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Glavna in odgovorna urednica
Manja Zorko

Urednik fotografije in oblikovalec
Andraž Muljevec

Avtor fotografije naslovnice
Uroš Frelih

Pisci prispevkov
Manja Zorko, Tina Žalec Centa, 

Avgust Horvat.

Strip
Manja Zorko

Križanka
Zdravko Kovač - Koki

Naslov uredništva
ks.bratovsmuk@gmail.com

Izdajatelj
Krajevna skupnost

Bratov Smuk
Likozarjeva 29

4000 Kranj

Grafična priprava
Fotomorgana

Andraž Muljevec, s.p.
Lojzeta Hrovata 9

4000 Kranj
and@fotomorgana.si

Tisk
Tiskarna GTO Košir, Zg. Bitnje

Naklada: 1400 izvodov

Bilten Smuk prejmejo vsa 
gospodinjstva v Krajevni 
skupnosti Bratov Smuk.

Prispevke za naslednjo številko spre-
jemamo v uredništvo na naslov ks.bra-

tovsmuk@gmail ali po pošti na naslov 
KS Bratov Smuk, Likozarjeva 29, 

4000 Kranj.

Tokratna številka biltena prinaša informacije 
o dogajanju v naši krajevni skupnosti v zad-
njih 6 mesecih. Predstavljajo se tudi različne 
organizacije, kjer ustvarjajo in delujejo naši 
krajani. V biltenu boste lahko prebrali še o 
novih oglasnih deskah, načrtovani prenovi 

podhodov, o izvedenem Smukfestu in Mikso-
planu in o okraševanju naše krajevne skupno-
sti. Našli boste tudi nekaj pobud in predlogov 

krajanov.  

V tej številki predstavljamo nov obraz naše 
krajevne skupnosti, mojstra pekočih omak, 

Boruta Goloba, ki ga pogosto videvate v cent-
ru mesta pri pripravi različnih specialitet.

Vabljeni k prebiranju.

Manja Zorko, glavna urednica
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Spoštovani sokrajani in sokrajanke!

Pa je pred nami ponovno ‘veseli’ 
december. Le želim si lahko, da bi bil 
tako december, kot vsi mesecu v letu, 
za vse nas le vesel in srečen. 
Pa žal ni tako! Med nami je mnogo 
ljudi, otrok, naših sosedov, za katere 
tudi ta praznični mesec, ni čas veselja 
in miru. 

Ob tej misli si želim, da bi bila naša 
soseska, soseska ljudi, ki jim ni vsee-
no, ki znajo opaziti stisko sočloveka in 
ponuditi pomoč. 
Če nekomu polepšamo dan že samo s 
tem, ko ga prijazno pozdravimo in mu 
namenimo kakšno prijazno besedo, je 
lahko veliko. 

Predstavniki krajevne skupnosti se 
trudimo, da bi delali za ljudi. Včasih 
nam to uspe, včasih pa tudi ne. 
Vendar volja in želja delati dobro, je. 
Na kakšen način smo se v preteklem 
letu trudili in kakšni projekti nas 
čakajo v prihodnje, pa imate možnost 
prebrati v biltenu, ki je pred vami.

Za vas smo dosegljivi preko:

Telefonske številke: 070 542 035 (predsednica KS)
E-naslova: ks.bratovsmuk@gmail.com

Facebook: Krajevna skupnost Bratov Smuk
Spletna stran: www.bratov-smuk.si

V duhu prihajajočih praznikov, naj 
vam zaželim vse dobro, da bi bili 
deležni vsakdanjih, lepih in drobnih 
pozornosti. 

V ta namen vas vabim, da pridete 6. 
decembra, ob 16. uri pred Društvo 
paraplegikov Gorenjske, kjer bomo 
okrasili ‘božično drevo’ naše kraje-
vne skupnosti, popili bomo kozarec 
kuhanega vina ali čaja in se skupaj 
poveselili.

Želim vam vesele praznike in srečno 
novo leto 2017!  

Tina Žalec Centa
Predsednica KS Bratov Smuk

Borut Golob - Mojster pekočih omak

Si rojen Kranjčan? 
Vsekakor. Imam dokazila: rojstni list ipd.

