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Bilten Krajevne skupnosti bratov Smuk

izpostavljamo:    obrazi naše ks: 
      tomo novak
nov svet ks - prioritete 2018 - 2022
novice iz naše ks - nova prometna signalizacija, ukinitev ekoloških 
otokov, gradnja kolesarskih povezav in centra mobilnosti
čistilna akcija 2019
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Glavna in odgovorna 
urednica: 
Manja Zorko

Pisci prispevkov:
Manja Zorko, Bojan 
Kadunc, Tomislav Novak 
(BK bratov Smuk), Ro-
man Šalamon, Ksenija 
Verbič (Artičoka), učenci 
OŠ Matije Čopa.

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 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.

Pomlad je tu, narava se počasi prebuja in prebuja 
se tudi dogajanje v naši krajevni skupnosti. V času 
od lanskih lokalnih volitev, kjer so bili izvoljeni novi 
člani Sveta krajevne skupnosti, smo na krajevno sk-
upnost prejeli veliko število vaših pobud. Nekaj smo 
jih že rešili, nekaj jih je še v reševanju. 

Pomlad je prinesla tudi nekaj pomembnih novosti v 
naši krajevni skupnosti, tj. obeta se ureditev novih 
označb in tabel na intervencijskh poteh, ureditev 
nove signalizacije v križiščih, izgradnja kolesarskih 
povezav in centra mobilnosti ter pričetek ener-
getske prenove naše osnovne šole. Prinesla pa bo 
tudi tradicionalno čistilno akcijo, kjer očistimo našo 
sosesko in hkrati kujemo načrte za letošnji krajevni 
praznik. 

V tej številki prvič predstavljamo obraze naših trgo-
vin in lokalov. Naj pri tem omenim še, da krajevna 
skupnost še vedno omogoča brezplačno uporabo 
naših prostorov društvom v naši soseski za njihove 
brezplačne aktivnosti. 

Več aktualnosti, pobud in novic lahko spremljate 
tudi na naši spletni in facebook strani.

Vabljeni k prebiranju!

Manja Zorko, predsednica KS in urednica biltena
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Za vas smo dosegljivi preko:
NOVA Telefonska številka: 030 794 068 (predsednica KS)
Enaslov: ks.bratovsmuk@gmail.com
Facebook: Krajevna skupnost bratov Smuk
Spletna stran: www.bratov-smuk.si
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novo vodstvo krajevne skupnosti

Na lokalnih volitvah, ki so potekale 18. novembra 2018 je bil izvoljen 
nov Svet naše krajevne skupnosti, ki je na svoji konstitutivni seji izvolil 
svoje vodstvo. Nov svet krajevne skupnosti sestavljajo:

- Manja Zorko (predsednica)
- Bojan Kadunc (podpredsednik)
- Roman Šalamon
- Milena Kavčič Pavlin
- Stanislav Rupnik
- Branislav Rauter in
- Monika Kostadinova.

Na svoji prvi seji v tem letu so člani Sveta KS določili prioritete delo-
vanja v naslednjih štirih letih:

- ureditev garaž:
1. Obnoviti svetlobna telesa in izolacijo ter proučiti možnost names-
titve video nadzora;
2. Zaradi varnosti otrok namestitev ograje na zemeljski površini nad 
garažami;
3. Preplastitev vrhnje ploščadi garaž.

- obnove cest v KS:
1. Preučitev možnosti umestitve krožnega križišča na križišču 
Likozarjeve ulice in Ceste Rudija Šeliga;
2. Na križišču Likozarjeve ulice in Ceste talcev urediti ležečega poli-
caja s prehodom za pešce z namenom umiritve prometa;
3. Namestitev ogledala pri uvozu na Cesto talcev iz stranske prečne 
ceste;
4. Zagotovitev pogojev za varnost pešcev na Cesti talcev pri otoku pri 
pošti.

- gradnja manjših parkirišč:
1. Urediti parkirišča na cesti Jaka Platiše z zoženjem 4-pasovnice;
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- skrb za zelene površine in manjše športne objekte:
1. Urediti drevored z zamenjavo poškodovanih dreves na cesti Rudija Šeli-
ga;
2. Okrasno zasaditi prostor ob ulici Tuga Vidmarja 8 in 6, podobno, kot je 
zasaditev pri bloku nasproti Tuga Vidmarja 10 in 12; 
3. Odbojkarsko igrišče za baliniščem med ulico Lojzeta Hrovata 10 in Rudi-
ja Papeža 34 posuti vsakoletno z novo mivko;

- razsvetljava
1. Zamenjava dotrajanih svetilk in žarnic v skladu z Eko standardi.

- razno
1. Ureditev podhodov ter pleskanje ograj;
2. Rožna korita, ki so bila nameščena na peš poteh in sedaj ne služijo več 
svojemu namenu, odstraniti ali na novo zasaditi.

Za leto 2019 je načrtovana organizacija naslednjih večjih dogodkov:
- tradicionalna pomladna čistilna akcija – Očistimo Kranj, ki bo potekala 30. 
3. 2019
- Smukfest – prireditev ob prazniku naše KS, ki bo potekala 1. 6. 2019, v 
primeru slabega vremena pa teden kasneje, 8. 6. 2019.
- novoletna okrasitev in druženje v prazničnem decembru.

povabilo k sodelovanju na 
smukFestu 2019

Vabimo društva, posameznike in skupine k sodelovanju na letošnjem 
krajevnem prazniku “Smukfest 2019”, ki bo potekal 

1. junija 2019 od 10. do 20. ure. V primeru dežja bo prireditev 
izvedena teden kasneje, 8. junija.

Vaše ideje in predloge za sodelovanje pričakujemo na kontakte na 
strani 4 (spodaj) do konca aprila.

Veselimo se sodelovanja!
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Vodenje balinarskega kluba si 
prevzel lansko leto. Kakšna je 
tvoja vizija kluba?
Moja vizija je, da klub prosperira 
na višji nivo v tekmovalnih sezonah 
z doseganjem boljših rezultatov in 
uvrstitvijo na ali tik pod vrh lestvice. 
Imamo 2 ekipi, upokojensko in 
ligaško. Veliko podmladka trenutno 
žal ni, kar je deloma povezano z 
omejenostjo sredstev za nagraje-
vanje igralcev za njihovo delo in 
rezultate. Klub namreč nima no-
benih drugih dohodkov, razen letno 
članarino in izkupiček od poslovanja 
gostinskega lokala. Zelo smo ome-
jeni na skromno delo in si trenutno 
ne moremo privoščiti močnejših in 
dražjih igralcev.

