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PRIJETNO PRAZNOVANJE BOŽIČA in SREČNO 2014 
želi krajankam in krajanom      Svet KS Primskovo

So dnevi, 
so leta in so pomladi,

ko se imamo 
preprosto radi,

so trenutki, 
ko je treba na novo začeti, 

in so ljudje,
ki jih je treba 

preprosto objeti …
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Nagovor, novice

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 aprila 2014.

Fotografija na naslovnici: Tina Dokl 

ST
IK

I (
IS

SN
 2

23
2-

59
80

) j
e 

pr
i lo

 ga
 G

o r
en

j sk
e g

a 
gl

a s
a 

o 
Kr

aj
ev

ni
 s

ku
pn

os
ti 

Pr
im

sk
ov

o.
 

V glasilu STIKI št. 3, marca 2013, smo 
opisali problematiko glede umeščanja 
predvidene severne kranjske obvoznice 
na področje, ki ga pokriva KS Primskovo. 
Zapisali smo tudi, da vas bomo o razvoju 
dogodkov obveščali, zato smo se odloči-
li, da organiziramo zbor krajanov, ki bo 
4. marca 2014 ob 18. uri v Veliki dvorani 
Doma krajanov KS Primskovo, kjer vam 
bomo predstavili vse prejete informacije 
in predloge kako naprej.

Vabljeni !
V imenu Civilne iniciative

Peter Ceferin

Severna kranjska obvoznica 
– se kaj dogaja?

Vasi v objemu žitnih polj, kot je naslov prim-
skovškega zbornika. Kako lepa slika in kako lepi 
spomini. Valovanje zrelega žita, ki na polju z ena-
kimi gibi, brez izjeme varuje škrlatni makov cvet.

A slika je le slika, ki ne pokaže pravega utripa 
življenja vasi, kraja in prebivalcev. To povedo: 
urejenost kraja, podjetnost ljudi, njihova želja 
in sposobnost za druženje. Ja, mogoče samo za 
kratek prijazen pozdrav, mogoče le za nasvet, 
kam in kako! Morda pa za kak daljši pomenek 
o življenjsko važnih stvareh. O problemih, ki 
tarejo posameznika, ali pa celo o globljih pro-
blemih družbe. Morda za obisk kakega ostare-
lega, ki tako potrebuje pogovor in družbo.

Ja, spoštovani sokrajani, kot večina zemlja-
nov pozabljamo na te stvari. 

Imamo lepo urejen kraj, ceste, fasade! Smo pod-
jetni, dobro podprti! A smo povsem zaprti, zagle-
dani vase! Ne vzamemo si časa zase, za prijatelje, 
sosede, sodelavce … In s tem kažemo zgled svo-
jim in drugim otrokom. Stalno si govorimo: »Joj, 
kako se je vse spremenilo, kako je vse postalo 
napeto! Ne zmorem več tega tempa!« Seveda ga 
ne, saj delamo celo vrsto življenjsko nepotrebnih 
stvari, večinoma za dobro telesa. Premalo pa za 
dobro duha, ki nam mrtvi oziroma otopeva in 
tako postajamo nesocialni, nesposobni druženja, 
medčloveškega sodelovanja in pomoči.

K izboljšanju tega pa lahko veliko pripomore 
druženje na raznih prireditvah. Obisk kake pri-
reditve sprosti in razelektri človeka, ga napolni s 
pozitivno energijo, ki se širi naprej, na druge ljudi.

Naj na kratko omenim delo v letih našega 
mandata. 

Prvo leto nam je uspelo zbližati solastnike 
Doma krajanov in zamenjati kritino na ostre-
šju. Dom je postal lepši in varnejši. Streha od 
takrat ne pušča več, kar je zelo pomembno. 

Drugo leto mandata smo obnovili stopnišče, 
vse nadometne inštalacije smo vkopali v ste-
no, zamenjali zastarele svetilke s požarnimi, 
zamenjali vrata na stopnišču in preddverju in 
obnovili pročelje vhoda v dvorano.

Letos smo povečali število parkirnih mest in 
uredili intervencijsko pot pri Domu. 

Počasi, a vztrajno Dom postaja lepši in sodo-
bnejši. Na vrsto pa tiho kliče dvorana, ki že dol-
go potrebuje odrsko razsvetljavo in ozvočenje. 

Zavedamo se, kako lepo in akustično dvorano so 
nam zapustili predniki. Spoštujmo njihovo delo 
in zapuščino! Potrudili se bomo, dati dvorani žla-
htnejšo noto in prizvok. Seveda z vašo pomočjo. 

Dolgo se že trudimo z gradnjo pločnika po 
Jelenčevi ulici, po kateri hodijo tudi naši šolar-
ji. Tudi po Zadružni ulici je v planu preuredi-
tve pločnik. Cesta ob njem je preozka za sre-
čevanje dveh avtov. Seveda sta tu še pločnik 
na Šucevi ulici nasproti stavbe Dolnov, ki pa 
je sedaj že dokončan pa ureditev roba mosta 
čez reko Kokro pri mlinu na koncu Kurirske 
poti, da bodo sprehajalci laže stopili na pločnik 
mostu, kajti prehod res ni posrečen.