Tvoja življenjska pot te je vodila od profesorja, radijskega voditelja do pi-
satelja in v zadnjem času kuharskega mojstra. Po čem vse te še poznajo tvoji 
sosedje in sokrajani? 
Imam neizrazito pričesko oziroma – bodimo iskreni – sploh nikakršne.

Najbolj poznana nam je tvoja pekoča omaka Norman Bites. Kaj te je spod-
budilo, da si se začel ukvarjati s kulinariko? 
Jerry Lee Lewis. Rokenrol. Kuhinja je seksi. Seksi obsesija. Že od nekdaj.

Tvoje specialitete lahko okušamo na Kranski kuhni, si organizator petk-
ove Prešerne ulice v centru Kranja,  nedavno smo se lahko s tvojimi jedmi 
okrepčali v Kranjskih rovih na Vinski poti. Kaj nam pripravljaš v nasledn-
jih mesecih? Kje te bomo lahko videli in okušali tvoje specialitete? 
Lokal Luštarija v centru mesta. Še nekaj žebljev zabijem v kastrolo pred tem.

Foto Tania Mendillo
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Aktivno sodeluješ pri različnih projektih za oživljanje starega mestnega 
jedra. Katerim projektom si že dal svoj pečat? 
Sodeloval sem s Hišo na koncu tunela, Luštarijo in večimi posamezniki, ki deluje-
jo v starem mestnem jedru.

Problematika oživljanja starega mestnega jedra je že dve desetletji nerešen 
problem naše občine. Kje vidiš rešitve oživitve mestnega jedra? 
Enostavno: posamezniki in podjetja, ki že poslujemo v mestnem jedru, potrebuje-
mo krovno institucionalno podporo za nadaljnje delo. Brez tega Kranja ne bomo 
ponovno oživeli, ne glede na to, kako močno si sami za to prizadevamo. O
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Foto Tania Mendillo

Bi tudi vi radi predstavili svojo organizacijo/društvo ali aktivnosti 
v biltenu? Piši nam na ks.bratovsmuk@gmail.com.

Naše telo je ustvarjeno za gibanje in če želimo čim dlje ostati zdravi in v dobri 
telesni pripravljenosti, moramo poskrbeti za ustrezen obseg in vrsto gibanja. 
Redna telesna aktivnost je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredimo 
za svoje zdravje saj zmanjšuje stres, pomaga pri vzdrževanju primerne telesne 
teže, zmanjšuje možnost nastanka diabetesa tipa 2, znižuje krvni tlak, krepi 
mišice in kosti. Športna aktivnost nas čustveno uravnoteži, sprosti in razvija 
našo samozavest. 

Nudimo vam:
-    Individualne treninge
-    BWT (Body Weight treningi)
-    Vadba za zdravo hrbtenico
-    Vadba »Zlata leta« (borba za mišice)
-    Treningi na daljavo
-    Prehransko svetovanje in vadba za oblikovanje postave
-    FUNKCIONALNA VADBA vsak torek in četrtek od 19.30 do 20.30 v   
      prostorih Plesne šole Urška (TC Lisjak) 

Ker imata šport in telesna aktivnost v vseh življenjskih obdobjih za zdravje 
in srečo človeka  nenadomestljivo vlogo, vas vabimo, da se nam pridružite.

  
Rok Trost, TROST team s.p.
Gsm: 041 314 536
www.trost-team.si
trostteam@gmail.com

AKTIVNI V VSEH ŽIVLJENSKIH OBDOBJIH
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Nove oglasne deske

Naša krajevna skupnost je bogatejša za dve oglasni deski, ki sta namenjeni obja-
vi obvestil, novic, ponudbe in dogodkov v naši soseski.

Pozor! Na njej lahko obveščate in oglašujete tudi vi!

Ta oglasna deska je pravi kraj za to, če želite obvestiti svoje sosede in sokrajane 
o vaših dogodkih, aktivnostih, ponudbah in oglasih.
Najdete jih na dveh lokacijah:

Vabljeni, da ju soustvarjamo skupaj!

