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So lepi trenutki, ko človek želi biti prijazen do drugih ljudi.
Ni važno, kako, kaj in kje se zgodi, le lepše in lažje življenje se zdi.
….. imejte veliko lepih dni!

Želimo vam prijetne velikonočne praznike!
Predsednik in člani Sveta KS Primskovo
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Aktualno 

»V letošnjem letu imamo v načrtu na Planini 
III postavitev klopi okoli otroških igrišč, nekaj 
klopi bomo na željo stanovalcev postavili tudi 
na druge lokacije. Načrtujemo tudi postavitev 
stebričkov, s katerimi bomo onemogočili ne-
pravilno parkiranje na zelenih površinah,« je 
povedal predsednik Sveta Krajevne skupnosti 
Primskovo Ignac Vidmar. 
Vidmar je pohvalil odlično zasedenost dvo-
rane v Domu krajanov na Primskovem s šte-
vilnimi prireditvami, ki so običajno tudi do-
bro obiskane: »Na nekaterih prireditvah celo 
zmanjka prostora. Ena zadnja takih je bil ne-
davni koncert učenk in učencev Glasbene šole 
Kranj, ki v zadnjem času pogosto gosti z na-
stopi v tej zelo akustični dvorani. Naša strate-
gija je, da velika dvorana v Domu krajanov na 
Primskovem postane osrednja koncertna dvo-
rana za Mestno občino Kranj. Korak v tej sme-
ri je tudi priprava idejnega projekta za prenovo 
starih prostorov prvotnega prizidka k Domu 
krajanov, v katerih imata prostore MePZ Mu-
sica Viva in AFS Ozara. S projektom želimo 
še razširiti spremljevalne prostore za dvorano, 
saj, če si samo predstavljate, v času Festivala 
oktetov nastopi deset skupin, ki potrebujejo 
prostor zase v zaodrju.«
Krajevna skupnost ima rezervirana sredstva iz 
občinskega proračuna za asfaltiranje dodatnih 
parkirnih mest pred trgovino Mercator in za 
ureditev intervencijske poti okrog Doma kra-
janov. Zdaj potekajo dogovori še z Mercator-
jem o tem. »Na travniku ob Domu krajanov v 
preteklosti napovedane gradnje stanovanjskih 

blokov ne bo, o tem je bilo tudi že veliko govo-
ra, da bloki v takšno sosesko ne sodijo. Upam 
pa, da bo kdaj pripravljenost lastnika in obči-
ne po menjavi parcel in da krajanke in krajani 
dobimo park, kot ga je predvidel že pokojni 
akademski slikar Vinko Tušek,« je pojasnil 
predsednik Sveta KS.
Problem pa so zasedena parkirna mesta ob 
Domu krajanov, opozarja Vidmar, ki jih za čas 
delovnika zasedejo zaposleni v okolici in tudi 
polnoletni dijaki: »Za opravek na pošti ali v 
trgovini pa parkirnih mest dopoldne zato ni.« 
Dodal je še, da razmišljajo, da bi parkirna me-
sta postavili v rang t. i. modrih con, ko je brez-
plačno parkiranje v delovnem času dovoljeno 
le kratek čas, sicer je parkiranje plačljivo. 
»Z lastnikom Centra IBI se dogovarjamo, da 
bi prestavili ograjo ob Centru za širino ploč-
nika, ki ga zdaj ni, v bližini pa so vrtec, šola, 
cerkev …. Nasprotno pa ima Zadružna ulica 
preširok pločnik in srečevanje dveh vozil je 
skorajda nemogoče; tu bi bilo treba nekaj ši-
rine pločnika vzeti, s tem varnost pešcev ne 
bi bila ogrožena.« Ignac Vidmar je še dejal, 
da je želja Sveta KS obnoviti oglasne table, ki 
so v pristojnosti KS, na vrsti bodo še manjša 
popravila v Domu krajanov, igralka Andreja 
Stare pa se je zavzela za oživitev lutkovnega 

gledališča. Predsednik Sveta KS je pohvalil 
tudi delovanje vseh društev in drugih prosto-
voljnih organizacij v KS, krajanke in kraja-
ne pa povabil k udeležbi na jutrišnji čistilni 
akciji. 
»Vsem materam čestitam ob njihovem pra-
zniku in vabim na prireditev Materam, na-
rodne v sliki in pesmi, ki ga prireja Kranjski 
oktet 25. marca ob 19. uri v Domu krajanov,« 
je povabilo Ignaca Vidmarja.

Suzana P. Kovačič

Razmišljajo o modri coni  
ob Domu krajanov

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Primskovo Ignac Vidmar napoveduje investicije tudi na Planini III, 
ki je del Krajevne skupnosti Primskovo.

Glasilo pri prav lja Go renj ski glas, d.o.o., Kranj, 
Ble i we i so va ce sta 4, s so de lav ci:    

Od go vor na ured ni ca: Ma ri ja Volč jak

Ured ni ca pri lo ge: Suzana P. Kovačič, 
telefon: 04/201-42-24 
E-pošta: suzana.kovacic@g-glas.si

Oglas no tr že nje: Janez Čimžar, 
te le fon: 04/201-42-36, 041/704 857, 
te le fax: 04/201-42-13. E-pošta: janez.cimzar@g-glas.si. 

Tehnični urednik: Grega Flajnik

Pri pra va za tisk Go renj ski glas, d.o.o., Kranj; 
Tisk: Ti skar na Lit te ra pic ta, d. o. o.

Naklada je 1950 izvodov, glasilo do bi jo vsa go spo dinj stva 
v KS Primskovo brezplačno.

Naslednja številka bo izšla decembra 2013.

Fotografija na naslovnici: Tina Dokl 
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Ignac Vidmar v prenovljeni glasbeni sobi v Domu krajanov, v kateri vadijo Kranjski oktet in Študentski pevski 
zbor Harmonija. Kranjski oktet za 13. aprila pripravlja dobrodelni Festival oktetov v Dupleku, izkupiček bodo  
namenili prizadetim v lanskoletnih poplavah. / Foto: Tina Dokl

Problem so zasedena parkirna me-
sta ob Domu krajanov, opozarja 
Ignac Vidmar, ki jih za čas delov-
nika zasedejo zaposleni v okolici in 
tudi polnoletni dijaki: »Za opravek 
na pošti ali v trgovini pa parkirnih 
mest dopoldne zato ni.« Dodal je še, 
da razmišljajo, da bi parkirna mesta 
postavili v rang t. i. modrih con, ko 
je brezplačno parkiranje v delovnem 
času dovoljeno le kratek čas, sicer je 
parkiranje plačljivo.
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Aktualno

V okviru priprave in sprejemanja OPN (ob-
činskega prostorskega načrta) Mestne občine 
Kranj je za krajane Primskovega vsekakor 
zanimiva in pomembna umestitev severne 
mestne obvoznice MO Kranj, katere namen 
bi morala biti razbremenitev prometno zelo 
obremenjenih cest iz smeri Škofje Loke in 
Šenčurja proti mestnemu središču, predvsem 
Ceste Staneta Žagarja ter Oldhamske ceste in 
priključnih stranskih cest na omenjeni cesti.
Ker pa je vsako umeščanje novih infrastruk-
turnih objektov, v konkretnem primeru se-
verne mestne obvoznice, povezano s kopico 
dejavnikov, ki vplivajo na naravo in življenje 
ob novo načrtovanih objektih, smo v skupini 
krajanov sredi l. 2012 postali pozorni na do-
gajanje okrog postopkov umeščanja severne 
obvoznice. Namreč, ob javni razgrnitvi OPN 
MO Kranj z dne 11. avgusta 2011 je bila pred-
videna trasa severne obvoznice umeščena ne-
koliko severneje, kot je to veljalo do takrat, 
takšna trasa bi bila vsekakor s stališča vplivov 
na življenje krajanov med Jezersko cesto in 
štadionom Stanka Mlakarja ugodnejša. Ka-
sneje, vsekakor zelo »na tiho« pa so se pojavili 
dokumenti (na spletni strani MO Kranj http://
www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obci-
na/mestna_uprava/urad_za_okolje_in_ 
prostor/javne_razgrnitve/opn-javna_ 
razgrnitev.htm), na katerih je postala aktu-
alna spet trasa obvoznice, ki bi potekala ne-
posredno ob poseljenem delu severnega roba 
Primskovega. Trasa severne mestne obvoz-
nice, katere umestitev je predvidena z OPN, 
prikazuje slika. Izgradnja obvoznice po pri-
kazani trasi bi trajno povzročila bistveno po-
slabšanje življenjskih razmer (hrup, onesna-
ženje zraka in okolja) krajanom, ki bi jih tak 
objekt prizadel. Ker gre za teren, v katerem 
teče struga Kokre, bi takšna umestitev zah-
tevala precej dolg viadukt, ki bi tako še do-
datno močno degradiral življenjsko okolje 
prizadetega dela krajanov Primskovega, saj 
bi tako trasa prometnice potekala tako rekoč 
v nivoju z zgradbami. V krogu skupine kra-
janov smo se z zadevo podrobneje seznanili 
in tudi ugotovili, da je dejanska umestitev 
severne obvoznice sicer še dokaj nejasna, saj 
bo v veliki meri odvisna od poteka hitre žele-
zniške povezave Ljubljana–Kranj z navezavo 
na letališče Brnik. Za železniško progo se na 
državni ravni pripravlja DPN (državni pro-
storski načrt), ki pa ne bo zaključen še vsaj 
kakšno leto. Ker pa je natančna umestitev že-
leznice (obstaja sicer več variant) tako tudi še 
nejasna, je posledično tudi natančna umesti-
tev mestne severne obvoznice nejasna, očitno 
pa tudi nekaj časa še ne bo. Na MO Kranj v 
okviru sprejetja aktualnega OPN velja načelo, 
da se potem sprejme tista varianta, ki je že 
predvidena kar nekaj desetletij in je tako že 
zavedena v različnih potrebnih dokumentih. 

