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Bilten Krajevne skupnosti bratov Smuk

izpostavljamo:     
- poročilo o delu sveta krajevne skupnosti 2018 - 2022
- referendum o priključitvi planine III.
- nova prometna ureditev ulice tuga vidmarja
- novičke iz osnovne šole matije čopa
- smukfest 2022
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Izdajatelj:
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Tiskarna GTO Košir,
Zg. Bitnje
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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@
kranj.si ali po pošti na 
naslov KS bratov Smuk, 
Likozarjeva 29, 4000 
Kranj.

V tokratni številki, že 14. številki se oziramo na 
pretekla 4 leta delovanja Sveta krajevne skupnosti z 
obširnim poročilom o opravljenem delu in informaci-
jah, s čim vse smo se ukvarjali v tem mandatu. V 
novembru se zaključujejo še 3 projekti, tj. postavitev 
zaščitne ograje nad garažama B in C, zasaditev 
novih medovitih dreves ob klopce in na otroška 
igrišča, ki bodo nudila senco v vročih poletnih dneh 
ter prenova osvetlitve in signalizacije v garažah B 
in C. Za naprej so izzivi predvsem v določitvi pri-
padajočih zemljišč po celotni soseski, določitev 
parkirnega režima (zapornice) in vzdrževanje garaž, 
parkirišč, poti in igrišč naše KS. Pričakujemo lahko 
tudi novo krožno križišče na stičišču Likozarjeve 
ulice in Ulice Rudija Šelige.

Pred vrati so tudi lokalne volitve, na katerih se volijo 
tudi predstavniki v svetih krajevnih skupnosti, zato 
vam predstavljamo kandidate za našo krajevno 
skupnost.
V drugem krogu županskih volitvah bomo krajani 
naše krajevne skupnosti na referendumu odločali 
tudi o priključitvi Planine III. naši krajevni skupnosti, 
zato vam podajamo več informacij o sami pobudi za 
priključitev za lažjo odločitev. 

Tudi v tej številki je obsežen del namenjen prispe-
vkom in novicam iz naše osnovne šole, vrtca pri 
dobri Evi in Centra trajnostne mobilnosti.
Za nami je uspešna izvedba krajevnega praznika, 
ki je postregla z nekaj novostmi in vselej dobrim 
druženjem. Veseli nas, da so se nam letos na 
prazniku z nastopi pridružili tudi učenke in učenci 
osnovne šole, ki so lepo popestrili program. 
V tem mandatu smo pripravili 7 številk biltena Smuk 
in ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem, ki ste 
soustvarjali njegovo vsebino. 
Vabljeni k prebiranju.

Manja Zorko, predsednica Sveta KS in urednica biltena
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Referendum za priključitev Planine III.

Mestni svet Mestne občine Kranj je zaradi pobude krajanov Planine III za odcepitev od 
KS Primskovo in priključitev KS bratov Smuk sprejel sklep, da se za ugotavljanje intere-
sa občanov obeh krajevnih skupnosti o novih mejah razpiše posvetovalni referendum. 
Vsi krajani Krajevne skupnosti Primskovo in Krajevne skupnosti bratov Smuk bomo v 
naslednjih dneh povabljeni na glasovanje na posvetovalni referendum, ki bo potekal 
hkrati z 2. krogom lokalnih volitev, torej z volitvami za župana.
Datum posvetovalnega referenduma je nedelja, 4. december 2022 in bo potekal 
na običajnih voliščih. 
Na referendumu boste lahko odločali ali se strinjate oz. ne strinajte, da se naselje 
Planina III. odcepi od KS Primskovo in priključi naši krajevni skupnosti. 
Gre za območje, ki obsega večstanovanjske stavbe na naslovih:, Cesta Jaka Platiše 7, 
9, 11, 13, 17, 19 in 21, Ulica Janka Puclja 1, 3, 5, 7 in 9, Trg Rivoli 3,4, 5, 6, 7, 8 in 9, 
Trg Prešernove brigade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A in 10, ter Ručigajeva eesta 35 (trgovina 
Spar). 

S strani prebivalcev Planine III  je prišlo do pobude za odcepitev od krajevne skupnosti 
Primskovo, saj naj bi bila družbena in bivanjska problematika prebivalcev Planine III. 
toliko drugačna od tiste preostalih prebivalcev KS Primskovo, da naj bi bila po izraženih 
predlogih njihova večinska volja, da se priključijo k podobnemu stanovanjskemu nasel-
ju oz. h KS Bratov Smuk.Zaradi skupnih mej obeh krajevnih skupnosti bo katastrska 
delitev lažja in manj zahtevna.

Do odcepitve oz. priključitve sta se opredelili tudi obe krajevni skupnosti. Svet KS bra-
tov Smuk se je strinjal s predlaganim območjem priključitve.
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Kandidatki in kandidati za članice in člane Sveta krajevne 
skupnosti bratov Smuk na lokanih volitvah 2022

Na lokalnih volitvah, ki bodo 20. novembra 2022, bodo glede na podatke Državne vo-
lilne komisije naslednji kandidati in kandidatki (po vrstnem redu kot bodo na glasovnici: 

2. Roman Šalamon,
rojen 1952, po izobrazbi 
univerzitetni diplomi-
rani inženir strojništva, 
upokojenec. Član sveta 
KS je bil že v mandatu 
2018-2022. Kandidira tudi 
na listi za mestni svet na 
kandidatni listi SD.

1. Bojan Kadunc,
po izobrazbi univ. dipl. 
inženir tehnične matem-
atike,  profesor fizike in 
matematike, poklicni pilot 
letala in inštruktor. 
Član sveta KS je bil že 
v mandatu 2018-2022.
Kandidira tudi na listi za 
mestni svet na kandidatni 
listi DeSUS.

3. Manja Zorko,
diplomantka evropskih 
študij in zaposlena v 
kabinetu ministrice za 
kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Akutalna 
predsednica Sveta KS v 
mandatu 2018-2022, ki 
kandidira tudi na listi za 
mestni svet na kandidatni 
listi SD.

4. Branislav Rauter,
po izobrazbi doktor 
znanosti s področja glas-
bene pedagogike, aku-
talni ravnatelj Gimnazije 
in srednje šole Rudolfa 
Maistra Kamnik. Član 
sveta je bil že v mandatu 
2018-2022, kandidira tudi 
na listi za mestni svet na 
kandidatni listi SD.