Virtualni sprehod po Planini II
Sprehodite se po Planini II skozi sliko na vašem računalniku ali mobitelu. 360 
panorame vam omogočajo, da se z računalniško miško ali prstom premikate po 
sliki v vseh 360 stopinjah in se virtualno sprehodite čez »najlepšo sosesko na 
svetu«, kot bi rekel Andraž Muljavec, ki je pripravil ta virtualni sprehod za nas. 
Za popestritev boste med sprehodom srečali osebe in bitja, ki jih sicer ne bi. 

Virtualni sprehod lahko najdete s klikom na: 

www.fotomorgana.si/360-panorama-planina-ii/.

ob cesti Rudija Šelige, pri prehodu za 
pešce nasproti trgovine Spar

na ulici Tuga Vidmarja, ob stičišču z 
ulico Lojzeta Hrovata

Defibrilator zdaj tudi v naši krajevni skupnosti

V SRC Infonetu dajejo velik poudarek na družbeno odgovornost, zato so 
poskrbeli za boljšo osveščenost njihovih zaposlenih glede pomembnosti 
prve pomoči in masaže srca. Odločili so se, da bodo sredstva, namenjena 
novoletnim voščilnicam, letos raje namenili nakupu defibrilatorja. Stavba 
njihovega podjetja bo tako od 
sedaj opremljena z novim defi-
brilatorjem, ki bo dosegljiv tudi 
od zunaj za ostale prebivalce v 
naši soseski.

Defibrilator bo vključen v iHelp 
bazo, kakor trenutno že okoli 
1.250 defibrilatorjev po vsej 
Sloveniji, namenjen pa bo tudi 
okoliškim prebivalcem oziroma 
komurkoli, ki se bo znašel v 
težavah v bližini stavbe SRC Infoneta, saj so se ravno zaradi tega odločili za 
zunanjo namestitev.
Nov defibrilator se nahaja na Cesti talcev 39, na Planini v Kranju, 
nameščen je na zunanjo stran stavbe, da bo dosegljiv tudi od zunaj za 
ostale prebivalce v naši soseski KS Bratov Smuk.

Ali ste vedeli, da:
•	 je	skoraj	vsaka	druga	smrt	(48	%)	nenadni	srčni	zastoj,
•	 v	Sloveniji	vsak	dan	umre	med	5	in	7	oseb	zaradi	nenadnega	zastoja		
 srca (2.000 letno),
•	 verjetnost	preživetja	nenadnega	zastoja	srca	je	okoli	7	%,
•	 z	vsako	minuto	ne	ukrepanja	se	možnosti	preživetja	zmanjša	za	10	%,
•	 po	4.	minuti	nepravilne	pomoči	začnejo	umirati	možganske	celice,
•	 če	dostavimo	defibrilator	v	2	minutah	k	ponesrečencu,	je	lahko	verjet	
	 nost	preživetja	50	%	ali	več,
•	 okoli	80	%	nezgod	se	zgodi	v	območju	doma,
•	 prihod	nujne	medicinske	pomoči	do	ponesrečenca	je	med	10	-	20		 	
 minut ali več.
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Miksoplan

V soboto, 8. oktobra je ploščad pred osnovno šolo Matije Čopa potekal 
MiksoPlan, prvi urbani festival mladih, ki je v naši soseski Planina mešal glas-
bo, ples, druženje in zabavo. Na planinskem betonu so se izmenjevale veščine 
breakdance-a, rolkanja, grafitiranja in številnih drugih urbanih aktivnosti.

Velik poudarek festivala je bil na delavnicah. Skejtanje, BMX, Pump track, hip-
hop, breakdance, body tehnika, grafitiranje, sitotisk, slackline in prstomet so 
urbane aktivnosti, ki so se jih lahko udeležili prav vsi. S svojimi umetniškimi 
deli so se predstavili planinski umetniki, predstavila sta se tudi kranjski mla-
dinski časopis Scena in Pisarna prenove soseske Planine. Poskrbljeno je bilo za 
sladkanje s palačinkami, dogajanje so z nastopi v živo popestrili lokalni bendi 
Amber Lilies, Didge in raperska naveza Cheba & Sernch (PlanA). Prireditev sta 
povezovala Toni Cahunek in DJ Tesla.

