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Bilten Krajevne skupnosti bratov Smuk

izpostavljamo:     
- osebnosti naše krajevne skupnosti - zoran smiljanić
- nov defibrilator
- nova odjemna mesta za odpadke
- vedno bolj zelena soseska
- čistilna akcija 2022
- pregled pobud in predlogov krajanov, participativni proračun
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učenke in učenci OŠ Mati-
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Naslovna fotografija: arhiv 
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Naslov uredništva:
Ks.BratovSmuk@kranj.si

Izdajatelj:
Krajevna skupnost 
bratov Smuk

Tisk: Tiskarna GTO Košir,
Zg. Bitnje
Naklada: 1500 izvodov

Bilten Smuk prejmejo vsa 
gospodinjstva in podjet-
ja v Krajevni skupnosti 
bratov 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.

Na Krajevni skupnosti 
bratov Smuk smo za vas 
dosegljivi:
- preko e-naslova: KS.Bra-
tovSmuk@kranj.si
- preko telefona:  040 807 
406 (predsednica KS)
Uradne ure: po predhod-
nem dogovoru

Tudi tokratna številka glasila je daljša od običajne, saj 
je velko novic in vsebine, s katero vas želimo seznaniti. 
Veliko projektov in pobud je bilo od našega zadnjega 
poročanja uresničenih, veliko jih je še v izvajanju. 
Zagotovo so ena največjih pridobitev naše soseske v 
zadnjih 20 letih nova odjemna mesta za odpadke s sod-
obnimi podzemnimi zabojniki. Projekt, ki se je usklaje-
val in pripravljal 3 leta, je vendarle realiziran. Zahvala 
gre vsem, ki ste prispevali svoja mnenja, predloge in se 
usklajevali, da smo na koncu prišli do rešitve.
V biltenu boste našli še druge uresničene projekte in 
pobude in tudi tiste, ki so še v reševanju in ki bodo 
večinoma uresničeni do konca tega leta, med njimi tudi 
projekte participativnega proračuna. Če katere pobude 
in predloga ni vključenega, vabljeni, da nas na to opozo-
rite.

Tudi tokrat boste v biltenu našli veliko vsebine iz naše 
osnovne šole, ki se vedno bolj povezuje s širšo skup-
nostjo. Nedavno so otvorili tudi svojo novo učilnico na 
prostem. 

V rubriki obrazi naše krajevne skupnosti vam tokrat 
predstavljamo našega krajana Zorana Smiljanića, ki 
si zagotovo zasluži tudi ustrezno prepoznavo domače 
soseske in Kranja za svoj neverjetni opus. Za njegovo 
delo in doprinos skupnosti smo ga v krajevni skupnosti 
predlagali za Veliko prešernovo plaketo Mestne občine 
Kranj za leto 2022. 

V tej številki vas želimo obvestiti tudi o referendumu o 
priključitvi Planine 3 k naši krajevni skupnosti, ki bo po-
tekal skupaj z lokalnimi volitvami. Vabljeni k prebiranju.

Manja Zorko, predsednica Sveta KS in urednica biltena
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V okviru participativnega proračuna za leto 2022 je bil rezultat glasovanja 
za projekte za našo krajevno skupnost, ki so bili uvrščeni na glasovanje 
naslednji:
1. Zasaditev na javnih zelenih površinah - 37 glasov
V okviru projekta bo zasajenih 15 novih medovitih dreves ob klopcah in ob 
otroških igriščih, urejena bo tudi zasaditev skupnostnih kotičkov ob Lojzeta 
Hrovata 5, Rudija Papeža 30 in nova zasaditev na zelenici ob šoli. Real-
izacija je predvidena jeseni.
2. Lovilna mreža za žoge za nogometnima goloma na šolskem igrišču 
OŠ Matije Čopa Kranj - 29 glasov
V realizaciji.
3. Lovilna mreža za žoge ob nogometnem šolskem igrišču OŠ Matije 
Čopa Kranj (na južni strani igrišča) - 22 glasov
V realizaciji.
Volilna udeležba je bila 3,44%.

V krajevni skupnosti smo bili razočarani nad slabo volilno udeležbo in 
odzivom krajanov s predlogi za projekte za leto 2022. Ponovni poizkus 
in priložnost za predlaganje projektov je participativni proračun za leto 
2023, ki je že v pripravi. Vse informacije in obrazci so na voljo na 
https://predlagaj.kranj.si/.

Občanke in občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj, 
ki boste do dne oddaje projektnega predloga dopolnili 16 let, lahko 
predloge oddate od 1. junija do 15. julija 2022 (do polnoči), in sicer na  
spletnem mestu KR predlagaj, prek e-pošte krpredlagaj@kranj.si, po 
klasični pošti na naslov Mestna občina Kranj (Slovenski trg 1, 4000 
Kranj) s pripisom “Za participativni proračun (ne odpiraj)” ali osebno v 
glavni pisarni MOK.
Svoje predloge lahko prav tako oddate osebno na projektnih pisarnah, kjer 
vam bodo pomagali pri izpolnjevanju obrazca za oddajo projektnih pred-
logov in snovanju idej. Projektne pisarne bodo izvedene 21. in 22. junija 
2022, med 18.00 in 19.30, v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 
(pritličje, trakt A, sejni sobi 8 in 9).

Preden oddate projektne predloge, vam priporočamo udeležbo na 
delavnicah, kjer se boste lahko pogovorili o idejah in predlogih za projekte.
Termini delavnic:
- 7. junija 2022 v Kulturnem domu v Predosljah
- 9. junija 2022 v Šmartinskem domu v Stražišču
- 14. junija 2022 v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 (sejna dvorana 15)
- 15. junija 2022 spletna delavnica na platformi Zoom
V vsakem terminu od 18.00 do 19.30.

Med 29. septembrom in 9. oktobrom 2022 boste občani glasovali, kat-
erim projektom bomo namenili sredstva.

PARTICIPATIVNI PRORAČUN 



sporočila vodstva ks

5

REFERENDUM ZA PRIKLJUČITEV PLANINE 3
Mestni svet Mestne občine Kranj je na 35. redni (majski) seji sprejel sklep 
o razpisu svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov 
krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Primskovo o spremembi območja 
obeh krajevnih skupnosti.

Na podlagi tega sklepa boste vse krajanke in krajani naše Krajevne skupno-
sti bratov Smuk povabljeni na posvetovalni referendum, ki bo potekal hkrati z 
lokalnimi volitvami, ki bodo 20. novembra 2022. 

Na referendumu boste lahko odločali ali se strinjate, da se naselje Planina 3 
priključi naši krajevni skupnosti. Gre za območje, ki obsega večstanovan-
jske 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). 
To območje je bilo doslej del krajevne skupnosti Primskovo. Od sredine leta 
2018 naj bi bila približna ocena števila prebivalcev tega strnjenega večstano-
vanjskega naselja Planina III znotraj KS Primskovo 1482 oseb, starejših od 
18 let. 

S strani prebivalcev Planine 3 je prišlo do pobude za odcepitev od kraje-
vne skupnosti Primskovo, saj naj bi bila družbena in bivanjska problematika 
prebivalcev Planine 3 toliko drugačna od tiste preostalih prebivalcev KS 
Primskovo, da naj bi bila po izraženih predlogih njihova večinska volja, da 
se priključijo k podobnemu stanovanjskemu naselju 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 
Krajevne skupnosti Bratov Smuk je na 4. redni seji dne 13. 3. 2019 sprejel 
sklep: Svet je obravnaval pobudo in soglasno sprejel, da nima zadržkov 
glede priključitve. Za krajevno skupnost bo, v primeru priključitve, pomembno 
vlogo imela ustrezna določitev nove meje. 
Svet KS bratov Smuk se je strinjal s predlaganim območjem priključitve. 

V primeru izglasovane priključitve Planine 3 naši krajevni skupnosti, 
bodo nove meje začele veljati z novimi volitvami, torej leta 2026.

Planina 3
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NOVA ODJEMNA MESTA ZA ODPADKE

S koncem maja so se pričela dela za vgradnjo pozdemnih zabojnikov 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 poškodovanja za zabojnike skrbi Komuna-
la Kranj, ki bo v primeru poškodb zabojnike tudi zamenjala. Smetnjake je 
možno nadgraditi s ključavnicami za zaklepanje ali s karticami za beleženje 
odpiranja. 