5.Ana Djorić,
rojena 1941, Ulica Juleta 
Gabrovška 23, kandidira 
na listi DeSUS.

iZVEDENE BODO ŠE NADOMESTNE VOLITVE

Svet krajevne skupnosti ima 7 članov, na teh volit-
vah pa jih za Svet krajevne skupnosti bratov Smuk  
kandidira le 5. Zato bodo za našo krajevno skupnost 
izvedene nadomestne volitve za člane Sveta krajevne 
skupnosti, kjer bomo volili še preostala 2 člana.
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Nova prometna ureditev na ulici Tuga Vidmarja

V preteklih 2 letih smo na krajevno skupnost prejeli več pritožb krajanov nad neprilago-
jeno vožnjo nekaterih vozil, dostavnih vozil ter drugih motornih vozil in koles po ulici 
Tuga Vidmarja, ki predstavlja eno glavnih šolskih in sprehajalnih poti v naši soseski.
K zamejitvi in omejitvi prometa po tej ulici ni pomagala dvokratna zamenjava količka 
pri parkirišču na Lojzeta Hrovata, saj je nekdo količke vsakokrat odstranil in tako je 
bila vožnja neovirana in stanje zopet problematično. Pomagalo ni niti, da so za bloki, 
ob vhodih v kleti urejene intervencijske in dostavne poti z dostavnimi nišami, kam-
or lahko kratkotrajno parkiramo vozilo, če moramo kaj dostaviti. Zato so si pristojne 
službe občine v začetku oktobra zopet ogledale situacijo na terenu in dogovorjeni so 
bili naslednji ukrepi, ki bodo začeli veljati že v tem mesecu:

1. Območje ulice Tuga Vidmarja se bo od šole do podhoda z Likozarjevo ulico 
zaprlo za promet. Nameščen bo nov znak oz. signalizacija na lokaciji količkov na 
Lojzeta Hrovata, da je vožnja prepovedana. Vožnja intervencijskih vozil seveda 
ostaja.

2. Nameščen bo nov količek, ki bo omogočal neoviran dostop intervencijskim 
vozilom.

3. Po namestitvi znaka za prepoved vožnje, bo izveden izredni nadzor mestnega 
redarstva v daljšem časovnem obdobju glede vožnje po ulici, predvsem v času 
dostav in ko gredo šolarji po tej ulici v in iz šole. 

Krajene pozivamo k upoštevanju prepovedi vožnje po ulici Tuga Vidmarja in uporabi 
dostavnih poti za bloki za dostavo. 
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novice iz naše krajevne skupnosti
Poslikava podhoda pod cesto Jaka Platiše

V začetku smo junija poslikali podhod pod Cesto Jaka Platiše pri Osnovni šoli Mati-
je Čopa na temo varnosti v cestnem prometu. Pobuda za poslikavo podhoda je 
prišla s strani likovne skupine Kulturnega društva Sava Kranj, gospoda Izidorja 
Vrhovnika. Podhod je bil namreč v neprimernem stanju, poln žaljivih napisov in risb, 
ki nikakor ne sodijo v našo sosesko. Zato smo prišli na idejo, da bi se poslikave lotili 
medgeneracijsko in tematsko, kjer bi se pri poslikavi pridružili tudi učenke in učenci 
naše osnovne šole, saj je podhod v neposredni bližini šole. Pred poslikavo smo pros-
tovoljci stene podhoda v okviru letošnje vsekranjske čistilne akcije Kranj ni več usran 
tudi prebarvali, da smo prekrili vse obstoječe napise in grafite.

Ob dovoljenju Mestne občine Kranj za poslikavo smo si zamislili poslikavo na temo 
varnosti v cestnem prometu, saj smo želeli predvsem, da spodbudimo uporabo podho-
da za varen prehod čez cesto in ozaveščati krajane o pomenu varne udeležbe v pro-
metu, ne glede na to, katero prometno sredstvo uporabljamo. Akcijo je zato podprl tudi 
Center trajnostne mobilnosti na Planini, ki je udeležencem poslikave podaril praktično 
darilo za opremo kolesa. 

Pri poslikavi, ki je potekala v sredo, 9. junija, so sodelovali učenke in učenci 8. 
in 9. razredov Osnovne šole Matije Čopa pod mentorstvom profesorja likovne 
vzgoje Aleša Čarmana ter člani likovne skupine Kulturnega društva Sava Kranj, 
in sicer Marjan Burja, Jože Valenčič, Branko Škofic in Izidor Vrhovnik. Ustvarili 
so barvito in poučno urbano galerijo na stenah podhoda, hkrati pa je bilo skupno 
ustvarjanje nepozabno, poučno in ustvarjalno druženje. Upamo, da bo poslikava 
spodbudila krajane k uporabi podhoda za prehod pod cesto in hkrati odganjala 
poskuse vandalizma in nelegalnega grafitiranja. 
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Smukfest 2022
Po dvoletnim premoru smo v soboto, 11. junija zopet skupaj praznovali krajevni praznik 
- Smukfest. Na športnem igrišču za baliniščem je potekal pester in raznolik program. 
Že zgodaj so kuhalnike prižgale skupine v tekmovanju v kuhi golaža. Tekmovale so 4 
ekipe, tj. ekipa krajevne skupnosti, ekipa Društva paraplegikov Gorenjske, ekipa Roda 
Stražnih Ognjev - Kranjski taborniki in ekipa podžupana Janeza Černeta. Najboljši go-
laž je po oceni žirantke Spele Ankele, skuhala ekipa Društva paraplegikov Gorenjske 
pod taktirko Borisa Jegliča. 
Na krajevnem prazniku so se nam s plesnimi in pevskimi nastopi predstavili učenke in 
učenci Osnovne šole Matije Čopa, ki so obogatili program. Na stojnicah pa so se nam 
predstavile različne organizacije, ki delujejo v naši krajevni skupnosti, med njimi Kran-
jski taborniki - Rod stražnih ognjev, ki so pekli palačinke za otroke, Medgeneracijski 
center Ljudske univerze Kranj, Center trajnostne mobilnosti, s svojimi vozili pa so se 
predstavili tudi kranjski policisti in gasilci. 
Pod vodstvom zavoda Krice Krace je bilo tudi na letošnjem prazniku poskrbljeno za 
bogat otroški program z igrami, pletenjem kamnov, poslikavo obrazkov, izdelovanjem 
škatlic in nakita ter lutkovno delavnico. Za piko na i pa je bila lutkovna predstava Tisoč 
in ena pravljica v izvedbi Lutkovnega gledališča Bobek. Za otroke je bil postavljen tudi 
napihljiv grad, ki je bil ves dan poln otrok. 
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo, da ste z nami soustvarili ta lep dogodek, obiskov-
alcem pa za obisk in druženje. Tu je nekaj fotoutrinkov dogodka. 
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Poročilo o delu sveta KS bratov Smuk v mandatu 2018-2022
Ob zaključku mandata vam želimo v tem poročilu predstaviti s čim smo se ukvarjali in 
kaj smo dosegli v štirih letih našega delovanja. Svet KS bratov Smuk je vodila Man-
ja Zorko, člani so bili Bojan Kadunc, Branislav Rauter, Roman Šalamon, Stanislav 
Rupnik, Milena Kavčič Pavlin in Monika Kostadinova. Imeli smo 25 rednih sej Sveta 
KS in 1 izredno sejo.