Organizatorji festivala so bili Pisarna prenove soseske Planina (društvo Ak-
tivat, društvo KRARH, društvo Vse dobro, Zavod Carnica), v soorganizaciji 
pa še društvo SubArt, PBS športni center odličnosti, Plesni klub Impulz, ŠD 
kranjskih rolkarjev s finančno podporo Mestne občine Kranj, Komisije varno 
kolesarim in OŠ Matija Čop.

Projekt celostna prenova Planine: 
Oživitev podhodov

V okviru projekta celostne prenove soseske Planina že kar nekaj časa potekajo 
različni dogodki, delavnice, srečanja,… Posledica tega je nekaj že vidnih zakl-
jučenih projektov. Do zdaj so le-ti potekali pri naših sosedih (Planina 1), zdaj pa 
smo prišli na vrsto mi. Kot ste že obveščeni preko različnih obvestil, smo k sodelo-
vanju vabljeni vsi krajani. Nekaj delavnic je bilo že narejenih. Zaenkrat je v načrtu 
revitalizacija oz. oživitev štirih podhodov, ki našo krajevno skupnost povezujejo z 
ostalimi krajevnimi skupnostmi. 

Foto Uroš Frelih

Podhod med obema osnovnima
 šolama, pa naj bi bil namenjen plezal-
cem. Tako bodo stene preoblikovane v 
plezalni poligon, tako za manj kot za 

malo zahtevnejše plezalce.

V podhodu pod Ulico Rudija Šelige je 
predviden skejt park, ki bo namenjen 

vsem mladim in manj mladim 
rolkarjem. 

Poudariti je potrebno, da bosta oba podhoda obdržala svojo osnovno funkcijo 
prehoda. Obogatena bosta le za dodatne dejavnosti in ponudila dodatne možnosti 
kvalitetnega preživljanje prostega časa mladim in vsem ostalim. Če bo projekt us-
pel, bo to zelo dober vzgled, kaj je moč narediti iz zanemarjene in skoraj propada-
joče infrastrukture. Upošteva pa se tudi varnostni vidik, saj verjamemo, da bosta 
oba podhoda tako privabljala bistveno več uporabnikov (predvsem otrok), kot jih 
sedaj, ko večina raje prečka cesto, tudi tam kjer ni prehoda za pešce, kot pa uporabi 
podhod. Oživitvi in obnovi podhodov je naklonjenih veliko krajanov, ki so v kratki 
anketi, ki smo jo opravili v okviru festivala Miksoplan izpostavili, da si želijo lepo 
poslikane in osvetljene podhode, kjer bi se odvijale različne aktivnosti.

Slika je simbolična Slika je simbolična
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Smukfest 2016

Smukfest 2016 je uspel! Hvala vsem nastopajočim in sodelujočim pri izvedbi 
našega krajevnega praznika.

Pri organizaciji letošnjega krajevnega praznika je sodelovala zelo pisana paleta 
različnih organizacij:

-    Balinarski klub Bratov Smuk je organiziral izvedbo turnirja v balinanju  
      in prstometu in pomagal pri pripravi prizorišča, redarstvu in 
      pospravljanju po prireditvi.
-    Ekipa PlanA je izvedla turnir trojk v odbojki na mivki - Plana Open.
-    Krice Krace so bile odgovorne za izvedbo čudovitega programa za   
      otroke in najboljše palačinke na Planini.
-    Glasbena Skupina Takle Mamo je z glasbo skrbela za dobro vzdušje in   
      otroško rajanje.
-    Društvo Krarh je sodelovalo s stojnico o projektu Prenova in oživitev   
      soseske Planina.
-    Društvo paraplegikov Gorenjske je poskrbelo za parabasket.