Prednosti novih podzemnih zabojnikov so:
- 70 % prostornine se nahaja pod zemljo - prihranek prostora na enaki 
tlorisni površini.
- več zbranih odpadkov – masa odpadkov z nalaganjem drug na drugega 
povzroča gravitacijsko stiskanje, ki zmanjša prostornino odpadkov, 
- manj neprijetnih vonjav – hladnost tal zmanjša neprijetne vonjave,
- skladnejši videz okolice,
- do 5 x večja zbiralna površina v primerjavi s klasičnimi plastičnimi posoda-
mi za nebiološke odpadke;
- senzorji polnosti za racionalizacijo števila in stroškov odvoza, zmanjšana 
količino hrupa v okolici.

Vgradnja podzemnih zabojnikov na obeh lokacijah je skoraj že zaključena.

Odstranitev starih zabojnikov in 
prehod na odlaganje odpadkov 
v novih zabojnikih je predviden 
že v mesecu juniju. 

V kolikor bo doseženo soglasje 
z etažnimi lastniki, bo naknadno 
dodana še ena lokacija podzemnih 
zabojnikov ob uvozu na parkirišče na 
Cesti Jaka Platiše.
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novice iz naše krajevne skupnosti
POSLIKAVA PODHODA POD CESTO TALCEV

Pod spreji dveh talentiranih grafitarjev Tima Megliča in Aljaža Roglja ima-
mo v naši soseski novo urbano galerijo v podhodu pod Cesto talcev med 
Osnovno šolo Matije Čopa in Osnovno šolo Jakoba Aljaža.
Vabljeni k ogledu in sprehodu skozi podhod.

NAČRTOVANE POSLIKAVE

V mesecu juniju bodo učenci OŠ Matije Čopa pod mentorstvom profesorja 
Aleša Čarmana in članov Likovnega društva Sava Kranj poslikali podhod pod 
Cesto Jaka Platiše na temo varnosti v cestnem prometu.
Predvidoma v letošnjem letu se bo začela tudi poslikava podhoda pod Cesto 
Rudija Šelige proti trgovini Spar. 
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VEDNO BOLJ ZELENA SOSESKA

V mesecu marcu smo v vzhodnem 
delu Ceste Rudija Šelige dobili nov 
drevored v okviru akcije »KR posvoji 
drevo«, katere cilj je v sodelovanju 
z lokalnim prebivalstvom dodatno 
ozeleniti mesto z okolico in jih s tem 
aktivno vključiti tudi v skrb za okol-
je. Novi drevored z 42 vijoličnimi 
jelšami (Alnus x spaethii) so tako 
kot donatorji podprli Domplan, d.d., 
MERKUR trgovina, d.o.o., in Eltron, 
d.o.o., drevesa pa imajo tudi svoje 
botre. Drevesa spomladi cvetijo in 
bodo odlična zgodnja paša za če-
bele. Mestna občina Kranj je skupaj z 

Gorenjsko banko med cesto in 
večstanovanjskimi stavbami na Ulici 
Rudija Šeliga 1, 3 in 5 konec marca 
zasadila drevored 26 hrušk vrste 
Pyrus calleryana  ‘Chanticleer’. 
Da bi ta predel zasadili z drevjem, 
je bila tudi želja nekaj tamkajšnjih 
stanovalcev. Te vrste hrušk sicer 
doslej v Kranju še niso sadili, med-
tem jo v tujini zelo pogosto najdemo 
zlasti v mestnih okoljih ob cestah, 
trgih, parkiriščih, trgovinskih centrih, 
v industrijskih conah ...

Gre namreč za prilagodljivo drevo, ki brez težav premaguje stres rasti v 
mestu in kljubuje tudi hudi suši. Pyrus calleryana  ‘Chanticleer’ je majhno 
do srednje visoko drevo (zraste med 7 in 12 metri v višino in do 5 metrov v 
širino) z urejeno, gosto krošnjo s svetlečimi isti in obilnimi cvetovi, s čimer 
ptičem ponuja idealno gnezdišče. Spomladi se za en teden odene v belo 
preobleko cvetov, jeseni pa v mešanico jesenskih barv od oranžne do tem-
no rdeče. Redki plodovi v obliki jabolka, veliki do največ 1,5 cm, so rdečer-
jave barve in predstavljajo hrano za ptiče.

Na pobudo naših krajanov le-
tos dodajamo za čebeljo pašo 
hribčke ob Cesti Rudija Šeliga, 
ki so bili zasejani z medovitimi 
travniškimi rožami in bodo manj 
pogosto pokošeni, kar bo pomagalo 
žuželkam opraševalcem zagotoviti 
hrano in prebivališče.
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ČISTILNA AKCIJA 2022
Tudi letošnje leto smo se v naši krajevni skupnosti pridružili vsekranjski 
čistilni akciji tabornikov “Kranj ni več usran”. Tudi letos je čistilna akcija super 
uspela. 30 prostovoljcev je čistilo zelene površine, garaže, okoliške travnike 
in poti. Pobarvali smo tudi podhod pod Cesto Jaka Platiše, ki je žal ostal 
urejen le teden dni. Letos se nam je množično pridružila tudi Osnovna šola 
Matije Čopa s preko 100 učenci, ki so čistili že en dan prej. 
Več pa v fotoutrinkih.

Hvala vsem udeleženkam in udeležencev za zopet nepozabno akcijo, 
druženje in ker vam ni vseeno v kakšni soseski živimo. Na širšem območju 
MOK je skupno čistilo okoli 5300 ljudi, zbrali so 13.660 kilogramov odpad-
kov, kar je približno tri tone manj kot lani.
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NOV DEFIBRILATOR

Aprila smo v naši krajevni skupno-
sti na pobudo Balinarskega kluba 
bratov Smuk dobili nov defibrila-
tor, ki je nameščen na zunanji 
steni terase balinarskega kluba , 
na Tuga Vidmarja 4a.
Gre za model defibrilatorja HeartS-
ine Samaritan 350P, ki je dostopen 
krajanom 24 ur na dan. Defibrilator 
je priskrbela Mestna občina Kranj. 

Predaja defibrilatorja s strani župana Matjaža Rakovca in podžupana Janeza 
Černeta

V sodelovanju z ekipo iHELP, Balinarskim klubom bratov Smuk in Mestno 
občino Kranj je v četrtek, 26. maja na novi terasi balinarskega kluba po-
tekal tudi brezplačni tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo 
avtomatskega defibrilatorja za krajane naše krajevne skupnosti. Na 
tečaju so bili predstavljeni osnovni koraki temeljnih postopkov oživljanja, 
kot so ugotavljanje zavesti, ugotavljanje dihanja, masaža srca, klic na po-
moč, umetno dihanje, oživljanje novorojenčka, otroka in odrasle osebe ter 
kaj je in kako deluje defibrilator. 

Udeleženci tečaja, ki ga je vodil Andraž Ogorevc iz podjetaja iHelp
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Ali ste vedeli, da
- skoraj vsaka druga smrt (48 %) je 
nenadni srčni zastoj,
- pogosti vzroki za zastoj srca so: in-
farkt, krvavitve, zadušitve, alergije ...,
- v Sloveniji vsak dan umre med 5 in 7 
oseb zaradi nenadnega zastoja srca 
(+2.000 letno),
- verjetnost preživetja nenadnega zas-
toja srca je okoli 7 %,
- vsaka minuta, ki poteče zmanjša 10 
% možnosti preživetja,
- po 4. minuti nepravilne pomoči začne-
jo umirati možganske celice,
- če dostavimo DEFIBRILATOR v 2 
minutah k ponesrečencu je lahko ver-
jetnost preživetja 50 % ali več,
- okoli 80 % nezgod se zgodi v območ-
ju doma,
- prihod nujne medicinske pomoči 
(reševalci) do ponesrečenca je med 10 
- 20 minut ali več.

