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Krajankam in krajanom voščimo  
vesele velikonočne praznike.
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JANEZ KERN,  
PREDSEDNIK KO RK PRIMSKOVO  

Krvodajalstvo pomeni prostovoljno daro-
vanje dela sebe, torej lastne krvi. Samo-
odločitev – darovati svojo kri v huma-
nitarne namene – predstavlja najvišjo 
stopnjo človekoljubnosti. Zavest poma-
gati neznanemu človeku vrniti zdravje 
ali celo življenje je dejanje vredno najvi-
šje zahvale vsakomur, ki se tako odloča. 
Prostovoljno darovanje krvi ima vses-
plošno najvišje družbeno priznanje. Vso 
čast in spoštovanje naj uživa vsak daro-
valec, še posebej tisti, ki svojo človekolju-
bno zavest izražajo redno vsakoletno, in 
to več desetkratno.
Kri lahko daruje vsak zdrav, starejši od 
18 let, moški ali ženska. Ženska največ 
dvakrat letno, moški celo trikrat, seve-
da če to dopušča zdravje.
Kri je v določenih primerih nenadomes-
tljivo zdravilo. Mnogokatere bolezni ali 
nesreče se lahko rešujejo le z nadomesti-
lom ustrezne krvi. Vemo, da se kri med 
seboj razvršča v več različnih tipov in nji-
hova uporaba je mogoča samo na osnovi 
medicinskih znanj in ugotovitev. Prav iz 
teh razlogov, da se pridobi čim širši krog 
različnih tipov krvi, je treba vabiti h krvo-
dajalskim akcijam čim več darovalcev. 
Drugi razlog za želeno množičnost ude-
ležbe pa je naravna zakonitost staranja. 
Moški lahko daruje kri do svojega 65. leta, 
ženske do 60. leta starosti, seveda če to 
dopuščata zdravje in počutje.
Omenjena naravna zakonitost sama po 
sebi terja, da se v prostovoljno krvoda-
jalstvo neprestano vključujejo tudi mla-
di, le tako bo gledano dolgoročno zago-
tovljeno stalno dobivanje prepotrebne 
krvi, namenjene zdravstvu.
Krajevna organizacija Rdečega križa 
(KO RK) na Primskovem tako kot povsod 

v Sloveniji apelira in prosi še posebej 
mlade, da prostovoljno iz človekoljub-
nih nagibov pristopate k organiziranim 
krvodajalskim akcijam. KO RK vsako 
leto in tako tudi letos v Domu krajanov 
na Primskovem organizira krvodajal-
sko akcijo. Letos bo v torek, 21. junija, od 
7. do 13. ure. S terensko akcijo skušamo 
odvzemno mesto približati krvodajal-
cem, da je pristop čim manj zapleten 
oziroma enostaven. Dan odvzema krvi 
je po zakonu dela prost dan. Vabim 
vas k udeležbi, saj vam pristop omogo-

ča srečanje z zdravnikom, ki vam bo z 
ustreznim mnenjem dovolil ali zavrnil 
odvzem. Odvzem krvi je neboleč in krat-
kotrajen, ne nazadnje pa vam nudi tudi 
primerno druženje. Vsak vaš pristop se 
registrira, še posebej pa odvzem krvi. 
Vodi se evidenca in po določenem proto-
kolu ste dobitnik ustreznega priznanja 
krvodajalca-prostovoljca. Vsak odvzem 
se registrira v vaši izkaznici krvodajal-
ca, zaželeno je, da jo imate s seboj. Pro-
stovoljci, ki prihajajo prvič na odvzem, 
pa jo dobijo na odvzemnem mestu.
Predvsem vam, mladim, ki mogoče nis-
te dovolj obveščeni oziroma seznanjeni, 
želim izraziti še eno vabilo. KO RK na 
Primskovem vsako leto organizira izlet, 
namenjen prav vam, krvodajalcem-pro-
stovoljcem. Izlet je namenjen druženju 
in medsebojnem spoznanju. Letos bo 
izlet zadnjo soboto v maju, vse ostale 
informacije vam bodo na razpolago pri 
vašem poverjeniku RK. Želimo si, da se 
izleta udeležite v čim večjem številu.

Povabilo mladim
Krajevna organizacija Rdečega križa na Primskovem tako kot povsod v Sloveniji 
apelira in prosi še posebej mlade, da prostovoljno iz človekoljubnih nagibov 
pristopate k organiziranim krvodajalskim akcijam.

Terenska krvodajalska akcija bo 
v Domu krajanov na Primskovem 
v torek, 21. junija, od 7. do 13. 
ure. Na ta način poskušamo 
odvzemno mesto še bolj 
približati krvodajalcem, da 
je pristop čim manj zapleten 
oziroma enostaven.
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SUZANA P. KOVAČIČ

Čistilna akcija bo na Primskovem potekala 
v soboto, 2. aprila, od 10. do 13. ure. Ob 10. uri 
bo zbor pred Domom krajanov, sledila bo 
določitev področij čiščenja, razdelitev vode, 
rokavic, vreč. Od 10. o 13. ure bo potekalo 
čiščenje na terenu, ob 13. uri pa bo ponovno 
zbor pred Domom krajanov in pogostitev s 
toplo jedjo na žlico. Pri krajevni skupno-
sti so povedali, da je čistilna akcija name-
njena predvsem druženju in spoznavanju 
krajanov, s pomočjo koristnega opravila. 
Če bo vreme ugodno, bodo ponudili tudi 
spremljevalni kulturno-zabavni program. 
Na udeležbo v čistilni akciji vabijo otroke, 
družine, mlade, starejše, skratka prav vse 
generacije. Sicer bo tudi letos, že petnajstič 
po vrsti, potekala akcija Očistimo Kranj – 
Kranj ni več usran, ki je največja skupna 
čistilna akcija na Gorenjskem. Pobudniki 
akcije so kranjski taborniki v sodelovanju 
z Mestno občino Kranj.

Prihodnost si krojim, za odpadke poskrbim
Krajevna skupnost Primskovo vabi krajanke in krajane na čistilno akcijo  
Očistimo Primskovo pod okriljem akcije Očistimo Kranj. 

SPOŠTOVANE KRAJANKE IN KRAJANI  
PRIMSKOVEGA
Podružnična šola Primskovo je že od same 
izgradnje naprej tesno povezana z našim 
krajem in z nami. Postala je hiša naših 
prvih znanj, kulture in prvih vrstniških 
prijateljstev. Naši otroci preživijo v šoli 
veliko časa, zato je pomembno, da jim šola 
in mi, poleg znanja in vzgoje, zagotovimo 
tudi pravo okolje, ki jih vzpodbuja k lastni 
želji po znanju in, ne nazadnje, k druženju 
in igri.
V tem prispevku bi želeli izpostaviti pro-
blem, ki pesti našo šolo že nekaj časa. To je 
dotrajano zunanje igrišče. Učiteljice, vodja 
šole in ravnatelj se tega problema zaveda-
jo in ga poskušajo reševati. Večji del sred-
stev OŠ Simona Jenka se trenutno name-
nja za najnujnejše investicije v zgradbo 
podružnične šole Center v Kranju, ki je v 
prihodnjih letih potrebna celovite prenove 
s strani občine. Zato je za igrišče šole na 
Primskovem žal na razpolago zelo malo 
denarja (pojasnjeno in argumentirano na 
več sestankih z g. ravnateljem). Igrala, ki 

morajo zaradi varnosti biti certificirana, 
pa so zelo draga (že samo certificirana 
dvojna lesena gugalnica stane okoli 1000 
evrov – cena še brez ustrezne varovalne 
podlage). V zvezi s problemom ureditve 
igrišča smo se sestali s predsednikom KS 
Primskovo in kontaktirali Mestno občino 
Kranj. 
Vendar kot kaže, se brez dodatno pridob-
ljenih sredstev z naše strani in tudi delov-
nih akcij staršev v doglednem času igri-
šče ne bo dalo urediti (realno stanje). Ker 
želimo stvar vseeno premakniti naprej in 
otrokom pridobiti vsaj nekatera osnovna 
in varna igrala, smo se starši tesneje pove-
zali s šolo pri reševanju tega problema. V 
mesecu februarju smo skupaj že organizi-
rali tritedensko zbiralno akcijo odpadnega 
papirja, denar je namenjen izključno igra-
lom šole Primskovo. Izdelali smo predlog 
ureditve igrišča in povpraševanja za igrala 
poslali sedmim ponudnikom. Načrtujemo 
kulturni nastop naših otrok v Domu kraja-
nov in Dan za igrala pred šolo, vsi prosto-
voljni prispevki bodo namenjeni za igrala 