V zadnjih letih ste v balinarskem 
klubu veliko energije posvetili 
urejanju in obnovi objekta kluba. 
Kakšni so načrti v prihodnje?
V mojem mandatu si bomo priza-
devali, da povečamo vrtno ploščad, 
zato da bi bil ob lepem vremenu 
prostor za več ljudi. S tem pa bi 
dobili tudi prostor za manjšo lopo za 
hrambo odpadne embalaže, ki se 
nabira z obratovanjem lokala. 
Moj največji cilj pa je izgradnja dveh 
dodatnih igrišč, stez, na drugi strani 
kluba, da bi imeli potem 4-stezno 
igrišče, kar bi nas uvrstilo v repub-
liški tekmovalni rang za organizacijo 
tekem. Dobro bi bilo tudi, če bi se 
lahko igrišče pokrilo. S tem bi se 
izognili sporom s krajani zaradi 

tomo novak: prvi smučar med balinarji

Tomo je bil lansko leto na občnem zboru izvoljen kot novi predsednik 
Balinarskega kluba bratov Smuk. V naši krajevni skupnosti živi z druži-
no že 30 let. V službi je na Gorenjski banki v sektorju informatike, prej pa 
je 10 let hodil v službo čez mejo v Celovec. Vedno je z veseljem pripravl-
jen priskočiti na pomoč, vedno športno razpoložen in vedno s športnimi 
sončnimi očali na nosu.



7

morebitnega hrupa in omogoči-
li igranje in treniranje v vsakem 
vremenu. Nekatere ukrepe smo že 
uvedli, da bi bile naše aktivnosti čim 
manj moteče za bližnje stanovalce. 
Igramo le do devete ure zvečer, 
takrat ugasnemo tudi reflektorje in 
zapremo vrtna vrata, da se hrup na 
vrtu ne širi do sosednjih stanoval-
cev.

Pogosto te ujamemo v športni 
opravi. Je šport velik del tvojega 
vsakdana?
Poleg rekreativnega balinanja, je 
moja športna pot usmerjena pre-
cej v pohodništvo, namreč z ženo 
tedensko obiskujeva okoliške 
hribe, poleti tudi veliko kolesariva. 
V zimskem času pa je zame glavni 
šport smučanje.

Se ti zdi, da je balinanje popular-
en šport?
Je, vendar nam primanjkuje je mla-
jših tekmovalcev, pod 50 let . Tudi 
v našem klubu bi bila dobrodošla 
mlada moč. Naš klub sicer redno 

organizira tekmovanja. Poleg ligaških
tekem, ki jih imamo od maja do okto-
bra, organiziramo vsako leto še dva 
turnirja. Enega v okviru krajevnega 
praznika Smukfesta, drugega - svo-
jega pa tradicionalno poleti, konec 
avgusta, ko nagradimo naše igralce 
s zakusko. 
V lanskem letu smo imeli v našem 
klubu 105 članov. Letna članarina je 
simbolična 10 evrov, vsak novi član, 
ki se želi pridružiti klubu pa plača še 
pristopnino, torej  skupaj 20 evrov. 
Klub, svojim članom pripravi vsa-
koletni piknik, pogostitev po bali-
narskem turnirju in dodatne akcije, 
kot so peka na žaru ali kuhanje 
golaža.

Balinarski klub že vrsto let aktivno 
sodeluje s krajevno skupnostjo pri 
različnih aktivnostih, od čistilne 
akcije do krajevnega praznika. 
Korektno sodelovanje s krajevno 
skupnostjo je eden naših pomemb-
nejših ciljev. Naši fantje so prosto-
voljci in radi opravljajo različna dela, 
ki nam jih krajevna skupnost ponu-
di. Vodstvo kluba se vedno tudi z 
veseljem javi za priliko sodelovanja. 
Pričakujem, da bo tudi v prihodnje 
to sodelovanje namazano teklo kot 
švicarska ura.
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Bi lahko rekli, da je vaš klub 
dnevna soba naše soseske?
Ja, tukaj se zadržujejo krajani, ljudje 
vseh nacionalnosti. Včasih pride do 
kakšne vroče debate, vendar se tru-
dimo omiliti takšne situacije. So pa 
vsi dobrovoljni, se zabavajo. Sem 
pridejo na druženje in klepet. Klub 
za svoje člane organizira različne 
dogodke, da spodbujamo aktivno 
preživljanje prostega časa. Člani 
pridejo sem, da se družijo, da bali-
najo. Za klubom imajo tudi igrišče 
za prstomet. Tako, da lahko rečem, 
da je tukaj vedno živahno. Če bi 
imeli še kakšne koše, bi morda sem 
zahajala tudi mladina, čeprav so 
trenutno bolj popularna kolesa in 
rolke, s katerimi pridejo na asfaltno 
igrišče za klubom. V poletnem času 
je aktualna tudi odbojka na mivki.
 

Pri vašem klubu lahko krajani 
tudi dobijo ključ za igrišče odbo-
jke na mivki.
Res je, mi hranimo ključ od ograje 
in mrežo. Fantje iz kluba beachvol-
ley pridejo ponavadi meseca maja 
in igrišče uredijo, prekopljejo mivko. 
Mi pa jim posodimo lopate in gra-
blje.

Sodelujete tudi s krajevno osnov-
no šolo Matije Čopa. 
Njihovi učenci, v letni sezoni redno 
prihajajo na igrišče na mivki in tako 
izpolnjujejo učne načrte. Vsekakor  
bi se ob tej priložnosti rad zahvalil 
vodstvu šole za izjemno sodelovan-
je in pomoč pri organizaciji akcij v 
našem okolju. 