KAKO UPORABIŠ DEFIBRILATOR?
-> Takoj ko dobiš defibrilator, ga vključi in sledi zvočnim korakom govornika.
-> Samolepilni elektrodi prilepi na golo kožo, ki ne sme biti vlažna, in sicer 
eno pod desno ključnico, drugo pa na levo stran prsnega koša.
-> Odmakni se od naprave in se ničesar ne dotikaj ter pusti napravi, da anal-
izira srčni ritem.
-> Če naprava zazna, da je potrebna defibrilacija, svetuje električni šok, ki 
ga sprožiš s pritiskom na utripajoči gumb.
-> Sledi nadaljnjim navodilom defibrilatorja za oživljanje. Navadno to pome-
ni, da te defibrilator vpraša za oceno odzivnosti in dihanja. Če žrtev ne daje 
vidnih znakov, nadaljuj z masažo srca (30 stiskov, 2 vpiha*), vse dokler te 
defibrilator ne pozove, da prenehaš in se umakneš zaradi ponovne analize 
ritma.
-> Če defibrilator zazna ritem, elektrode vseeno pusti prilepljene in defibri-
lator vključen, saj se lahko zastoj že kmalu ponovi. Redno spremljaj tudi 
odzivnost in dihanje prizadetega.

Fotoutrinki iz tečaja s prikazom masaže 
srca.

Uporaba defibrilatorja ni noben bavbav. Aparat te bo vodil skozi celoten 
postopek, verjetnost, da boš z njim prizadetemu povzročil trajno škodo, pa je 
neskončno majhna, saj defibrilator ne bo dovolil električnega sunka, če to ne 
bo zares potrebno. Uporaba defibrilatoja je mogoča tudi pri otrocih, od 8 leta 
starosti. Za mlajše otroke je električni šok defibrilatorja lahko premočan. 
Če opazimo sokrajana v težavah, je naša dolžnost, da mu pomagamo, ven-
dar ne pozabimo tudi na lastno varnost. 
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OGREVANJE PLANINA: USTANOVITEV NADZORNEGA ODBORA OGRE-
VANJE PLANINA

Sistem ogrevanja Planina, ki ga sestavljajo kotlovnica, toplovod do posameznih 
stavb ter elektro in strojna oprema v toplotnih postajah je bil zgrajen kot skupni del, 
ki služi več večstanovanjskim stavbam in drugim nepremičninam. Sistem ogrevanja 
Planina je skupna lastnina vseh lastnikov nepremičnin in etažnih lastnikov posa-
meznih delov večstanovanjskih stavb priključenih nanj. 
Cene energije na svetovnih borzah so se v zadnjem letu enormno zvišale, česar na 
položnicah za ogrevanje še niste občutili, saj smo pravočasno izvedli zakupe ze-
meljskega plina za ogrevalno sezono 2021/2022. Visoke cene energentov vztrajajo 
že nekaj časa in bodo po napovedih analitikov vztrajale tudi v naslednjih letih, zato 
lahko s pričetkom ogrevalne sezone 2022/2023 pričakujete višje stroške ogrevanja. 
Zaradi prihajajočih višjih stroškov ogrevanja in široko razdrobljenega solastništva 
je zelo pomembno skupno odločanje, koordiniranje potez in postopkov vezanih na 
vzdrževanje, prenovo ter uvajanje obnovljivih virov energije. Zaradi bolj operativne-
ga načina sprejemanja odločitev je potrebno oblikovanje samostojnega nadzornega 
odbora ogrevanje Planina (v nadaljevanju: NOOP). Spremljal in nadzoroval bo vse 
funkcije upravljanja in poslovanja ter opravljal druge naloge, ki bodo v njegovi pristo-
jnosti in za katere bo pooblaščen s strani etažnih lastnikov.
Natančnejše pristojnosti, organizacijo dela, odločanje ter mandat in obveznosti 
članov bodo določene v Dogovoru o oblikovanju in pristojnostih Nadzornega odbora 
ogrevanje Planina.
Skupaj z bivšimi člani Civilne iniciative ogrevanje Planina in s posameznimi an-
gažiranimi etažnimi lastniki iz soseske Planina, ter v dogovoru z Mestno občino 
Kranj, smo pristopili k formiranju skupnega NOOP.
Naselje stanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih stavb, ki se ogrevajo iz tega siste-
ma je razdeljeno na tri stanovanjske kvarte ter javno poslovni kvart kot sledi:
- kvart I: območje Planina 1 (KS Planina/Huje),
- kvart II: območje Planina 2 (KS Bratov Smuk),
- kvart III: območje Planina 3 (KS Primskovo) in
- kvart IV. javne ustanove (OŠ, vrtci, DU Kranj) ter poslovni in poslovno-stanovanjski 
objekti.

NOOP bo sestavljalo 11 članov. Etažni lastniki večstanovanjskih in stanovanjs-
ko-poslovnih stavb bodo imenovali 9 članov, oz. po tri člane iz posameznega kvarta. 
Mestna občina Kranj, kot zastopnica javnih ustanov in poslovnih ter poslovno-stano-
vanjskih objektov, imenuje dva člana.
Člani so praviloma lastniki ali solastniki posameznega dela stavbe, ki se nahaja v 
posameznem kvartu. Pri določanju solastniškega deleža etažnih lastnikov se up-
ošteva ogrevana površina. 

 Nova vročekrvna kotla 7 MV in 10 MV
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novice iz naše krajevne skupnosti
Postopek potrditve kandidatov poteka sočasno s potrditvijo sklepa za ustanovitev 
NOOP na osnovi predhodno predlaganih kandidatov s strani posameznih etažnih 
lastnikov, ki so podali osebno soglasje in izrazili interes za delo v NOOP. Člani bodo 
delovali za korist delovanja ogrevalnega sistema in v interesu etažnih lastnikov 
prostovoljno, kar se jim že v naprej zahvaljujemo.
Glasovanje etažnih lastnikov za ustanovitev ter potrditev članov poteka po priča-
kovanjih. Zelo smo zadovoljni z odzivom etažnih lastnikov, saj smo prejeli več kot 
polovico izpolnjenih glasovnic. Koordinatorje in etažne lastnike, ki podpisanih 
listin še niste predali vljudno prosimo, da čim prej potrebne podpise zberete 
in nam jih posredujete najkasneje do 15. 6. 2022 na naslov: Domplan, d.d., 
Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj, oziroma nam jih posredujte na elektronski 
naslov: ogrevanje.planina@domplan.si
Kot upravnik večine stavb, ki se ogrevajo iz sistema ogrevanja Planina ter kot 
zanesljiv upravitelj sistema se zavedamo, da lahko načrtovane projekte kot so:
- uvajanje obnovljivih virov energije,
- prenova toplovodnega omrežja,
- nadaljevanje obratovanja soproizvodnje,
- priključevanje novih uporabnikov na obstoječi sistem ogrevanja Planina,
- načrtovanje ter izvedba večjih investicijsko vzdrževalnih del, … 
uresničimo le z oblikovanjem nadzornega odbora in s skupnim sodelovanjem. 
Stroški energije na borzah so se že zvišali, zato se bodo v prihodnje tudi stroški 
ogrevanja. Prosimo vas, da s podpisom glasovalne listine omogočite ustanovitev 
NOOP in operativno delo upravnika ogrevalnega sistema; kot solastniki glasujte 
za ustanovitev in potrdite predlagane člane, ki bodo v vašem imenu spremljali in 
nadzorovali delovanje.
Ustanovitev NOOP bo na podlagi vaših pooblastil omogočila nujno potrebne teh-
nične posodobitve ogrevalnega sistema, ter uvedbo alternativnih virov ogrevanja. 
S skupnim delom in pozitivno energijo bo lahko ogrevalni sistem Planina tudi v 
prihodnje zagotavljal zanesljivo in stroškovno ugodno oskrbo s toploto. 

Želimo vam dolgo in toplo poletje!
Domplan, d.d.

Shema toplotne postaje - ekranska slika CNS



14

ob
ra

zi
 n

aš
e 

kr
aj

ev
ne

 s
ku

pn
os

ti
ZORAN SMILJANIĆ - MOJSTER STRIPA

Zoran Smiljanić je Kranjčan in dol-
goletni krajan naše krajevne sk-
upnosti. Je uveljavljeni slovenski 
stripar, ilustrator, karikaturist, ob-
likovalec, scenarist in publicist, ki 
s svojim izjemnim opusom, pron-
icljivostjo in samosvojim slogom 
spada v vrh slovenske striparske 
umetnosti. 
Je eden najplodovitejših in znanih 
striparjev pri nas, z več kot štirimi 
desetletji ustvarjanja in neumorne-
ga študija. Njegova dela so preve-
dena tudi v druge jezike. 