naše šole. V kratkem se bomo obrnili na 
podjetja našega okoliša in jih zaprosili za 
sponzorska sredstva, izključno za nakup 
konkretnih igral za našo šolo (že s tem 
prispevkom izražamo prošnjo k sponzor-
stvom in tudi morebitnim prostovoljnim 
donacijam posameznikov). Če ste tudi vi, 
draga krajanka, dragi krajan, pripravljeni 
sodelovati na kakršenkoli način pri reše-
vanju problema igrišča, bomo vsi, pred-
vsem pa otroci, zelo veseli. Hvala vsem 
tistim, ki ste sodelovali tudi že v zbiralni 
akciji papirja!
V zvezi s sponzorstvi in prostovoljnimi 
donacijami že v okviru tega prispevka 
navajamo račun in sklic na stroškovno 
mesto, kjer se zbira denar izključno za 
igrala naše šole na Primskovem: IBAN: 
SI56 0125 2603 0657 767, BIC: BSLJSI2X, 
SKLIC: SI00 299140, Osnovna šola Simona 
Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7 A, 4000 
Kranj. Sponzorske pogodbe so pripravlje-
ne. Naš kontaktni e-naslov je: igrala.sola.
primskovo@gmail.com. S spoštovanjem,
Janez Krč v imenu predstavnikov staršev

Šolsko igrišče je potrebno prenove
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ŠTEFKA KOVAČ

Krajevna organizacija borcev za vredno-
te NOB res ni številna, kot je bila nekdaj, 
zato pa morajo mlajši bolje poprijeti za 
delo, čeprav imajo tudi oni precej težav, 
ki jih prinaša današnji čas, to je zapo-
slitev, družina, šola ... So si pa vzeli čas 
predvsem starši učencev in se udeležili 
proslave ob prvem novembru pri spo-
meniku žrtvam okupatorja iz 2. svetov-
ne vojne. Proslava je bila lepa, krajša, 
prijetna, kot so prijetni otroci, ki so jo 
pripravili. Hvala njim in učiteljem!
V decembru so člani ožjega odbora pri-

pravili darila za starejše člane, stare 
nad 80 let, jih obiskali in obdarili ter jim 
popestrili predpraznične dni. Starejši se 
vsakega obiska veselimo, saj tako vemo, 
da nismo še čisto pozabljeni.
Upravni odbor je imel lani dve seji in 
občni zbor, kjer so pregledali dosedanje 
delo, pripravili program za leto 2016 in 
ga še dopolnili z občinskim programom 
ZB Kranj.
Predsednik se redno udeležuje sej in 
posvetov na občinskem odboru in o 
vsem poroča na sejah. Vsa dela pri spo-
meniku in v Parku – košnja trave, čišče-
nje – so opravili predsednik in njegov 
ožji odbor brezplačno. Za večje posege in 
obnovitve pa ni sredstev, prostovoljnih 
prispevkov ni, rednih dotacij za vzdrže-
vanje pa tudi ni.
Številni člani in prijatelji ZB so se ude-
ležili tudi mitinga na Pangršici, kjer se 
vsako leto zbere veliko ljudi, nastopajo 
otroci, pevski zbori in se podeljujejo pri-
znanja. Je pravo tovariško srečanje. Da 

ne pozabimo še srečanja na Pokljuki in 
komemoracije v čast padlemu bataljo-
nu Prešernove brigade ter seveda Dra-
žgoš – obletnice dražgoške bitke, ta sre-
čanja ostajajo nepozabna in vsako leto 
bolj obiskana.
Naši poverjeniki nas redno obveščajo 
o vseh dogodkih in proslavah, ki se jih 
lahko udeležimo, saj občinski odbor ZB 
za majhen prispevek naroči avtobuse, 
ki nas popeljejo na kraj proslave. Orga-
nizira tudi daljše izlete po naši domo-
vini in tujini. Tako bo 24. aprila 2016 
večdnevni izlet v Beograd (cena dvesto 
evrov), prijave zbirajo na občinskem 
odboru ZB Kranj.
Pa še to! Ko se udeležimo slovesnosti 
padlim pri Šorlijevem mlinu, 21. marca 
vsako leto, se poleg učencev in učiteljev 
Osnovne šole Simona Jenka ter števil-
nih krajanov Vodovodnega stolpa te 
slovesnosti udeleži tudi župan Mestne 
občine Kranj – za vzgled predstavnikom 
oblasti. Pa srečno!

Skozi vse leto
Predstavitev dela Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Primskovo

Naši poverjeniki nas redno 
obveščajo o vseh dogodkih 
in proslavah, ki se jih lahko 
udeležimo, saj občinski odbor 
ZB za majhen prispevek naroči 
avtobuse, ki nas popeljejo na 
kraj proslave.

11 50
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

11 
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Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

•  60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

•  Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

•  Vse značilnosti na velikih fotografijah

•  Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

•  Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure, ob sredah  
do 16. ure, ali po e-pošti na: narocnine@g-glas.si

»Živimo v zlati dobi 
slovenskega športa – po 
zaslugi naših tekmovalk 
in tekmovalcev, ki so 
presegli meje mogočega. 
Danes jih vodi Peter 
Prevc. V tej sezoni je 
premagal samega sebe. 
Podrl nešteto statističnih 
rekordov, zmagoval s 
tako lahkotnostjo, da 
smo ostali brez besed. 
Ponosni smo, da živimo 
v kristalni dobi Petra 
Prevca.« Enzo Smrekar, 
predsednik Smučarske 
zveze Slovenije.
V knjigi preberete vse 
o Petru od njegovih 
otroških sanj do idola 
današnjih dni.

»Živimo v zlati dobi 
slovenskega športa – po 
zaslugi naših tekmovalk 
in tekmovalcev, ki so 
presegli meje mogočega. 
Danes jih vodi Peter 
Prevc. V tej sezoni je 
premagal samega sebe. 
Podrl nešteto statističnih 
rekordov, zmagoval s 
tako lahkotnostjo, da 
smo ostali brez besed. 

v kristalni dobi Petra 

9  99
EUR

Cena knjige je 9,99 EUR. Če jo naročite  
po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku  
Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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GASILCI PGD KRANJ-PRIMSKOVO

V gasilskem društvu smo bili v preteklih 
mesecih zelo dejavni v domu, na tere-
nu in ob nesrečah. Pomagali smo ob 
poplavi stanovanjskega bloka v Hras-
tjah in pri požarih: v stanovanjski hiši 
v Čirčah, požaru počitniških prikolic 
za podjetjem Živeks in dvakrat v enem 
mesecu pri požaru skladišča sekancev 
na Savski cesti.
V zadnjih decembrskih dneh smo pre-
jeli novo potopno črpalko (780 l/minu-
to), ki nam bo koristila pri operativnih 
nalogah v društvu. 
Decembra je bilo živahno tudi družabno 
društveno življenje, saj smo organizirali 
srečanje z Božičkom za svoje najmlajše 
gasilce ter srečanje veteranov PGD Kranj 
Primskovo. Odziv je bil odličen in zabava 
tudi nam v veselje, saj se tako mladi kot 
stari radi vračajo v naš gasilski dom.
Pregled dela društva v preteklem letu 
smo zaključili z občnim zborom, pode-
lili priznanja članom-gasilcem, ki so 
s svojim delom in znanjem izstopali. 
Zadali smo si nove naloge in načrte, ki 
jih bomo poskušali uresničiti v teko-
čem letu. 
Februarja se vsako leto spomnimo na 
svojega bivšega predsednika Bojana 
Košnika, z organizacijo veleslaloma na 
Krvavcu. Letos je bilo vreme naklonje-