Postavitev zaščitne ograje nad garažami

Poleti 2022 sta bili urejeni dve novi odjemni mesti za odpadke s podzemnimi zabojniki 
za odpadke na dveh lokacijah, kjer je bilo doseženo soglasje etažnih lastnikov. Gre 
za novo tehnologijo podzemnih zabojnikov, ki je dobro preizkušena v praksi. Večina 
smeti je vkopanih v zemljo in hermetično zaprtih v 2 ovojih kar onemogoča neprijetne 
vonjave. Zasnova je zelo robustna kar otežuje poškodbe zabojnikov. V primeru poško-
dovanja za zabojnike skrbi Komunala Kranj, ki bo v primeru poškodb zabojnike tudi 
zamenjala. Smetnjake je možno nadgraditi s ključavnicami za zaklepanje ali s kartica-
mi za beleženje odpiranja. Z novimi lokacijami smo umaknili stare zabojnike iz parkirišč 
in dobili dodatnih 12 parkirnih mest.

V kolikor bo doseženo soglasje z etažnimi lastniki, bosta naknadno dodani še dve 
lokaciji podzemnih zabojnikov ob uvozu na parkirišče na Cesti Jaka Platiše in na 
ekološkem otoku nasproti poslovne stavbe Infonet.

Nova odjemna mesta za odpadke

Jeseni 2022 smo uspeli realizirati postavitev 
zaščitne ograje na zelenici nad garažama B in 
C, ki bo zaključena do konca novembra kar je 
bil eden od glavnih ciljev našega mandata. Po-
bud za postavitev zaščitne ograje je bilo veliko in 
veseli smo, da nam je pobude vendarle uspelo 
uresničiti, in sicer s pomočjo sredstev, ki smo jih 
krajevne skupnosti v 2022 po novem odloku o 
financiranju KS prejele od Mestne občine Kranj 
za investicije. Žal postavitev ograje na območju 
garaže A ni bila izvedena, saj je območje še ved-
no v lastništvu lastnikov enega bloka.
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Poslikava in ureditev podhodov

Uredili smo 3 od 4 podhodov naše krajevne skupnosti. 
Podhod pod Cesto talcev, med Osnovno šolo Matije Čopa in Osnovno šolo Jakoba 
Aljaža sta poslikala dva talentirana grafitarja Tim Meglič in Aljaža Roglej in ustvarila 
pravo urbano galerijo.

Podhod pod Likozarjevo ulico so poslikali ustvarjalci kranjsko-tržiške naveze pod umet-
niškimi imeni AROG, KETNA in MEGO, ki so v podhodu ustvarili poslikave na temo 
nastanka soseske Planina, kjer so nastale znane podobe iz časa, ko se je gradila naša 
soseska.

Podhod pod Cesto Jaka Platiše je dobil novo podobo na tematiko “Varnosti v cestnem 
prometu”. Poslikavo so ustvarili učenke in učenci OŠ Matije Čopa ob mentorstvu Aleša 
Čarmana ter Kulturno društvo Sava, pod vodstvom Izidorja Vrhovnika.

prej potem

prej potem

potemprej
Za ureditev ostaja še podhod pod cesto Rudija Šelige, ki je najdaljši podhod, v katerem 
se nahaja tudi zaklonišče in potrebuje prenovo razsvetljave, da si ga bodo otroci upali 
uporabljati. Vanj pa bo mogoče vnesti tudi nekatere urbane aktivnosti. 
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Poročilo o delu sveta ks 2018 - 2022
Ureditev intervencijskih poti

Postavitev novega defibrilatorja in tečaj oživljanja

Urejena je bila nova prometna signalizacija na inter-
vencijskih poteh na območju garaž A, B in C, in sicer 
se je vseh enajst (11) niš za parkiranje ob treh inter-
vencijskih poteh uredilo tako, da je bila zarisana modra 
talna označba in postavljen prometni znak Območje 
prepovedanega parkiranja z dopolnilno tablo Dovoljeno 
do 30 minut. Intervencijske poti in parkirne niše so se 
tako uredile za kratkotrajno parkiranje in so namenjene 
za dostavo težjih in večjih bremen oz. blaga/materiala; 
olajšan dostop za invalide, starejše; za dostavo materi-
ala in dostop delovnih vozil v primeru gradbenih in ob-
novitvenih del ter za intervencijska vozila.

Na zunanji steni nove terase Balinarskega kluba bratov Smuk smo na pobudo bali-
narskega kluba postavili defibrilator, ki je na voljo našim krajanov v primeru zastoja 
srca. V mesecu maju smo organizirali tudi usposabljanje za uporabo defibrilatorja in 
nudenja prve pomoči za naše krajane.

Ureditev trafopostaj

Pleskanje trafopostaje na Lojzeta Hro-
vata. z uporabo metode čiščenja s 
suhim ledom s strani Elektra Gorenjs-
ka. V prihodnje naj bi opravili čiščenje 
tudi na ostalih dveh transformatorskih 
postajah, TP na Rudija Papeža in TP na 
Juleta Gabrovška. Na izbranih trafopos-
tajah bodo urejene urbane poslikave.
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Jeseni 2020 je bilo obnovljeno športno in otroško igrišče v Parku Jojo, poimenovanem 
po vzdevku donatorja obnove, uspešnega nogometaša Josipa Iličića. Josip Iličić je za 
njegovo obnovo z Mestno občino Kranj sklenil donatorsko pogodbo v višini 30 tisoč 
evrov. Otroško igrišče ima zdaj dve novi igrali z varovalno podlago, košarkarsko igrišče 
pa je prekrito s kakovostno umetno maso, ima novi konstrukciji košev ter dva gola 
za rokomet. V Parku Jojo je tudi nekaj novih lesenih klopi, z ene od sten na igrišču 
pa otroke in mladino spodbuja poslikava z motivom Jojota, kakršen je vzdevek tega 
slovenskega nogometnega reprezentanta. Urejena je bila še poslikava stene garaže 
ob stezi, na vse grafire je bila nanešena še antigrafitna zaščita, da jih ohranimo v trajni 
obliki. Avtorica karikature Josipa Iličića je Neja Zupan. Na steno ob igrišču pa so jo z 
lastno kreativnostjo in podlago prenesli Tim Pregrad Planinšek, Sami Pjanič in Matic 
Bulc. V izdelavo poslikave, ki je bila zaradi podrobnosti kar zahtevna, so aktvno vključili 
tudi otroke naše soseske, ki so pomagali in tako skupaj ustvarili unikatno poslikavo, 
ki tem igrišču daje še poseben pečat. Dodatno smo na igrišče namestili še obvestilno 
tablo s pravili obnašanja.

Zaščitna mreža na športnem igrišču Jojopark

Postavljena je bila zaščitna in lovilna mreža ob košarkarskem igrišču v Jojoparku, z 
namenom, da prepreči let žoge na intervencijsko pot in v atrije stanovanj ob poti.

