije že več let 
zapored v začetku junija organizira dan 
odprtih vrat in skuša javnost seznanjati 
s pomenom čebel, njihovim življenjem 
in ogroženostjo. Ob podpori Repub-
like Slovenije je sprožila pobudo, da 
se 20.maj razglasi za svetovni dan 
čebel. Ta dan ni izbran kar naključno. 
20.maja 1734 se je rodil Anton Janša, 
ki je poznan kot začetnik modernega 
čebelarstva.

Čebelarji iz naše krajevne skupnosti in 
drugih delov Mestne občine Kranj so 
vključeni v Čebelarsko društvo Kranj, 
katerega začetki segajo v leto 1902, 
ko je bila bila ustanovljena Čebelarska 
podružnica Kranj.

Urbano čebelarstvo je popularno 
predvsem v Ljubljani. Pri nas, v Kranju, 
pa je o tem manj znanega. Čebelar-
sko društvo ima čebelnjak pri osnovni 
šoli Staneta Žagarja, na kateri poteka 
tudi čebelarski krožek. Na področju, ki 
ga pokriva Čebelarsko društvo Kranj, 
se nahaja več kot 50 čebelnjakov z 
več kot 500 družinami. Iz njih priletijo 
čebele na naše vrtove in drevje.

Letos je čebelarka Katarina Kunčič 
predstavila čebelarstvo in življenje čeb-
el učencem nižjih razredov na osnovni 
šoli Matije Čopa in zadnji šolski teden 
še učencem na osnovni šoli Staneta 
Žagarja.

Katarina Kunčič predstavlja čebelarstvo učencem OŠ Matije Čopa.

Ali ste vedeli...
● Da mora čebela za kilogram medu obiskati 

kar 4 milijone cvetov in preleteti     štirikrat-
no razdaljo okoli sveta.

● Čebele oprašujejo kar 170.000 vrst rastlin.
● Brez čebel ne bi bilo toliko različnih vrst sadja 

in zelenjave in tako lepih barv na travniku.
● Kranjska čebela (ali kranjska sivka) je avtohto-

na slovenska čebelja rasa in druga najbolj 
razširjena čebelja rasa na svetu.

● Čebelja družina je tako velika kot majhno mes-
to. V njej živi od 30.000 do 60.000 čebel.

● Čebelja matica je edina, ki leže jajčeca. Dnev-
no izleže tudi do 2.000 jajčec.

9
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da Herleca. V svojih najbolj aktivnih letih je imel več kot 100 družin. V 80-ih letih, ko 
se je pojavil zajedalec varoja, je bil začetnik naravnega zatiranja varoje z mravljinčno 
kislino. Po vsej tedanji Jugoslaviji so bile znane in uporabljane njegove “Herlecove 
plošče”. Svoje znanje in izkušnje predvsem pa veselje do čebel je prenesel na zeta 
in vnukinjo, ki imata več kot 30 čebeljih družin. Čebele prinesejo toliko medu, da ga 
je dovolj za domače potrebe in še nekaj za lokalno prodajo.

10

O obisku čebelarke na naši šoli
Katarina Kunčič je nedolgo tega obiskovala našo šolo, v začetku junija pa se 
nam je predstavila v popolnoma drugačni vlogi in sicer kot predavateljica. Pred-
stavila nam je skrivnostno življenje čebel in njihov pomen za naš obstoj. Učenci 
so z izrednim zanimanjem sledili slikovnemu gradivu in zanimivi razlagi mlade 
čebelarke. Predavanje je bilo pripravljeno ustrezno njihovemu razumevanju, 
pa vendar dovolj strokovno, da so se naučili veliko novega. Katarina je svoje 
izvajanje popestrila tudi s prikazom različnih pripomočkov in oblačil. Z veseljem 
pričakujemo še kakšen podoben čebelarski obisk, saj se naučimo veliko nove-
ga. Najbolje od vsega pa nam je bila všeč pokušina sladkega medu. Mmm, vse 
je bilo res odlično!
Zapisala: Apolonija Konjar, aktiv učiteljic 3. razreda na OŠ Matije Čopa

Zapis in fotografije: Sašo Kunčič
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tOK	ženSKe,	SrečAnjA	zA	ženSKe