no izvedbi Košnikovega memoriala, saj 
smo si poleg smučanja lahko privoščili 
tudi počitek na soncu. Športno smo pre-
nesli tudi, da je prehodni pokal odšel v 
roke sosednjega društva Stražišče. Za 
dodatno vzpodbudo tekmovalcem so 
bile letos tudi bogatejše nagrade, za kar 
se lepo zahvaljujemo donatorjem iz svo-
jega lokalnega okolja. 
Peter Prevc je letošnja glavna tema in 
tako je tudi pri nas, zato smo v petek, 
18. marca, odšli na krvodajalsko akcijo 
v Splošno bolnišnico Jesenice, nato pa 
pot podaljšali v Planico, kjer smo lovili 
utrinke ob zaključku sezone s smučarji 
skakalci. 
V preteklih letih smo na Primskovem 
organizirali prvomajsko kresovanje. 
Upravni odbor je sklenil, da letos kre-
sovanja ne organiziramo. Premor bomo 
izkoristili za iskanje novih zmožnosti 
organizacije, saj smo v preteklih obdob-

jih prejeli pritožbe krajanov zaradi pra-
hu, hrupa in neprimernosti lokacije. 
Glede na to, da nas v letu 2019 čaka 
okrogla obletnica, in sicer 140 let obsto-
ja društva (najstarejše gasilsko društvo 
v Sloveniji je samo deset let starejše), 
smo že začeli s prvimi pripravami ozi-
roma zbiranjem informacij, da primer-
no proslavimo zelo visoko obletnico. 
Meteorološka in koledarska pomlad sta 
se že začeli in sezona opravil na vrtu se 
odpira. Hkrati pa ne smemo pozabiti na 
previdnost pri vsakodnevnih opravilih 
in morebitnem kurjenju lesnih odpad-
kov. Kurišče mora biti primerno zavaro-
vano ter pod stalnim nadzorom. Še bolj 
primerno pa je, da odpadke odpeljemo 
na zbirni center (brezplačni odvzem) in 
s tem poskrbimo za manjšo onesnaže-
nost ozračja. 
Želimo vam prijetne in varne pomladne 
dni. Z gasilskim pozdravom NA POMOČ.

Dejavnosti gasilcev na Primskovem
Peter Prevc je letošnja glavna tema in tako je tudi pri nas, zato smo v petek, 18. marca, 
odšli na krvodajalsko akcijo v Splošno bolnišnico Jesenice, nato pa pot podaljšali  
v Planico, kjer smo lovili utrinke ob zaključku sezone s smučarskimi skakalci. 

Še pred ogledom poletov v Planici smo se 
gasilci v petek zjutraj ustavili v SB Jesenice  
in darovali kri.

Tudi gasilci PGD Kranj-Primskovo smo prejšnji konec tedna navijali za naše orle v Planici. 
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SUZANA P. KOVAČIČ

Mari in Marijan sta se spoznala na Primskovem. Oba sta 
plesala pri folklori, igrala v predstavah, kot je bila 'Študentje 
smo' v petdesetih letih prejšnjega stoletja v tedaj zelo dejav-
nem Kulturno umetniškem društvu na Primskovem. Par sta 
bila pet let, preden sta se odločila za skupno življenje. Poro-
čila sta se 11. februarja leta 1956 na mrzlo zasneženo soboto. 
Spominjata se, da je vso noč pred poročnim dnem snežilo in 
v jutro so se zbudili s tridesetimi centimetri novozapadle-
ga snega. Nevestin oče je hitro poprijel za lopato in odkidal 
novozapadli sneg vse od nevestinega doma v Kokrškem logu 
do vrha klanca na Primskovem. Ženin se je pražnje oblekel v 
temno rjavo obleko s srajco in kravato, za kar je kredit vzela 
teta Micka. Nevesta je oblekla nebesno modro obleko in preko 
temen plašč, poročni šopek pa je imela iz kal (po domače škr-
nicljev) in asparagusa. Nevestina priča je bil brat Franc, ženi-
nova pa stric Franc. Do magistrata v Kranju so ju pripeljali 
s kočijo na štirih kolesih ('sposojenim' avtom). Po zaobljubi 
na magistratu je sledila cerkvena poroka v kranjski stolnici, 
zavezal ju je k skupnemu življenju župnik g. Blaj. Prstana iz 
rumenega zlata je izdelal zlatar Rangus, v črno belo fotografi-
jo pa je njun poročni portret zabeležil g. Kramar. 

Poročno kosilo je bilo na nevestinem domu, kritem s slamo 
in tedaj nepogrešljivo črno kuhinjo. Marjin oče se je trudil, da 
je bila peč dobro razgreta, da bi koga od okoli petnajstih sva-
tov ne zeblo na tako slavnostni dan. Potico je spekla in pri-
pravila poročno kosilo Krivčeva mama. Jedli so juho, svinjsko 
pečenko, pražen krompir, solato in pa krofe, ki pa jih je ocvrla 
Mari. Malo žive muzike je tudi bilo; Mira Pavčič je igrala na 
harmoniko, Slavko Žibert na bobne. 

DRUŽINA IN OBRT

Po poroki sta se zakonca Kos posvetila družinskemu življenju, 
rodila sta se Irena in Marjan, pa gradnji hiše in obrtniški deja-
vnosti. Hišo sta sezidala na Primskovem, nasproti trgovine 
Vida, nad katero sta nekaj časa tudi stanovala. V novo hišo sta 
se vselila leta 1965. Doma so imeli 34 let tudi obrt, finomehani-
ko z več zaposlenimi vse do leta 1990, ko se je Marijan upokojil. 
Danes ju razveseljujejo vnuki Matej, Primož, Rok in Žiga ter 
pravnuki Lana, Filip in Nuša. Veliko jima pomenijo dobri med-
sosedski odnosi, za šestdeset let skupnega življenja so jim vse 
dobro zaželeli tudi člani Sveta Krajevne skupnosti Primskovo. 

Z DOBRO VOLJO SE VSE PREMAGA

Biserno poroko sta praznovala 13. februarja v gostilni Marinšek 
v Naklem v družbi več kot štiridesetih gostov (njune družine, 
prijateljev, sosedov ...) in ob glasbeni popestritvi z Ansamblom 
Zarja. Tokrat sobotni dan ni bil tako hladen in tudi snežilo ni. 
»Če pred šestdesetimi leti nismo mogli praznovati na veliko, 
smo pa zdaj,« sta povedala. Ampak zaobljubila - civilno in cer-
kveno - se pa nista še enkrat. Sta rekla, da je bilo dovolj, da 
sta to storila enkrat, leta 1956, in da je bolj pomembno, da ta 
zaobljuba drži še danes. Za skupnih šest desetletij pravita, da 
se z dobro voljo vse premaga, tudi težave. Eden drugemu sta v 
oporo, skrbita za hišo, urejen vrt ... in v smehu skleneta: »Vse 
delava lepo počasi. Saj kam se nama pa mudi?«

Zakonca Kos praznovala biserno poroko
Kako hitro so leta minila, ko pred šestdesetimi leti sta v zakon stopila .... 