Ali ima vsak strip svojega juna-
ka?
Ja. Ni nujno, da je junak lep, pam-
eten, močan in iznajdljiv beli alfa 
samec, ki bo mimogrede zmlatil 
ali postrelil kup barab in odpeljal 
lepotico. Junak je lahko tudi antiju-
nak, zguba, nesposobnež, invalid, 
imbecil ali pa zavaljena gospodinja 
srednjih let, ki ji je življenje spolzelo 
skozi prste. Junak je lahko klop v 
parku, vreme, letni čas ali svetloba, 
smrkelj iz nosa ali kondom. Upora-
bljen.

Ali misliš, da je dovolj storjeno 
za popularizacijo stripa? 
Ne vem, ali popularizacija sploh 
deluje. Ko sem bil majhen, je strip 
veljal šund literaturo, ki kvari mla-
dino, vendar so ga vsi brali, stari 
in mladi. Danes se je strip prebil v 
šole, knjižnice, postal je del etabli-
rane kulture, a ga le redki vzamejo 
v roke. Stripe so zamenjali pametni 
telefoni. 

Kako torej popularizirati strip? Ni-
mam pojma. Mogoče tako, da ga 
prepovemo? 

Najbrž bi bilo koristno, da bi bil 
tudi v tem biltenu kakšen strip?
Vsekakor bi bilo zanimivo, če bi 
križe in težave našega spalnega 
blokovskega naselja predstavili v 
kakšni kontinuirani stripovski formi. 
Teme se vsiljujejo kar same od sebe: 
medsosedski odnosi, smeti, hrup, 
obsedena pozidava zelenih površin, 
parkiranje, golobi, gajbice ... 

V ponos nam je, da lahko v tem intervjuju krajani spoznate našega nev-
erjetno nadarjenega sokrajana. Vabljeni k prebiranju njegovih stripov, 
ki vas zagotovo ne bodo pustili ravnodušne. 

Most čez Kokro v Stripi Bumerang
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obrazi naše krajevne skupnosti
Zdi se, da lahko vsako zgodbo 
pripovedujemo skozi strip. Ali 
je pripovedovanje v stripu v 
teh časih popularizacije kratkih 
novic najboljši odgovor na pa-
dec bralne pismenosti in vzpon 
stripa?
Res je, vsako zgodbo se da pove-
dati skozi strip in res je, ljudje vse 
manj beremo knjige in vse bolj 
iščemo instantne novice. Tu je strip 
prišel do izraza, saj je hiter, učinko-
vit, ekonomičen, pa še sličice ima. 
Namesto, da berejo 50 strokovnih 
knjig o Plečniku, kolikor jih je pri 
nas izšlo, ljudje raje posegajo po 
stripu o njem. Ali o Cankarju. A strip 
je zgolj izhodišče, osnova za branje 
Cankarja, nič ne more zamenjati 
njegove vrhunske in neprekosljive 
proze, kjer se zrcali vsa lepota in 
neskončne možnosti jezika. Zato 
sem vsekakor za strip, a treba je 
tudi brati knjige.

Kaj je po tvojem bistvo dobrega 
stripa? Ilustracija, vsebina, dialo-
gi ali nekaj vmes?
Risba je pomembna, zgodba in 
dialogi tudi, najpomembnejša pa je 
režija, torej način, na katerega bo 
avtor vse te elemente povezal in 
povedal zgodbo. Isto zgodbo lahko 
poveš na tisoč in en način; z dol-
gočasnim načinom pripovedovanja 
lahko zamočiš najboljšo zgodbo 
na svetu ali pa narediš zanimiv in 
napet kakšen povsem banalen do-
godek, kot je nakup kruha in mleka. 
Vse je odvisno od avtorja stripa, 
ali mu bo uspelo ustvariti pravo 
čarovnijo. To je večni boj, iskanje 
najboljše poti, recepti ne obstajajo. 
Včasih se vse sfiži, včasih pa stvari 
čudežno kliknejo in sedejo skupaj. 
In to je najlepši občutek na svetu.

Tvoji stripi so dokaz, da stri-
pi niso le namenjeni zabavi 
in sprostitvi, ampak tudi izo-
braževanju in tistim zahtevne-
jšim bralcem, ki imajo radi resne-
jše teme. Katere stripe ti najraje 
ustvarjaš?
Take, ki niso namenjeni le zabavi in 
sprostitvi, ampak tudi izobraževan-
ju in zahtevnejšim bralcem, ki imajo 
radi resnejše teme.

Plečnik in pika.
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Zadnji tak veliki projekt, ki si se ga 
lotil z zgodovinarjem dr. Blažem 
Vurnikom ob 150. obletnici rojstva 
našega velikega arhitekta Jožeta 
Plečnika je strip Plečnik in pika. 
Koliko priprave in študija je po-
trebnega, preden se lotiš takšnega 
projekta?
Priprava je bila v rokah Blaža Vurni-
ka, ki je prebral kup knjig in iz tega 
izstisnil zgoščen in natančen sce-
narij. Moj del je bil vse to spraviti v 
podobe, slike. Plečnik je bil eden 
mojih najzahtevnejših projektov, 
saj je praktično vsaka sličica terjala 
svojo referenco, brskanje po doku-
mentaciji, internetu, arhivah, da bi 
dobil pravo informacijo, kako je kaj 
izgledalo. In to je šele začetek, vse te 
reference je bilo treba spraviti v nek 
red, zgodbo, ki bo pitna za bralca. 
Strip sem risal slabo leto, po 10 do 
12 ur na dan, brez praznikov, viken-
dov, dopusta. Morje sem videl šele 
novembra, ko sem strip oddal. Mrzlo 
je bilo.

Kaj trenutno ustvarjaš?
Življenjepis o pesniku in partizanu 
Karlu Destovniku – Kajuhu. Prišel je 
čas za partizane.

Za konec pa še, kako bi v treh 
okvirčkih stripa prikazal bistvo 
tvojega pogleda na prebivanje v 
naši soseski?
Nimam časa narisat, zato se boš 
morala zadovoljiti samo z opisom: 
na prvi sličici bi se ljudje iz naše 
soseske kregali, uveljavljali svoje 
egoistične parcialne interese, ogo-
varjali, smetili po hodnikih in ulicah, 
prdeli z motorji po pešpoteh ter 
nenehno proizvajali neznosne ko-
ličine hrupa. Na drugi bi se - PUUUF! 
- pojavil nek superjunak, recimo, da 
mu je ime Super Smuk. Na tretji bi 
ta Super Smuk z neko čarovnijo (ne 
vem še, kako) pozitivno vplival na 
ljudi, da bi postali sprijazni, sočut-
ni, uvidevni, čisti, tihi, solidarni in bi 
dali javno dobro pred osebno. Tako 
bi bilo življenje v naši soseski kot v 
pravljici. Evo, mala malca!

Foto: osebni arhiv

Naslovnica 

Modri pes - maskota Mestne Knjižnjice 
Kranj - avtor Zoran Smiljanić
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NAŠ DAN V PIŽAMAH

V mesecu decembru je učiteljica za nas pripravila decembrski koledar. 
Vsak dan smo odprli eno vrečko, v kateri se je skrivalo presenečenje. Sredi 
decembra smo odprli vrečko, v njej pa je bil listek, na katerem je pisalo, da 
bomo imeli dan v pižamah. To je bil moj najljubši dan. Cel dan v šoli smo 
bili v pižamah, tudi učiteljica Irena je bila v pižami. Malo me je bilo sram, saj 
smo morali v pižamah oditi tudi v jedilnico po malico. Seveda smo se tudi 
slikali. V tem dnevu smo vsi res uživali.

EMA SAVIĆ, 5. C

POHOD Z BABICAMI IN DEDKI

V okviru Zdrave šole smo izvedli po-
hod z babicami in dedki. V četrtek, 14. 
10., smo se ob 16.30 dobili pred šolo 
in se odpravili na sprehod po Kanjonu 
reke Kokre z dvema postankoma. Med 
prvim postankom smo se raztegnili, 
med drugim pa smo se igrali športne 
igre. 
Nato smo se vrnili nazaj do šole, se 
poslovili in odpravili vsak svojo pot.
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ČISTILNA AKCIJA

V sodelovanju s krajevno skupnostjo Bratov Smuk smo se udeležili tradicio-
nalne čistilne akcije OČISTIMO KRANJ. V soboto, 26. 3. 2022, smo se pros-
tovoljci – učiteljice, starši ter učenci od prvega do devetega razreda zbrali 
pred glavnim vhodom, kjer smo si razdelili zaščitno opremo, vrečke, malico 
ter nagrado. Čistili smo v okolici šole, kjer smo pobrali ogromno stvari ter s 
tem pripomogli k čistejšemu okolju. 