Zna biti, da ste na ulicah Kranja zasle-
dili plakate čudovitih barv, ki so ženske 
vabili na srečanja za ženske z naslo-
vom Tok ženske. Pet že naslovljenih 
terminov se je vrtelo okrog nosečnosti, 
poroda, materinstva, partnerstva, pred-
vsem pa nege sebe. Ko se prepustimo 
toku skrivnostne reke, ki nekaj časa 
teče med sončnimi travniki, se skrije 
v gozd, za tem ponikne v temačne 
globine in spet privre na plano med 
skalovjem, da prinese življenje tja, kjer 
ga sicer ne bi bilo, nikdar ne vemo, kje 
natančno nas bo naplavilo na obalo. 
To je skrivnostni tok življenja ženske. 
Mladenka, ki seje semena v plodno 
zemljo, ali razcapana starka, ki z enim 
pogledom prebere globine človeške 
duše. Vse to smo mi. Kažemo sedaj en 
obraz, nato drugega, se levimo, preo-
bražamo, a bistvo ostaja eno – ženska 
v toku svoje narave in v toku življenja. 

‘Biti del nečesa posebnega človeka 
naredi posebnega.’

Večina uspešnih poslovnežev ljudem 
na poti k osebnemu uspehu priporoči, 
naj se obdajo s tistimi, ki jih s svojim 
načinom življenja, z osebnim zgle-
dom, podporo ali besedami spodbude 
in zaupanja navdihujejo ter ženejo k 
napredku. Ljudje namreč smo odsev 
tistih, s katerimi preživimo največ časa. 
Zato je velikega pomena okolje, ki si 
ga gradimo.

11
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posebnega in smo posebne. Naša 
srečanja so zato vsakič vir hvaležnosti, 
da smo lahko del tega. Tiste brez otrok, 
noseče, mame. Vsaka je dobrodošla, 
saj vsaka kdaj potrebuje podporo in 
ima modrost, da jo nudi drugim.

Tok ženske je prostor, v katerem se 
ženska sme v varnem objemu pod-
pornih sožensk leviti, preobražati, 
se drobiti na kosce, krpati srce in se 
sestavljati v izpopolnjeno, bolj celovito 
podobo sebe. Ta podoba je odsev vseh 
čeri, na katere je že nasedla in se z 
njih spustila nazaj v tok. Kdo razbitine 
označi za pomanjkljivosti. A v krogu 
vemo, da je to modrost, ki jo je brusilo 
življenje.

Še vedno sprejemamo nove članice kroga. Teme srečanj pa bomo od sedaj izbi-
rale sproti glede na zanimanja in znanja.

Srečujemo se ob sredah na 14 dni med 18. in 19.30 uro v Krajevni skupnosti 
bratov Smuk. Pred obiskom je najbolje, da se oglasite na:
Mateja: mateja.kusterle.jenko@gmail.com
Sara: sara.aranel@gmail.com

Zapis in fotografije: Sara Aranel
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vAbljeni	v	nOv	diSKOnt	MegAnAturA	v	KrAnju	nA	PlAnini
ceStA	tAlcev	67,	tc	liSjAK

Diskont MegaNatura nudi širok izbor kvalitetnih prehranskih izdelkov po mega 
cenah. V ponudbi poleg lastne blagovne znamke Mega milk, nudimo izdelke 
priznanih proizvajalcev; Bohinjske mesnine (slanina,klobase,zaseka, ...), Arvaj  
kranjska klobasa, goveja vešalica, ...), Loška mlekarna, Pekarna Pečjak, Ljubljanske 
mlekarne, DANA (BIO sokovi, brezalkoholne pijače), Valsoia (program za vegetar-
ijance, brezglutenski kruh), ICG (ekološke čokolade, brezglutenski izdelki, belja-
kovinski izdelki ), Amadori (perutninski brezglutenski izdelki in polizdelki), Travnička 
mlekarna (kajmak, beli sir, paprika v kajmaku in siru), Meso Kamnik (mesni izdelki), 
HOT-HORSE (izdelki iz konjskega mesa), Makedonija trade (vložnine, fižol tetovac, 
kočanski riž, mastika), SIMPEX (ribji izdelki), Hmezad (vložnine,mlečni izdelki), Hiša 
vin EMINO (Virštanjčan, Modra Frankinja), Clair (noži, salamoreznice, mesoreznice, 
vakumirke itd.), še posebej pa bi poudarili sodelovanje z družinskim podjetjem 
Artičoka, katero vsakodnevno skrbi  za ponudbo svežih pridelkov in domačih 
izdelkov.