Sporni pri tem sta vsaj dve zadevi: 1.) razme-
re, ki so pomembne za reševanje prometa, so 
danes drugačne kot pred desetletji, 2.) izved-
ba takšne variante je zelo draga in kot taka 
verjamemo, da tudi nerealna za izvedbo.
Dejstvo je, da Primskovo za razbremenitev 
obremenjujočega in škodljivega prometa, ki 
poteka po sedanjih trasah Ceste Staneta Žagar-
ja in Oldhamske ceste, nujno potrebuje rešitev, 
ki bo odpravila sedanje stanje. Iz dosedanjega 
dogajanja glede umestitve in sprejetja variante 
severne mestne obvoznice lahko upravičeno 
dvomimo, da se bo problem na takšen način 
v doglednem času rešil. Drugo dejstvo je tudi, 
da prav gotovo obstajajo alternativne rešitve, 
ki lahko rešijo sedanjo problematiko prome-
ta, ki se kopiči z vzhodne strani Kranja, in so 
manj obsežne, ker se lahko rešujejo z določe-
nimi dogradnjami/rekonstrukcijami obstoječe 
infrastrukture (npr. avtoceste), s tem pa so 
tudi precej cenejše, časovno hitreje izvedljive 
in zato bistveno bolj realne. Vprašati se mora-
mo (oz. se morajo na MO Kranj), ali želimo 
reševati dejanske probleme učinkovito in go-

spodarno ali pa želimo imeti samo rešitve na 
papirju. Vprašanje je sicer bolj retorično, saj je 
za nas, krajane Primskovega, odgovor jasen.
Zato smo v skupini prizadetih krajanov Prim-
skovega začeli z aktivnostmi, s katerimi bomo 
pripravili predloge alternativnih rešitev in jih 
predlagali MO Kranj ter zahtevali nov krog 
dialoga, katerega namen je sprejetje rešitve 
za promet na Primskovem, ki bo odpravila se-
danje stanje, hkrati pa v čim manjši meri pri-
zadela življenje drugega dela KS Primskovo. 
Vsekakor pa ne bomo pristali na umestitev se-
verne mestne obvoznice tako, kot je prikazana 
v obstoječih dokumentih.
O razvoju dogodkov vas bomo v Stikih ob-
veščali, vsekakor pa bo dobrodošla pomoč in 
podpora s strani vas, krajanov KS Primsko-
vo, saj ugotavljamo, da problematika ni širše 
znana. Vprašanja in dodatne informacije pa 
lahko posredujete tudi na elektronski naslov 
obvoznica@gmail.com.

Peter Ceferin
Kurirska pot

Ali bo kranjska severna obvoznica 
prizadela krajane Primskovega?

Trasa severne mestne obvoznice, kot jo predvideva OPN, ki je v sprejemanju. Za lažjo orientacijo so označeni 
nekateri objekti in Cesta Staneta Žagarja.
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Ljudje in dogodki

Ena od nalog Koronarnega druš-
tva Gorenjske je poleg izobraže-
vanja in pomoči svojim članom 
tudi ohranjanje zdravih življenj-
skih navad, kamor sodi redna te-
lesna aktivnost naših članov.
Redna telesna vadba je najcenej-
še in najučinkovitejše zdravilo pri 
ohranjanju zdravja. Nobeno zdravi-
lo in obiski pri zdravniku ne more-
jo nadomestiti redne dnevne telesne 
vadbe. Popolnoma pravilno sklepa-
te, da aktivnosti, ki preprečujejo 
bolezni srca in aterosklerozo ožilja, 
enako uspešno zavirajo procese 
staranja in omogočajo mišicam in 
tkivom ohranjevati moč, elastičnost 
in vas ohranjajo neodvisne, zdrave 
in samostojne še kasno v starosti. 
Člani koronarnega društva imamo 
možnost dvakrat na teden telesne 
vadbe pod strokovnim vodstvom 
naših fizioterapevtk z vajami, ki 
so po vsebini in intenzivnosti pri-
rejene koronarnim bolnikom. Radi 
bi vas spomnili, da z aktivno redno 
telesno vadbo ne samo, da pomaga-
mo krepiti in varovati svoje zdrav-
je, temveč z aktivno udeležbo pri-
spevamo tudi k promociji svojega 
društva in dajemo zgled zdravemu 
načinu življenja.

Raziskave so potrdile, da redna 
telesna aktivnost:

1.   Pomembno zniža tveganje za 
srčno in možgansko kap.

2.   Pomaga pri normalizaciji po-
višanega krvnega tlaka.

3.   Ugodno učinkuje na presnovo 
z zmanjšanjem telesne teže in 
povečanjem mišične mase.

4.   Zmanjša možnost za nastanek 
sladkorne bolezni in zmanjša 
nivo krvnega sladkorja pri bol-
nikih s sladkorno boleznijo.

5.   Zniža vrednost holesterola v 
krvi, obloge na stenah arterij 
pod vplivom redne telesne ak-
tivnosti ostanejo elastične in je 
verjetnost nastajanja strdkov in 
krvavitev bistveno manjša.

V imenu Koronarnega društva 
Gorenjske vas vabim, da del dra-
gocenega časa posvetite tistemu, 
ki ga imate zares radi, to je sebi, 
vaši družini in vašemu zdravju 
ter se pridružite k redni telovad-
bi aktivnim članom koronarnega 
društva.
Poleg telovadbe za člane organi-
ziramo najmanj enkrat na mesec 
pohod, ki je po težavnosti prila-

gojen našim članom. Vsak mesec 
(razen julija in avgusta, ko so po-
čitnice) organiziramo tudi izobra-
ževanje. Na predavanjih gostimo 
strokovnjake s področja zdravja 
srca in ožilja in tudi strokovnjake, 
ki nam predavajo o drugih tego-
bah. Dvakrat letno se udeležuje-
mo enotedenske delovne terapije 
v Zdravilišču Šmarješke Toplice.

Če se nam želite pridružiti, nas obi-
ščite v času uradnih ur vsako sredo 
med 16. in 18. uro v prostorih Doma 
krajanov na Primskovem. Oglejte  
si tudi našo spletno stran www. 
koronarno-drustvo.si, kjer boste 
dobili še več informacij o delu Ko-
ronarnega društva Gorenjske.

Tomaž Gruden

Pridružite se nam
Telesna aktivnost srčnih bolnikov je najpomembnejši dejavnik za ohranjanje zdravja. Tega se dobro zavedamo 

tudi člani Koronarnega društva Gorenjske.