V prihodnje je potrebna sanacija razpoke 
na igralni površini igrišča, žice, ki napen-
ja mrežo, saj jo je nekdo poškodoval in 
čiščenje grafita Jojota, ki je popisan.

Obvestilne table na otroških igriščih
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Poročilo o delu sveta ks 2018 - 2022
Ureditev parkirnih mest za invalide

Z Mestno občino Kranj smo uredili parkirna 
mesta za invalide v naši soseski, na KS smo 
namreč prejeli več pobud in predlogov krajanov 
glede ureditve parkirnih mest za invalide v smeri 
racionalizacije - ukinitve in označitve dodatnih 
mest. Zato smo celostno pogledali stanje in 
naše sklepe s predlogi ureditev posredovali na 
Mestno občino Kranj, ki je naše predloge tudi 
upoštevala. Poleg obnov talnih označb vseh 
parkirnih mest za invalide, so bila le-ta, kjer 
znak še ni bil nameščen dodatno označena tudi 
z obvestilno tablo, dodatno so se določila parkir-
na mesta za invalide na območju garaže A in B 
ter pri Društvu paraplegikov Gorenjske, medtem 
ko se je ukinilo nekaj parkirnih mest med Lekar-
no in Pošto.

Gradnja kolesarskih povezav

V letu 2019 so bile v naši soseski na cesti Rudija Šelige in Cesti talcev ter ulici Jaka 
Platiše povsem obnovljene kolesarske steze in pešpoti. V okviru prenove so bile 
zamenjane napeljave, urejene ovire na novih prehodih za pešce in zarisane nove talne 
označbe. Dobili smo tudi 3 nove klopce s stojali za postavitev koles. Klopce, koši za 
smeti in koši za pasje iztrebke so se zato prestavili ob pešpot na drugi stran, da ne bo 
ovirana vožnja s kolesom po kolesarski stezi.

Vzdrževanje igrišča za odbojko na mivki

Večkrat v tem mandatu je bilo osveženo naše igrišče “Plana” za odbojko na mivki, ki 
se nahaja med bloki ulic Lojzeta Hrovata in Rudija Papeža. Dodano je bilo nekaj sveže 
mivke, nove črte, mreža in obvestilna tabla s pravili obnašanja na igrišču.
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Izvedba požarne vaje

Z družbo Domplan, Civilno zaščito Mestne občine Kranj in Gasilsko reševalno služ-
bo Kranj smo skupaj s prostovoljnimi gasilskimi društvi junija 2021 organizirali tečaj 
požarne varnosti in požarno vajo, prvo take vrste v kranjski občini. Namen vaje je bil 
ozavestiti in informirati krajane, prebivalce blokovskega naselja, o ravnanju v primeru 
požara in identificirati pomanjkljivosti požarne varnosti večstanovanjskih stavb.
Na izobraževanju o požarni varnosti v večstanovanjskih stavbah je bila predstavljena 
evakuacija iz blokov in prikaz gašenja začetnih požarov, v katerem so se preizkusili 
številni otroci in njihovi starši. Nekaj dni kasneje so gasilci s požarno vajo preverjali 
intervencijske poti, postopke evakuacije iz večstanovanjskega objekta in usklajenost 
delovanja gasilskih enot ter civilne zaščite. Vaja je bila izvedena v večstanovanjskem 
objektu na Ulici Tuga Vidmarja 10. 
Požarna vaja je pokazala na pomankljivosti v požarni varnosti v naši soseski. Na pod-
lagi ugotovitev bodo tudi v prihodnje potekale nekatere izboljšave v objektih. 

KnjigobežnicaPraznično obdarovanje otrok

Novost v tem mandatu je, da je Božiček 
kar tri leta obiskal našo krajevno skupnost. 
V letih 2019 in 2021 je prinesel darila za 
prvošolčke Osnovne šole Matije Čopa in 
družine naše soseske, ki so se znašli v 
stiski. 
Decembra 2020 je Drušvo Dekca, v 
sodelovanju s krajevno skupnostjo prip-
ravilo božično bdarovanje Skrivni Božiček, 
kjer je bilo zbranih okrog 1000 različnih 
predmetov, iz katerih so člani društva, KS 
in prostovoljci sestavili in na božični večer 
razdelili več kot 300 daril, preostala dari-
la so podarili Društvu prijateljev mladine 
Kranj za družine v dobrodelni akciji “V 
Kranju dobro v srcu mislimo”. 
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Poročilo o delu sveta ks 2018 - 2022
Krajevni praznik Smukfest

V obdobju 4 let smo organizirali dva kraje-
vna praznika »Smukfest«, v letih 2019 in 
2022, v letu 2021 smo organizirali »mini 
Smukfest«, prilagojen na takratne epi-
demiološke razmere. V letu 2020 zaradi 
koronavirusa krajevnega praznika nismo 
organizirali. 

Čistilne akcije

Vsako leto smo se pridružili vsekranjski 
čistilni akciji Kran ni več usran, na kateri 
je sodelovalo med 25 in 35 prostovoljcev. 
Poleg čiščenja soseske smo vsako leto 
izvedli še kakšno delovno akcijo in tako 
prebarvali ograjo nad podhodom in pre-
pleskali podhod. 

Zelena soseka – nove zasaditve in vzdrževanje

V letu 2019 smo na novo zasadili 33 cvetličnih korit, ki se nahajajo na poteh naše kra-
jevne skupnosti, ki smo jih vsako leto spomladi dosadili in uredili. V letu 2021 pa smo 
skupaj z učenci OŠ Matije Čopa in Cvetličarstvom Aleš prazna korita pred šolo nasadili 
z rožicami in tako polepšali vhod v šolo. 
Naša soseska je bogatejša tudi za nova drevesa, natančneje za drevored 42 vijoličnih 
jelš v vzhodnem delu Ceste Rudija Šelige in drevored 26 hrušk 26 hrušk vrste Pyrus 
calleryana ‘Chanticleer’, pred bloki na Rudija Šelige 1, 3 in 5. 
V štirih letih smo na podlagi pobud krajanov predlagali občini v obrez kar nekaj dreves 
naše KS in odstranitev poškodovanih dreves. Večina je bila realiziranih, nekateri bodo 
v prihodnjih letih.
Še v mesecu novembru bo zasajenih dodatnih 15 medovitih dreves v naši soseski 
ob klopcah ob pešpoteh in na igriščih, ki bodo nudila senco v vročih dneh in pašo za 
opraševalce.
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V obdobju 4 let smo izvedli manjšo prenovo prostorov KS, kjer smo morali po vlomu 
zamenjati poškodovana vrata in okno ter prebeliti prostore. Zamenjali smo svetila, ure-
dili smo vrt krajevne skupnosti z novo zasaditvijo. Po vandalizmu smo sanirali grafit na 
fasadi stavbe. Popravili smo poškodovane žlebove in vzdrževanje strehe z odstranje-
vanjem mahu iz strešnikov. Obrezana so bila drevesa nad ostrešjem doma krajevne 
skupnosti. V prostorih krajevne skupnosti smo namestili klimatsko napravo in zamenjali 
dotrajana vhodna vrata v stavbo. Prebarvali smo ograjo ob stopnišču in zamenjali do-
trajani nabiralnik za pošto. V prihodnje bo potrebno izvesti energetsko sanacijo stavbe 
in zamenjati streho.