Skupinska slika udeležencev čistilne akcije

NOČ RAZISKOVANJA
V četrtek, 31. 3., so se učenci od 2. 
do 5. razreda udeležili noči razis-
kovanja, ki je potekala na naši šoli. 
Svoje spretnosti, sposobnosti, znanje 
ter radovednost so preizkušali na 
štirih postojankah: tipanje, globinski 
vid, gorenje in izdelava vazelina. Vsi 
smo zelo uživali ter se naučili veliko 
novega.

PLANINSKI KROŽEK
V letošnjem šolskem letu smo s 
planinskim krožkom šli že na pet 
izletov, čaka pa nas še tridnevni 
tabor v Tolminu. Bili smo na bližnjem 
Jakobu, šli po čudoviti poti nad reko 
Savo od Nakla do Kranja, obiskali 
Jamnik na nočnem pohodu z lučka-
mi, skupaj z ostalimi gorenjskimi 
šolami smo šli pogledat razgled 
na morje z Volnika in se z vlakom 
zapeljali do Završnice. Na izletih se 
imamo super, saj niso preveč napor-
ni, lahko se nam pridruži še kdo, da 
bo še bolj zabavno!
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BERTA GOLOB OBIŠČE NAŠO ŠOLO

Ob svetovnem dnevu knjige smo za učence od 5. do 9. razreda na šoli orga-
nizirali NOČ KNJIGE z naslovom Znani Kranjčani nekoč in danes – Portret 
Berte Golob. Obiskala nas je pisateljica Berta Golob. Z njo smo se družili v 
knjižnici. Njeno pripovedovanje, spomini in izkušnje so nas resnično na-
vdušile. Gospa je izjemna pisateljica z bogatim besednim zakladom.  
Z delom smo nato nadaljevali v skupinah po delavnicah z branjem njenih 
zgodb, literarno delavnico, likovno delavnico … Obudili smo tudi spomin na 
mlečno kašo, za katero je gospa Berta rekla, da ji je v življenju prinesla kaj 
malo veselja. Nam pa so jo skuhali učenci izbirnega predmeta in zelo nam je 
teknila. 

Še nekaj vtisov učencev ob srečanju z gospo Berto Golob:

1. Današnji večer z g. Berto Golob je bil nepozaben. Njeno pripovedovanje, 
spomini in izkušnje so me resnično navdušile. Zelo se me je dotaknila pri-
poved o vojni, ki jo je pisateljica doživela. Spoznala sem, da vojna človeka 
spremeni.  
 
2. Nisem pričakovala, da se bo pogovor z gospo Berto razvil v tako različne 
teme. Razkrila nam je, kako so živeli v tistih časih, kako je poučevala, še 
vedno se naježi, ko začne govoriti o vojni, ki jo je kot otrok doživela. 
Všeč pa mi je bila tudi malica – kaša s suhimi slivami. 
 
3. Današnji večer se mi je zdel zanimiv. Pisateljica je govorila o svojem 
otroštvu in o vojni, ki jo je kot otrok doživela. Zaželela nam je srečno otroštvo 
in da moramo biti veseli, da imamo družino, obleke, hrano in varnost. 
Zdi se mi, da je imelo pisateljičino pripovedovanje velik pomen. Poskušala 
nam je pojasniti, naj življenje živimo skromno a v vsej polnosti. Pomembno 
se mi je zdelo, da po njenih besedah ocene niso tako pomembne, jaz pa 
imam pred ocenami in ocenjevanjem kar velik strah. Njeno otroštvo se mi 
je zdelo zanimivo, a na trenutke žalostno. Presenetila me je zgodba o bom-
bardiranju in glasnih alarmih. Všeč mi je pisateljičin optimističen pogled na 
življenje. To srečanje si bom zapomnila.  
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PROSTOVOLJSTVO

Pri prostovoljcih sem prvo leto. Že dolgo sem si želela biti prostovoljka in 
sem vesela, da sem zdaj pri njih. Všeč mi je, da lahko pomagamo ljudem z 
majhnimi stvarmi. Sodelovala sem pri pisanju lepih misli in izdelovanju ptičjih 
krmilnic. S sošolkami in sošolcem smo bili tudi pobudniki humanitarne akcije 
zbiranja stvari za begunce iz Ukrajine. Želim si še veliko takih »akcij«.
ASHA VIDOVIĆ, 6. A

S prostovoljci se dobivamo na 14 dni, vsak torek. Pri prostovoljcih smo že 
velikokrat pomagali ljudem in zemlji, npr. zbirali smo papir, očistili Kranj, da v 
njem ne bo več toliko smeti. Najbolj mi je bilo zanimivo, ko smo zbirali papir.  
K prostovoljcem sem se vpisala, ker rada pomagam. Izdelali smo tudi ptičje 
hišice in tako poskrbeli za ptice.
BRINA KALAN, 6. A

Pri prostovoljcih smo letos naredili veliko dobrih stvari za vse in še veliko jih 
nameravamo. Najbolj se mi je v spomin vtisnil dogodek, ko smo v Domžalah 
obiskali otroke s posebnimi potrebami in jim darovali stvari. Prostovoljka sem 
postala, ker rada pomagam drugim in mi je mar, tudi za druge  in ne samo 
zase.
Da postaneš prostovoljec oz. prostovoljka, ti zelo svetujem, ker je odličen 
občutek pomagati drugim in biti tam, ko te nekdo potrebuje.
EMA PODLIPNY, 7. A

MOJ KRAJ

Moj kraj je Kranj,
to je mesto mojih sanj,
je kraj, v katerem živim
in kjer prijatelje dobim.

Kraj je zelo zelen,
ima dišeče rože,
je precej lep in urejen,
ima kanjon in rove.
Kraj je imel tudi slabe dogodke,
kot na primer gorenje trgovine.
Mislil sem, da bo to njegov konec,
a na srečo so požar pogasili.

Moj kraj mi je najbolj všeč,
to naj vsak izve,
če bi ga kdaj zapustil,
bi mi otrpnilo srce.

MATEJ STOJANOSKI, 7. C

PESEM O DOMAČEM KRAJU

Kranj je zelo razigran,
s soncem in gorami obdan,
jaz pa mu vsako jutro
z veseljem rečem: »Dober dan!«

Ko odpravim se v Kranj,
se sprehodim mimo cerkve Sv. Kancijan,
tudi Plečnikova umetnina
na vrhu Rožnovenskega klanca
mi misliti da.

Kranj poln je čudovitih stvari,
zato v njem uživam kot Prešeren svoje dni.
Na Kranj ponosen sem zelo,
ker tukaj počutim se lepo.

Če odšel bi daleč stran,
počutil bi se izdan.
Zato ti obljubim, moj rojstni kraj,
ostal bom tukaj, zame si raj!