Na Primskovem so akcije prostovoljnega darovanja krvi v humanitarne 
namene že večdesetletne. V zadnjih letih krajevni odbor Rdečega križa 
trikrat na leto organizira prostovoljni odvzem krvi. Da bi se čim bolj 
približali razpoložljivemu času in službenim obveznostim, skušamo od-
vzem krvi približati kraju bivanja darovalcev. V tem pomenu bo letos 
že petič zapored potekala krvodajalska akcija 3. junija 2013 v Domu 
Krajanov na Primskovem. Akcija bo potekala od 7. do 13. ure tako, da 
se časovno prilagodimo čim širšemu krogu udeležencev, predvsem pa 
mladim, ki imajo v dopoldanskem času šolski pouk. Udeležba na teh 
akcijah je bila doslej vedno visoka, tako si želimo tudi v prihodnje. Da 
pa bi bila prilagodljivost za udeležbo čim večja, so organizirane krvo-
dajalske akcije tudi v večjih okoliških krajih; Kokrica, Šenčur, Cerklje, 
Stražišče, Duplje in Gasilski dom v Kranju. O datumih teh krvodajal-
skih akcij boste obveščeni preko sredstev javnega obveščanja.
V preteklem letu je štiriindvajset naših krajanov prejelo posebna pri-
znanja RK Slovenije za večkrat darovano kri. Vsem prejemnikom pri-
znanj Krajevni odbor RK iskreno čestita in vabi k sodelovanju tudi v 
prihodnje.
Priznanja so prejeli za: 
–  35-krat darovano kri Draga Bregar;
–  25-krat darovano kri Kemal Baltič: 
–  20-krat darovano kri Stojče Trajanov, Darko Milev; 
–   15-krat darovano kri Gregor Batistič, Anton Gašperlin, Nevenka 

Graonja, Nika Krajnik, Ida Mlakar, Ana Marija Pucelj, Bojan Starič; 

–   10-krat darovano kri Janez Bešter, Feriz Julevič, Sonja Kržaj, Ma-
tija Lokar, Gregor Štirn, Jure Šujica; 

–   5-krat darovano kri Andreja Ambrožič, Zalka Badalič, Justin 
Butalič, Klemen Fajmut, Alenka Jurančič, Luka Koritnik, Admir 
Memić.

Visoko priznanje Rdečega križa Slovenije za večletno uspešno so-
delovanje na humanitarnem področju s KO RK Primskovo je prejelo 
podjetje EUROCOM Kranj. Prav tako visoko priznanje RK Slovenije 
za dolgoletno prostovoljno in požrtvovalno delo v organizaciji RK so 
prejeli Slavka ČUK bronasti znak RK S, Vera SUŠNIK bronasti znak 
RK S in Stane ELJON tudi bronasti znak RK S.
Vsem dobitnikom visokih priznanj iskrene čestitke!
Vas, krajane, želim opozoriti na pomembno humanitarno akcijo. Ob-
močno združenje RK Kranj, skupaj z vsemi krajevnimi odbori RK 
organizira veliki humanitarni glasbeni koncert 11. aprila 2013 ob 20. 
uri v športni dvorani v Šenčurju. Za vzdušje bo poskrbela znana slo-
venska glasbena skupina Perpetuum Jazzile. Denarni izkupiček je v 
celoti namenjen nakupu prehrambnih paketov za ljudi v socialni sti-
ski. Vstopnice so dosegljive pri uličnih poverjenikih RK Primskovo, 
tajništvu KS Primskovo v času uradnih ur in javno objavljenih mestih. 
Vljudno vabljeni!

Predsednik KO RK Primskovo,
Janez KERN

Krvodajalstvo na Primskovem

Januarja smo gostili dr. Barbaro Gužič Salobir, zaposleno na kliniki za nuklearno 
medicino v Kliničnem centru v Ljubljani. V polni veliki dvorani Doma krajanov na 
Primskovem smo prisluhnili predavanju z naslovom Žensko srce. / Foto Tina Dokl
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Ljudje in dogodki

Vrtec Čenča oziroma vrtec Na klancu, kot 
se je imenoval ob odprtju, jih ima letos šti-
rideset. Let seveda … O odprtju smo pisa-
li tudi v Gorenjskem glasu pod naslovom 

Vrtec za 60 malčkov; slovesnost je bila 7. 
marca 1973, poslovati pa je vrtec začel 12. 
marca. Odprl ga je tedanji predsednik Kra-
jevne organizacije SZDL Primskovo Andrej 

Babič in kot po naključju smo ga pred nekaj 
dnevi znova srečali v tem vrtcu. »Sedmega 
pravnuka imam že v vrtcu,« je povedal.
Vzgojiteljice in malčki, ki vrtec obiskujejo 
danes, bodo štirideseti rojstni dan prazno-
vali sredi aprila, ko bo že lepše vreme. To 
bo prav poseben teden dogodivščin v dopol-
danskem času. Vrtec bodo okrasili (okraske 
že izdelujejo, kot lahko vidite tudi na na-
slovnici Stikov), v goste bodo povabili ded-
ka, ki zna lepo zaigrati na violino, malčki 
in vzgojiteljice pa bodo ob glasbeni sprem-
ljavi prepevali ljudske pesmi. Tudi Andrej 
Babič je obljubil, da pride na obisk, in kot 
je zanj značilno, bo imel s seboj zagotovo 
fotoaparat. Vzgojiteljice bodo malčke pre-
senetile z lutkovno igrico, naslov igrice za 
zdaj ostaja skrivnost. Eno dopoldne bodo na 
vrtčevskem igrišču imeli gibalne dejavnosti, 
to bodo tekmovalne in rajalne igre. Vzgoji-
teljice in malčki so že sestavili pesmico za 
rojstni dan na melodijo Ringa raja. Takole se 
začne: Vrtec naš praznuje, Čenča se imenuje 
… Posladkali se bodo s slavnostno torto, ki 
jo bodo spekli v vrtčevski kuhinji, in ple-
sali, plesali … Takole lušten bo teden sredi 
aprila, so napovedali …

Suzana P. Kovačič / Foto: Tina Dokl

Upihnili bodo štirideset svečk
»Vrtec naš praznuje, Čenča se imenuje …« se začne pesmica, ki so jo za rojstni dan Vrtca Čenča  

sestavili vzgojiteljice in malčki.

Andrej Babič s pravnukom, štiriletnim Tajem 

Starejša skupina otrok v vrtcu Čenča je ustvarjala za praznične dni.



1. Ločevanje odpadkov je obvezno za vse povzročitelje odpadkov.

2. V zabojnik za mešane komunalne odpadke sodijo samo odpadki, ki se ne predelajo  
(kosti, manjše količine surovega mesa, onesnažena embalaža, palčke za ušesa, higienski vložki in 
robčki, plenice, celofan, cigaretni ogorki, fotografije, flomastri, svinčniki, glavniki, zobne ščetke, igrače, 
kasete, kristal, lepilni trakovi, lončena, gli nena in keramična posoda …).
Vanj ne odlagamo odpadne embalaže, bioloških odpadkov in ne nevarnih odpadkov.

3. V zabojnik za biološke odpadke sodijo kuhinjski odpadki (zelenjavni odpadki, olupki in ostanki 
sadja, ostanki hrane, čajne in kavne usedline, jajčne lupine, pokvarjeni prehrambni izdelki – brez 
embalaže), vrtni odpadki (lesni ostanki in žagovina neobdelanega lesa, zemlja iz loncev, rože, plevel, 
tanke veje, listje, trava, ostanki rož) ter papirnati robčki in brisačke. V zabojnik ne odlagamo kosti, 
manjših kosov surovega mesa, pepela, olj in drugih tekočin, poginulih živali, kož, iztrebkov malih živali, 
odpadne embalaže, nevarnih odpadkov, bioloških odpadkov z embalažo in drugih mešanih odpadkov.

4. Bioloških odpadkov ne odlagamo v navadnih plastičnih vrečkah, uporabiti moramo biorazgrad ljive papirnate vrečke ali vrečke iz 
posebne folije. Kuhinjski in vrtni odpadki sodijo izključno v kompostnik ali zabojnik za biološke odpadke.

5. V zabojnik za odpadno embalažo sodi kovinska embalaža (pločevinke od pijač, konzerve 
prehrambnih izdelkov, kovinski pokrovi kozarcev, zamaški ...), plastična embalaža (plastenke od 
pijač in živil, embalaža od praškov, mehčalcev, kozmetike, plastični kozarčki in lončki, vrečke, folije 
...), papirna embalaža (manjše kartonske škatle živil in podobno) in sestavljena embalaža (tetra-
pak - embalaža od mleka, sokov ...). V zabojnik za odpadno embalažo ne sodijo steklo, steklena 
embalaža in časopisni papir. Te odpadke odložimo na najbližjem ekološkem otoku. Prav tako v 
zabojnik za odpadno embalažo ne sodijo embalaže nevarnih snovi ali njihovi ostanki (motorna olja 
in druge vrste mineralnih olj, pesticidi, barve, laki, redčila …).