... in na nedavni biserni poroki /Foto: Primož Kos

Mari in Marijan Kos na poročni fotografiji pred šestdesetimi leti
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BERTA GOLOB

Zgodovina meri svoje korake s stoletji in 
tisočletji. Za človeka pravimo, da živi le 
kratek vek. Mere geoloških dob so mili-
joni in milijarde. 
Kaj pa škofije z župnijami? Nekatere so 
po letih častitljive, druge rosno mlade. 
Vse in vsaka umeščena v čas.
Ali je za župnijo petdeset let veliko? 
Spoštljivo več od one, ki se veseli svoje 
pet-, deset- ali dvajsetletnice! Zdaj pri-
rejamo družinska slavja že, ko malček 
dopolni svoje prvo leto!
Ujeti smo v objektivni in v subjektivni čas.
Župnija Kranj-Primskovo obhaja pol-
stoletni jubilej. Zaznamovan je s slo-
vesnostmi in tudi z obsežnim zborni-
kom.
Kar je zapisano, ne bo več izbrisano.
Lepa knjiga. Vsebina dokumentira-
na z bogatim slikovnim gradivom in 
z opombami pod zapisi strokovnega 
značaja. Ne manjka uvodnik, tudi ne 
sklepna beseda. Tematika se nanaša na 
predrojstvo, na ustanovitev in na življe-
nje te nove župnije, prej podružnice sta-
rodavnih kranjskih farnih zavetnikov. 
Če razumarsko razsvetljeni cesar Jožef 
II. ne bi bil pometel ljudskih pobožnosti 
in ukinil toliko romarskih krajev, prim-
skovski Mariji Vnebovzeti danes ne bi 
bilo treba na novo pripovedovati svoje 
božjepotne zgodovine.
Nekaj tega povzema v zborniku poglavje 
Dolga pot do župnije. Pot je bila res dol-
gotrajna in v petdesetih letih njenega 

delovanja so jo pastoralno bogatili trije 
župniki. V zborniku so natančno popi-
sani sakralni objekti; poslikava le-teh, 
arhitektura in mnoge potrebne preu-
reditve. Znamenja, križi, kapelice, zvo-
novi, nekdanje pokopališče so z besedo 
in sliko ohranjeni za prihodnost. Celo 
znamenja na hišah, ki bi jih kak novi 
gospodar poslopja – kdo bi mogel vede-
ti – kdaj utegnil celo odstraniti. A doslej 
se to ni zgodilo in je tudi to pričevanjski 
dokaz ljudske vernosti.
Zajetni poglavji zbornika sta Duhovno 
življenje župnije in Pastorala. Uvodni 
akord teh dveh področij zaznamuje-
ta rubriki Duhovni poklici v župniji in 
Novomašnik, bod' pozdravljen. Dva 
novomašnika, dve redovnici! V petde-
setih letih župnije je to bogata žetev zdaj 
močno industrializiranega in digitali-
ziranega življenja na nekdaj s plugom 
preoranih njivah.

Zbornik  
za jubilej
Knjigi ob zlati obletnici 
Župnije Kranj-Primskovo 
na pot

Danes, na veliki petek, ni svete maše. Ob treh popoldne bo križev pot. Obredi velikega tedna 
s češčenjem križa bodo zvečer ob sedmih. Ta dan je strogi post. Na veliko soboto bo ob sed-
mih zjutraj blagoslov velikonočnega ognja, ki ga potem ministranti odnesejo po domovih 
v župniji. Kot vsako leto na ta dan družine prinesejo k žegnanju velikonočne jedi. To bodo 
lahko storili ob 11., 14., 15., 16. in 17. uri. Zvečer ob 19. uri bo slovesna velikonočna vigilija, 
ki je višek bogoslužja cerkvenega leta. Vstajenje z velikonočno procesijo bo v nedeljo ob pol 
sedmih zjutraj, nato bo slovesna sveta maša. Bogoslužja se boste lahko udeležili še ob 9. 
uri in ob 10.30. Popoldne ob dveh bodo običajne velikonočne večernice s petimi litanijami 
Matere božje. Na velikonočni ponedeljek bodo svete maše ob 7., 9. in ob 19. uri. 

Praznovanje velike noči

Informativno in pričevanjsko bogat 
je razdelek Iz župnijske kronike za 
čas med leti 1965 in 2015. 
Toda zgolj naštevanje tematskih 
sklopov ne more razkriti bogastva 
celotne vsebine, ki so jo zmogli pred-
staviti prizadevni domačini. Ne bi je 
mogli, če ne bi bili ves čas dejavno 
povezani z župnijskim življenjem. 
Ne bi je mogli, če med njimi ne bi 
bilo ljudi, ki so si sproti dogodke tudi 
zapisovali! Ne le takih, ki jim danes 
lahko pridamo oznako zgodovinski, 
ampak so za prihodnost ohranili 
celo anekdote, ta dišavni cvet življe-
nja, kamor sodijo tudi stihi leposlov-
nemu, glasbenemu in vsakršnemu 
ustvarjanju zavezanih članov/članic 
občestva; predvsem še pritrkovalske 
melodije po zapisih domačih moj-
strov.
Ujet v subjektivni in objektivni čas 
– se bralec lahko ob primskovskem 
zborniku malce zamisli. Ne bo mogel 
mimo pohvale. Ne mimo začude-
nja. Če že vsa leta živi z župnijo, se 
bo vprašal, kam je zbežal čas. Če je še 
(pre)mlad, bo zbornik mogoče samo 
površno prelistal. Namenjen, da, 
namenjen, pa je predvsem njemu! 
Nekoč ne bo mogel reči, da mu sta-
rejši rod ni zapustil pisnih virov. Čez 
čas, ko se bo zavedel, da vidi daleč, 
ker stoji na stolpu, ki so ga gradili 
predniki.
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www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si
Lekarniške enote: Bled Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Kranj, Kranjska Gora, Kropa, Lesce, 
Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, 
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij

Pomladni nasvet iz lekarne Primskovo
V času, ko dnevi postajajo toplejši, pogosto opažamo, da nam lasje izpadajo v večjih količinah, kot smo sicer 
navajeni. Večinoma gre za običajen pojav, saj pozimi potrebujemo debelejše in gostejše lase, da nas zaščitijo 
pred mrazom, medtem ko to poleti ni potrebno. Nega las in lasišča je zato v tem prehodnem obdobju še  
posebej pomembna. Za nasvet, kako pravilno negovati lasišče in katere izdelke uporabite, se obrnite na našo lek-
arno, kjer vam bomo z veseljem svetovale Jolanda, farm. teh., ter magistri Anja in Alenka. Na podlagi opisa težav 
vam bomo svetovali ustrezno nego (tudi pri težavah s prhljajem ali seboroičnim dermatitisom) oz. vas napotili k 
zdravniku, če bomo ocenili, da je prekomerno izpadanje las lahko tudi posledica bolezni ali uporabe zdravil.
V lekarni Primskovo vam lahko izdelamo osebno kartico zdravil. Tiste, ki jemljete več zdravil ali pa imate vprašanje 
v zvezi z zdravili, pa vabimo na našo novo storitev Pregled uporabe zdravil. O prostih terminih povprašajte  
v lekarni Primskovo.

SUZANA P. KOVAČIČ

Dom upokojencev Kranj izvaja pomoč na 
domu – kot socialno oskrbo na domu. 
»V večini primerov izvajamo storitev 
pomoč družini na domu za uporabnike, 
ki so starejši od 65 let. Največ jih potre-
buje pomoč pri dnevnih opravilih, kot so 
pomoč pri oblačenju, umivanju, hranje-
nju, opravljanju osnovnih življenjskih 
potreb, vzdrževanju in negi osebnih orto-
pedskih pripomočkov ter gospodinjsko 
pomoč in pomoč pri ohranjanju social-
nih stikov,« je povedala Mateja Mulej, 
vodja storitve pomoči na domu pri Domu 
upokojencev Kranj. Storitve izvajajo vse 
dni v tednu, tudi ob nedeljah in prazni-
kih, od 6. do 22. ure. 
V Mestni občini (MO) Kranj znaša cena, 
ki jo plača uporabnik – za eno uro sto-
ritve – ob delavnikih 4,20 evra, ob nede-
ljah 5,69 evra in ob praznikih 6,15 evra. 
»V skladu z Zakonom o socialnem var-
stvu mora občina prispevati najmanj 
50 odstotkov subvencije k ceni stori-
tve pomoči na domu za uporabnika. 
MO Kranj zagotavlja kar 74,9 odstotka 
subvencije k ceni storitev, ki jo plača 
uporabnik, in druga potrebna finan-
čna sredstva za izvajanje službe pomoči 

na domu,« je pojasnila sogovornica in 
dodala, da se v kranjskem Domu upoko-
jencev dnevno prilagajajo potrebam in 
željam uporabnikov, glede na kadrov-
ske zmožnosti. 
Mateja Mulej je še poudarila: »Oskrbo-
valke, ki izvajajo neposredno pomoč 
starejšim, opravljajo storitve skrbno, 
strokovno in z veliko mero empatije do 
starejših, kar je še posebno pomembno. 
Pri opravljanju dela morajo biti prijazne, 
strokovne, fleksibilne in samostojne. 
Kljub izpostavljenosti vsakodnevnim 
prometnim in vremenskim razmeram, 
pogosto spremenjenim urnikom, hitre-
mu reagiranju ob določenih nepred-
vidljivih situacijah in ne nazadnje zelo 
napornemu delu socialne oskrbovalke 
svoje delo opravljajo s srcem, kar pa je 
najpomembnejše.«