Zapisala: Manja Zorko 
Fotografije: arhiv Toma Zupana in 
arhiv KS
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nova prometna signalizacija v križiščih z likozarjevo 
ulico in cesto talcev

Mestna občina Kranj je prejela pobudo za ureditev neskladne prometne sig-
nalizacije v glavnih križiščih na Likozarjevi ulici in Cesti talcev. Po terenskem 
ogledu in preučitvi je bilo ugotovljeno, da je ureditev prometne signalizacije 
smiselna in potrebna. S strani Mestne občine Kranj je bila tako izdana odločba, 
s katero se:
- na cesti Likozarjeva – Cesta 1. maja uredi prometna signalizacija v križiščih s 
Cesto Rudija Šeliga in Cesto talcev.
- na cesti J. Platiše se uredi prometna signalizacija v dveh križiščih pri 
pokopališču.

Prikaz sprememb:



n
o

vi
c

e 
iz

 n
a

še
 k

s

10

nova igrala za otroke

V naši soseski imamo na vseh treh ig-
riščih za bloki nova igrala - gnezdeca, 
ki smo jih konec lanskega leta kupili v 
krajevni skupnosti za naše najmlajše.

Lesena gugalnica gnezdo je primerna 
tudi za mlajše otroke in guganje več 
otrok hkrati. Prav tako je primerna za 
otroke s posebnimi potrebami.
 
Želimo vam veliko užitkov pri uporabi 
in igri na novih igralih in vas hkrati pro-
simo za odgovorno uporabo igral, da 
bodo še dolgo  prinašala veselje našim 
malčkom.

določitev parkirnega režima v nišah ob intervencijskih poteh

Po lanski ureditvi intervencijskih poti v naši krajevni skupnosti je bilo precej 
nejasnosti glede parkirnega režima na obstoječih nišah ob intervencijskih po-
teh med Cesto Rudija Šeliga in ulico Tuga Vidmarja. Iz tega razloga bo Ko-
munala Kranj v kratkem uredila novo prometno signalizacijo na tem območju, 
in sicer se bo vseh enajst (11) niš za parkiranje ob treh intervencijskih poteh 
uredilo na naslednji način:

- Na robu tlakovane površine ob 
vozišču, se bo z modro barvo zar-
isala talna označba “Parkirišča za 
kratkotrajno parkiranje”

- Ob vsaki posamezni niši se bo 
postavil prometni znak “Območ-
je prepovedanega parkiranja” z 
dopolnilno tablo “Dovoljeno do 30 
minut”

Naprošamo vse krajanke in krajane k smotrni uporabi intervencijskih poti in 
parkirnih niš za kratkotrajno parkiranje, ki so namenjene za dostavo težjih in 
večjih bremen oz. blaga/materiala; olajšan dostop za invalide, starejše; za do-
stavo materiala in dostop delovnih vozil v primeru gradbenih in obnovitvenih 
del ter za intervencijska vozila. 
Žal se dnevno v naši soseski srečujemo s primeri vožnje po intervenciijskih 
poteh, ki so neupravičeni in povzročajo veliko slabe volje med prebivalci. 
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ukinitev ekoloških otokov

Ob koncu lanskega leta je Komuna-
la Kranj umaknila zvonove – zabojnike 
na treh lokacijah v krajevni skupnosti 
Bratov Smuk, garaže A, B in C. O tem 
smo stanovalce tudi obvestili z dopisom. 
Tako smo ločevanje še bolj približali up-
orabnikom, saj smo na odjemnih mestih 
dodali štiri zabojnike za papir in papirno 
embalažo (zabojnik z modrim pokrovom) 
in za stekleno embalažo (zabojnik z beli 
pokrovom). Prednost novega sistema je 
tako za uporabnike, kot za Komunalo 
Kranj, saj uporabniki lažje odlagajo kar-
ton v zabojnik (mogoč dvig celega pokro-
va), Komunala Kranj pa pobira zabojnike 
z bolj okretnim smetarskim vozilom, ki 
je hkrati tudi bolj ekološko. Zadeva je še 
vedno testna, informacijskih tabel še nis-
mo umaknili, jih pa nameravamo v krat-
kem.

Informacija za prebivalce v samosto-
jnih hišah v soseski (na Cesti talcev) 
je enaka kot za garaže A, B in C, saj la-
hko trenutno še vedno odlagajo ločene 
odpadke – steklo in papir na omenjenih 
zbirnih mestih.

Komunalo Kranj smo zaprosili za informacijo glede nedavne ukinitve ekoloških 
otokov in novih odjemnihih mestih. Projekt zamrežitev odjemnih mest naj bi bil 
pripravljen na realizacijo. Njihov odgovor glede ukinitve ekoloških otokov pa je 
sledeč:

Nekdanja lokacija ekoloških otokov Novi zabojniki na odjemnih mestih
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gradnja kolesarskih povezav in centra mobilnosti

Obveščamo, da se bodo v mesecu marcu na naših cestah in ulicah pričela 
dela za izgradnjo kolesarskih povezav in centra mobilnosti v naši krajevni 
skupnosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Da boste kraja-
ni pravočasno obveščeni o predvidenih delih na posameznih območjih v kra-
jevnih skupnostih, so na ogled podrobnejši izseki iz projektne dokumentaci-
je, iz katerih so razvidni predvideni posegi in njihov obseg del.
 

Situacija na Cesti talcev.
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Na posameznih odsekih bo verjetno potrebno, kar nekaj strpnosti in razume-
vanja v času gradbenih del. Na odsekih, kjer bo potekala gradnja, bo promet 
nekoliko oviran vendar se ne pričakuje, da bo na katerem odseku potrebna 
popolna zapora ceste.
Točen terminski plan izvedbenih del po posameznih odsekih še ni znan in bo 
objavljen na naši spletni strani, ko ga prejmemo s strani izvajalca gradbenih 
del.  Prav tako je izvajalec del na podlagi pogodbe zavezan, da mora pred 
pričetkom del obvestiti vse prebivalce, ki jih tangira morebitni spremenjen pro-
metni režim.

Situacija na cesti Rudija Šelige.

Situacija na cesti Jaka Platiše.
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Načrti za nov center mobilnosti:
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zimska šola v naravi na pokljuki in dejavnosti v šoli

Učenci, ki so se od 4. do 8. marca 2019 udeležili zimske šole v naravi na 
Pokljuki, so zapisali nekaj svojih vtisov.