Realizacija preostalih pobud in predlogov krajanov

• Prestavitev klopce za Tuga Vidmarja 12 
- pritožbe krajan- ov nad hrupom in oviran-
jem javne poti;
• Zamenjava količkov pri Lojzeta Hrovata 
4c
• Sanirana luknja v asfaltu na izvozu iz 
garaže B in pred vhodom v blok Tuga Vid-
marja 4; 
• Postavitev cvetličnega korita na lokaciji 
bivšega ekološkega otoka pri uvozu na 
parkirišče garaže B 
• Zamenjava 4 uničenih klopi na igrišču za 
baliniščem. 
• Odstranitev smrek po vetrolomu za Tuga 
Vidmarja 6;
• Znižanje robnika na Likozarjevi ulici za 
dostop na parkirišče prilagojen invalidom 
in montaža količka za ustavitev prepove-
dane vožnje mimo vhodov blokov;
• Zamenjava najbolj problematičnih uličnih 
svetilk;

• Znižanje robnikov na pločnikih okoli Pla-
neta Tuš;
• Popravilo klopce in ureditev razsvetljave 
na košarkarskem igrišču na območju ga-
raže A; 
• Obrezovanje nasada lipovcev in javorjev 
na Likozarjevi ulici;
• Postavitev table za slepo ulico na ob-
močju garaže A pri uvozu na intervencijs-
ko pot na Ulici Juleta Gabrovška;
• Obrez javorja nasproti vhoda Tuga Vid-
marja 9;
• Obrez dreves na Tuga Vidmarja ob šoli 
pri izhodu iz podhoda, ki so zakrivala ulič-
no osvetljavo;
• Izdelava netopirnic in organizacija izo-
braževanja o netopirjih za učenke in 
učence OŠ Matije Čopa;
• Organizacija in sodelovanje na prireditvi 
za zbiranje sredstev za postavitev učilnice 
na prostem za OŠ Matije Čopa;
• In mnoge druge.

V 4 letih mandata smo se ukvarjali z različno problematiko, ki smo jo reševali v ok-
viru naših prostojnosti in v sodelovanju z občino, Komunalo, Domplanom in drugimi 
deležniki. Med njimi je bilo reševanje problematike kopičenja smeti za gostinskimi in 
trgovskimi lokali na Ulici Lojzeta Hrovata 4a in 4b; problematike prekomernega hru-
pa na otroških in športnih igriščih; problematike podgan; opozarjanje na problematiko 
odvezanih psov in pobiranja kakcev ter problematiko pokanja petard, razdelitev zaščit-
nih mask najranljivejšim krajanom naše soseske.



skupno tiho branje pri pouku slovenščine

Ker se na Čopovi šoli vsi skupaj zavedamo, kako pomembno je branje, še zlasti ob 
vseprisotni pametni tehnologiji, ki precej slabi našo zmožnost koncentracije, poglo-
bljenega razmišljanja in besednega izražanja, se je letos tudi naša šola vključila v 
projekt Nacionalni mesec skupnega branja. Odločili smo se, da bomo od 8. septembra 
do 9. oktobra na začetku vsake ure slovenščine deset minut tiho brali vsak svojo pol-
jubno izbrano knjigo. Sodelovali sta tako razredna kot predmetna stopnja, pri čemer so 
prvošolčkom in drugošolčkom brale učiteljice, ki to tudi sicer počnejo vsako leto. 
Po zaključku dejavnosti smo učence malo povprašali o njihovih vtisih in ugotovili, da 
jim je bila ideja o tihem branju zelo všeč, zato bo na naši šoli to odslej postala tradicija. 
Verjamemo, da bi bil naš Matija Čop, velik ljubitelj branja in knjig, nad tem navdušen!

Vtisi učencev o tihem skupnem branju:

Rad berem in z veseljem sem vsak dan izpolnjeval bralni list. Bilo mi je všeč, ker sem 
potem dobil štampiljko. V ta namen sem prebral veliko knjig. Ker sem bil nad tem 
navdušen, sem skoraj vsak dan našel čas za branje. V enem mesecu samo štiri dni 
nisem bral, običajno v soboto ali nedeljo.  Liam Kastelic, 3. b

Mesec branja mi je bil zelo všeč, ker je bila takrat v razredu lepa tišina. Ob branju sem 
zelo užival in se tudi veliko naučil. Če bomo še kdaj imeli mesec branja, bi rad imel za 
branje več časa, ne samo 10 minut. Meni bodo res manjkali ti dnevi, saj jaz bi še kar 
bral. Đorđe Kvržić, 5. a

Mesec branja mi je bil zanimiv zato, ker smo brali v šoli. Če bi imela možnost, bi to z 
veseljem še kdaj ponovila. Ker nimam veliko prostega časa, doma ne berem pogosto, 
razen knjig za domače branje in bralno značko. Prav zaradi tega bi bila vesela, če bi 
imeli tudi v šoli čas za branje in bi morda prebrala še kakšno knjigo več kot običajno. 
Ana Rop, 6. a 
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prispevki učenk in učencev oš m
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Dejavnost se mi je zdela zelo dobra in zanimiva, saj sem se med njo zelo sprostila in 
poglobila v zgodbo. Branje smo izvajali tudi zunaj v učilnici na prostem. Tedaj se ni nič 
drugega slišalo kot petje ptic, promet, ki je bil okrog nas, ljudje, ki so hodili mimo, in 
učiteljice, ki so imele odprta okna. Ker smo bili en teden v šoli v naravi, smo brali tudi 
tam, le da večinoma vsak v svoji sobi ali v šotoru. Dejavnost bi bilo dobro ponoviti tudi 
naslednje leto. Bolje bi bilo, če bi bili vse ure zunaj, ker se tako veliko bolj sprostim in 
me nič drugega ne zanima kot samo pravljica. Leonora Podraščanin, 6. b 

Ko je na šoli potekal mesec branja, so bile naše ure slovenščine malo drugačne, obar-
vane z branjem knjig. Prvih deset minut smo tiho brali. To me je spodbudilo k temu, da 
sem spet začela brati vsak dan. Ko smo brali, sem se nato pri uri počutila bolj zbrano in 
umirjeno. Seveda bi to še kdaj ponovila, ne samo pri slovenščini ampak tudi pri ostalih 
tujih jezikih. Ema Podlipny, 8. a 

Meni osebno je bilo tiho branje všeč, ker si tako krepimo besedni zaklad in se umirimo. 
Edini problem je bil, da smo brali le 10 minut, saj ko se ravno vživiš v zgodbo, je branja 
konec. Drugače pa je bilo vse super. Alex Djaković, 9. b

Dejavnost, ki smo jo izvedli, je bila zelo zabavna in zanimiva. Ne samo da smo imeli 
10 minut manj pouka, ampak sem se pri tem tudi odlično počutil. To dejavnost bi še 
večkrat ponovil, vendar bi jo podaljšal na 15 minut. Predlagal bi jo tudi drugim šolam, 
saj je super stvar, ki bi lahko sčasoma povečala zanimanje za branje pri mladih. Ruben 
Platiša, 9. b

Prispevek pripravila: Anja Benedik, učiteljica slovenščine
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vrnitev radia na našo šolo

Naši šolski zvočniki so po nekaj letih spet dobili svoj pravi smisel. Poleg običajnih objav 
po ozvočenju se je namreč na naši šoli spet pojavil šolski radio, ki nam vsak petek 
popestri malico. 