Na delu Planine III, katera je del naše KS, 
bi morali še letos postaviti stebričke, ki ločijo 
zelenice od cestišča in parkirnih mest. Okoli 
otroških igrišč postaviti nekaj klopic za poči-
tek sprehajalcev. Vendar čakamo na celostno 
ureditev Planine. 

Naš Dom, kot sem že rekel, je darilo,zapušči-
na naših prednikov, naj nas povezuje in kljubuje 
vsem vetrovom, kot škrlatni mak sredi žitnih polj. 

To je tudi zadnje leto našega mandata, potru-
dili se bomo, da bo tudi to leto nam in Vam v 
veselje in zadovoljstvo.

Želim Vam blagoslovljene božične 
praznike in srečno novo leto.

Predsednik KS Primskovo
Ignac Vidmar

Spoštovani!

Ignac Vidmar / Foto: Tina Dokl

Vsak prvi četrtek v mesecu, razen julija 
in avgusta, poteka brezplačno merjenje 
sladkorja v krvi in krvnega pritiska od 
8. do 9. ure v prostorih Krajevne organi-
zacije Rdečega križa Primskovo v Domu 
krajanov na Primskovem. Za merjenje 
holesterola morate biti tešč, prispevek na 
krajana za to meritev je pet evrov.

Povabilo na meritve

»Mar ni lepo, kadar je v hiši praznik? 
Prijetno vznemirjenje preplavi dom, od 
nekod se prikrade tisto skrivnostno priča-
kovanje ...« Prijetno vznemirjenje in pri-
čakovanje je bilo tudi tik pred začetkom 
Miklavževega koncerta v Podružnični šoli 
Primskovo. Učenci, ki igrajo na različne 
inštrumente, so z izborom skladb občin-
stvo popeljali v čarobni praznični čas in 
pokazali svoj talent drugim učencem šole 
in učiteljem ter nekaterim staršem, babi-
cam in dedkom, ki so si na četrtkov dopol-
dan, 5. decembra, vzeli urico časa. S. K.

Miklavžev koncert

Dramska družina iz zamejskega Števerja-
na deluje že več kot 50 let in skoraj vsako 
leto uprizori novo predstavo na gostovanjih 
v zamejstvu in občasno v Sloveniji. Za kome-
dijo absurda Umor v vili Roung, ki jo bodo 
uprizorili 1. 2. 2014 ob 19.30 v Domu kraja-
nov na Primskovem, so bili letos nagrajeni 
na najodmevnejših festivalih gledaliških 
amaterjev, in sicer v Italiji ter na Linhar-
tovem srečanju v Postojni, kjer so prejeli 
nagradi matiček za najboljšo predstavo v 
celoti in režijo, na mednarodnem festivalu v 
Srbiji in na Čufarjevih dnevih na Jesenicah 
pa so dobili nagrado strokovne komisije za 
najboljšo predstavo v celoti. Vstopnice bodo 

na voljo po 15. januarju 2014 v Baru Špelca, 
Frizerstvu Skuštrana Urška ter 2 uri pred 
predstavo pri blagajni Velike dvorane Doma 
krajanov Primskovo. 

Umor v vili Roung (komedija absurda)
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Aktualno

Spomladi leta 1998 je dr. Metod Prašnikar 
v okviru programa RK Primskovo predaval o 
srčno-žilnih boleznih in o rehabilitaciji po srč-
ni operaciji. Zanimanje za to predavanje je bilo 
nad pričakovanji, zato se je še isti večer porodila 
zamisel in pobuda, da se v Kranju ustanovi druš-
tvo srčno-žilnih bolnikov z nazivom Koronarno 
društvo Kranj. Ustanovni občni zbor je bil 19. 
novembra 1998. Pomembno vlogo pri ustanovit-
vi je imela tudi KS Primskovo oz. njeno takratno 
vodstvo. Na začetku je imelo društvo 66 članov 
iz petih gorenjskih občin. Velika razširjenost 
srčno-žilnih bolezni in aktivno delo društva je 
narekovalo širitev aktivnosti, zato se je društvo 
leta 2008 z vsemi upravnimi postopki preobli-
kovalo v Koronarno društvo Gorenjske, ki danes 
šteje 196 članov iz 17 občin.

Koronarno društvo Gorenjske je neprofitna 
humanitarna organizacija, ki združuje bolni-
ke s srčno-žilnimi boleznimi in njihove svojce. 
Uporabniki programa so bolniki po prebolelem 
infarktu, z angino pektoris – srčnim popušča-
njem (stabilno obdobje), po premostitveni ope-
raciji (bay pass ali širitvi koronarnih arterij), z 
vstavljenimi umetnimi zaklopkami ali srčnim 
spodbujevalnikom, bolniki s povečanim tve-
ganjem za nastanek srčnih bolezni (visok krvni 
tlak, sladkorna bolezen, debelost …) ter njihovi 
družinski člani. Rehabilitacijski program zaje-
ma rehabilitacijsko vadbo (telovadbo, plava-
nje, pohode), psihološko pomoč in samopomoč, 
zdravstveno vzgojo, šolo zdravega življenja (dva-
krat na leto je enotedenska celovita obnovitvena 
rehabilitacija v toplicah), tečaje prve pomoči 

z reanimacijo – defibrilatorjem ter druženje, 
rekreativno in kulturno dejavnost. V društvu 
deluje enajst telovadnih skupin, od tega v Kranju 
pet, in sicer dve v ZD Kranj, dve na POŠ Prim-
skovo in ena na OŠ Jakoba Aljaža. Za vodenje 
skupin imamo izšolane fizioterapevte. Za stro-
kovno in usklajeno delovanje društva gre zahvala 
22 prostovoljcem.