Meni je bilo najbolj všeč, ko smo šli 
smučat na Pokljuko. Smučali smo la-
hko tudi sami čez skakalnice v gozdu.  
Jaz bi tam še ostal.
Adam Lefkov, 5. a

Bilo mi je všeč, ko smo se naučili 
smučati. Pohodi so bili zelo zanimivi. 
Sobe so bile dovolj prostorne in učitel-
ji so bili prijazni. Strmine je bilo po mo-
jem dovolj. Še posebej so mi bile všeč 
vlečnice na veliki stezi.
Adrijan V., 5.c

V šoli v naravi so mi je bile najbolj 
všeč: predstavitev talentov, spret-
nostne igre in ogled filma. Hrana in 
sobe so bile zelo dobre. Vreme je bilo 
večinoma sončno. Zelo všeč mi je bilo 
smučanje. Komaj čakam na nasledn-
jič, ko gremo v ŠVN.
Shadu, 5. c Všeč mi je bil program v šoli v nara-

vi. Bilo je ravno prav smučanja, igre 
in prostega časa. Zelo dobro je bilo, 
ko smo poskusili nekaj novega- tek na 
smučeh je bila lepa izkušnja. Zaključni 
nastop tudi ni bil slaba ideja, zabavali 
smo  se. V spominu mi je ostal tudi  
filmski večer. Smučanje me je zabava-
lo in lepo sem se imela.
Trina, 5. c

Meni je bilo zelo zabavno in poučno,  
ko smo smučali. Všeč mi je bila tudi 
hrana, saj je bilo očitno, da so imeli 
dobre kuharje. Na pustnem rajanju se 
je tekmovalo in plesalo. V ponedeljek 
smo imeli tekmovanja in igre, kjer smo 
bili vsi zelo dobri. 
Rok Bevk, 5. a

Najbolj se bom zapomnila smučanja 
po skakalnicah. Ves čas nas je čuval 
učitelj Žiga, zato nisem padla.
Soba s televizijo mi je bila zares všeč. 
Na smučarskem tekmovanju sem 
dosegla četrto mesto.
Dajana Trivunčević, 5. a
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Najbolj mi je bila všeč hrana, v spo-
minu pa mi je ostalo tudi pustno rajan-
je in ples. Imeli smo smučarsko tek-
movanje. Bil sem četrti.  V sobah sem 
se prijetno družil in bral knjige.
Adrian Despotović, 5. a

Najbolj mi je bilo všeč, da sem se že 
takoj prvi dan naučila smučati. Ko smo 
šli smučat na velik hrib, je bilo kot v 
sanjah. Uživala sem  tudi v pustnem 
rajanju. Maske so bile zanimive in 
lepe. 
Shefkije Kabashi, 5. a

V ŠVN mi je bilo zelo všeč smučanje, 
pustna maškarada in tek na smučeh. 
Ta ŠVN mi je bila zelo všeč. Hotel je bil 
lep in jedli smo okusno hrano. Komaj 
čakam na naslednjo šolo v naravi.
Matija, 5. c

Meni je bil najbolj všeč zadnji dan, ker 
smo imeli smučarsko  tekmovanje in 
v mojo sobo so prišli prijatelji. Seveda 
je bil najboljši del, ko sem spet videl 
družino.
Adrian T., 5. c

Zanimiv mi je bil filmski večer. Uživa-
la sem na pustnem rajanju in tekmo-
vanju za najboljšo masko. Za nagrado 
smo dobili krofe.  V hotelu so bile ve-
like sobe s televizijo.  Všeč mi je bilo 
tudi, da smo tekmovali v smučanju.
Saša Praća, 5. A

Najbolj sem si zapomnil zimsko go-
zdno pot. Mi smo ji rekli skakalnice, 
saj se nisi spustil po večinoma ravni 
poti.  Sobe so bile zares lepe, hrana 
pa tudi tako dobra, kot  da bi jo ku-
hal moj dedi, ki je bil glavni kuhar v 
dunajskih hotelih. Doživeli smo veliko 
zabavnih in razburljivih tem.  Užival 
sem v filmskem večeru.
David Polšak, 5. a

Všeč mi je bilo, da sem bila v najbol-
jši skupini. Dobro je bilo tudi, da smo 
imeli pustni večer. Igre z lončki so mi 
bile zelo všeč. Tam smo lahko tudi  
nastopali. Najbolj všeč mi je bilo, da 
smo v četrtek zvečer gledali film.
Nina, 5. c

V šoli v naravi mi je bilo najbolj všeč, 
ko smo smučali in ko smo imeli ples v 
maskah. Všeč mi je bilo tudi, ko smo 
si ogledali film. V telovadnici smo tudi 
izdelali voščilnice za dan žena in pisa-
li smo razglednice.
Aleš, 5. c

Najbolj mi je bilo všeč, da Pokljuka ni 
daleč, da je smučišče veliko.  Všeč mi 
je bila tudi hotelska hrana. Hotel je bil 
zelo velik in lep. Celotna organizacija 
šole v naravi mi je bila všeč.
Zala Zlatanova, 5. a

Bilo je zanimivo, ko smo smučali in 
ko smo se pogovarjali v sobi ter igrali 
karte.
Kristijan Travar, 5. a
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Vtisi učencev 5. a razreda glede dejavnosti v šoli v okviru Zimske šole v 
naravi.

Meni je bilo najbolje, ko smo šli na 
Šmarjetno goro, ker smo bili na 
svežem zraku, se gibali in ker smo 
se lahko pogovarjali z vsemi sošolci.  
Bilo pa mi je tudi dobro, ko smo pekli 
piškote. Vsak je delal nekaj.
Maks Frantar, 5. a

Meni je bilo najbolj všeč, ko smo pekli 
piškote. To sem izbral zato, ker smo 
sodelovali in piškoti so bili zares dobri.
Melsin Kolenović, 5. a

Meni je bilo najbolj všeč, ko smo pek-
li piškote in iz volne delali cofe. Za-
nimivo mi je bilo tudi pustno rajanje, 
pohod na Šmarjetno goro. Všeč mi je 
bilo, ker smo večkrat odšli v računal-
niško učilnico.
Damjana Kostrešević, 5. a

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo delali 
cofe in ko smo šli na Šmarjetno goro 
po gozdni poti.
Ana čavić, 5. a