SKUPINE ZA SAMOPOMOČ

Medgeneracijsko društvo za sožitje 
generacij Z roko v roki s sedežem na 
Hujah izvaja programe samopomoči za 
starejšo generacijo, razvija prostovoljno 
delo, se osredotoča na pripravo srednje 
generacije na starost, medgeneracijsko 
povezovanje ... Njihova glavna dejav-
nost je program Skupine starih ljudi za 

samopomoč, ki deluje in se vključuje 
v enega izmed najobsežnejših progra-
mov na področju zadovoljevanja nema-
terialnih potreb starih ljudi. Osnovna 
dejavnost poteka v skupini, ki se sesta-
ja enkrat tedensko ob isti uri in z istim 
voditeljskim parom. Izberejo pogovor 
o določeni temi, ki omogoča aktivno 
vključevanje vseh članov; vzpostavi se 
odnos, rodijo se nova prijateljstva. V 
društvu imajo tudi individualno druža-
bništvo s starejšim človekom. Namen 
družabništva je, da ostanejo starejši v 
stiku z mlajšimi ljudmi in dogajanji v 
svetu. Tako se lahko v veliki meri pre-
preči zagrenjenost, osamljenost in soci-
alna izključenost. Srečanja lahko spre-
mljajo tudi različne dejavnosti, kot sta 
sprehod, ogled predstave ...
Najbližje Primskovemu deluje Skupina 
starih ljudi za samopomoč na Hujah 
v Medgeneracijskem centru, če bi bilo 
več zanimanja, bi na Primskovem lah-
ko ustanovili tudi novo skupino. Pred-
sednik Medgeneracijskega društva za 
sožitje generacij Z roko v roki Mirko 
Steiner vabi, da se jim pridružite, prav 
tako vam bo posredoval še več infor-
macij o individualnem družabništvu. 
Njegov kontakt je 051 722 772. 

Le zakaj bi bili osamljeni
Pogosto je slišati, da so mladi (pre)zaposleni, starejši doma pa 
osamljeni. Medgeneracijsko društvo Z roko v roki ima zanimive programe  
za starejše, od skupin za samopomoč do individualnega družabništva.  
Dom upokojencev Kranj pa starejšim nudi storitev pomoči na domu.
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TANJA JAMNIK   

Letos smo namesto tradicionalnega božičnega koncerta pri-
pravili malo bolj obširni koncert sakralne glasbe pod naslo-
vom Žarek svetlobe. Tokrat je bila prizorišče našega koncerta 
cerkev sv. Martina v Stražišču, kjer smo se številnemu občin-
stvu predstavili s skladbami tujih skladateljev Bacha, Rah-
maninova, Stephensa, Cohena … ter preko poznanih sloven-
skih božičnih pesmi do tradicionalne Gruberjeve Svete noči. 
Na koncertu nas je pri klavirju suvereno spremljala gospodič-
na Mojca Ančimer, za zgodbe, ki so povezovale naše pesmi, pa 
je poskrbela naša Meti Herman. Koncert pa je tokrat zvenel 
še prav posebej slovesno, za kar je z izbranimi skladbami na 
orglah poskrbel skladatelj, organist, pevec in sploh vsestran-
ski Gašper Jereb. 
V ponedeljek, 8. februarja, pa smo pripravili že tradicionalni 
recital ob kulturnem prazniku v Galeriji Mizarstva Ovsenik v 
Gorenjah pri Kranju. MePZ Musica viva Kranj-Primskovo je v 
Galeriji Ovsenik prvič nastopil ob odprtju Galerije pred dvaj-
setimi leti in z manjšimi prekinitvami nastopa vse do danes. 
Za naslov koncerta smo letos vzeli naslov pesmi mnogo prez-
godaj umrlega pesnika Marka Pavčka To ni nobena pesem, 

to je ena sama ljubezen. Na koncertu smo se predstavili s 
skladbami Franza Schuberta, Felixa Mendelssohna, Barbare 
Maurer, Urške Pompe, priredbami slovenskih ljudskih pesmi 
ter seveda z uglasbenimi verzi našega velikega pesnika dr. 
Franceta Prešerna. Koncert so z doživetimi recitacijami pes-
mi Dragotina Ketteja ter Cirila Zlobca popestrili naši pevci, za 
celoten scenarij pa je poskrbela Meti Herman. Na koncertu se 
nam je pridružil tudi vnuk gospoda Ovsenika in nam na har-

moniko zaigral nekaj veselih skladb. Po končanem koncertu 
je sledila zakuska, za katero je poskrbel gospod Lojze Ovsenik, 
mi pa smo se pomešali med poslušalce in skupaj z njimi še 
dolgo v večer prepevali v prostorih Galerije in tako podaljšali 
praznovanje kulturnega praznika pozno v noč.
Sedaj se zbor pripravlja na revijo odraslih pevskih zborov v 
Cerkljah, vse bolj pa se nam tudi bliža zaključni letni koncert, 
za katerega se želimo zaradi praznovanja visokega jubileja 
še posebej potruditi, da bomo upravičili obisk zvestih poslu-
šalcev in mogoče privabili tudi kakšne nove poslušalce, ki jih 
zanima, kaj in kako delamo. Jubilejni koncert ob praznova-
nju 70-letnice neprekinjenega delovanja zbora bomo pripra-
vili v dvorani Krajevne skupnosti Primskovo 20. maja 2016 in 
tja vas pevke in pevci MePZ Musica viva Kranj-Primskovo in 
dirigent Aleš Gorjanc prav prijazno vabimo! 

Naša jubilejna sezona  
Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Musica viva Kranj-Primskovo smo letošnjo 
jubilejno sezono vzeli zelo resno in v ta namen pridno delamo, vadimo in nastopamo. 
Prva dva meseca leta 2016 sta za nami, prav tako pa tudi že dva lepa glasbena dogodka.

Osmega februarja so pripravili že tradicionalni recital ob kulturnem 
prazniku v Galeriji Mizarstva Ovsenik v Gorenjah pri Kranju. 

Jubilejni koncert ob praznovanju 70-letnice 
neprekinjenega delovanja zbora bomo pripravili 
v dvorani Krajevne skupnosti Primskovo 20. maja 
2016 in tja vas pevke in pevci MePZ Musica viva 
Kranj-Primskovo in dirigent Aleš Gorjanc  
prav prijazno vabimo!

Vodnik, ki vam bo vselej 
pri roki, lahko ga boste 
vzeli s seboj na vrt. Kot 
najkoristnejši kratki izpiski 
o vsem pomembnem: 
pripravi zemljišča, 
gnojenju, kolobarjenju, 
namakanju, varstvu 
rastlin, primeri načrtov 
vrta za določeno 
kvadraturo,… Okoli 100 
najpogostejših vrtnin je 
predstavljenih na enak 
način - kratko, z vsemi 
podatki na enem 
mestu (dobri in slabi 
sosedje, razni namigi, 
medvrstne razdalje, 
čas sajenja,...). Za 
konec pa je priložen 
še  koledar opravil 
po mesecih. 

Vodnik, ki vam bo vselej 
pri roki, lahko ga boste 
vzeli s seboj na vrt. Kot 
najkoristnejši kratki izpiski 
o vsem pomembnem: 
pripravi zemljišča, 
gnojenju, kolobarjenju, 
namakanju, varstvu 
rastlin, primeri načrtov 
vrta za določeno 
kvadraturo,… Okoli 100 
najpogostejših vrtnin je 
predstavljenih na enak 
način - kratko, z vsemi 
podatki na enem 
mestu (dobri in slabi 
sosedje, razni namigi, 

10    50
EUR

Cena knjige je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.