Na odru Smukfesta so se zvrstili:
-    SKPD Sveti Sava Kranj z nastopom folklorne in vokalne skupine;
-    Črnogrosko Društvo rojakov Plava in Gusinja „Izvor“ s folklornim nas   
      topom in kulinaričnimi dobrotami na stojnici;
-    Makedonsko kulturno društvo Sv. Cirila in Metoda iz Kranja s 
      folklornim nastopom in kulinaričnimi dobrotami na stojnici;
-    Ostoja iz Srpskega kulturnega društva Petar Kocić iz Kranja z monoko   
      medijo;
-    Semch in Cheba z energičnim Hip Hop nastopom;
-    Rock skupina Full Gas z rock žurom za zaključek prireditve.

Zahvala pri izvedbi krajevnega praznika gre tudi Mesarstvu Čadež za odlične jedi 
iz žara, Andražu Muljavcu za fotografije, podjetju Vigred za elektriko,...in vsem 
ostalim sodelujočim.

Foto Andraž Muljavec
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32. balinarski turnir trojk
V sklopu prireditev ob praznovanju krajevnega praznika Krajevne skupnosti 
Bratov Smuk Kranj je balinarski klub pripravil 32. turnir trojk.

Udeležilo se ga je 16 ekip s področja Ljubljane in okolice ter Gorenjske. Šte-
vilčna udeležba (85 igralcev in spremljevalcev) je lahko pohvala za organiza-
torje in njihovo prizadevno delo na področju razvijanja športnih aktivnosti.

Tekmovanje je potekalo na 8 prizoriščih na Planini I, Hujah in Planini II. 
Končni del je potekal na domačem balinišču balinarskega kluba Bratov Smuk.
Uvodni govor je imel predsednik kluba g. Avgust Horvat. Tekmovanje je otvo-
rila predsednica krajevne skupnosti, ga. Tina Žalec Centa. Tekmovanje je vodil 
g. Milan Sever, ki je razložil pravila tekmovanja in zaželel športno srečo vsem 
udeležencem.

Po zaključku četrtfinalnih bojev so se v polfinale uvrstile ekipe:
	 •	 Medvode,	Center,	Bratov	Smuk	2	in	Huje.
  Finale je potekal med sledečimi ekipami:
	 •	 Za	I.	In	II.	mesto	sta	se	pomerili	ekipi	Bratov	Smuk	2	in	Center,		
  ki je bil končni zmagovalec.
	 •	 Za	III.	In	IV.	mesto	pa	sta	se	pomerili	ekipi	Medvode	in	Huje.

Končni vrstni red je bil sledeč :

1. mesto: Center 
2. mesto: Bratov Smuk 2 
3. mesto: Huje 
4. mesto: Medvode

Predsednica krajevne skupno-
sti je na koncu podelila pokale 
finalistom.

Zahvaliti se moramo tudi vsem sponzorjem in podpornikom, tj. Krajevni 
skupnosti Bratov Smuk, podjetju Markos, gostilni Kot in Mesarstvu Kepic.

Dobrodošli naslednje leto!
Prispevek je pripravil Predsednik IO, Horvat Avgust

Delavnice za okrasitev naše krajevne skupnosti
V mesecu novembru je Krajevna skupnost skupaj z Ljudsko univerzo Kranj in 
Medgeneracijskim centrom Kranj organizirala štiri delavnice izdelovanja okraskov 
za novoletno praznično okrasitev naše soseske. 

Delavnice so bile dobro obiskane in uspeli smo pripraviti številne okraske za okra-
sitev prazničnega drevesa ob aveniji Tuga Vidmarja pri otroškem igrišču, za okra-
sitev drevesc ob vstopu v našo sosesko. Najmlajši iz Vrtca Čenča pa so pripravili 
okraske in okrasili ograjo pri balinišču.

Okrasimo sosesko skupaj!

Vabljeni, da se nam v torek, 6. decembra od 16. ure dalje, pridružite pri 
obešanju okraskov, ki smo jih izdelali na delavnicah. Po okraševanju bomo 
slovesno prižgali luči na božičnem drevesu in se družili ob piškotih in čaju. 
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oHiša na koncu tunela
V Hiši na koncu tunela, ki se nahaja v starem mestnem jedru Kranja, 
najdete izdelke slovenskih oblikovalcev: od nakita, oblačil, modnih dodatkov in 
izdelkov za dom.