Najboljše mi je bilo v sredo, ko smo šli 
na Šmarjetno goro in v petek, ko smo 
imeli veliko športa in namizne igre.
Riste Tachev, 5. a

Najbolj všeč mi je bilo, ko smo šli na 
Šmarjetno goro. Ko smo prišli, smo la-
hko jedli in pili.
Toma Savić, 5. a

Meni je bilo najbolj všeč ko smo ime-
li v petek kar 3 ure športa v telovad-
nici. Šmarjetna gora mi je bila všeč, 
ker sem dobil svojo kondicijo nazaj. 
V četrtek pa smo pekli piškote. Eni so 
bili svetlejši, eni pa temnejši.
Vasilije Bubanja, 5. a

Najboljše mi je bilo, ko smo hodili na 
Šmarjetno goro. Všeč mi je bilo tudi, 
ko smo pekli piškote. Zanimiv je bil 
tudi petkov športni dan, ker smo imeli 
3 ure športa v telovadnici.
Ela Andonova, 5. a

Meni je bilo najbolj, ko smo delali cofe 
iz volne in pekli piškote. Všeč mi je bil 
tudi pohod na Šmarjetno goro in pus-
tno rajanje. 
Enej Kralj, 5. a

OBVEŠČAMO

V mesecu marcu se na Osnovni šoli Matije Čopa začenjajo dela 
v okviru energetske prenove šole, ki bodo trajala predvidoma do 
julija 2019. 
Podrobnejše obveščanje in informacije o izvedbi del in dostopu 
bodo na voljo na spletni strani Osnovne šole Matije Čopa.
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balinarski klub bratov smuk v letu 2018
Balinarski klub Bratov Smuk je eno izmed najbolj aktivnih športnih društev v 
naši krajevni skupnosti. Poudarek dajemo na aktivnem sodelovanju in dobrih 
med sosedskih odnosih vseh prebivalcev.

Aktivno sodelujemo z vodstvom KS bratov Smuk pri izvajanju njihovih dejav-
nosti, tako pri organizacijah praznovanj, čistilnih akcijah in športnih prireditvah.

Naše članstvo se iz leta v leto povečuje, kar odraža pravilnost politike kluba in 
odgovorno delo članov.
Vsako leto priredimo tudi članski piknik in pogostitev ob odmevnejših priredit-
vah.

Letni občni zbor BK bratov Smuk 2018

Prva tekmovalna ekipa BK BS je v tekmovalni sezoni 2018-2019 zasedla 2. 
mesto v I. Gorenjski ligi.

Ekipa se je udeležila tudi 13. turnirjev na ozemlju RS in osvojila 4 pokale.
Druga tekmovalna ekipa je dosegla 4. mesto v gorenjski ligi starejših igralcev.
Udeležila se je 10. tekem in 5. turnirjev.
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V počastitev praznika krajevne skupnosti, organizirali XXXIV. Turnir B.K. Bra-
tov Smuk. Prireditve se je udeležilo 16. ekip. Turnir je odprla takratna predsed-
nica KS, ga. Tina Žalec. Vsi udeleženci so pohvalili organizacijo.

Ob tej priliki se v imenu IO kluba zahvaljujemo vsem članom in krajanom za 
uspešno sodelovanje.

Za I.O. balinarski klub bratov Smuk
       
Tomislav Novak

Ekipa BK bratov Smuk - “Dream team”

Utrinek iz turnirja 2018
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zakaj je lepo biti član društva upokojencev?

Spoštovane krajanke in krajani KS Bratov Smuk!

Kot podpredsednik Društva upokojencev Kranj bi vas rad seznanil z nekater-
imi aktivnostmi, s katerimi se lahko ukvarjamo člani Društva, ki šteje blizu 2000 
članov. To je v bistvu majhno število članov ob dejstvu, da je v Kranju prek 
15.000 upokojencev, v kranjskem in ostalih okoliških društvih pa je včlanjenih 
oziroma aktivnih samo dobra tretjina.

Kaj pa počnejo ostali? So se vdali v usodo, da preostanek življenja preživijo med 
štirimi stenami, ob poležavanju na kavču, gledanju televizije in morda prebiranju 
kake knjige. Upokojenci moramo v prvi vrsti poskrbeti za svoje zdravje in teles-
no ter duševno kondicijo, kar pa nam neaktivno bivanje med štirimi stenami ne 
omogoča. Še zlasti so problematični turobni zimski dnevi in meseci (letošnja 
mila zima je glede tega mala izjema), ko je svetli del dneva kratek in nam morda 
slabo vreme onemogoča kratke sprehode v naravi.

Vsakodnevna telesna aktivnost, skupna vadba in izleti, druženje s prijatelji ali 
sovrstniki vam lahko bogato izpolnijo in polepšajo dolge, turobne zimske dni, 
krepi duha in telo. Vse to pa vam lahko omogoči članstvo v Društvu upokojencev 
Kranj.

V okviru društva namreč deluje več kot deset različnih sekcij, od planinske, 
pohodniške in kolesarske pa do balinarske, kegljaške, teniške, namiznoteniške 
in prstometne. Tu so še plavalna, sekcija za dvoransko vadbo in fitnes, sekcija 
za zimske športe, pa tudi turistični in kopalni izleti z letovanji ne manjkajo. Člani 
in članice društva se ukvarjajo tudi s socialno dejavnostjo, vključeni so v projekt 
ZDUS-a “Starejši za boljšo kakovost življenja doma”. Prostovoljke obisku-
jejo starejše upokojence, jim pomagajo in organizirajo pomoč prek službe “Po-
moč na domu”, ki deluje v Domu upokojencev v Kranju. Ta projekt je edini, kjer 
prostovoljci sami poiščejo starejše osebe in ne obratno. Zato jim le odprite vrata, 
kadar pozvonijo, in jim zaupajte svoje težave. Le tako vam bodo lahko pomagali, 
svetovali in pripomogli k lepšemu preživljanju dneva v vašem domačem okolju.