Nejc Sotlar: Moja babi mi je pripovedo-
vala, kako je bilo v njenih otroških letih. 
Včasih ni bilo avtov in tudi avtobusov je 
bilo zelo malo. V šolo so vsi otroci hodili 
peš. Med potjo so se včasih zaigrali in šolo 
zamudili. Seveda je bila potem kazen. V 
tistih časih je bilo veliko konj in vozov. Po 
končanem pouku so radi skočili na voz 
in se odpeljali domov. Moja babi je pri-
šla domov včasih tudi brez torbe, ker jo je 
pozabila na vozu. To je bil šele joj!
Ožbej Zupan: Ko je bil moj ata Bine star 
12 let, je šel med poletnimi počitnicami 
skupaj z ostalimi vaščani na goro Dobr-
čo kosit travo. Dobrča je visoka 1634 m 
nad morjem. Kosili so na višini približno 
1200 m. Kosili so s koso. S seboj so prinesli 
hrano in vodo. Prespali so v svislih. To so 
lesene hišice. Potem so prišle ženske in 
začele grabiti. Suho seno so dali na bre-

mena. To je povezano seno na smrekovih 
vejah. Na teh so seno peljali v dolino. To je 
bil najbolj vesel dogodek, ker je sodelovala 
cela vas Leše. 
Lana Skodlar: Ko je bila moja babi Angel-
ca še mlada, je hodila vsak dan v gozd 
po borovnice. Borovnice je prodajala in je 
dobila dovolj denarja, da je lahko kupila 
kolo. Ko je bila stara 16 let, je že hodila v 
službo s kolesom. Za malico je v službo 
nesla kruh in jabolko. Službo je imela v 
mestu Kranj. V tistih časih ni bilo avtov 
niti avtobusov. To je bila otroštvo moje 
babice Angelce. 
Taj Semanič: Babica mi je povedala zgod-
bico iz svojega otroštva. Ko je bila stara 10 
let, so v šoli dobili nalogo, da doma izde-
lajo izdelek po svoji želji in ga prinesejo 
v šolo. Babica je doma premišljevala, kaj 
bi izdelala. Ker ni imela nobene ideje, je 

mislila, da ne bo ničesar izdelala. Naen-
krat pa se je spomnila. Odšla je v sobo, 
kjer so imeli kuhinjo. Vzela je škarje in v 
kuhinji odrezala en kos toplega poda, ki 
so ga imeli po tleh. Na tem kosu, ki je bil 
oblike kvadrata, je narisala manjše kva-
dratke. Vsakega drugega je izrezala ven in 
tako izdelala podlago za šah. Ko je njena 
mama videla, kaj je v kuhinji naredila 
oziroma uničila, je bila zelo jezna.
Jakob Zaplotnik: Leta 1963 je bila moja 
mama Olga stara šest let. Desetega febru-
arja je dobila bratca Janeza. Zelo si ga je 
želela videti. Ko se je Janez rodil, je zapa-
dlo več kot meter snega. Zato mamica in 
Janez nista mogla priti domov, saj cesta 
do njunega doma ni bila splužena. Nekaj 
dni sta morala ostati pri sorodnikih na 
Beli. Ko je Janez prišel domov, ga je tam 
že čakala duda.                                                                                             

Bilo je nekoč
Nekaj prispevkov učencev 3. f in 3. e razreda podružnične šole Primskovo  
o spominih njihovih babic in dedkov 

Peter, Peter, kam hitiš,
pazi, da me ne zbudiš, 
ko v mojo sobo priletiš
in v šolo me podiš!

Praviš mi, naj v šoli
pridno se učim,
da kdaj kot ti
v Planici poletim.

A jaz leteti 
sploh ne znam.
Priznam, da malo
me je sram.

MARCEL MORAVEC BRENCE, 4. E

Peter, Peter

Učenci so se likovno izražali

Mitja Jenko, 1. f

Vitan Likozar, 2. e

Jerca Miklavčič, 1. f

10 | ZANIMIVOSTI
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Pomlad

25. marca praznujemo materinski dan. Učenci iz 1. e podruž-
nične šole Primskovo so pod mentorstvom njihove razredni-
čarke Andreje Dobre za mamice izdelali prekrasne voščilni-
ce. Lepim mislim na vse mame se pridružujejo tudi člani 
Sveta Krajevne skupnosti Primskovo. 

Za materinski dan

Spomladi vse ozeleni,
ptički pojejo na vejici,
rožice poganjajo:
»Pomlad je tu!« naznanjajo.

Sonce nas pogreje, 
vedno je topleje.
S kolesi vozimo se že, 
pomlad zelo prijazna je.

Bunde gredo na podstreho,
oblečemo bolj tanko si obleko,
tudi živali se iz zimskega spanca zbudijo,
vse prav pride, da si lakoto potešijo.

TONI KIŠEK, 5. E

Aleks Skodlar, 1.e

ZGODOVINA MINI GOLFA
Začetki mini golfa segajo v prejšnjo stoletje, v leto 1916, in 
sicer so ga začele igrati premožne ženske v Južni Ameriki, 
medtem ko so njihovi možje igrali pravi golf. Igrišče je običaj-
no imelo 18 stez, na katerih so bili tobogani, tuneli in druge 
ovire, ki so naredile igro bolj zanimivo. Cilj igre je, da s čim 
manj udarci žogico spravimo v luknjico. Prva manjša tekmo-
vanja, ki so dokumentirana, so bila že okrog leta 1930. Kmalu 
zatem so bila že velika mednarodna tekmovanja in kasneje je 
bila ustanov ljena svetovna federacija za mini golf  WMF, ki še 
danes združuje ogromno navdušencev – tekmovalcev tega 
športa. V Evropi se je pojavil okrog leta1930, najprej na Šved-
skem, kasneje pa v Nemčiji, Italiji, Švici …  in tudi drugod po 
Evropi, ko so se hitro ustanavljali številni klubi ter organizirala 
tekmovanja.
Z nastankom evropske federacije za mini golf EMF se evropska 
mednarodna tekmovanja redno organizirajo vse do danes. Do 
2. svetovne vojne je bil ta šport zelo popularen, po vojni so ga 
počasi izpodrinili drugi športi (tenis, nogomet, košarka ...)
Razcvet mini golfa na naših tleh se je pojavil nekoliko kasneje. 
V takratni Jugoslaviji so v petdesetih in šestdesetih letih prej-
šnjega stoletja pospešeno gradili igrišča po vseh turističnih 
letoviščih, mestih, parkih ..., vendar pa niso bila namenjena 
samo tekmovalcem, temveč so interes za to igro dobile nove 
ciljne skupine: otroci, mladina, starši in starejša generacija. Po 
osamosvojitvi Slovenije so bila ta igrišča že zelo dotrajana, 
nekatera že skoraj uničena. Redka od teh so obnovljena in na 
njih se še vedno zbirajo navdušenci te igre.
V zadnjih dvajsetih letih pa se je razvila nova generacija mini 
golfa z imenom ADVENTURE MINI GOLF. Steze teh so pro-
stih oblik, bolj vpete v naravo z elementi lesa, skal, potokov, 
fontan, mostov, rož ..., oblečene v kvalitetno umetno travo. V 
prvi vrsti so namenjene za aktivno preživljanje prostega časa, 
kjer se lahko sprostimo in zmanjšamo vsakodnevni stres.
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ANJA DRAKSLER, AFS OZARA KRANJ