Pestra izbira za darila!     

Hiša na koncu tunela
Prešernova ulica 12 a, Kranj

https://www.facebook.com/hisanakoncutunela/

Pobuda: Poraščen asfalt na parkirišču za invalide 
Juleta Gabrovška

Krajevna skupnost je bila s strani krajanke obveščena, o usedlem in poraščen-
em asfaltu pri parkirišču za invalide na ulici Juleta Gabrovška. 
Po prejeti pobudi smo na KS pri pristojnih občinskih službah zaprosili, da 
se na parkiriščih na Planini 2 (cona A, B in C) pregledajo in po potrebi san-
irajo parkirišča za invalide. Priložili smo prejeto fotografijo, ki kaže razpoko 
na parkirišču iz katere raste trava tako, da predstavlja osebi na invalidskem 
vozičku nepotrebno oviro.

Pobuda: Polomljene veje drevesa na Tuga vidmarja 9

Krajevna skupnost je bila s strani krajanke obveščena o polomljenih vejah na 
drevesu, pred severnim vhodom, na ulici Tuga Vidmarja 9. Majska snežna 
ujma je polomila kar nekaj vej, ki napol visijo navzdol. Krajanka je prosila za 
pomoč za posek teh vej, saj jo je skrbelo,  da ne bi veje padle kakšnemu otroku 
na glavo, ko se igrajo spodaj pod drevesom.
Po prejetem sporočilu smo obvestili pristojne službe za obrezovanje dreves, ki 
so obrezale problematično drevo in odstranile polomljene veje. 
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Pse na vrvico
Svetniki KS smo na septembrski seji Sveta KS obravnavali problematiko 
spuščenih psov v naši soseski. Krajani so nas v zadnjih mesecih večkrat opo-
zorili na problem spuščenih psov, ki se brez nadzora potepajo po naši soseski. 
Opozorili so nas na problem spuščenih psov, ki kažejo agresivno vedenje do 
drugih psov in problem spuščenih psov, ki brez nadzora lastnikov pridejo v 
bližino otrok. 

Štirinožni prijatelji so nepogrešljiv del naše skupnosti, vendar morajo biti na 
povodcu in pod nadzorom, ne glede na to, kako prijazen je kuža in kako ima 
rad ima druge pse in otroke. Tudi v obratni smeri velja opozoriti, da vsi kužki 
nimajo radi, da jih drugi psi ovohavajo, tujci božajo in otroci vlečejo za rep. 
Naše naselje je gosto poseljeno in zaradi velikega števila prebivalcev, med kater-
imi nas je tudi veliko lastnic in lastnikov psov, je pomembno, da vsi poskrbimo, 
da naš kuža ne bo brez našega nadzora, ko se sreča z drugim psom in ko bo v 
bližini otrok, ki bi jih lahko prestrašil s svojo radoživostjo. Hkrati je odgovor-
nost lastnikov psov, da počistimo iztrebke za psom.

Zato na krajevni skupnosti pozivamo lastnice in lastnike psov, da imajo pri 
sprehodih skozi naše naselje, pse na povodcih. V naslednjih mesecih bomo 
izvedli tudi akcijo opozarjanja na problematiko spuščenih psov v sodelovanju z 
občinskim redarstvom. 
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Zadnja plat

Prstomet na Smukfestu

Odbojka na Smukfestu

Semch in Cheba na Smukfestu

Parabasket na Smukfestu

Pump track Miksoplan

Tisk na majice Miksoplan

Ples krajanov na Smukfestu



 

Sreča je!
V majhnih stvareh,

toplih ljudeh,
v stisnjenih dlaneh.

Srečno 2017!

Vabljene krajanke in krajani 
na sproščeno decembrsko druženje in klepet ob toplih napitkih, ki bo 

v torek, 6. decembra 2016 od 16.00 ure dalje
na ulici Tuga Vidmarja

 pred prostori Društva paraplegikov Gorenjske. 

Skupaj bomo okrasili našo sosesko in slavnostno prižgali luči na našem 
skupnem božičnem drevesu. 

 
Veselimo se druženja z vami,
Člani sveta KS bratov Smuk