AKCIJA V MESECU DECEMBRU2017  IN JANUARJU 2018

• Trajno mleko MEGA MILK 0,64€/l
• AMADORI perutninske hrenovke (brez glutena) 500 g, (2x250g) cena  

1,35€/kos 
•  AMADORI panirani perutninski zrezek 700 g, cena 4,59€/kos AKCIJA 1+1 

gratis 
• AMADORI panirani perutninski medaljončki 700 g, cena 4,59€/kos AKCIJA 

1+1 gratis
• AMADORI Cordon blue 750 g, cena 4,99€/kos AKCIJA 1+1 gratis
• Odprta vina EMINO: Modra frankinja 2,50€/l, Virštajnčan 2,20€/l                                    
• PEČJAK: Zdrobovi ocvrtki 1 kg 3,99€/kos, Rogljič čokolada 900g 4,19€/

kos, Sirov burek 4,49€/kos
• Travnički kajmak 500g 5,89€/kos, Travnički beli sir 500g 3,99€/kos, Paprika 

polnjena s kajmakom in sirom 500g 5,49€/kos

Vsak nakup bo nagrajen z dodatnimi 
3% popusta.

Ob nakupu nad 10€ dobite žeton za 
kavo po izbiri.

DOBRODOŠLI V DISKONTU 
MEGANATURA!

13



14

PO
n
u
d
b
A
	n
A
še
	K
S Artičoka, Verbič Ksenija se s pridelovanjem vrtnin ukvarja že 20 let. Poleg svežih 

vrtnin vam nudimo tudi vložene vrtnine (paprika, ekološka rdeča pesa, ekološki 
feferoni pekoči in sladki, ekološka pekoča omaka, paradižnikova mezga ter več vrst 
domačih marmelad (jagoda, marelica, muškatna buča). Na naši vrtnariji predelujemo 
sveže domače sokove iz vrtnin, ki jih pridelujemo sami. Sok korenček in jabolko, 
ekološki sok rdeča pesa in jabolko, ekološki sok muškatna buča in jabolko. Poleg 
svežih vrtnin pri nas dobite sveže sezonsko sadje. Vsak dan imamo dnevno svež 
kruh in sveže žemljice, domače rezance in domače sveže piškote (krhki flancati, 
čajni piškoti, piškoti z marmelado).

Lep praznični december, vesel Božič, ter zdravo in uspešno novo leto 2018 
vam  želi diskont MEGANATURA!  

         
Veselimo se vašega obiska.
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Lep cvetlični pozdrav!

Naše podjetje je bilo ustanovljeno leta 
2015, 18. novembra, z namenom, 
da skupaj z vami ustvarimo čudovito 
cvetlično zgodbo. Z vami bomo ob 
vsaki priložnosti z različnimi cvetličnimi 
aranžmaji. V mesecu decembru vam 
pričaramo praznično vzdušje. V red-
ni prodaji imamo veliko izbiro sobnih 
lončnic in rezanega cvetja. V pomladnih 
dneh ponujamo veliko trajnic in balkon-
skega cvetja - takega, da vam bodo 
še sosedje zavidali. Jesen je čas za 
sajenje sadnih dreves. 

Trenutno smo v veselem pričakovanju 
adventa, januarja in februarja bo že 
začetek pomladne rapsodije, potem 
je že marec, ko bo potrebno misliti na 
žene, matere, na vrt. V naši ponudbi 
imamo  dobra semena za vrt, odlič-
no zemljo in gnojilo za vse rastline, 
skratka, v naši cvetličarni poskušamo 
zadovoljiti čimveč okusov.  Imamo tudi 
bogat izbor nagrobnih sveč. 
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Vesela novica za vse upokojence , da imamo vsak torek 12 % popust na vse ar-
tikle. Kaj bi dolgovezili, vljudno vas vabimo v našo prodajalno – Cvetličarstvo Aleš, 
na naslovu Cesta Talcev 89, in skupaj poiščemo idejo. 

Odprto imamo vsak dan med delavnikom od 7.30 do 19.00 h. Nudimo vam 
tudi dostavo. 

Želimo vam lep dan!
Kolektiv Cvetličarstva Aleš, telefon 070 155 100

Nekaj iz naše ponudbe:
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10%
popust

v mesecu decmbru

Lojzeta Hrovata 4A, 4000 Kranj (OB POŠTI PRI OTOČKU NA PLANINI), tel.: 04 233 15 73, luigitrgovina@gmail.com 
Delovni čas: PON-PET 8-19, SOBOTA 8-13, NED in PRAZ. ZAPRTO

Popusti se ne seštevajo; na že znižane
cene se dotični popust ne priznava.

Ne velja tudi za obutev znamke Dal.

Noge vam bodo hvaležne.