Lansko leto je bilo za ozarčane prav pose-
bno – prvič sta tako vodilna kot tudi mla-
dinska skupina dosegli državni nivo in 
se udeležili srečanja odraslih folklornih 
skupin Le plesat me pelji v Beltincih, kjer 
sta se odlično odrezali, še boljši vtis in 
večje navdušenje pa smo povzročili med 
publiko na turneji.
Kadar razmišljam o lanskoletni turneji 
vodilne skupine na Filipine, mi gredo po 
glavi sami presežniki. Kar se tiče orga-
nizacije festivala, česa takega še nismo 
videli. Koliko ljudi je delalo na mednaro-
dnem festivalu v mestu Koronadal, ki leži 
na jugu južnega otoka Filipinov Minda-
nao! V naših evropskih okvirih o takšnem 
festivalu ni mogoče niti razmišljati.
Na turnejo smo odleteli zelo praktično – 
z domačega brniškega letališča. Vožnja z 
letali je bila dolga, za nekatere stresna, za 
vse izčrpljujoča. Vendar smo se med tem 
vseeno zabavali – Žiga nas je učil pesmi 
v filipinskem jeziku, šli smo se igre, kar-
tali, reševali križanke, fantje so vrgli tudi 
rundo balinčkov na letališču. Takoj po 
pristanku v Manili so nas ovenčali z ogr-

licami, potem pa so nas sprejeli sodelavci 
festivala, ki so bili na letališču samo zato, 
da so sprejemali skupine, nas nahranili – 
kako se je prileglo! – in pospremili na pra-
vi terminal za notranji let v General San-
tos. Po pristanku so nas naučili pozdrava: 
»Kanami, Koronadal,« kar je slogan tega 
mesta in pomeni Lepi Koronadal, takoj so 
nas tudi posneli in fotografirali, saj je bil 
CIOFF-ov festival, Pyesta Kolon Datal, izre-
dno ažuren in je ves čas sproti objavljal 
fotografije na spletu in Facebooku.
Drugo presenečenje nas je čakalo, ko 
smo zapustili zgradbo majhnega letali-
šča. Zunaj je stalo kakih deset policistov 
in razmišljali smo, kdo da bo prišel z 
naslednjim letom, da mu pripravljajo tak 
sprejem. Pa so gledali nas. Nam mahali. 
Prav tako uslužbenci letališča, mimoidoči 
… In smo mahali nazaj. Kovčke so nam 
znosili v avtobus, ki je bil, seveda, preveč 
hladen glede na zunanje temperature. 
Nato pa smo ugotovili, čemu policisti – 
sedli so v dve policijski vozili in se peljali 
z nami, eni spredaj, drugi zadaj. S sireno! 
Spraševali smo se, ali je mesto res tako 
nevarno. Tudi v naslednjih dneh je bilo 
tako – namestili so nas v hotel, ki so ga 

obnovili le za potrebe festivala, pred vrati 
so ves čas stražili močno oboroženi poli-
cisti, hotel je bil prepoln uslužnih soba-
ric, natakaric, če kaj ni delovalo, so nam 
ustregli, popravili balkonska vrata, poso-
dili posode, v katere smo narezali tropsko 
sadje in pripravili najokusnejšo sangri-
jo, obnovili zalogo toaletnega papirja, 
menjali brisače, preoblačili postelje, nam 
nosili težke kovčke in nas v zameno samo 
občudovali.
Kadar smo zapustili hotel, so nas pred 
vrati hotela pobrali naši stalni vozniki 
treh kombijev z zatemnjenimi stekli, 
zraven so se vozili še policisti v avtu 
in, kamor smo prišli, naredili prostor 
za nas, spremljali so nas v trgovino, se 
vozili ob nas, ko smo hoteli preizkusi-
ti bolj domač, lokalni prevoz – tricikle. 
Naučili smo jih posneti dobre fotogra-

Turneja z rdečo preprogo – Filipini 2015
Kadar razmišljam o lanskoletni turneji vodilne skupine Ozare na Filipine, mi gredo 
po glavi sami presežniki. Kar se tiče organizacije festivala, česa takega še nismo 
videli. Koliko ljudi je delalo na mednarodnem festivalu v mestu Koronadal, ki leži  
na jugu južnega otoka Filipinov Mindanao!

Letni koncert Akademske 
folklorne skupine Ozara z 
naslovom Štirje letni časi bo 
v dvorani Doma krajanov na 
Primskovem v soboto, 2. aprila, 
ob 19.30. Vabljeni!
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fije s svojimi fotoaparati, tako da smo 
bili lahko kdaj tudi na sliki. Novo spoz-
nanje: policisti so lahko tudi dobri in 
veseli ljudje.
Črnoglede napovedi nekaterih, ki so nas 
svarili, da odhajamo v deževni poletni 
monsun, se niso uresničile, vreme na 
tem delu otoka je bilo večinoma son-
čno, imeli smo čudovit dan na plaži, 
dobili nekaj barve, tudi ježeve bodice 
v noge in roke, včasih je bilo nekoliko 
oblačno, nekajkrat je deževalo ponoči, 
enkrat proti večeru, ko smo se vračali 
z nastopa v drugem mestu … Sicer pa je 
bilo čudovito.
Ko so nas kombiji pripeljali na začetek 
parade, smo videli mesto, ovenčano z 
zastavicami, na pomembnih točkah so 
bila velika platna, na katerih so predvaja-
li nastope … In mesto je bilo že tedaj pol-
no ljudi. Bilo nam je vroče, postajali smo 
lačni, ljudje so se ves čas hoteli slikati z 
nami, dobiti naše razglednice in bilte-
ne, ki smo jih prinesli s seboj. Nato se je 
začelo. Evforija. Množica ljudi, ki izteguje 
roke, ploska, kriči. Ko smo zaplesali, je 
bilo še huje, niti harmonike in klarine-
ta nismo slišali, kaj šele godal. Občasno 
smo z njimi posneli fotografijo, skavti, 
policija, vojaki, redarji so držali živi zid, 
da ljudje ne bi planili na cesto, a so se 
sami težko zadržali in se sem in tja prišli 
fotografirat z nami – visokimi, belimi, z 
očmi različnih barv, svetlimi lasmi in – 
najbolj zabavno – velikimi ravnimi noso-
vi. Največji presežnik povorke pa je, da 
nas je na ulicah videlo 100.000 ljudi!
Vzdušje s povorke se je nadaljevalo še 
naslednje dni, pred vsakim nastopom, 
med izleti, kjer koli smo se pojavili. 
Posneli smo nepreštevno število fotogra-
fij – že v našem arhivu jih je ogromno, 
potem pa so tu še uradni fotografi festi-
vala, naši vodiči, policisti, naključni lju-
dje –, dajali intervjuje, avtograme …
Organizatorji so se izkazali za izredno 
prilagodljive in so ustregli našim željam 
po tem, da v prostih urah časa nismo 
preživljali zaprti na varnem v hotelu, 
temveč so nas peljali na izlet v vodni 
park, na najvišji zipline v Jugovzhodni 
Aziji, od koder smo opazovali čudovite 
slapove pod nami, v trgovino, na tržnico, 
da smo nakupili spominke, v lokalni bar, 
kjer je neki ansambel zaradi nas začel 
koncert eno uro prej … 
Želeli smo si poizkusiti tudi slavno fili-
pinsko ulično hrano, balut. To je po nava-
di v jajcu kuhan 16 dni star račji zarodek. 
Še en presežek: najbolj nenavadna jed! In 
ni slaba, nič slabša od trdo kuhanega jaj-

ca, le da ima lahko malo nenavaden vonj 
in kakšno pero, če je račka preveč razvita.
Posebno prijaznost smo začutili na obi-
sku v tradicionalni vasi plemena Blaan 
v bližnjih hribih. Pleme je zaščiteno pod 
Unescom, trudijo se živeti čim bolj tra-
dicionalno, ohranjati svoje izročilo, prav 
njihovi kulturi v čast pa je pravzaprav 
potekal celoten festival. Velikokrat smo 
nastopali skupaj z njimi in vedno smo se 
medsebojno občudovali in čutiti je bilo, 
da so nas zares vzljubili.
S presežniki pa lahko opišemo tudi vede-
nje naše skupine na festivalu. Ne preti-
ravamo, če trdimo, da smo barve Slove-
nije in našega Kranja dobro zastopali, 
pustili smo dober vtis za vse skupine, ki 
se bodo mogoče še udeležile tega festi-
vala. Upamo, da bodo lahko financirali 

tak zalogaj, kot ga je organizacijsko pred-
stavljal. Bili smo tudi nadvse zabavni in 
spontani, poskrbeli smo, da so se zaba-
vale še druge skupine, ni nas bilo sram 
iti plesat na oder, govoriti po mikrofonu, 
nismo se pustili preveč izčrpati nenehne-
mu fotografiranju. In kar je najpomem-
bneje – med seboj smo uspeli ohraniti 
dobre odnose, tudi če kdaj ni bilo vse, kot 
bi moralo biti. Znali smo potrpeti, iti čez 
svoje meje in omejitve v glavi – pa naj 
bo to pri hrani, višini, sprejemanju tuje, 
drugačne kulture. Sklepali smo prijatelj-
stva, imeli odlične odnose z organizatorji 
in delegati. Bili smo tudi nadpovprečno 
naporna skupina za naša najboljša vodi-
ča – za Hannah in Joperta. S tem pa tudi 
dobra šola za prihodnje festivale, ki jih 
bodo organizirali.
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SUZANA P. KOVAČIČ 

Tretje otroško pustovanje v Domu kra-
janov Primskovo je v vseh pogledih 
uspelo. Svet KS Primskovo je pustova-
nje priredil z namenom, da bi otroci 
spoznavali bistvo pustovanja. Pust ni 
le brezglava zabava in uganjanje nor-
čij, temveč velik praznik svetlobe, kjer 
zmaga luč nad zimo in temo. Zato je 
bilo pustovanje namenjeno prav vsem 
otrokom – ne le domačinom.