Prireditev Športnik leta 2018 (februar 2019). Avtor fotografije: Gregorič
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V društvu pa za tiste, ki se radi ukvarjajo s kulturo in prostoročnimi aktivnostmi 
ne manjka tudi teh aktivnosti. Pod okriljem komisije za kulturo delujejo literarna 
in likovna sekcija, sekcija za ročna dela in Mešani pevski zbor Petra Liparja, 
ki ga vodi priznana kranjska glasbena pedagoginja Nada Kranjčan, ki je letos 
praznovala častitljivih 80 let. Zbor je lani imel 27 nastopov v Kranju in širši oko-
lici, gostoval je v Izoli in Ljutomeru, ter se predstavil tudi rojakom na avstrijskem 
Koroškem in Italiji. Pevci imajo vaje vsak ponedeljek in četrtek od 18. do 20. ure 
v Osnovni šoli Dr. Franceta Prešerna na Zlatem polju. Vse morebitne ljubitelje 
zborovske glasbe vabimo k sodelovanju, saj dobrih glasov ni nikoli preveč.

Za razgibavanje sivih celic pa v društvu skrbi tudi Univerza za tretje življenjsko 
obdobje, v okviru katere se člani lahko učijo tujih jezikov, umetnostne zgodovine 
ali pa se preizkusijo v likovnem ustvarjanju. Glede na vse naštete društvene 
aktivnosti članom društva res ne more biti dolgčas in lahko upravičeno “tarnajo”, 
da nimajo prostega časa. Poleg vsega tega je članom društva omogočena tudi 
cenejša nabava kurilnega olja, popust pri vožnji z vlakom in nenazadnje 10-ods-
totni popust v Piceriji Tonač v Čirčah.

Pa naj še kdo reče, da ni lepo biti član Društva upokojencev Kranj.

Bojan Kadunc

Podpredsednik Sveta KS Bratov Smuk

Mešani pevski zbor Petra Liparja ob praznovanju 5-letnice delovanja zbora (leto 2018). 
Avtor fotografije: Milan Korbar
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artičoka - okus po domačem 

Zakaj ime Artičoka?
Ime Artičoka se nam je zdelo primerno, 
da imamo malo primorskega navdiha 
tudi pri nas na Gorenjskem. Vrtnarija 
Artičoka se ukvarja z, delno ekološkim 
kmetijstvom in delno integriranim, 
kmetijstvom že 25 let. V začetku smo 
imeli vzgojo okrasnih rastlin, sedaj pa 
se ukvarjamo s pridelavo sadik vrtnin, s 
svežimi vrtninami, s predelavo vloženih 
vrtnin, sokov, mezge, marmelade. Pride-
lavo imamo urejeno v  pokritih površinah 
in na njivi.

Kdo vse sestavlja vašo ekipo doma 
in v prodajalni in kako si ponavadi 
porazdelite delo?
Našo ekipo poleg mene sestavljajo 
sin Matic, mož Tomaž , hčerka Tina, 
oče Marjan in mami Darinka. Občasno 
pomaga punca Tjaša od sina Matica., ki 
pomaga pri izdelavi rezancev in promo-
ciji. Sin Matic pomaga meni na vrtnariji in 
občasno pomaga moji mami pri peki kru-
ha in peciva. Mami Darinka peče kruh, 
žemljice, mediteranske štručke, polbeli 
kruh, črn kruh, ocvirkov kruh in čebulni 
kruh ob četrtkih. Peče tudi razna peciva, 
čajne piškote, flancate, piškote z marme-
lado, sadno pogačo, orehovo in 

pehtranovo potico ter ostala peciva. Ob 
sobotah tudi prodaja v trgovini na Planini. 
Oče Marjan je večinoma časa v trgov-
inci na Planini ter ob torkih in sobotah 
na Kamniški tržnici. Moj mož Tomaž 
prodaja naše pridelke in izdelke na tržnici 
Jesenice in opravlja vsa dela na njivi ter 
pripravi njiv za sajenje vrtnin.
Dela nam nikoli ne zmanjka, saj je na 
naši vrtnariji še vedno veliko ročnega 
dela, zato so vsi izdelki kvalitetno prip-
ravljeni.

Oče Marjan pri promociji izdelkov iz aronije

O čem najraje ali najpogosteje 
klepetate z vašimi strankami, ki vas 
obiščejo v prodajalni? 
Moj oče Marjan vam vedno priskoči  z 
dobrimi nasveti. Za vsako stranko najde 
pravo in dobro besedo. Postreže vam 

V prostorih nekdanjega Lisjaka se nahaja mini tržnica, kjer ponujajo vrtnine 
in izdelke, ki jih pridelajo sami ali pa jih zagotavljajo od drugih slovenski kme-
tov. S šefico trgovine Artičoka, gospo Ksenijo Verbič, sva poklepetali o njihovi 
zgodbi in ponudbi. Njihov prvi obraz trgovine je zagotovo njen oče Marjan, ki 
ima vedno v rokavu kakšno šalo ali misel, ki jo rad deli s strankami.

Ksenija Verbič z možem Tomažem in mamo Marinko
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tudi z določenimi recepti, kako z našimi 
pridelki pripraviti dobro kosilo ali dobro 
pecivo. Za te informacije se najprej 
pozanima pri svoji ženi Darinki, ki pa je 
odlična kuharica. :)

Kateri so nasveti, ki jih najpogosteje 
dajete svojim strankam za pridelavo 
zelenjave in pripravo jedi iz vaših 
izdelkov?
Naše vrtnine so pridelane na okolju 
prijazen način, brez zaščitnih sredstev, 
če to ni nujno potrebno in brez gnojil, ki 
škodujejo zdravju. Vložene vrtnine so 
vložene na tradicionalen način in so brez 
dodatkov, zato svetujemo, da se hranijo 
na hladnem. Pri nas lahko dobite tudi 
izdelke Mojčine dobrote (torte po naroči-
lu, peciva, piškote in testenine).

Brez vseh dodatkov so tudi naši sokovi, 
ki jih predelujemo brez vseh dodatkov, 
zato jih je potrebno hraniti v hladilniku: 
bezgov sok, domači Eko sok rdeča pesa 
in jabloko, sok eko buča in jabolko, sok 
korenček in jabolka ter jagodni sok. Ta 
je sezonski takrat, ko poberemo domače 
jagode.  

Domače marmelade: sliva, jagoda, 
ekološka bučna marmelada. 
Nudimo tudi domačo paradižnikovo 
mezgo, vložene eko ostre feferone, eko 
pekočo omaka ter ostale vložene vrtnine.