ALEŠ MEDVED, 7. C
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USTVARJAMO IN SE BOGATIMO OB IGRI 
 
Abecedno besedilo 

Ana bere celjski časopis. Danes električni fičo grozno hiti iz javne kn-
jižnice. Lesen model nune Otelije pravkar razkrit s številnimi težavami. 
Užaljeni verniki zelo žalostni. 
Ana Lunar, Sara Planinšek, 8. A 
 
Iz besede RAD tvori nove besede in napiši smiselne povedi (zgodbo). 
Na radiu se je predvajal kviz z naslovom Radodarnost. Tako se je 
imenoval, ker je šla nagrada za revne in radovedne otroke. Hotela sem 
sodelovati, zato sem vzela svinčnik, radirko, radensko. Peljala sem se 
mimo gradu, parade in opazila sem celo kradljivca, ki je s tržnice ukradel 
orado. Srbela me je brada, zato sem bila nepozorna in zaletela sem se v 
radar, ki se je skrival za ogrado. Prestrašila sem se in se odpeljala v na-
jbližjo trgovino s pohištvom. Tam sem se ulegla na najbližji pograd. Zaradi 
njegove udobnosti me je prevzela radost. Udobnost in toplota radiatorjev je 
bila tako prijetna, da sem pozabila na kviz.  
Nina, Lana, Trina, 8. A 
 
P – ZGODBA 

Poletne počitnice 
Polde, Petra pa Pavel pri postojnski postaji pozorno poslušajo poročilo. 
Pričakujejo ploho. Prijatelji prizadeto potihnejo. Po premisleku pojdejo po 
potovalko. Pojdejo proti Ptuju. Pohajkujejo po ptujskih poljih, planotah pa 
prostranstvih. Pa pride ploha. Prijatelji panično poiščejo pomoč. Prosijo 
prijazno ptujsko perico. Pred peričino pečjo pojejo pesmi pa počakajo 
ploho. Po plohi pojdejo po pico pa pijačo. Pojedo, popijejo pa pojdejo 
proti Postojni. Pavel po poti proti Postojni pade po pločniku. Poškodo-
van poskuša pešačiti. Po potepu pripovedujejo pestre ptujske prigode. 
Pohod ponovijo pomladi. Povabijo Poldko. Poldka predlaga potovanje 
po Primorskem. Prijatelji prikimajo. Pojdejo proti Primorski. Poskusijo 
primorske pojedine. Po popotovanju po Primorski pa pošteno počivajo.                                                                                                                     
Julija Rakar, 7. A 

S – ZGODBA 
Sosed Simon skupaj s sosedo sestavlja sestavljanko. Skupaj sta se sme-
jala. Sestavila sta sestavljanko, skupaj sta se sprehodila. Spoznala sta Si-
mono, Suzano, Suzaninega sina Srečkota. Sledili so sladoledarju Stojanu s 
sladkim  sivkinim sladoledom. Spoprijateljili so se s samimi srečnimi Slo-
vaki, Srbi, seveda s Slovenci. Spoznali so sodobni svet. Skupaj so srečno 
sobivali.  
Laura Burgar, Ela Kolar, 7. B 
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KRANJ

Zjutraj okno odprem,
se v jasno nebo zazrem.
Nikoli Kranja ne bom zapustila,
saj tukaj sem se rodila.

Če bi kdaj odšla v drugo deželo,
srce mi bi več ne pelo.
Bila bi nesrečna in nikoli več zares srečna.
Zjutraj bi se v temnih oblakih zbudila,
temne misli bi dobila.

Saj tukaj v Kranju je moj dom,
dom, ki nikoli ne bi ga zapustila,
tudi če bi ura zadnjo minuto odbila
in celo mesto senca bi prekrila.

Tu so moji spomini
iz otroštva in mladosti.
Tukaj bom ostala
in za večno tukaj bom zaspala.

EMA PODLIPNY, 7. A 

KRANJ

Kranj ni prav zelo poznan,
a vseeno rad ga imam,
v njem sem se rodil,
in upam, da ga ne bom nikoli zapustil.

Kranj mi vedno v srcu bo,
tudi, ko mi bo težko.
Če zapustiti mi ga treba bo,
mi srce bo hladno.

Kranj najlepše mesto je,
tudi, če malokdo strinja se.
Naši barvi sta bela in rdeča,
mestu Kranju ta pesem se posveča.

Imamo vse, kar potrebujemo,
zato Kranj obožujemo.
Živeti v Kranju je najbolje,
in to ve že vse vesolje.

MAKS GOLI, 7. C

MOJ DOM

Moj domači kraj
je kot pravi raj.
Tam je nešteto lepot,
da kar ne moreš prešteti vsot.

Lahko govorimo o gorah,
kjer sonce vzide že ob jutranjih zorah.
Ali o gozdovih,
kjer najdeš veliko idej novih.

Reke so le velike vednosti,
a so velike vrednosti.
Najbolj mi je všeč poleti,
kjer ptice začnejo peti.

Oh, kako slabo bi se počutila,
če bi ta kraj zapustila.

ELA KOLAR, 7. B

JOŠTU

Ko iz Kranja se vzpenjaš,
v vsej svoji lepoti žariš,
prekrasen je tvoj gorski zrak,
zakaj ne morem ga vdahniti vsak dan?

Ko tam negibno stojiš,
z zlatim soncem obsijan,
na sprehod po svojih poteh
vabiš nas vsak dan.

LANA MITRAŠINOVIĆ, 9. A
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JOŠTU

Ko iz Kranja se vzpenjaš,
v vsej svoji lepoti žariš,
prekrasen je tvoj gorski zrak,
zakaj ne morem ga vdahniti vsak dan?

Ko tam negibno stojiš,
z zlatim soncem obsijan,
na sprehod po svojih poteh
vabiš nas vsak dan.

LANA MITRAŠINOVIĆ, 9. A

MOJE MESTO KRANJ

Kranj je mesto moje,
sem rojena Kranjčanka,
čeprav sem sprva živela na vasi,
se sedaj v mestu počutim zares doma.

Moj kraj je pravi mali raj,
ne premajhen,
ne prevelik,
vse je na dosegu rok,
ponuja mi trgovine, igrišča, lokale,
skratka vse, kar pač rabi današnji otrok.

Razgled je res lep,
kamorkoli se obrneš, vidiš krasen gorski svet.
Ko si mir in tišino zaželiš,
greš v gozd in si pravljico tam narediš.

Ko bom nekoč svoj Kranj zapustila,
s sabo bom lepe spomine vzela in bom vese-
la,
da sem tukaj živela.
Vendar velik je ta svet in nikoli ne veš, 
kam te srce vodi živet.

NIKITA JULIJA RAVNIK DOLENC, 7. B

MOJE MESTO KRANJ

Kranj na zahodu leži,
cel svet se okoli njega vrti.
Če bi ga moral zapustiti
ter se drugam preseliti,
nikoli več ne bi bil srečen
in vedno bi bil samo tečen.

Zelo rad imam ta kraj,
zato se v njem počutim,
kot da je to nebeški raj.
Tu počutiš se kot v raju,
ki ga ne bi dal niti kralju.

Bogu se lahko zahvalim,
Da je Kranj ustvaril
in ga nam podaril.

NIK ZENJILOVSKI, 7. B

PRIJATELJI ZMOREMO VSE
V telovadnici šole je 11. maja 2022 potekala prireditev z naslovom “Prijatel-
ji zmoremo vse” na kateri so s pesmijo, plesom in igro nastopili učenci in 
učenke osnovne šole. Otvorili so tudi novo učilnico na prostem na igrišču 
šole. Telovadnica je bila polna do zadnjega kotička in prireditev je lepo 
uspela.
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SEMAFOR REŠEVANJA VAŠIH POBUD IN PREDLOGOV

Realizirane pobude in predlogi
1. Ureditev odjemnih mest za odpadke na dveh lok-
acijah;
2. Zasaditev cvetličnih korit na javnih poteh in pred 
šolo;
3. Postavitev dodatnega zabojnika Humane na ob-
močju garaže C; 
4. Postavitev zaščitne in lovilne mreže na igrišču 
Jojo park;

Lovilna mreža je postavl-
jena z namenom, da 
prepreči let žoge na 
intervencijsko pot in v 
atrije stanovanj ob poti. V 
kratkem bo tudi očiščena 
talna površina košark-
arskega igrišča in sanirana 
poslikava ob igrišču. 

5. Ureditev parkirnih mest za invalide
Mestna občina Kranj je že pristopila k 
realizaciji naših predlogov, ki so bili po-
drobneje predstavljeni v prejšnji številki 
biltena. Nekatera opravila je Komunala 
Kranj že izvedla (namestitev ustreznih 
prometnih znakov), preostala pa bodo 
izvedena do poletja oz. v mesecu juni-
ju, med njimi tudi označitev dodatnih 
parkirnih mest na območju garaže B 
in pred prostori Društva paraplegikov 
Gorenjske ter odstranitev polovice 
parkirnih mest za invalide na območju 
lekarne in pošte.

6. Obrez javorja nasproti vhoda Tuga Vidmarja 9.
7. Montaža defibrilatorja na terasi balinarskega kluba;
8. Prepleskanje žaljivih grafitov v podhodu pod Cesto Jaka Platiše.