6. Embalaža mora biti izpraznjena in stisnjena. 

7. Nevarne odpadke, kot so zdravila, čistila, laki, barve, odpadno jedilno in motorno olje, akumulatorji, baterije, lepila, spreji, oz. ostale 
izdelke, ki vsebujejo nevarne snovi, zbiramo ločeno. Oddamo jih v zbirnem centru ali v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov. 

8. Dodatno lahko vse vrste odpadkov odpeljemo v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, namenjen dodatnemu ločevanju odpad-
kov in večjim količinam odpadkov. Vsako gospodinjstvo lahko enkrat na mesec brezplačno odda do 1 m3 odpadkov ter kosovne odpadke. 

9. Občani Mestne občine Kranj odvoz kosovnih odpadkov naročite z dopisnico Komunale Kranj.

10. Ko prenavljamo stanovanje, hišo ali imamo naenkrat večje količine odpadkov, pri Komunali Kranj najamemo večji zabojnik za 
dan ali več. Izbiramo lahko med zabojniki za 5, 10, 12, 15 ali celo več kubičnih metrov odpadnega materiala.

11. Odlaganje odpadkov poleg zabojnikov je kaznivo. Če imamo občasno več odpadkov, 
kupimo na sedežu Komunale Kranj vrečko za mešane komunalne odpadke oz. vrečko za 
odpadno embalažo, označeno z logotipom Komunale Kranj. Odločimo se lahko tudi za 
zamenjavo obstoječega zabojnika z večjim.

Več informacij na spletni strani www.krlocuj.me.

11 osnovnih pravil odgovornega  
ravnanja z odpadki

Čisto je lepo.
KOMUNALA KRANJ d.o.o., ULICA MIRKA VADNOVA 1, 4000 KRANJ



Še vedno ne upoštevate pravilnega 
ločevanja odpadkov? 

Se zaradi preveč odpadkov pokrov 
vašega zabojnika ne zapira? Odločite 
se za najem večjega zabojnika!

Lani smo v sodelovanju z Mestno občino 
Kranj aktivno začeli z akcijo, s katero vas 
znova opozarjamo, kako pomembno je 
pravilno ravnanje z odpadki. Vse infor-
macije o pravilnem ravnanju z odpadki 
najdete tudi na naši posebni spletni strani 
www.krlocuj.me. V prihodnjih mesecih 
bomo izdali tudi tiskan abecednik in vam s 
tem pomagali pri vsakdanjem ločevanju z 
odpadki.
V sklopu akcije Ločevanje je zakon smo 
pripravili več opozorilnih nalepk, s katerimi 
vas individualno na terenu opozarjamo na 
nepravilnosti pri odlaganju odpadkov. Do 
sedaj smo vas opozarjali z rumeno nalepko 
na zabojniku. Vse tiste, ki se še vedno 
ne zavedate pomembnosti ločevanja 
odpadkov, bomo po novem opozorili z 
oranžno nalepko, ki bo vsebovala tudi 
opozorilo, da boste morali v primeru 
neupoštevanja naših navodil v prihod-
nje za nepravilno odlaganje odpadkov 
plačati stroške dodatnega sortiranja. 
Oranžni nalepki bo sledila rdeča na-
lepka, na podlagi katere vam bomo 
dodatno ločevanje odpadkov tudi de-
jansko zaračunali. 
Dodatno vas z modro nalepko opozorimo 
na prepoln zabojnik in vam predlagamo 
najem večjega zabojnika.

Znebimo se stare navade, da vsi odpadki 
sodijo v en koš. Naj ločevanje odpadkov 
postane naša vsakdanja navada, ki ne 
zahteva veliko truda in časa, le malo dobre 
volje. Plastenka v zabojniku za odpadno 
embalažo prinese veliko koristi, medtem ko 
plastenka v zabojniku za mešane odpadke 
ali celo v naravi povzroči veliko slabega. 
Izgovorov, zakaj še ne ločujete odpadkov, 
ne sme biti več!

Akcija Ločevanje je zakon  
se nadaljuje

Čisto je lepo.
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Dokaj malo dni je minilo od našega slavja 
ob 60-letnici delovanja Akademske folklorne 
skupine Ozara in že nas čaka korak v novo de-
setletje. Začeli smo previdno, a vendar udar-
no. Prvi september je bil dan, ko so se šibila 
kolena naših mladcev. Krščeni člani skupine 
vsaki dve leti med sebe sprejmejo novopečene 
plesalce, pevce, godce. Tako je bilo tudi na je-
senski dan v Podnartu. Ne morem reči, da smo 
bili mili do nekrščencev, lahko pa rečem, da je 
Ozara postala dragocenejša za osemnajst čla-
nov in prav na vsakega smo zelo ponosni. Ne 
more biti lepšega uvoda v novo Ozarino leto.
Dnevi na koledarju so se polnili. Oktober je 
bil naporen mesec. Imeli smo mnogo nasto-
pov, v spomin pa se mi je močno vtisnil ples 
na državnem srečanju folklornih skupin v Ča-
kovcu na Hrvaškem. Tako na Hrvaškem kot 

tudi pri nas se folklorne skupine predstavijo 
na srečanju folklornih skupin. Na državno 
srečanje slovenskih folklornih skupin vsako 
leto pride v goste izbrana skupina iz Hrvaške. 
Slovenci vrnemo obisk in tokrat je bila Ozara 
izbrana na to srečanje, kar si štejemo v čast. 
Na srečanju smo zastopali Slovenijo, Kranj in 
Primskovo z novonastalo koreografijo Pokop 
pusta.
November je bil mesec, ko se je pelo, plesalo, 
zabavalo, krohotalo, dobro jedlo in dobro pilo. 
Na sporedu je bilo martinovanje. Martinova 
pojedina je bila res prava pojedina, vince pa 
domače. Ansambel nas je ogreval na plesišču, 
krstili smo mlado vino, se zavrteli in malce 
sprostili.
Meseci so se kar vrstili. December, praznični 
mesec, je bil obdarovan s koledniki – Kranj-

skimi furmani, ki so po hišah širili srečo. 8. 
februar, Prešernov dan, je bil proslavljen v 
središču mesta Kranja. Na Prešernovem se-
mnju smo skupaj s pevkami Bodeče neže, 
pevci Kranjski furmani, godci in kar dvema 
plesnima skupinama proslavili tako pomem-
ben dan.
Sproščeni smo še danes v polnem zagonu. Pri-
pravljamo se za letni koncert, ki bo v soboto, 6. 
aprila, kje drugje kot v Veliki dvorani na Prim-
skovem. S koncertom z naslovom V kraljestvu 
zlatoroga vas bomo zabavali skupaj s folklorno 
skupino Razor iz Tolmina. S plesi, pesmijo in 
prikazom običajev vas bomo popeljali po slo-
venskih alpskih pokrajinah od Storžiča, preko 
Karavank, do doline Soče ter dolin na zahodni 
meji z Italijo. Lep folklorni pozdrav,

Domen Pipan, vodja skupine

AFS Ozara – korak v novo desetletje

Dvanajstega maja bo v župniji Kranj Primskovo sveta birma, že skozi 
šolsko leto pa se birmanci, petintrideset jih je letos, pripravljajo na 
prejem svetega zakramenta. Birmanci so razdeljeni v več skupin; v 
bogoslužno, svetopisemsko, karitativno, v skupino bralcev pri maši, 
molivcev rožnega venca in v skupino, v kateri sodelujejo za Slom-
škovo bralno priznanje. V času priprave na birmo se vsak birmanec 
udeleži vsake od naštetih dejavnosti. Prejšnjo sredo smo obiskali ka-
ritativno skupino, ki jo vodi mentorica Jožica Debelak, ob njej so bile 
pomočnice Ana Ribnikar, Brigita Ribnikar in Branka Krč. »Gospod 
župnik ima navado, da obišče ob velikih praznikih starejše ljudi, v 
karitativni skupini za njih pripravimo darila. Za božič smo pripravili 
posebne svečke, ki smo jih lepo dopolnili z barvnim peskom, zraven 
smo priložili čokoladne bonbone in vizitko. Za veliko noč bo gospod 
župnik spet obiskoval starejše, za darila izdelujemo lesene križe, čo-
koladne pirhe, velikonočne vizitke z različnimi posvetili, na primer 
Kjer pogrešaš ljubezen, začni ljubiti ti. Ali pa Ljubezen je sreča, ki 
jo dajemo drug drugemu … Vse skupaj bomo zavili v vrečke in jih 
zvezali s papirnatimi piščančki, prav tako narejenimi v karitativni 
skupini,« je povzela Jožica Debelak, ki je mizo, za katero so ustvarjali 
skupaj z birmanci, okrasila tudi z doma narejenimi butaricami. Kari-
tativna skupina se srečuje vsako sredo od 19.30 do 20.30. Udeleženci 

sredinega srečanja so povzeli: »Fletno delamo in se prav luštno ima-
mo.« Suzana P. Kovačič / Foto: Tina Dokl