TRGOVINA Z OBUTVIJO

KuPOn	zA	POPuSt	v	trgOvini	z	ObutvijO	luigi
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KAvArnA	MOuSe

Prisrčno vabljeni vsi, ki radi v mirnem in 
prijetnem ambijentu spijete svojo prvo 
jutranjo kavo in preberete časopis, vsi 
sladkosnedi in vsi, ki si vzamete čas za 
prijatelje in klepet!!! 

KAVARNA MOUSE PLANINA-KRANJ
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SMuKfeSt	2017
Praznovanje krajevnega praznika Krajevne skupnosti bratov Smuk – SMUKfest 
2017 je potekal v soboto, 27. maja na ploščadi pred Osnovno šolo Matije Čopa in na 
igrišču za baliniščem.

Na letošnjem prazniku so se zvrstili naslednji nastopi in dogodki:

Otroška folklorna skupina SKPD Sveti Sava 
Kranj Otroške delavnice s Krice krace

PlanA open vol.2 turnir trojk v odbojki na 
mivki

Pisarna prenove soseske Planina s 
Pobarvanko v podhodu. 

Lutkovna predstava v izvedbi Brencl Bande in 
Lutkovnega gledališča Papelito 

Prijateljsko tekma med Balinarskim klubom 
bratov Smuk in Balinarskim klubom Huje

Foto: KS bratov Smuk
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Turnir v prstometu

David Čebašek Cheba s hip-hop nastopomKoncert skupine Brencl Banda

Nastop plesne skupine Cowboy ritem

V sodelovanju z ekipo iHELP in Osnovno 
šolo Matije Čopa, je v torek 13. junija bil  
organiziran brezplačni tečaj temeljnih post-
opkov oživljanja z uporabo avtomatskega 
defibrilatorja v Krajevni skupnosti bratov 
Smuk.

Predstavljena je bil apraktični prikaz oživl-
janja na lutkah in uporaba defibrilatorja.

Tečaj bo vodil Matej Kristan, član ekipe 
prve pomoči pri Rdečem križu Radovljica.

tečAj	teMeljnih	POStOPKOv	OživljAnjA	z	uPOrAbO	
AvtOMAtSKegA	defibrilAtOrjA
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Na podlagi odločbe Mestne občine Kranj, 
Urada za gospodarstvo in gospodarske 
javne službe je bilo odrejeno, da se na 
Cesti Jaka Platiše ukine prehod za pešce 
čez štiripasovno cesto. Odločitev Mestne 
občine Kranj za ukinitev temelji na zapisni-
ku Medobčinskega inšpektorata Kranj, v 
katerem inšpektor ugotavlja neskladnost 
prehoda za pešce z Zakonom o cestah, 
saj nesemaforizirani prehodi za pešce na 
cestah z dvema ali več prometnimi pasovi 
za vožnjo v eno smer niso dovoljeni.
Da se omenjeni prehod za pešce odstrani 
naj bi bilo tudi mnenje Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu.

uKinitev	PrehOdA	zA	Pešče	nA	ceSti	jAKA	PlAtiše

Ukinitve prehoda Svet Krajevne skup-
nosti na svoji seji ni obravnaval in ni 
podajal pozitivnega mnenja k ukinitvi 
oziroma sklepa, s katerim bi se strinjal 
s to ukinitvijo.

Zato obsojamo navedbe v medijih, da 
se je Krajevna skupnost Bratov Smuk 
strinjala s to ukinitvijo.Na pobudo KS, je bil 17. oktobra sklican 

sestanek zaradi problematike intervenci-
jske poti, povezane z novo ureditvijo 
intervencijske poti za vhodi v stanovan-
jske bloke na Likozarjevi ulici (23, 25 in 
27), ulici Juleta Gabrovška (19, 21 in 23) 
in ulici Tuga Vidmarja (10 in 12). Po novi 
ureditvi, zapori krožne intervencijske poti 
mimo vhodov v bloke Likozarjeva 23, 25 in 
27, katere namen je sicer umiritev pro-
meta mimo otroškega igrišča in vhodov v 
bloke, se je pri privajanju na novo stanje 
pojavilo nekaj pritožb s strani stanovalcev 
blokov ulice Tuga Vidmarja in ulice Juleta 
Gabrovška, da je z dvojno vožnjo mimo 
njihovih blokov stanje za njih nevzdržno.

SeStAneK	glede	zAPrtjA	intervencijSKe	POti	Ob	blOKih	liKOzArjeve	ulice
Na sestanku so bili prisotni predstavniki 
zadevnih blokov, upravnika Domplan, 
krajevne skupnosti bratov Smuk, Me-
dobčinskega inšpektorata MOK, Urada 
za tehnične zadeve MOK in Urada za 
gospodarstvo in gospodarske javne 
službe.