Žal so se je le nekaj dni po sveže     
prepleskanem podhodu na stenah 
ponovno pojavili zelo žaljivi napisi. 
Žalostno. 
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predlogi in pobude naših krajanov
Pobude in predlogi v reševanju
(pobude so bile že posredovane pristojnim službam 
ali so že v reševanju)

1. Ureditev prometne signalizacije na Cesti talcev;

2. Obrez nasada brez na ulici Rudija Papeža;

3. Obrez dreves na Tuga Vidmarja ob šoli pri izhodu 
iz podhoda - veje zakrivajo svetilke, zaradi česar je 
osvetlitev ulice slaba;

4. Obrez breze ob vhodu v klet na Ulici Rudija Papeža 30;

5. Odstranitev in nadomestna zasaditev lipovca na Likozarjevi ulici, ki 
ga je napadla navadna cepilistka;

6. Nadomestna zasaditev drevesa na Rudija Šelige na zelenici pred 
prehodom za pešče na uvozu v parkirišče garaže B; 

7. Zasaditev drevesa ob novi kolesarski klopci, nasproti centra AVE;

8. Ponovno popravilo in postavitev oglasne deske;

9. Postavitev dodatne klopi na otroškem igrišču na območju garaže A - 
predvidoma v 2023;

10. Postavitev dodatne klopi in zasaditev drevesa na zelenici za 
vhodom v Tuga Vidmarja 10 - predvidoma jeseni 2022;

11. Problematika podgan pred vhodom Lojzeta Hrovata 9;

12. košnja zelenic na območju garaže A - potreben dogovor z etažnimi 
lastniki, košnja predvidoma v drugi polovici junija.

13. Ureditev prometne signalizacije na Cesti talcev;

14. Popravilo gugalnice na otroškem igrišču za garažo A.

V realizaciji so tudi projekti po novem odloku Mestne občine Kranj o kriteri-
jih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti. Na podlagi odloka je Svet 
KS avgusta 2021 sprejel sezam željenih investicij za realizacijo v letu 2022. 
Njihova realizacija bo po spodnjem vrstem redu do porabe sredstev:
- Namestitev zaščitne ograje nad garažama B in C;
- Zamenjava dotrajane signalizacije in luči v garažah B in C;
- Namestitev plošč pod klopcami;
- Obnova črt in košev na igrišču A;
- Obnova talnih označb parkirišč. 
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Od otvoritve Centra trajnostne mobilnosti je minilo dobro leto, v tem času 
pa nam je ustrezno uspelo uskladiti delovne procese, v prihodnje pa že načr-
tujemo različne aktivnosti, ki bodo zanimive za vse.  
Lahko rečemo, da je z letošnjo pomladjo center zaživel v polni podobi, pred-
stavili pa smo tudi nekatere novosti. Z začetkom kolesarske sezone beleži-
mo zelo veliko povpraševanje po servisu koles in e-skirojev, popularnost 
obeh pa se v Kranju veča in leta v leto. Za servis se je stranki potrebno prej 
naročiti in si rezervirati termin, to pa lahko storijo osebno v centru ali preko 
telefonskega klica. V prihodnosti nameravamo kolesa in e-skiroje, seveda še 
funkcionalne, tudi odkupovati in jih kot rabljene prodati za nadaljnjo uporabo. 
Največja novost, ki bo služila predvsem uporabnikom sistema KRsKolesom 
pa je prevzem vzdrževanja javnih koles na območju Gorenjske s strani 
naše servisne službe. S tem korakom želimo še bolj poskrbeti za stanje 
koles, da bodo kar se da v optimalnem stanju za prijetno vožnjo, kar bo pri-
pomoglo k sami uporabniški izkušnji. V centru obiskovalci, na sedaj že lepo 
založenih policah lahko izbirajo med ponudbo dodatne kolesarke opreme in 
opreme za e-skiroje. 

V mesecu maju smo med drugim gostili že dva večja obiska. 11. maja so 
nas v okviru evropskega projekta Zeleni sijaj obiskali dijaki BC Naklo. 
Slednjim se je pridružilo še nekaj zamejskih vrstnikov iz Slovenske gimnazije 
v Celovcu in Znanstvenim licejem Franceta Prešerna iz Trsta. Eden od ciljev 
omenjenega projekta je bila tudi trajnostna mobilnost. Tako so v sklopu tega, 
obiskali center na Planini, kjer smo jim predstavili naše delo, poslanstvo in 
vizijo. Dijaki so v nadaljevanju preizkusili vožnjo z javnimi kolesi, ki sestavl-
jajo kolesarsko mrežo KRsKolesom. Namen preizkusa je bil spoznanje, da 
lahko marsikateri opravek napravijo s kolesom, ne nujno s svojim ampak kar 
s izposojenim. Največje navdušenje je požel električni avtomobil Audi e-tron 
GT, ki so ga pripeljali iz avto hiše Vrtač. Ves čas trajanja projekta so se pre-
mikali na trajnostni način. Na terensko delo so se odpravili peš,  po mestu so 
se vozili z navadnim in električnim kolesom, z električnim avtom, preizkusili 
so rikšo, Kranjvaj in seveda tudi vlak ter mestni avtobus. Ker je njihov dan 
minil v znamenju trajnostnega potovanja, namreč do Kranja so pripotovali z 
avtobusom se po mestu in do CTMja sprehodili, pri nas preizkusili še ostale 
načine trajnostne mobilnosti (KRsKolesom, e-tricikelj, e-avtomobil in Kran-
vaj), ter dan zaključili v Ljubljani kamor so se peljali z vlakom, so pri nas 
prejeli certifikate o preizkusi trajnostnih načinov mobilnosti. V petek 20. maja 
smo prejeli tudi obisk župana občine Postojna in njihovih predstavnikov ter 
podžupana Mestne občine Kranj. Namen obiska je bil ogled in predstavitev 
našega centra gostom iz Postojne, kjer bo že letos nastal tamkajšnji Center 
trajnostne mobilnosti.
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organizacije naše krajevne skupnosti
Iz meseca v mesec tako beležimo povečanje obiska centra, kjer se vedno 
bolj vključujemo v lokalno okolje z raznimi aktivnostmi, dogodki in delavnica-
mi. V prihodnosti tako nameravamo na mesečni ravni izpeljati t.i. Zelenega 
sejma, kamor želimo povabiti tudi druge deležnike. 
Ideja sejma je 1x mesečno organizirati dogodek oz. sejem, kamor bodo 
krajani lahko prinesli odvečen kolesarski material ali le tega zamenjali oben-
em pa jim ponuja možnost srečevanja z ostalo ponudbo/izdelki/storitvami ki 
jih ponuja Kranj oz. Gorenjska in imajo neko povezavo s trajnostjo. Zraven 
želimo povabili tudi podjetja, ki delujejo v smeri trajnosti oz. njihov poslovni 
model vsebuje trajnostne elemente. Omenjeni dogodek bi imel velik pro-
mocijski in trženjski potencial, saj bo njegova izvedba v neposredni bližini 
blokovskega naselja, kjer domuje okoli 12.000 prebivalcev. Dogodek se bo 
promoviral na naših profilih, pričakujemo jo tudi s strani Mestne občine Kranj 
in VisitKranj.
Za vse informacije o novostih in dejavnostih Centra trajnostne mobil-
nosti ter servisa, vas zopet vabimo, da nam sledite na našem družbenih 
profilih Facebook in instagram. 
Fotoutrinki naših aktivnosti:
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Mestni prevoz za starejše in invalide od 1. junija brezplačno z 
rdečo kartico

Od 1. junija 2022 dalje lahko upokojenci, osebe, starejše od 65 let, 
invalidi in vojni veterani, ki imajo brezplačno vozovnico za javni prom-
et na območju Slovenije, brezplačno uporabljajo tudi mestni promet v 
Kranju, na Jesenicah, v Kopru in v Novem mestu. 

Vsem upokojencem, osebam starejšim od 65 let, invalidom, imetnikom ev-
ropske kartice ugodnosti za invalide in vojnim veteranom, ki že imajo rdečo 
kartico oziroma kartico IJPP (integriran javni potniški promet, op. p.) in 
vozovnico za območje Slovenije, se bo nova vozovnica za mestne promete 
zapisala na kartico avtomatsko ob prvi vožnji z medkrajevnim prevozom ali 
mestnim prevozom. Potnik naj za zanesljiv zapis drži kartico na terminalu 
od tri do pet sekund, so opozorili pri podjetju Arriva Slovenija, ki na območju 
Mestne občine Kranj izvaja mestni promet.