Birmanci dejavni v karitativni skupini

Prejšnjo sredo so ustvarjali v okviru karitativne skupine. 
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Prodor mladostne energije

V Domu krajanov na Primskovem je potekal 
četrti Festival oktetov Kranj, ki tako postaja že 
tradicionalen. Festival, ki je tokrat prvič pote-
kal na predvečer slovenskega kulturnega pra-
znika, kar bo stalnica tudi v prihodnje, je pri-
vabil številne obiskovalce, ki so lahko uživali 
v kakovostnem glasbenem programu. Poleg do-
mačega Kranjskega okteta, ki je tudi pobudnik 
ter organizator srečanja, je nastopilo še devet 
glasbenih sestavov: ŽVS Lipa Litija, primorski 
Oktet Aljaž, Oktet Sotočje z Vipavskega, Oktet 
Žetev iz Zgornje Savinjske doline, Grajski oktet 
iz Tuštanja, Oktet TEŠ iz Šaleške doline, Nonet 

Brda, Oktet Raskovec z Vrhnike in Mariborski 
oktet. Izbira treh pesmi, s katerimi so se pred-
stavili občinstvu, je bila prepuščena samim iz-
vajalcem, zato je bil program vsebinsko bogat 
in raznolik: od narodnih, sakralnih, umetnih in 
ljudskih, pa do istrskih in dalmatinskih pesmi. 
Razveseljivo je dejstvo, da je med nastopajoči-
mi poleg izkušenejših tudi veliko članov mlajše 
generacije, ki prodirajo z mladostno energijo 
ter svežimi idejami, v programe pa vključujejo 
tudi moderne skladbe sodobnejših skladateljev 
– vse to pa daje upanje za to tradicionalno pev-
sko prakso tudi v prihodnje.

Festivalni koncert, ki ga je sproščeno povezo-
val Matjaž Merljak, se je zaključil s skupnim 
nastopom vseh sodelujočih pevk in pevcev, 
ki so se od navdušenega občinstva v velikem 
slogu poslovili z Zdravljico. Znova se je izka-
zalo, da vse nastopajoče druži velika ljubezen 
do petja, ki se posledično kaže v kakovostnih 
nastopih, ki smo jim bili priča tudi tokrat. Sre-
čanje se je v prijetnem družabnem duhu nada-
ljevalo tudi po pevskih nastopih, še posebej pa 
so se zahvalili idejnemu vodji festivala Nacetu 
Vidmarju, na katerem sloni celotna organiza-
cija dogodka. Samo Lesjak

Strokovna komisija, ki so jo sestavljali docentka Pia Brodnik, profesor Karel Leskovec in dirigent Igor Švara, je za najboljši nastop razglasila domači Kranjski oktet pod 
vodstvom Andreja Ropasa. / Foto: Matic Zorman

Za kulturni praznik nastopili kar dvakrat
Mešani pevski zbor Musica Viva Kranj Prim-
skovo se uvršča med kranjske zbore z naj-
daljšo pevsko tradicijo, saj deluje že več kot 
65 let. Dejavni so bili tudi ob letoš njem slo-
venskem kulturnem prazniku, ko so najprej 
s štirimi pesmimi nastopili v okviru tradici-
onalne prireditve Prešernov smenj, v večer-
nih urah istega dne pa so s Kranjskim okte-
tom sodelovali na recitalu v Domu krajanov 
na Primskovem. Pod vodstvom zborovodje 
Aleša Gorjanca so se občinstvu predstavili 
s Prešernovima pesmima Soldaška in Stru-
nam, poleg njiju pa tudi z narodnima Pa se 
sliš in Vsi so venci vejli ter Ribce po Murjici 
pvavajo in Pastirče mlado in milo. Zbor Mu-
sica Viva je na svoji dolgi pevski poti prejel 
številne nagrade, med drugimi ga je Mes tna 
občina Kranj 2007 odlikovala z Veliko Pre-
šernovo plaketo, priznanja pa prejemajo tudi 
na mednarodnih nastopih. Pred kratkim so se 
uspešno predstavili tudi na Območni reviji v 
Cerkljah, aktivni pa nameravajo ostati tudi v 
prihodnje. Samo Lesjak

Mešani pevski zbor Musica Viva iz Kranja z zborovodjem Alešem Gorjancem je sodeloval pri sestavi mozaika 
praznovanja slovenskega kulturnega praznika. 
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Župnija

Z novim papežem v letu vere  
na poti nove evangelizacije

Življenje novo se budi – poje velikonočna pesem. V naravi se življenje že prebuja. Njenega prvega cvetja smo 
najbolj veseli. To novo življenje se v Cerkvi že naznanja v postnem času, s pripravo na veliko noč. 

Znamenje novega življenja je tudi zadnje do-
gajanje ob nepričakovanem zgodovinskem 
odstopu papeža Benedikta XVI. in izvolitvi 
argentinskega kardinala Bergoglia za no-
vega papeža Frančiška. V imenu ponižnega 
in preprostega asiškega ubožca, ki je v svo-
jem času s pristno evangeljsko vero prenovil 
Cerkev, se nakazuje program novega papeža. 
Cerkev želi duhovno in moralno očistiti in jo 
peljati po poti nove evangelizacije, ki sta jo 
že začela njegova velika predhodnika, blaže-
ni Janez Pavel II. in Benedikt XVI. Ta pot je 
poslanstvo vse Cerkve, vsakega krščanskega 
občestva in slehernega kristjana. Ni lahka, je 
zahtevna, a zato toliko lepša in varna, – ker 
je to Kristusova pot. V marsičem je ta pot 
v Cerkvi že izhojena, potrebna pa je novih 
tras, očiščenj, izboljšav in načrtovanj za pri-
hodnost, da bo speljana do vseh ljudi in do 
slehernega človeškega srca. To pa je lahko 
samo pot ljubezni. Jezus iz Nazareta je ta 
pot, po kateri pridemo k Očetu. On sam nam 
to zagotavlja. Začetek pastirske službe »Pe-
tra našega časa«, papeža Frančiška, spominja 
na slovesen vhod Jezusa v mesto Jeruzalem 

na cvetno nedeljo, ko je dejansko vstopal v 
veliki teden svojega trpljenja, a kar je najva-
žnejše, v zmago velike noči. Končna zmaga 
je zmaga Ljubezni.
Tudi naše župnijsko občestvo se v postnem 
času pripravlja na višek cerkvenega leta, ko 
z bogoslužjem cvetne nedelje, ob branju in 
premišljevanju Jezusovega trpljenja – pasijo-
na, vstopa v veliki teden. Na cvetno nedeljo, 
24. marca, bo kot običajno slovesen blagoslov 
butaric, oljčnih vej in zelenja pri Zimantovi 
kapelici ob krožišču pri Dolnovu ob 10. uri 
dopoldne. Nato bo procesija v čast Kristusu 
Kralju v cerkev. Bogoslužje velikega tedna, 
na veliki četrtek, petek in soboto bo ob l9. 
uri zvečer. Križev pot na veliki petek bo ob 
l4. uri popoldne. Na veliko soboto bo blago-
slov ognja zjutraj ob 7. uri, nakar ga bodo 
ministranti raznesli po župniji. Blagoslov 
velikonočnih jedil bo ob 11. uri dopoldne, 
popoldne pa ob 14., l5., 16. in 17. uri. Vrhu-
nec bogoslužja cerkvenega leta je velikonoč-
na vigilija, ki jo začnemo ob l9. uri zvečer 
s slavjem luči, ki je vstali Kristus. Naše 
slovensko praznovanje Jezusovega vstajenja 
začnemo na veliko noč zjutraj z vstajenjsko 
procesijo ob 6.30 in po njej s slovesno veli-
konočno mašo. Druga praznična maša bo ob 
9. uri in tretja, družinska ob 10.30 dopoldne. 