Otroško  
pustovanje,  
več kot pestro
V pustno okrašeni dvorani 
Doma krajanov Primskovo 
so blestele kraljične, super 
junaki ...

Otroci so uživali v animacijsko-gleda-
liškem nastopu Pike Nogavičke s ple-
salkami in več kot 40 nastopajočimi 
in se okrepčali s čajem in 400 krofi, ki 
jih je organizator razdelil med pustne 
šeme. Navdušeni so bili nad obiskom, 
saj se je v dvorani trlo kraljičen, super 
junakov, živalic ..., ki so uživale v lepi, 
pustno okrašeni dvorani. Pohvale gre-

do predvsem vsem doma izdelanim 
maskam, ki so strokovni žiriji (Zma-
go Puhar, akademski slikar, Katja 
Stare, akademska glasbenica, David 
Almajer, keramik, glasbenik, slikar) 
za izbor naj mask zadale kar veliko 
dela. Z lepimi in uporabnimi nagra-
dami je žirija nagradila kar nekaj 
mask, najmlajšo, družinsko in izvir-
no, doma izdelano masko. Organiza-
tor se zahvaljuje vsem nastopajočim, 
Plesnemu klubu Tinča, Mažoretni in 
Twirling klub Kranj, igralski šoli POTi-
ca in še vsem drugim, ki so kakorkoli 
pomagali pri organizaciji. Že sedaj pa 
vabijo na 4. otroško pustovanje. 

Pust preganja hladno zimo,
z njim se skupaj veselimo,
v deželo vabi spet pomlad,
gremo s pustom praznovat.
(Sten Vilar – Pust)

frizerski salon lenart pirc, s. p.
staneta žagarja 40, 4000 kranj
04 235 73 10, lenart.pirc@siol.net



ČISTO JE LEPO | 15 

Voda po svetu postaja naravni vir, ki ga vedno bolj primanjkuje. Na 
planetu je manj kot en odstotek vode, ki se lahko uporablja kot pitna 
voda. Več kot milijarda ljudi po vsem svetu nima dostopa do zdrave 
pitne vode. V evropskih državah je vode na splošno še dovolj, čeprav 
jo na nekaterih območjih primanjkuje. Enako velja tudi za Slovenijo. 
Vsi vodovodni sistemi v upravljanju Komunale Kranj se oskrbujejo s 
pitno vodo, ki prihaja iz podtalnice. To je voda, ki je nasičena v vodon-
osnikih pod zemeljskim površjem. Se naravno napaja in obnavlja s 
padavinskimi vodami (dež, sneg).

Kakovost pitne vode iz virov, ki jih upravljamo, je zelo dobra in jo 
lahko varno pijemo iz pipe. Zato svetujemo, da vodo iz plastenke 
raje zamenjajte za vodo iz pipe. S tem boste ustvarili veliko manj 
odpadne embalaže in razbremenili naše okolje. 
Ustekleničena voda 100-krat bolj obremenjuje okolje kot voda iz 
pipe. Ustekleničena voda pogosto vsebuje več bakterij in nečistoč 
od vode iz pipe. Prepotuje dolgo pot in pogostokrat mine dolgo časa, 
preden iz skladišča pride do vas. 

 
Čisto je lepo.KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Voda iz pipe je zdrava 

PRIJA  

OHLAJENA

Porabniki ste soodgovorni za ohranjanje kakovosti vode
Pomembno je, da voda, ki priteče do porab-
nikov, enako dobra priteče tudi iz vaših pip. 
Zato poskrbite za redno vzdrževanje hišnega 
vodovodnega omrežja, ki vključuje cevo-
vod, opremo in naprave, ki so vgrajene med 
priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo 
in mestom uporabe pitne vode. Priporočamo, 
da približno enkrat na 14 dni čistite mrežice 
na pipah. Čiščenje pomeni spiranje z vodo in 
po potrebi odstranjevanje vodnega kamna. 
Vodo uporabljajte na vseh pipah v stanovanju 
oziroma hiši. Vsako jutro na pipi, pred prvo 
uporabo tega dne, stočite nekaj vode. Voda 
naj teče dve minuti oziroma do ustalitve tem-
perature vode. Enako naredite, ko pridete 
domov, predvsem pa, ko se vrnete po daljši 

odsotnosti. Na mestih, kjer voda v omrežju 
zastaja, izvajajte tedensko izpiranje do stabi-
lizacije temperature vode. Odkrijte in odstra-
nite slepe rokave, do takrat pa spirajte vodo 
iz slepih rokavov vsaj enkrat na teden.
Za ohranjanje čiste pitne vode je pomembno, 
da ne zlivamo v odtok kemikalij, barv, la-
kov, insekticidov, zdravil in drugih nevarnih 
odpadkov. V odtok ne zlivajmo jedilnega in 
motornega olja. Vse te snovi lahko negativno 
vplivajo na delovanje sistema za čiščenje od-
padnih vod, s tem ko uničijo favno in zamašijo 
cevi. Nevarne odpadke oddamo v zbirnih cen-
trih za ločeno zbiranje odpadkov ali v času 
letne akcije zbiranja nevarnih odpadkov.
Včasih je zaradi okvar oziroma posegov na 

javnem vodovodnem omrežju in objektih 
oskrba s pitno vodo motena. Ob izrednih do-
godkih moramo včasih izdati poziv k preku-
havanju vode, zato je pravočasno obveščanje 
izrednega pomena. 

S prijavo na brezplačno obveščanje 
v času motene oskrbe s pitno vodo 
poskrbite, da bodo informacije pravi 
čas prišle do vas. Prijavite se na 
osebno obveščanje po SMS in/ali z 
elektronskimi sporočili. Pišite nam na 
info@komunala-kranj.si ali izpolnite 
obrazec na naši spletni strani  
www.komunala-kranj.si.

Prenovili smo spletno stran
Stran smo oblikovno izboljšali in vsebinsko 
dopolnili, zato upamo, da bo iskanje informacij in 
pregledovanje vsebin za vas sedaj lažje. Obiščite 
www.komunala-kranj.si, veseli bomo vaših mnenj 
in predlogov. 

Novi urniki rednega odvoza odpadkov
Na dom boste v zadnjih dneh marca prejeli nove urnike odvoza odpadkov 
za obdobje od aprila do oktobra 2016. V tem času bomo biološke  
odpadke odvažali tedensko. Pogostost odvoza mešanih odpadkov in 
odpadne embalaže ostaja nespremenjena. Bodite pozorni na morebitne 
spremembe pri dnevih odvoza.
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  sukanci, gumbi, zadrge, okrasni in robni trakovi
  volna, pletilke
  preja za kvačkanje in vezenje, kvačke
  metraža z otroškimi motivi, podloge in blago 

za vezenje

Šiviljska popravila

 Delovni čas: od 8. do 19. ure 
ob sobotah od 8. do 12. ure

trgovina z drobno galanterijo  
za šivanje in ročna dela
Reševa 14, Kranj
T: 04 235 28 50

Ko vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrstiKo vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrstiKo vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrsti
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 13 EUR. 
Če priročnik kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le
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V peti, dopolnjeni 

izdaji praktičnega 

priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju,  
ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. Če ga naročite 
po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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