Kaj je tisto, ki prinaša vašim izdelkom 
okus domačnosti?
Naša vizija je delati in tudi delamo po 
babičinem receptu, tako kot so včasih 
delale naše babice.
Naravno, domače, sveže, brez dodatkov, 
tako, da je vse dostopno našim malim 
nadobudnežem ali starejšim, posebno 
tistim, ki se srečujejo z boleznimi in so 
tako omejeni, da je za njih pomembno 
kaj pojejo in da so osveščeni, kje je 
bilo pridelano in na kakšen način je bila 
pridelana zelenjava. 

Vedno sproti obveščamo svoje kupce 
glede sledljivosti zelenjave. Pri nas je 
vedno zelenjava tudi pobrana sveža in 
pripeljana v trgovino na Planino ali na 
tržnico. Smo pa sezonski pridelovalci. 
To pomeni, da tisto kar čez zimo na 
Gorenjskem ne raste, mi dobimo na Pri-
morskem. V poletnem času pa je glavni-
na zelenjave naše domače.

Vljudno vabljeni v našo trgovinco na 
Planini in se prepričajte o naši ponudbi in 
kvaliteti.Veselimo se vašega obiska!
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pot v službo - varovanje okolja in varčevanje z energijo 
Naša pot v službo je skoraj vedno povezana z avtomobilom. Kot vemo pa je avtomobil-
ski promet zelo velik onesnaževalec zraka s prašnimi delci in s škodljivimi plini kot so 
ogljikov dioksid (CO2), dušikov dioksid (NO2), ogljikov monoksid (CO), prizemni ozon. 
Promet pa je tudi zelo velik porabnik goriv, predvsem naftnih derivatov - zaloge nafte 
pa vse hitreje kopnijo. Obnovljivi viri energije (elektrika, biogoriva, vodik …) za pogon 
vozil pa le počasi osvajajo trg,.

Onesnaževanje, ki ga povzroča promet:
• Avtomobili bremenijo okolje in onesnažujejo že med proizvodnjo, ko postanejo 

nevozni, pa še s tonami odpadne pločevine in plastike, s tonami odpadnih gum, s 
starim motornim oljem in odpadnimi akumulatorji ter drugimi nevarnimi materiali.

• vsakim litrom bencina, ki ga porabi avto, se v ozračje izloči 2 kg CO2 !
• Prašni delci v zraku in od avtomobilskih izpuhov onesnažen zrak povzročajo hudo 

obolenje dihal.
• Naš nos in sapnik sta proti avtomobilskim plinom brez moči; posledica je zmanjša-

na odpornost imunskega sistema proti bakterijam in virusom.
• Pri zaviranju se iz zavornih oblog sprošča azbest, z obrabo gum pa pride v okolje 

PCB; oba sta rakotvorna.

Tudi naša pot do službe lahko privarčuje stroške in ohranja čisto okolje:
• Za vožnjo v službo poskusimo namesto avtomobila katero od drugih možnosti : 

kolo, pešačenje, več potnikov v avtomobilu, javna prevozna sredstva ,..  
• Poskusimo izogniti predvsem kratkim vožnjam z avtomobilom, saj so poraba gori-

va in emisija CO2 neproporcionalno večja, če je motor še hladen. Raziskave kaže-
jo, da je polovica voženj v mestu krajša od treh kilometrov – tako razdaljo lahko 
opravimo peš ali s kolesom.

• Z agresivno vožnjo pridobimo na 100 km največ 10 minut, v okolje pa oddamo 
dvakrat več ogljikovega monoksida in četrtino več dušikovega oksida, močno pov-
ečamo tudi možnost, da bo prišlo do nesreče, in povzročamo toliko hrupa kot tri do 
pet razumnih voznikov.

• Ne vozimo prehitro : poraba goriva je najbolj optimalna pri 90 km/h. Če hitrost 
povečamo preko 120 km/h, sta poraba ter emisija za 30 % večji kot pri 90 km/h.

• Vozimo v pravi prestavi : če vozimo v prenizki, zapravljamo gorivo.

Ste že slišali za eko-vožnjo? 
• Speljujmo počasi in enakomerno, v višjo prestavo pa prestavite čim prej in ohran-

jajte stalno hitrost. Kombinacija hitrega pospeševanja in močnega zaviranja pov-
ečata porabo goriva do 40 , čas vožnje pa se skrajša za 4 %.

• Ugasnimo motor, če stojimo dlje kot minuto ali dve (razen pred semaforjem)
• Zmanjšajmo upor zraka: dodatki na zunanji strani avtomobila (podaljšek strehe, 

prtljažnik, »spojlerji«, pa tudi odprto okno)povzročajo dodaten upor in s tem pov-
ečano porabo goriva – pri večjih hitrostih tudi do 20 %.

• Preudarno uporabljamo klimatsko napravo, ki lahko v vročih mesecih porabi tudi 
več kot 20 % več goriva. Če je avtomobil vroč od sonca, se nekaj minut vozimo z 
odprtimi okni, nato jih zapremo in vključimo klimatsko napravo. Pri vožnji nad 80 
km/h je bolj varčno vključiti klimo kot da bi vozili z odprtim oknom.

• Prepričajmo se, da je tlak v pnevmatikah ustrezen : če je prenizek za o,5 bara, 
porabi avto za 5 % več goriva in tako poveča izpuste  CO2 za 5 %. 

• Redno vzdržujmo svoje vozilo. Slabo nastavljen motor lahko porabi do 50 % več 
goriva, zaradi zamazanih zračnih filtrov pa se poraba poveča do 10 %.



25

ek
o k

o
tič

ek
• Uporabljajmo motorno olje z nizko viskoznostjo. Takšno olje maže motor bolje kot 

navadno olje in zmanjšuje trenje. Najboljša olja zmanjšajo porabo goriva in emisij 
CO2 za več kot 2 %.

• S seboj vzemimo sopotnike. V svetu je znan ukrep »carpooling«, ko se recimo, 
uslužbenci istega podjetja skupaj peljejo v službo in si delijo stroške. Ko potrebujete 
ali ponujate prevoz po Sloveniji poglejte na www.prevoz.org ali na www.peljime.si.