Popoldne ob l4. uri bodo slovesne praznič-
ne večernice z litanijami. Velikonočni po-
nedeljek, l. aprila, drugi dan velikonočnega 
praznovanja bodo svete maše ob 7. in 9. uri 
dopoldne in zvečer ob l9. uri.
Leto vere, ki ga obhaja katoliška Cerkev, 
je v naši župniji Kranj – Primskovo tudi v 
znamenju bogatega duhovnega dogajanja. Ob 
požrtvovalnem sodelovanju mladih anima-
torjev in voditeljev skupin poteka priprava 
na sveto birmo, ki bo v nedeljo, 12. maja, ob 
11. uri dopoldne. Prvo sveto obhajilo pa bo 
v nedeljo, 26. maja, pri družinski sveti maši 
ob 10.30 dopoldne. Praznovanje Marijinega 
vnebovzetja, 15. avgusta bo letos v zname-
nju 610-letnega jubileja božje poti pri Mariji 
Vnebovzeti na Primskovem. Jubilejne slove-
snosti bomo začeli s praznično vigilijo, v po-
nedeljek, 14. avgusta, ob 19.30 zvečer. Slove-
sno sveto mašo in procesijo po njej bo vodil 
ljubljanski nadškof in metropolit dr. Anton 
Stres. Že sedaj lepo vabljeni tudi na to pra-
znovanje, kot na vsa praznovanja v župniji!
Velikonočni prazniki naj vsem prinesejo 
miru in veselja ter novega upanja, da ima 
zadnjo besedo življenje! Vsem ljudem dobre 
volje voščim blagoslovljeno in veselo veliko 
noč! 

Franc Godec, župnik
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Kultura

Prelepo petje se glasi s preljubljene vasi
Ljudska pesem je imela v preteklosti pomemben družbeni izziv - pomenila je odkrivanje lastne dediščine in 

razumevanje dediščine drugih. Prihodnost dediščino potrebuje za svojo prepoznavnost in za svoj obstoj.

Skupina pevk ljudskih pesmi Bo-
deče neže in skupina pevcev in 
godcev ljudskih pesmi Kranjski 
furmani, ki delujemo v okviru 
Akademske folklorne skupine 
Ozara Kranj, smo letos praznova-
li kulturni praznik na prav pose-
ben način. 10. februarja 2013 smo 
v dvorani stolpa Škrlovec v Kra-
nju pripravili pevsko godčevski 
večer z naslovom Prelepo petje 
se glasi s preljubljene vasi. 
Takole je o glasu razmišljala Ma-
teja Urbiha (povezovalka večera 
in vodja Bodečih než):
»Ste kdaj razmišljali, ali je Preše-
ren imel pevski posluh? Zdi se, da 
njegove pesmi pričajo o tem, da 
ga je imel, saj so tako ritmične in 
zveneče, da se ob njih lahko ple-
še. Pa vendar ne bomo nikoli ve-
deli, kako je zvenel njegov glas. 
Kar ni nepomembno, saj pravijo, 
da ima vsak posameznik edin-
stven glas in nas ta določa, tako 
kot prstni odtis. Glas je pravza-
prav samo topel zrak, ki neviden 
prihaja iz grla, vendar je hkrati 
naša najpomembnejša povezava z 

zunanjim svetom, naše orodje in 
orožje. Prešeren ga je znal dobro 
uporabljati in vihteti, zato njegov 
glas sega tudi v sedanjost. Vedel 
je, kakšna sporočila želi posre-
dovati rojakom in prihodnjim 
rodovom in na kakšen način. 
Njegova sporočila so močna, ja-
sna in pogumna in jih slišimo še 

danes, čeprav se zven njegovega 
glasu ni ohranil. Včasih je pesnik 
pri svojem delu uporabil ljudsko 
izročilo in ga priredil, kot so to 
tedaj počeli tudi drugi umetni-
ki. Prav gotovo ne brez vzroka. 
Tudi glas ljudskih pevcev se je 
sicer skozi zgodovino izgubljal, 
a hkrati ohranjal na simbolni 
ravni. Vsakokrat, ko zapojemo 
ljudsko pesem, se obudijo gla-
sovi vseh nekdanjih, sedanjih in 
bodočih pevcev, kajti sporočila 
ljudskega izročila so tako brez-
časna, preprosta in pogumna, da 
ne bodo nikoli zastarela. V tem 
norem svetu, ko ljudje vse pre-
več izgub ljamo svojo identiteto, 
moramo le poskrbeti za to, da se 

izročilo ovrednoti in obvaruje.« 
S svojo hudomušnostjo je Adrijan 
Novak (vodja Kranjskih furmanov 
in godcev) poskrbel, da smo kako 
zbadljivo rekli tudi na račun drug 
drugega, s šalami pa poslušalce 
tudi nasmejali in s tem večer nare-
dili še prijetnejšega. 
»Vsak pevec ima svoj glas, vsa-
ka pesem svojo zgodbo; mnogo 
zgodb. Za ta večer smo izbirali 
vesele, ljubezenske in šaljive, ker 
verjamemo, da sta ljubezen in 
humor tisti sili, s katerima lahko 
človek vse prestane,« je za konec 
večera povedala Mateja.

Spomine zbrala Bodeča neža 
Anita Peteh

Mirka Vadnova 22, 4000 Kranj 
T: 04 204 14 79, M: 040 831 441  
E: vrecek@vrecek-agro.si 
W: www.vrecek-agro.si

Kombinirane peči za centralno ogrevanje 
na trda goriva, olje in pelete

 prodaja kombiniranih bojlerjev
 možnost ogrevanja na  

lesne sekance in pelete
 40-letna tradicija 

(začetki izdelovanja peči  
v Britofu pri Kranju)

T:

W:

na trda goriva, olje in pelete

do 95% 

izkoristek

PRAŠNO - KLASIČNO - ELEKTROSTATIČNO
lakiranje radiatorjev ter ostalih  

kovinskih predmetov.
Zupan Peter s.p., Tekstilna ul. 2/a, Kranj

INDUSTRIJSKO  
LIČARSTVO
Zupan Peter
Tekstilna ul. 14, Kranj
tel./faks: 04/2042 622
gsm: 040/540 723

www.licarstvo.si

GOSTILNA PR’ MATI^KU

Jezerska cesta 41, 4000 Kranj
tel.: +386 (0)4/234 33 60

E-mail: prmaticku@gmail.com
www.prmaticku.si

Delovni ~as: pon.- pet.: 11.00 - 23.00, sob.: 12.00 - 23.00
nedelje, prazniki: odprto po dogovoru
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Društva

Vedno pripravljeni pomagati 
Za nami so že kar pestri meseci tega leta, saj smo bili že nekajkrat v akciji, zadnjič smo pomagali v 

intervenciji na Kokrici, ko smo ob 2. uri zjutraj dobili poziv na pomoč. Ogenj, ki je zajel picerijo, je bil že zelo 
razširjen in je zahteval kar precej sodelovanja med gasilci tudi iz drugih društev.

Druga letošnja intervencija je bila na srečo 
manjša, saj nam je požar uspelo obvladati sku-
paj s poklicnimi gasilci, za seboj pa je pustil 
le manjšo gmotno škodo.
Če pogledamo v zapisnik januarskega obč-
nega zbora, vidimo, da smo bili v prete-
klem letu kar aktivni. Opravili smo veliko 
aktivnosti na reševalnem, tekmovalnem, 
družabnem in humanitarnem področju. V 
preteklem letu je bila operativa dejavna na 
11 intervencijah, opravili pa smo naslednje 
tečaje: nosilec izolirnega dihalnega aparata, 
inštruktor, HotFire modul B ter višji gasilec. 
»Vsak teden v letu smo se družili in pripra-
vljali na tekmovanja, tako da bi se zahvalil 
vsem mentorjem ekip in pa seveda našim 
tekmovalcem,« so bile zaključne besede po-
veljnika PGD Kranj – Primskovo Roberta 
Pelka.
Od Gasilske zveze Mestne občine Kranj (GZ 
MOK) smo prejeli dve zaščitni interven-
cijski obleki, tri pozivnike in ročno UKV 
postajo, sami pa smo kupili nekaj parov za-
ščitnih rokavic, sesalne cevi, ključe, trojak, 
potopno črpalko, triopan in vezalne vrvi.
Ob koncu leta smo organizirali srečanje ve-
terank in veteranov PGD Kranj –Primskovo, 
ki so se ga udeležili v velikem številu, kar 
nas zelo veseli, saj je to potrdilo, da v druš-
tvu deluje pozitivna energija.
Tudi novo vodstvo s predsednikom Matev-
žem Ribnikarjem na čelu bo skušalo sledi-
ti planu dela. Od zadnjega občnega zbora 
smo bili v upravnem odboru društva deležni 
nekaj sprememb, saj so nove moči tudi na 
mestu tajnice, blagajničarke, matičarja in 
nadzornega odbora. Vsem, ki so se odločili 
prevzeti zahtevne funkcije, smo zaželeli ve-
liko delovne zagnanosti in pozitivne energi-
je, da bodo društvo še naprej vodili k novim 
uspehom.
V februarju smo organizirali veleslalomsko 
tekmovanje na Krvavcu, 2. memorial Boja-

na Košnika. Na nivoju GZ MOK se nas je 
udeležilo 59 tekmovalcev, prehodni pokal pa 
je šel spet v naše društvo, kar je lepa spodbuda 
za vloženi trud.
V pripravi so že tudi naslednje aktivnosti:
– Krvodajalska akcija v Bolnišnici na Jeseni-
cah, združena z ogledom smučarskih poletov 
v Planici.
– Čistilna akcija ob reki Kokri, ko bomo s 
KS Primskovo in sokrajani združili moči in 
skušali počistiti čim več nesnage, ki v urejena 
okolja ne sodi. Dobimo se 23. marca ob 8.30 
pred Domom krajanov. Za zaščitno opremo 
in malico bo poskrbljeno.
– Kresovanje ob 1. maju, točna lokacija še ni 
določena, igral pa nam bo zadnje čase zelo po-
pularni Dejan Vunjak, sin pokojnega Brendija.