Ko so nam učitelji na začetku šolskega leta predstavili to novo dejavnost, smo za boljši 
občutek, kako stvari, kot so snemanje, priprava in montaža besedila, sploh potekajo, 
obiskali radijsko postajo Radio 1 v Ljubljani. Na ta dan smo postali pravi radijski voditel-
ji. Že naslednji teden smo imeli pripravljeno gradivo za našo prvo oddajo. Razdelili smo 
jo na številne rubrike, kot so športni dosežki, rezultati tekmovanj, aktualni dogodki na 
naši šoli in podobno. Da bi pritegnili pozornost učencev, smo v svoje oddaje vključili 
tudi kanček humorja ter zabave. Ob tednu otroka je bil naš radio še posebej aktiven. 
Vsakodnevno smo izbirali najrazličnejše skladbe, ki so mnogim popestrile navaden 
šolski dan. 

Pri šolskem radiu sodelujemo učenci razredne in predmetne stopnje, zato v naših odd-
ajah lahko uživajo prav vsi, mlajši ter starejši učenci, pa tudi učitelji. Seveda pa je bilo 
treba izbrati tudi primerno ime. Izglasovano je bilo ime Radio Čop. 

Članice šolskega radia, osmošolke Ema Podlipny, Julija Rakar in Triša Meglič 

prispevki učenk in učencev oš m
atije čopa
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sprejem v čopke

V četrtek, 13. 10. 2022, je bil za prvošolce poseben dan. Sprejeti so bili v šolsko skup-
nost OŠ Matije Čopa Kranj. Dokazali so, da radi pojejo in da so se v dobrem mesecu 
naučili že kar nekaj pesmic, ki so jih v igrivem vzdušju zapeli na začetku prireditve. V 
nadaljevanju so svojo moč, vztrajnost in pogum pokazali v športnih igrah. Svoje športne 
spretnosti pa so potrdili tudi v igrah, kjer so tekmovali s starši. Njihova borbenost je bila 
nagrajena s posebnimi medaljami. Na koncu so ponosno, z medaljami okrog vratu, 
odločno zapeli še Čopkovo himno in se tako pogumno podali novim osnovnošolskim 
izzivom naproti. Prvošolci se bodo tega dne zagotovo z veseljem spominjali, saj postati 
pravi Čopko ni kar tako!
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Učiteljice in učenci 1. razredov
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nastop glasbenikov naše šole
V torek, 18. 10. 2022, se je ob 17. uri pred glavnim vhodom šole slišalo mnogo lepih 
melodij. Na krajši prireditvi so nastopili učenci naše šole, ki obiskujejo glasbeno šolo. 
Gledalci so lahko prisluhnili dvanajstim različnim skladbam, koncert pa je pritegnil tudi 
pozornost mimoidočih. Učenci so igrali na najrazličnejša glasbila, od harfe do klavirja 
ter od harmonike do kitare pa še na mnoga druga glasbila. Pol ure pred koncertom 
je bilo potrebno urediti ozvočenje in stole, mladi glasbeniki pa so se pripravljali na 
svoj nastop. Preden so stopili na “oder”, so dobili še malico za energijo, potem pa so 
samozavestno odigrali svoje skladbe. Nastop glasbenikov naše šole je bil zanimiv in 
poseben dogodek, na katerem so uživali tako gledalci kot nastopajoči. Upam, da ga 
bomo še kdaj izpeljali.

Julija Rakar, 8. a

GLASBENI NASTOP

Osemnajsti oktober –  pripravljen je 
oder,

zbrani vsi brž ob klavir. Pst!!
Da slišimo vse inštrumente:
harfe, flavte in druge talente,

tube, harmonike, tudi trobente.
Trema nas malo grabi za vrat,

a nikoli ne pozabimo note C zaigrat.

Prijatelji naši, učitelji, starši,
vsi stopijo skupaj za ta kratek čas,

poslušajo veliko naših napak,
ampak se splača za slaven obraz.

Mislim, da vsak si nagrado želi,
ta pa je zmeraj velik aplavz.

Učiteljica razdeli veliko sladkarij,
da sladkamo se skupaj z zvoki 

melodij.

Tamara Gnjatović, 6. b

prispevki učenk in učencev osnovne šole m
atije čopa
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SVET (V) JESENI 

Sonce je rumeno, 
listje pa to leto nikdar več ne bo zeleno. 

Debel kostanj pada z visokih dreves, 
jesenski veter pa nam lahno piha okoli 

ušes. 
Narava se pripravlja na spanje, 

na najslajše zimske sanje. 
Posteljico iz listov si postelje, 

mraz iz severa se strahovito pripelje. 
Šolski zvonec zazvoni, brž le hitro vsi v 

klopi! 

Trava kar rjavi, 
hitro se mrači. 
Listi rumenijo,
ptice se selijo. 
Grmi šelestijo, 
učitelji »težijo«. 
Žal je res tako, 
toda ubogati jih 
nujno treba bo. 

Na travniku ležiš. Lička soncu prepustiš. 
Nate pa listi dežujejo. Najlepše spomine 

oblikujejo.

Julija Rakar, 8. B
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od ideJe do iZdelka – obisk indUstriJske oblikovalke nine 
MalovrH

V torek, 25. 10. 2022, je na naši šoli potekal program za radovedne in nadarjene 
učence. Rdeča nit letošnjega programa je podjetništvo in različne raziskovalne naloge 
s tega področja. Tema tokratnega dogodka je bila industrijsko oblikovanje, predstavila 
pa nam jo je kranjska oblikovalka Nina Malovrh. 