Vsi upravičenci, ki doslej še niso 
uveljavljali pravice do vozovnice 
za območje Slovenije, pa lahko na 
enem od prodajnih mest oddajo 
vlogo za brezplačno vozovnico (pri 
tem se morajo izkazati z osebnim 
dokumentom) ter tako prejmejo 
kartico in vozovnici za območje 
Slovenije in za vključene mestne 
prevoze. Cena rdeče IJPP kartice 
sicer znaša tri evre.Rdeča IJPP kartica

PROSTOFER NA VOLJO TUDI V KRANJU
V Kranju v okviru projekta Prostofer 
deluje brezplačna telefonska števil-
ka 080 10 10, ki zagotavlja brez-
plačen prevoz starejšim in invalidom 
s pomočjo voznikov prostovoljcev in 
e-vozila, ki ga je zagotovila Mestna 
občina Kranj.

Prostofer je brezplačen prevoz npr. do zdravstvenega doma, lekarne ali 
dnevnega centra za starejše, ki namenjen občanom in občankam nad 65 
let, mlajšim upokojencem in invalidom, ki ne vozijo sami, imajo slabše pove-
zave z javnim prevozom, so prejemniki socialne pomoči, imajo nizke poko-
jnine in nimajo sorodnikov, ki bi jim nudili prevoz. 
Prevoze je potrebno naročiti vsaj tri dni pred želeno storitvijo na brez-
plačni številki 080 10 10. Prevozi se Izvajajo vsak delovnik med 7. in 
18. uro.
Prevoze izvaja 7 prostovoljcev. Mestna občina Kranj zbira prijave za do-
datne voznike prostovoljce na telefonski številki 04 23 73 371.
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koristne inform
acije

Zakaj postati član Društva upokojencev Kranj

Kranjsko društvo upokojencev trenutno šteje 1250 članov. Ob 17.000 
upokojencih na območju mestne občine si želijo več članstva.

»Kot predsednik Društva upokojencev Kranj bi vas rad seznanil z nekaterimi 
aktivnostmi s katerimi se lahko ukvarjajo člani društva« pravi Marjan Mi-
helčič. „Sprašujem se, kaj počnejo upokojenci, ki niso včlanjeni v društvo? 
Upokojenci moramo v prvi vrsti sami poskrbeti za svoje zdravje ter fizično in 
duševno kondicijo, kar pa nam neaktivno delovanje ne omogoča.«

V okviru društva deluje več komisij oz. področij in vsak posameznik se sam 
odloči, česa bi se udeleževal. Med komisijami je najštevilčnejša na področju 
športa, rekreacije in gibalne kulture. V tem okviru trenutno deluje 11 sekcij: 
planinsko-pohodniška, kolesarska, balinarska, kegljaška, kegljaška s kroglo 
na vrvici, namiznoteniška, prstomet, plavalna, teniška, zimski športi in sekci-
ja za dvoransko vadbo in fitnes. Pa tudi turistični in kopalni izleti ter letovanja 
ne manjkajo.
Članice in člani se ukvarjajo tudi s socialno dejavnostjo. Vključeni so v 
projekt Zveze društev upokojencev Slovenije “Starejši za boljšo kakovost 
življenja doma” in iščemo prostovoljke, ki bi se ukvarjale s tem programom.  
Upokojenke, ki rade vezejo, pletejo, kvačkajo, izdelujejo nakit in druga ročna 
dela, se srečujejo v Sekciji za ročna dela. Pridružite se jim pri njihovem ust-
varjanju. Mešani pevski zbor „Petra Liparja“  vabi vse ljubitelje zborovskega 
petja, da se vključijo, saj dobrih glasov ni nikoli preveč.
Za razgibavanje sivih celic v društvu skrbi Univerza za tretje življenjsko 
obdobje in članom ponuja učenje tujih jezikov in umetnostne zgodovine. 
Nadarjeni za slikanje uživajo v likovnem ustvarjanju. V mesecu avgustu  bo 
objavljen razpis za študijsko leto 2022-2023 in vabimo vas, da se vključite v  
študijske programe društvene tretje univerze.
»Glede na vse našteto članom društva ne more biti dolgčas. Nasprotno, lah-
ko opravičeno tarnajo, da nimajo prostega časa,« strne prednosti društvenih 
aktivnosti Marjan Mihelčič.

Vse podrobnosti o delovanju društva so v publikaciji Informacije oziroma jih 
bodoči člani prejmejo ob obisku društvene pisarne v času uradnih ur.

Naslov: DU Kranj, Tomšičeva ulica 4, 4000 Kranj
Uradne ure: vsak ponedeljek in sredo od 8 00 do 12.00 ure
Telefon: (04) 236 18 70
Mobitel: 031 335 141
E-pošta: du.kranj@gmail.com.
Spletna stran: http://www.drustvoupokojencev-kranj.si/
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DOŽIVITE NOVO RAVEN ŽIVLJENJA!
                                                                   

VABILO

Prijazno vabljeni na brezplačno  strokovno predavanje o izjemnih naravnih 
izdelkih, ki podpirajo novo raven življenja in so učinkovita podpora organizmu 
pri zdravljenju vseh vrst bolezni. Predstavitev novosti in izjemno strokovno 
predavanje zdravnice vas bodo navdušili, sledilo pa bo tudi manjše pre-
senečenje. 

       Kranj,  torek 14. 6. 2022 ob 18.00 v prostorih KS bratov Smuk, 
Likozarjeva ulica 29, Kranj.
                                               

Mesta so omejena, zato se obvezno prijavite čim prej na info@energetix.si 
ali na tel. št. 041 676 600. Predavateljica je primarij mag. Vida Stržinar, 
doktorica medicine, specialistka onkologije in kirurginja. 

Tema predavanja je namenjena naravnemu samozdravljenju telesa z 
moderno celično terapijo, ki na telo deluje celostno, svoje telo reviltalizirate 
v temeljih-v vsaki celici. S tem ga ohranjate zdravega in vitalnega in zato 
velja za eno najučinkovitejših metod zdravljenja na mnogih področjih! Vljudno 
vabljeni!

           » Ni greh ne vedeti, greh je vztrajati v nevednosti«                            

Trobenta
Sodnik: ‘’Je res, da ste sosedu v 
okno vrgli velik kamen?’’ 
Obtoženi: “Res je, toda moram vam 
povedati, gospod sodnik, da je bilo 
sosedovo igranje na trobento res 
nevzdržno!” 
Sodnik: “Pa obžalujete svoje dejan-
je?” 
Obtoženi: “Seveda, saj se je skozi 
razbito okno trobenta še bolj slišala!”

VICOTEKA
Snežni plaz

Štajerca in Gorenca je zasul snežni 
plaz. Ko sta že skoraj konec vzela, 
zaslišita kopanje po snegu in sopi-
hanje. Odkoplje ju pes bernardinec, 
s sodčkom ruma za vratom. 
Gorenc: “No evo, naju je pa 
tanartabolš človeku prjatu rešu, 
ejga,...”
Štajerc: “Ja, pa kaki lepi pes ga je 
prineso...”
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Štorklje
Oče štorklja in sinko štorklja sedita v 
gnezdu.Sinko joče in stari ga skuša 
pomiriti: “Ne joči, dragi moj. Mamica se bo 
kmalu vrnila, ljudem nosi otroke in jih dela 
srečne.” Naslednji dan sta v gnezdu mama 
štorklja in sinko štorklja. Mali spet joče in 
mama ga boža: “Ne joči, mali moj. Oči bo 
kmalu nazaj, zdaj prinaša veselje novim 
mamam in očetom.” Nekaj dni pozneje sta 
obupana oče storklja in mama štorklja. 
Sinka ni nikjer. Nekoliko pred zoro se le 
vrne in vsa pretresena ga vprašata, kje je 
bil. Mali se smehlja: “V študentskih domov-
ih, na smrt sem jih prestrašil!”

Vesele praznike

Sosed pride k sosedu voščit 
vesele praznike. Na vratih 
reče: ''Spoštovani sosed, želim 
vam vse tisto, kar vi želite 
meni.'' Sosed zaloputne z vrati 
in reče: ''Da vas ni sram!''



LEPO VABLJENI!