– Več informacij bo na voljo tudi na naši sple-
tni strani www.gasilciprimskovo.com
– Bližajo se tudi aktivnosti na tekmovalnem 
področju, zato bomo kmalu pričeli z vajami, 
treningi.
Februarja je naš član Primož Štraus orga-
niziral predavanje o Varstvu pred požari v 
gospodinjstvih in ga popestril s praktičnim 
prikazom gašenja z različnimi gasilnimi apa-
rati. Nekaj udeleženk je sicer bilo, a glede na 
zanimivost predavanja bi bila lahko udeležba 
še večja.
Dolgoletni član PGD Kranj – Primskovo Ro-
bert Jerman je v teh dneh, ko smo praznovali 
Dan civilne zaščite, prejel Bronasti znak Ci-
vilne zaščite. Čestitamo ti, Robi! Na pomoč!

      V imenu UO Janko Zupan, NGČ 1st.

Decembrsko druženje naših gasilskih veterank in veteranov je minilo v prijetnem vzdušju, tudi ob  
obujanju spominov …

Lekarna Primskovo, C. Staneta Žagarja 37, Kranj, T: 04 20 16 169
Delovni čas:  

od ponedeljeka do petka: od 7. – 19. ure  
in ob sobotah od 8. – 12. ure.

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

www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si
Obiščite našo spletno lekarno, spremljajte pa nas lahko  

tudi na omrežju Facebook.
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Šola

Preživel sem dan s Piko Nogavičko

Veliko snega je prineslo veliko zimskih radosti tudi na šolsko igrišče /Foto: arhiv PŠ Primskovo

Ko sem še spal, je nekaj zaropotalo. Šel sem 
pogledat, kaj je bilo to. Videl sem Piko No-
gavičko, s Fickom in konjem. Mislil sem, da 
sanjam, a kmalu sem ugotovil, da je vse res. 
Pika me je vprašala, ali ji lahko razkažem me-
sto in hišo.
Najprej sem ji pokazal računalnik, televizijo 
in svoje igrače. Ko sem ji pokazal računalnik, 
me je prosila, če lahko tudi ona poskusi igrati 
kakšno igro. A ona mi je računalnik uničila. 
Televizija ji je bila dolgočasna, igrače pa je 
polomila.
Odločil sem se, da ji bom razkazal še mesto. 
Bilo je vroče in odločil sem se, da jo bom pe-
ljal na sladoled. Ko je izbirala sladoled, ji je 
padel na tla. Kasneje sem ji pokazal kip Fran-
ceta Prešerna in ji rekel, naj se ga ne dotika. 
A za sekundo sem pogledal proč, ga že ni bilo 

več na istem mestu, temveč v Pikinih rokah 
nad glavo. Ko sem to videl, ga je vrgla in raz-
letel se je na koščke. Skoraj sem znorel, a sem 
se zadržal.
Nato sem jo peljal v kino. Že po desetih minu-
tah je začela kričati, da je to butasta zgradba. 
Hotel sem jo zadržati, a je bila že pred vrati. 
Vprašala me je, zakaj se te »štenge« premika-
jo. Povedal sem ji, da to niso »štenge«, ampak 
je to tekoči trak. 
Bila je že noč, ko sva prišla do mojega doma. 
Vprašal sem jo, kako je prišla? Povedala mi 
je, da bom videl, kako bo odšla. Stopila je na 
trato s konjem in Fickom in tla so se odprla. 
Padli so nazaj v svoj svet. Pika pa je obljubila, 
da me bo še kdaj obiskala, in da mi bo poka-
zala svoj svet.

Ambrož Klančar, 5. e

Mizica, pogrni se!
Trije bratje izgnani

so bili
pa so se zmenili,

da za poklic se bodo odločili.
Prvi je šel za kuharja,
drugi za zdravnika,
tretji za varnostnika.

Prvi je dobil v dar
nekaj, kar pomen denar.

Rekel samo je:
Mizica, pogrni se.

Drugi je dobil v dar,
bogat je bil kot zlatar.

Ia reče osliček
in napolni mi mošnjiček.

Tretji je dobil v dar,
vendar to ni bil denar. 

On dobil je 
vrečo s kolom.

Ana Kveder, 5. e

Sedanjost in preteklost
Nekoč je bilo pri hiši veliko otrok, sedaj 
je manj otrok. Nekoč so si hrano pridelali 
sami, sedaj hrano kupimo v trgovini. Ne-
koč so kurili v peči in pekli kruh, danes pa 
imamo centralno kurjavo. Včasih so si sve-
tili s svečo ali petrolejko, danes pa z elek-
tričnimi lučmi. Včasih so učitelji telesno 
kaznovali učence, sedaj pa ne več.

Živa Istenič, 2. e

Sedanjost in preteklost
Danes imamo v kuhinji veliko aparatov, ki 
jih nekoč niso poznali. Hrano je bilo težje 
shraniti, ker ni bilo hladilnikov. Perilo so 
prali ročno, danes imamo za pranje pralne 
stroje. Nekoč so za pisanje uporabljali gos-
ja peresa, danes pa pišemo z nalivniki in 
kuliji. Ljudje nekoč niso poznali telefonov.

Živa Ema Pečar, 2e

Povedal vam bom zgodbo o mojem psu Tomu 
in meni, ki jo obžalujem in jo še dolgo bom.
V petek, 5. decembra, sem zbolel in zato ostal 
doma. Malo sem zadremal, ko pa sem se pre-
budil, mojega psa ni bilo nikjer. Mislil sem, da 
spi, a ni. Skozi balkonska vrata je odkorakal 
ven. Naredil je nekaj, kar mi nikoli ne bi pri-
šlo na misel. Nakupoval je v veleblagovnici. 
Ko pa sem se streznil, sem pomislil, kaj bi pes 
tam delal, a se mi je kmalu posvetilo. V hipu 
sem vstal in poklical očeta, naj gre pogledat. 
Ni mogel verjeti svojim očem. Neka gospa je 
padla v komo, ko je videla, da se je Tom polu-
lal na kable za elektriko. V najdražji trgovini 
so bile vse obleke strgane, v športni trgovini 

so bile počene vse žoge ter razbiti in politi vsi 
šamponi in parfumi. Vsi so bili prestrašeni, saj 
je lajal vse povprek. Tudi moj sosed Fonzi, ki 
je že malo star, je mojemu očetu zatožil, da se 
mu je moj pes pokakal na drag čevelj. Vsi so se 
pritoževali, jaz pa sem se samo prijel za glavo.
Moral sem prodati svoje smuči in še kaj. 
Ostalo pa je šlo iz moje žepnine, saj je moj 
pes naredil za več 5.000 evrov škode. Ampak 
ne vem, zakaj moram vse plačati jaz. Tudi ne 
vem, zakaj sem bil okregan. To je še težje raz-
mišljati kot, koliko je 13x3. 
No, pes se je naučil, da se v veleblagovnici ku-
puje, ne pa uničuje stvari.