Da smo si lažje predstavljali njeno delo, nam je najprej razložila, kaj industrijsko obli-
kovanje sploh je. Povedala je, da je sodelovala z različnimi podjetji in osebami. Tako 
je na primer izdelala embalažo za jogurt Ljubljanskih mlekarn. Njena naloga ni bila le 
to, da izdela neko obliko, temveč da se ta tudi prilega oprijemu rok. Predstavila nam 
je še nekaj svojih drugih idej, npr. steklene kozarce in torbe za telefon, nazadnje pa 
smo prešli k njeni glavni zamisli, ki si jo je izmislila na podlagi svojega življenja v Ve-
liki Britaniji. Ko je tam študirala, je namreč vsak dan za zajtrk, kosilo in večerjo jedla 
ovsene kosmiče s sadjem, čokolado …, potem pa se je čez nekaj časa zredila in si je 
kot rešitev izmislila posodo v obliki želodca. Posoda je velika ravno toliko kot želodec, 
kar pomeni, da lahko vanjo daš tolikšno količino hrane, da si ravno dovolj sit oziroma 
da se ne prenaješ. Sprva je model posode naredila iz gline. Čez čas je nastala prva 
posoda iz porcelana, ki pa je bila malo prevelika in široka. Po dolgih letih izdelave je 
nastal končen izdelek z imenom Om nom posoda.

Učenci smo bili z delavnico zelo zadovoljni, saj smo se naučili veliko novega o industrij-
skem oblikovanju, pa tudi o tem, kako sploh dobiti idejo in kako jo izpeljati ter katere so 
tiste veščine, ki te na koncu pripeljejo do rezultata. Zdi se mi, da so take delavnice za 
učence zelo koristne, predvsem pa so zabavne in bi se jih z veseljem še kdaj udeležili. 
Fiona Kabič, 7. b

prispevki učenk in učencev osnovne šole m
atije čopa
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Zanimiv kulturni Dan v prešernovem GleDališču kranj

Učenci in učiteljice od 1. do 4. razreda OŠ Matije Čopa Kranj smo si v petek, 21. 10. 
2022, v Prešernovem gledališču ogledali baletno predstavo Ples skozi čas. Pripravile in 
izvedle so jo učenke baletnega oddelka Glasbene šole Kranj. Prikazale so nam glasbo 
in ples skozi čas, od prazgodovine preko srednjega veka, baroka, klasicizma in roman-
tike pa vse do sodobnosti. Predstava je bila poučna in zanimiva. Poleg predstavitve 
plesov smo občudovali tudi različne kostume, ki so bili značilni za določeno obdobje. 
Učencem je bil še posebej všeč ples iz obdobja baroka zaradi bogatih baročnih kostu-
mov in prefinjenih počasnih gibov z veliko priklanjanja, navdušil pa jih je tudi sodobni 
jazz balet z uporabo gimnastičnih trakov. V spremljanju predstave smo vsi zelo uživali.

Marjana Krt, razredničarka 3. b
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JESEN 
 

Jesen, jesen, jesen, 
za šolarje je to velik problem, 

saj šola začela se je 
in za nas je to mučenje. 

 
Dnevi so krajši, 

listje odpada in sonce slabi, 
šolarji pa imamo 

vse več in več skrbi. 
 

Ko sem še mlajša bila, 
sem se jeseni veselila, 

saj za rojstni dan 
darila sem dobila. 

 
Sicer pa v jeseni veliko lepih barv 

vidimo, 
kostanj pečemo, 
gobe nabiramo 

in iz grozdja vino delamo. 
 

Dobra stran jeseni je tudi ta, 
da ima počitnice. 

In ko zima se prične, 
že čakamo na zimske igrice. 

Ana Rop, 6. a

Ana Mokricki, 2. c

JESEN JE TU 

Listje pada, 
čas beži, 

korak za korakom 
zima bliža se mi. 

Jesen prihaja, 
s šolo me obdaja 

in z listjem mi nagaja. 

Kaj jesen je, 
se sprašujem 

in si znanje dopolnjujem. 

Zdaj, ko jesen je tu, 
jo lepo pozdravi 

    in naj vonj kostanja te omami.   
 

Sergej Stojković, 8. a 

Katarina Tešanović, 1. c

Pisane barve, vonj po sveže peče-
nem kostanju, šumenje jesenske-
ga listja …. mmm … kako lepa je 

jesen!

prispevki učenk in učencev osnovne šole m
atije čopa



JAZ SEM JAZ
(Z. Majhen)

Jaz sem jaz odkar živim,
Čutim, mislim, jem in spim.

Jaz imam svoje srce,
Mamo, očka in ime.
Jaz nebom nikoli ti.

Vsak je to kar se rodi.
Tudi kadar se igram,

sem le to kar hočem sam.

26

JESEN JE SPET TU 

 Jesen poletje je odnesla, 
a cel kup drugih zanimivosti prinesla. 

V gozdu kostanj nam je dala, 
a drevesom liste je pobrala. 

S svojim dežjem vso naravo je zalila, 
z njim pa nam tudi gobe podarila. 

Čeprav počitnice nam je odnesla, 
je pa vsaj šolske prijatelje nam spet 

prinesla. 

Zoja Goli, 6. a

ZLATA JESEN

Zlata jesen nas obdaja,
lepa, rjava, vsa bleščava.

Dolgo traja in razgraja, 
vse povprek nam nagaja.

Sonce in dež, to je prava zmešnjava.
Nikoli ne vemo, ali sta bunda in dežnik 

prava.
Nabiramo kostanj in ga spečemo,

medtem pa kakšno rečemo.

Zlata jesen nas obdaja,
 lepa, rjava, vsa bleščava.

Brina Lampe, 6. a

Mateja Velkovski, 2. c Meta Janež, 2. c

Zala Abruč, 1. c Andrej Tešanović, 2. b
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JAZ SEM JAZ
(Z. Majhen)

Jaz sem jaz odkar živim,
Čutim, mislim, jem in spim.

Jaz imam svoje srce,
Mamo, očka in ime.
Jaz nebom nikoli ti.

Vsak je to kar se rodi.
Tudi kadar se igram,

sem le to kar hočem sam.

organizacije naše krajevne skupnosti
Zasebni vrtec Dobra teta - enota pri Dobri Evi

V enoto pri Dobri Evi sta vključeni dve skupini. Najmlajšo skupino Sovice obiskujejo 
otroci, stari od 1 do 2 leti,  skupino Ježki pa obiskujejo otroci, stari od 2 do 3 leta. 

Vizija našega vrtca je »Vsi otroci si zaslužijo okolje, ki jim bo omogočilo pogoje za 
varno in srečno življenje.«

Poleg različnih dejavnosti je v prvi vrsti nuditi otroku razumevanje, topel objem, tolažbo 
ko jo potrebuje. Pri otroku želimo spodbujati in še naprej razvijati njihovo igrivost, ra-
dovednost, spontanost,  domišljijo in samoizražanje čustev.
 Ker se zavedamo kako je pri otroškem razvoju še kako pomembna igra, jim dopušča-
mo veliko svobodne in spontane igre, pri kateri razvijajo svoj velik potencial oziroma 
svoje neodkrite sposobnosti, katere se trudimo prepoznati in beležiti njihove napredke.
V našem vrtcu ne manjka dobre volje in sproščenosti. S svojimi prigodami in prisrčnimi 
izjavami nam otroci vsakodnevno prinašajo veliko smeha in veselja.
Otrokom nudimo različne materiale za ustvarjanje, glasbo, ples in gibanje. V bližini vrt-
ca imamo gozd. Izkoristimo za opazovanje narave, različne poligone in tipanje gozdnih 
plodov. Otrokom želimo čimbolj približati naravo in njeno pomembnost.