• Če avto zamenjamo, premislimo o porabi goriva novega vozila. Avto, ki porabi le 
5 litrov goriva na 100 km, lahko prihrani oz. se izogne 750 kg emisij CO2 na leto.

• Poskusimo potovati z vlakom! En sam potnik v avtu proizvaja 3-krat več emisij CO2 
na km, kot če bi potoval z vlakom.

Pet korakov za boljšo mobilnost:
1. Zmanjšujmo svojo potrebo po mobilnosti!
2. Vozimo se s kolesom!
3. Uporabljajmo javni prevoz!
4. Če že vozimo, vozimo učinkovito!
5. Če že vozimo, s seboj vzemimo sopotnike: www.prevoz.org ali na 
www.peljime.si
Predlagatelj objave članka: Roman Šalamon (član Sveta KS bratov Smuk)
Vir: GOLEA (Goriška lokalna energetska agencija – URE v pisarni)

Na pobudo KS Center, se je v 
mesecu marcu začela akcija: 
Snažen Kranj = mesto mojih 

sanj

Pospraviti za svojim psom ni 
težko, če se zavedamo lastne 
odgovornosti: potrebujemo 
samo kanček nesebičnosti ter 
vrečke za pobiranje iztrebkov. 
Polno vrečko lahko odvržemo 
v vsak javni koš za mešane 
odpadke, so sporočili z Mestne 
uprave. 

Akciji so se pridružili tudi mest-
ni redarji, ki bodo začeli izva-
jati poostren nadzor. Skrbniki 
psov, ki ne bodo opremljeni z 
vrečkami oziroma ne bodo po-
birali iztrebkov, tvegajo izrek 
globe v višini sto evrov.

Naj bo mesto prijetno za vse 
uporabnike, le tako bomo lah-
ko živeli v sožitju ljudi in živali.
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KUPON 
ZA 10 % POPUST

ZA ENKRATNI NAKUP V 
CVETLIČARSTVU ALEŠ

VELJAVNOST KUPONA: DO KONCA LETA 2019

Upokojenci imate v torkih v Cvetličarstvu Aleš 12 % popust :)
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Dva avta se zaletita. Šoferja 
izstopita, eden ima v roki 
steklenico, ki jo ponudi drugemu: 
“Namesto, da se prepirava, ga 
cukniva, ostala sva živa.” 
Drugi dobro potegne, jo vrne 
in vpraša: “Ali vi ne boste?” 
“Jaz bom potem, ko bo alkotest 
mimo.”

Blondinkin dnevnik: 
Dragi dnevnik! Lani sem dala 
zamenjati vsa lesena okna v hiši 
z novimi, PVC okni, ki imajo vgra-
jena pregrešno draga izo stek-
la. Milina, vam rečem! Okna so 
super, veliko prihranim pri gretju 
in vse bi bilo krasno, če me ne 
bi nekaj dni nazaj poklical lastnik 
tiste firme, ki mi je okna vgradila. 
Da je leto naokoli, je rekel in okna 
še vedno niso plačana. Zelo sem 
bila presenečena nad njegovo iz-
javo, pa sem mu ponovila, kaj so 
mi rekli njegovi iz prodaje, ko sem 
kupovala. Ta okna so tako dobra 
in varčna, da se bodo v letu dni 
sama odplačala. Halooooo !!!!!! 
Leto je mimo !!!!!! Res sem žens-
ka, nisem pa trapasta. Z druge 
strani je vse potihnilo, pa sem 
odložila slušalko. Sigurno se zdaj 
tip počuti kot največji kreten.

Učenci razjezijo učitelja zato jim 
ta reče:”Kdor misli, da je neu-
men, naj vstane. 
Nekaj časa nihče ne vstane po-
tem pa se Janezek le upogumi in 
vstane. 
Učitelj ga vpraša: “Janezek, 
a ti misliš, da si neumen?” in 
Janezek odgovori: “Ne gospod 
profesor, toda nerodno mi je, ker 
samo vi stojite!”

V šoli se pogovarjajo o 
spominčkih z dopustov. Pa 
učiteljica vpraša, če kdo ve kaj o 
spominčkih. 
Prvi se oglasi Janezek: “Jaz sem 
spominek z dopusta.” Učiteljica: 
“Tega pa nisem pričakovala.” 
Janezek: “Moja mama takrat tudi 
ne.“

Janezek: “mami mami, cukr mi je 
padu.” 
Mami: “Pejd, pa pojej čokolado.” 
Janezek: “Mami noooo, cukr.” 
Mami: “Ja, pa pojej to čokolado !” 
Po eni uri pride mami v kuhinjo in 
se dere: “Kdo je stresu cel sladkor 
po tleh?” 
Janezek: “Ja pa sej sem ti reku, 
da mi je cukr padu, pa si rekla, da 
naj pojem čokolado.”

Srečata se Edo in Jože. 
Edo: Sem slišal, da ti je umrla 
tašča. Kaj pa je imela? 
Jože: Eh, skromno hranilno kn-
jižico, pa nič drugega. 
Edo: Ne, mislim, kaj ji je man-
jkalo? 
Jože: Aja, solidna penzija in 
lastno stanovanje. 
Edo: Ma ne, človek, mislim, 
zakaj je umrla? Jože: Ah, to ... 
Rekel sem ji, naj gre v klet po 
krompir, da ga bomo imeli za 
kosilo, pa je padla po stopnicah 
in si zlomila vrat. 
Edo: O, groza! Strašno! In kaj 
ste potem naredili? 
Jože: Makarone.
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Čistilna akcija po celotni Mestni občini Kranj

30. marec 2019

 
Čistilna akcija po celotni Mestni občini Kranj

30. marec 2019

Zbor za čistilno akcijo v Krajevni skupnosti bratov Smuk bo:
 v soboto 30. marca ob 9. uri v Balinarskem 

klubu bratov Smuk.

Po prevzemu rokavic in vrečk bomo oblikovali ekipe, ki bodo očis-
tile najbolj kritične lokacije v naši krajevni skupnosti in pripravili 

cvetlična korita na naših ulicah za novo zasaditev. 

Vljudno vabljeni, da skupaj poskrbimo za čistejšo sosesko!