Aljaž Troppan, 5. f

Pes v trgovini

Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41  
ali pišite:narocnine@g-glas.si
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Zanimivosti

V šahovskem klubu želimo, da bi se nam pri 
igranju šaha v Domu krajanov Primskovo pri-
družilo čim več krajanov in drugih ljubiteljev 
te kraljevske igre, ne glede na njihovo starost 
in šahovsko znanje. Še posebej vabimo mlade, 
ki si bodo ob pomoči naših članov in kolegov 
lahko pridobivali nove šahovske izkušnje in 
skupaj z nami preživeli prijetne urice ob ša-
hovskih deskah.
Zato vse krajane in druge vabimo, da se nam 
pri prostem igranju šaha v mali dvorani na 
Primskovem pridružijo ob sredah med 16. in 
19. uro. Takrat je možno dobiti tudi več in-
formacij o dejavnosti šahovskega kluba ter o 
vključevanju v aktivnosti in delovanje kluba.
Čez celo leto je organiziranih tudi deset od-
prtih mesečnih šahovskih turnirjev (izjema 
sta le poletna oz. dopustniška meseca julij 
in avgust). Turnirji se igrajo v mali dvorani 
Doma krajanov Primskovo v prvem nadstro-
pju vsak tretji četrtek v mesecu (decembra 
prvi in tretji četrtek) z začetkom ob 17. uri. 
Sistem tekmovanja je švicarski sistem (pri 
katerem praviloma približno enako močni 

igralci igrajo med seboj), igra pa se 9 kol (vsak 
igralec igra z devetimi nasprotniki). Časa za 
posamezno igro ima vsak igralec 10 minut 
(posamezna partija lahko traja največ 20 mi-
nut). Turnirji so računalniško vodeni.
Rezultati desetih mesečnih turnirjev se upo-
števajo v točkovanju za skupno celoletno uvr-
stitev, kjer šteje le osem (najboljših) rezultatov. 
Razglasitev skupnega končnega vrstnega reda 
v celoletni razvrstitvi za tekoče leto je vsako 
leto po končanem novoletnem turnirju. Letos 
bo to 19. decembra 2013, ko bomo najboljšim 
trem šahistom na Primskovem za leto 2013 
podelili tudi pokale oz. medalje.

Po dveh letošnjih turnirjih je trenutni vrstni 
red najboljših desetih igralcev naslednji:

Kontakt in dodatne informacije: 040/201 300
Vabljeni!

Predsednik ŠK Primskovo Kranj
Anton Veselič

Šahisti vabimo, da se nam pridružite

Za vse predstavnice nežnejšega spola ter njihove spremljevalce – ra-
zen tistih, ki so jih tokrat za vsak primer pač pustile doma – so ob 
prazničnem dnevu žena v Dvorani Primskovo v Kranju organizirali 
pravo glasbeno-plesno zabavo, kar brez ovinkov poimenovano Babji 
žur. Šlo je za sproščen koncertni večer z znano skupino Gadi ter še 
bolj poznanim pevcem Miranom Rudanom, ki so nepregledno mno-
žico razigranih deklet zabavali in z glasbenimi užitki razvajali do 
jutranjih ur.
Do zadnjega kotička napolnjeno dvorano so najprej dodobra ogre-
li Gadi z uspešnicami z domače in tuje glasbene estrade, pa tudi s 

svojimi avtorskimi skladbami. Eden izmed vrhuncev je bila zagoto-
vo izvedba zdaj že klasičnega hita Modrijanov Ti, moja rožica, ki je 
poskrbela za pravo eksplozijo vsesplošnega veselega rajanja. Žur se 
je nadaljeval z nastopom starega glasbenega mačka Mirana Rudana, 
ki se je znova dokazal kot šarmantni lomilec ženskih src. Repertoar 
zim zelenih uspešnic je namreč oboževalke spravljal v energijsko ek-
stazo smeha in solz sreče. Praznični Babji žur je tako dokazal dvoje: 
da dobra organizacija zagotavlja bogato družabno pomladno sezono ter 
da se znajo ženske brez dvoma odlično zabavati – z moškimi ali brez. 

Samo Lesjak

Koncertna zabava ob dnevu žena

Petek za vse ženske: na Babjem žuru ni manjkalo plesa, petja in sproščenega 
druženja. / Foto: Matic Zorman

Člani skupine Gadi so z uspešnicami svojim oboževalkam znova potrdili znan  
izrek, da ‘za Gada velja, da mu v srcu vedno glasba igra’. / Foto: Matic Zorman

Razpored naslednjih turnirjev:
18. aprila, 16. maja, 20. junija, 19. sep-
tembra, 17. oktobra, oktobra – šahovska 
simultanka (v okviru praznovanja kra-
jevnega praznika, datum bo določen na-
knadno), 21. novembra, 5. decembra, 19. 
decembra - novoletni turnir.

mesto igralec točke

1. Matevž Mrak 179,7

2. Dušan Zorko 177,1

3. Milorad Bulatović 170,9

4. Skender Jusufi 157,3

5. Tase Ristov 154,7

6. Alfonz Medved 152,9

7. Zlatko Jeraj 152,1

8. Živko Juroš 126,8

9. Tomaž Engelman 120,4

10. Vid Gazvoda 117,6
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Nagradni kotiček, dogodki

NAGRADNI KOTIČEK
Potrudite se, sodelujte, ugibajte … !

Obkrožite pravilen odgovor in nagradni ku-
pon pošljite na naslov:
KS Primskovo, Jezerska cesta 41, 4000 
Kranj, s pripisom: za nagradni kotiček, ali ga 
oddate osebno v tajništvu KS v času uradnih 
ur, ali izven uradnih ur oddate v nabiralnik 
(označen KS Primskovo-nagradni kotiček), 
takoj za vhodnimi vrati, levo.

Med vsemi kuponi-odgovori, ki bodo prispeli 
do vključno 12. aprila, bomo izžrebali tri na-
grajence. V primeru oddanih več kuponov na 
isto ime, se upošteva le en kupon.
Nagrajenci bodo o izidu žrebanja obveščeni 
po pošti, rezultati žrebanja pa bodo objavljeni 
v naslednji številki glasila STIKI. 

Prikupne nagrade podarja Andreja Jenko, s. 
p. – medicinska pedikura - osebne storitve, 
Jelenčeva ulica 2, 4000 Kranj, kont. št.: 
041/350 319,  
e-naslov: pedikuramedicinska@gmail.com
Vse pedikurske storitve gospa Andreja oprav-
lja na lokaciji Zdravstveni dom Kranj novi del 
– diabetološki oddelek, I. nadstropje, kot 

so: medicinska pedikura diabetnih stopal, 
odstranjevanje otiščancev, odstranjevanje 
kurjih očes, obravnava in zdravljenje kožnih 
glivic in glivičnih nohtov, zdravljenje vrašče-
nega nohta, odstranjevanje trde kože iz pet 
in podplatov, zdravljenje razpokane kože na 
podplatih-petah, estetska pedikura …

1. nagrada: pedikura in masaža nog
2. nagrada: pedikura
3. nagrada: pregled nog + zeliščna krema 
za noge

Izid žrebanja iz 2. številke glasila STIKI –  
oktober 2012:
Prejeli smo 22 pravilnih odgovorov. 
Izžrebani so bili: 
1. Milan Novak, Kranj 
2. Majda Hribernik in 
3. Cilka Švajger, Kranj

Nagrajencem iskrene čestitke!

Nagradno vprašanje:

Kaj pomeni pedikura:

– nega nog in stopal                    – nega las                                         – nega rok

Ime ....................................      Priimek ...................................................

Ulica..........................................................................     h. št...................

Podpis:...............................................

 

Prisrčno vabljeni k sodelovanju!

Dogodki, ki bodo potekali v Domu krajanov Primskovo

23. marca 2013 
čistilna akcija OČISTIMO KS PRIMSKOVO
Zbor ob 8.30 pred Domom, kjer boste vsi udeleženci akcije prejeli zaščitno opremo in malico. VABLJENI VSI!

25. marca 2013 ob 19. uri 
MATERAM, NARODNE V SLIKI IN PESMI
Izvaja: Kranjski oktet. Vstopnine NI

6. aprila 2013 ob 19.30 
koncert Folklorne skupine OZARA v sodelovanju s folklorno skupino RAZOR – Tolmin. Vstopnina: 8 evrov, 
vstopnice bodo v predprodaji v Baru Špelca.

23. aprila 2013 ob 18. uri 
gledališko literarni večer ob svetovnem dnevu Zemlje za otroke, starše … za vse generacije. Gledališka pred-
stava: TA ČUDOVITA ZEMLJA; Izvaja: gledališče STUDIO ANIMA (Sten Vilar in Andreja Stare); Vstopnina: 1 evro.

30. aprila 2013 ob 19. uri 
KRESOVANJE. Prireditev bo ob vsakem vremenu. Vstopnine NI. Za zabavo in veselo vzdušje bodo poskrbeli 
Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.

3. junija 2013 
krvodajalska akcija od 7. do 13. ure