Mesec december je čaroben in pisano obarvan. Otrokom želimo pričarati praznično 
vzdušje, varnost in toplino. Naši mali peki poskrbijo, da v vrtcu zadiši po slastnih piško-
tih. 
Skupaj z otroki izdelujemo različne voščilnice za najdražje, katerih se vedno razve-
selijo. Ob obisku dedka mraza so otroci veseli predstave in daril, ki jih otrokom razdeli 
dedek mraz.
Vsako leto s ponosom sodelujemo pri dobrodelnem bazarju in s srcem izdelamo ra-
zlične izdelke, katere imajo starši skupaj z otroki priložnost izbrati na bazarju. 
Namen bazarja je tudi skupno druženje, na katerem se pečejo slastne palačinke, otroci 
pa s svojim plesnimi nastopi popestrijo čarobni dogodek. Smeha in dobre volje nam ta 
večer ne manjka.
V našem vrtcu strmimo k dobremu počutju, sproščenosti in varnosti. 
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Razigrani otroci v gozdu, ob opazovanju 
narave.

Obiskala nas je botra jesen. S sabo je 
prinesla jesenske dobrote.

Društvo upokojencev Kranj
Tomšičeva 4, 4000 Kranj
                              

Društvo upokojencev Kranj je nepridobitno, samostojno, stanovsko-interesno, socialno, 
kulturno, humanitarno in dobrodelno združenje upokojencev in starejših z name-nom 
medsebojne pomoči in uresničevanja skupnih interesov, registrirano po Zakonu o društ-
vih.

PRIDRUŽITE SE NAM!

Vabimo vas, da pridete v društveno pisarno, vsak ponedeljek in sredo, od 8.00 do 12.00 
ure in postanete naš član.
V mesecu decembru bomo imeli že program za leto 2023 in tudi vi boste našli nekaj za 
sebe, na športnem področju, v društvenem pevskem zboru, prostovoljstvu ...

Sedež DU Kranj je v Tomšičevi ulici 4, kjer je v Baru Zdravljica najlepši vrt v mestu Kranju.

VABLJENI!

Avtorici članka: vzgojiteljici Tina Tavčar in Edisa Henda
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CENTER TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

Center trajnostne mobilnosti obratuje že dobro leto in pol. V Kranju ter okolici opaža-
mo, da je kolesarstvo vedno bolj priljubljen šport in način rekreacije. Verjetno je tako 
tudi zaradi naših kolesarskih junakov, kot je Primož Roglič, Tadej Pogačar in Matej 
Mohorič. Vsem je skupno, da so nekje morali začeti, dobiti kolo in z njim prekolesariti 
veliko kilometrov, preden so stopili na start dirk svetovnega kova. 

Ravno takega (svetovnega) kova je tudi naš serviser, ki v centru kvalitetno popravlja 
kolesa in e-skiroje. Za rezervacijo termina nas lahko obiščete v centru, pokličete 
na telefonsko številko (030 350 708) ali pa stopite z nami v stik preko socialnih 
omrežij (FB ali Instagram). 

Poleg opravljanja servisa, pa smo v centru gostili obisk ministra za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, dr. Aleksandra Jevška. Predstavili smo mu naloge našega centra 
kot so, nudenje osnovnih informacij o uporabi trajnostnih načinov vsakodnevnih po-
tovanj po in v okolici Mestne občine Kranj ter celotni Gorenjski. 

Poleg njega smo gostili tudi srečan-
je med županom Kranja, Matjažem 
Rakovcem in županom Grosuplja, 
Petrom Verličem. V centru je nam-
reč potekal dialog o prihodnosti 
dveh občin v zvezi s trajnostno 
mobilnostjo. Slednja ima za osno-
vo sistem izposoje koles, pri kate-
rem pa se je treba zavedati, da se 
z uporabo sistema zavežemo tudi 
k spoštljivi uporabi kolesa. 

organizacije naše krajevne skupnosti
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Kot center si z vsemi močni prizadevamo, da so kolesa sistema Gorenjska.bike v na-
jboljšem možnem stanju in tako zadostimo potrebam ter željam naših uporabnikov. 
Z zaključkom kolesarske sezone, se bodo električna kolesa poslovila do prihodnje 
pomladi, saj jih čaka servis in priprava na novo sezono. V centru že aktivno zbiramo 
predloge za nove kolesarske postaje in kolesarske poti. Med drugim vam lahko za 
konec zaupamo, da kolesarjenje izboljša duševno počutje. Namreč študija, ki jo je izv-
edla organizacija YMCA, je pokazala, da so imeli ljudje s telesno aktivnim življenjskim 
slogom za 32 % višjo stopnjo dobrega počutja kot neaktivni posamezniki. Prav tako pa 
kolesarjenje krepi imunski sistem, saj lahko z aerobno vadbo vplivamo na povečanje 
proizvodnje pomembnih beljakovin in belih krvničk.  

Veselo kolesarite in trajnostno potujte še naprej in se vidimo v Centru Trajnostne Mo-
bilnosti! 
Prispevek pripravil: Amadej Milost iz Centra trajnostne mobilnosti

ZIMSKI URNIK ODVOZA ODPADKOV 2022/23
za del krajevnih skupnosti Bratov Smuk, Huje, Planina in Primskovo

odvoz mešanih odpadkov odvoz odpadne embalaže in bioloških odpadkov

odvoz odpadne embalaže

November

Februar

December

Marec

Januar

ZABOJNIK 
PRIPRAVIMO 

NA 
PREVZEMNO 

MESTO.

Pričnemo ob 

6. uri zjutraj.
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razvedrilo
križanka

ELEKTRIKA
Ata in Janezek v kleti popravljata električno 
napeljavo. Čez nekaj časa Janezek zakliče 
mami v zgornje nadstropje: “Mama, ata že 
pol ure trese elektrika!” Mama iz zgornjega 
nadstropja: “Joj, koliko bomo pa elektrike 
plačali!”

POPUSTI
Medved se sredi noči odplazi pred trgovino,postavi 
šotor in tu bo čakal vse do odprtja trgovine,ker 
bodo popusti. Potem je res prvi, dokler se pred 
njega ne urine zajček. Medved mu reče naj spoka. 
Zajček se upira: ampak...ampak...ampak...
A medved ga že odrine nazaj.To se ponavlja dok-
ler medved naveličano izdavi: no kaj?!?
Zajček pa mu odgovori: ampak moram odpreti 
trgovino.