Po širši razpravi ni bilo podpore 
rešitvi, ki bi narekovala drugačno 
ureditev od aktualne ali ponovno 
odprtje intervencijske poti. Zato in-
tervencijska pot na tej lokaciji ostaja 
zaprta, kot je bilo odločeno v Odloč-
bi MOK, z dne 11. 5. 2017.

uStvArjAlne	delAvnice	zA	OKrASitev	nAše	SOSeSKe

Skupaj z Ljudsko univerzo Kranj smo prip-
ravili sklop ustvarjalnih delavnic, ki so ves 
november potekale v prostorih Medgener-
acijskega centra Kranj. S pomočjo prosto-
voljcev Medgeneracijskega centra in naših 
krajanov smo na treh delavnicah ustvarili 
novoletne okraske za naše praznično
novoletno drevo.
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ZAKONSKO ŽIVLJENJE

Stara znanca se srečata in eden 
vpraša:
“Je res, da si se poročil?”
“Ja, res.”
“In kakšno je zakonsko življenje?”
“Kajenje je prepovedano, pitje je 
prepovedano, gledanje nogometa je 
prepovedano...”
“Potem ti je pa najbrž precej žal, da si 
se poročil.”
“Pritoževanje je tudi prepovedano!”

RAČUNANJE

Učitrelj je vprašal Jureta: “Imaš 50 
evrov in mamo prosiš, da ti da še 74 
evrov. Koliko evrov imaš potem?” 
“50!” 
“Še vedno ne znaš računati?” se je 
začudil učitelj. 
“Računati znam, toda vi ne poznate 
moje mame...”

PINGVIN

Pelje se mož v avtu z pingvinom, pa 
ga ustavi policaj.
Policaj: “Peljite pingvina v živalski 
vrt!”
Čez nekaj ur…
Policaj: “Zakaj niste peljali pingvina v 
živalski vrt?”
Mož: “Saj sem ga. zelo lepo sva se 
imela. Zdaj pa greva plavat!”

MENJAVA ŽARNICE

Koliko Microsoftovih ljudi iz tehnične 
pomoči je potrebno, za pomoč pri 
menjavi žarnice? 
Štirje. 
En bo vprašal: “Kakšna je serijska 
številka, žarnice?” 
Drugi bo vprašal: “Ali ste jo poskusli 
resetirati?”
Tretji bo vprašal: “Ali ste že poskusli 
preinstalirati?” 
in četrti bo dal odgovor: “Verjetno je 
problem v hardverju, ker v moji pisarni 
dela brez problemov!”

PSIHIATRIČNA BOLNIIŠNICA

Med obiskom v psihiatrični bolnici 
novinar vpraša direktorja, na osnovi 
česa se odločijo, koga bodo sprejeli 
na zdravljenje. “Zelo enostavno je,” 
pravi direktor. “Postavimo ga pred 
kad polno vode, mu damo čajno 
žličko, skodelico in vedro ter naroči-
mo, naj kar najhitreje izprazni kad.” 
“Če prav razumem,” pravi novinar, 
“tisti, ki je normalen, začne vodo 
zajemati z vedrom …” “Ne,” pravi di-
rektor. “Tisti, ki je normalen, izvleče 
zamašek na dnu kadi. Želite sobo z 
balkonom ali brez?"

KLADIVO

Sodišče v Kranju, sodnik bere 
obtožnico: ''Obtoženi Košir, po prvi 
točki ste obtoženi, da ste s klad-
ivom udarili ženo.'' Z zadnje klopi 
se zasliši: ''Škrt lažnivi!'' Sodnik 
se odkašlja in nadaljuje: ''Po drugi 
točki ste obtoženi, da ste s kladivom 
udarili taščo.'' Z zadnje klopi spet: 
''Škrt lažnivi!'' Sodnik se razburi 
in pravi v zadnjo klop: ''Gospod, 
razumem, da ste na obtoženega 
jezni, vendar tukaj je sodišče in biti 
morate tiho in mirni!'' Človek pa 
pravi: ''Dvajset let sem sosed tega 
škrta, vsaj stokrat sem ga prosil, naj 
mi posodi kladivo, pa je vedno trdil, 
da ga nima!''
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Še nekaj utrinkov iz letošnjega Smukfesta

Foto: KS bratov Smuk



SREČNO 2018!