Sredstva za financiranje programov društvo 
pridobi od Fundacije za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij, na razpisih, od čla-
narin in donatorjev. Zahvala gre gorenjskim obči-
nam, prek katerih na Javnih razpisih za financi-

ranje nevladnih, neprofitnih humanitarnih in 
invalidskih organizacij za področje socialnega 
varstva prejemamo prepotreben del sredstev za 
izvajanje rehabilitacijskih programov. Naše delo 
podpirajo tudi Bolnišnica Golnik, Splošna bol-
nišnica Jesenice, zdravstveni center v Termah 
Krka, Šmarješke Toplice, strokovni svet društva 
z zdravniki kardiologi, ki spremljajo zdravstveno 
stanje naših članov. Zahvala gre tudi KS Prim-
skovo, ki nam od ustanovitve daje prostor za delo-
vanje in s katero zelo dobro sodelujemo.

Tomaž Gruden, predsednik Koronarnega 
društva Gorenjske

Praznujemo petnajstletnico 
Koronarno društvo Gorenjske je edino neprofitno humanitarno društvo na Gorenjskem,  

ki koronarnim bolnikom omogoča rehabilitacijo doživljenjsko.

Socialne razmere v najširšem smislu se iz dneva v dan zaostrujejo. 
Tudi pri nas, na Primskovem, je tovrstnih stisk vse več. Krajevna orga-
nizacija Rdečega križa se teh težav dobro zaveda in skuša v okviru 
razpoložljivih možnosti tudi pomagati. Člani odbora skušamo evi-
dentirati najnujnejše primere in najti najprimernejše oblike pomoči. 
Ni dovolj le spodbudna beseda, potrebna je primerna konkretna mate-
rialna pomoč. Posebej pozorni smo v primerih, kadar so neposredno 
prizadeti naši otroci. Kar nekaj primerov stisk smo zaznali letos in 
pomagali pri reševanju, razumljivo so nam na razpolago edino sred-
stva zbrana iz članarine krajanov in dobrodelnih akcij. Pričakovati je, 
da bo obseg potrebne pomoči s časom naraščal, zato bomo poskušali 
vsebino dobrodelnosti še okrepiti in pri tem pričakujemo sodelovanje 
čim širšega kroga krajanov. Hvala vsem za razumevanje in človeko-
ljubnost.

Visoko stopnjo humanosti pomeni tudi prostovoljna odločitev, daro-
vati svojo kri neznanemu. Prav zato vsako leto trikrat organiziramo 
krvodajalsko akcijo, da bi vsakemu prostovoljnemu darovalcu omo-
gočili uresničiti človekoljubno odločitev. Osrednja akcija je bila tudi 
letos na svetovni dan krvodajalca 3. junija v Domu krajanov na Prim-
skovem. Udeležilo se je je 196 krajanov, kar je spodbudno. 

V letošnjem letu je šestintrideset naših krajanov prejelo posebna 
priznanja RKS. Priznanja so prejeli za 50-krat darovano kri Drago 
Pipan, za 40-krat darovano kri Srečko Lukman, za 35-krat darovano 
kri Valentin Kremžar in Viljem Tušek, za 30-krat darovano kri Braco 

Milakovič, za 25-krat darovano kri Alenka Bogataj, Marija Fende in 
Slavica Marjančič, za 20-krat darovano kri Lovro Kokotec, Srečko 
Lipanovič, Jurij Podpečan, Zorko Saršon in Rajko Šenk, za 15-krat 
darovano kri Adnan Baltič, Franc Jeraj, Elvir Kruezi, Špela Majnik, 
Ida Mlakar in Slavka Zupan, za 10-krat darovano kri Albina Anžin, 
Anica Jekovec, Aleksander Kalabič, Tomaž Novak, Suzana Rabič in 
Štefan Žibert, za petkrat darovano kri Mateja Butalič, Jurij Cuderman, 
Mojca Djerkovič, Suzana Majerli Gracar, Tatjana Grom, Štefan Koci-
per, Božidara Košnik, Andreja Lukež, Tadej Markun, Ilija Mišanovič 
in Branislav Zečevič. Visoka priznanja RKS za dolgoletno prostovoljno 
in požrtvovalno delo v organizaciji RK so prejeli: Anton Zupan srebrni 
znak RKS, Andrej Gasser srebrni znak RKS, Angelca Čeferin bronasti 
znak RKS, Ana Koritnik bronasti znak RKS in Francka Pucelj bronasti 
znak RKS. Vsem prejemnikom visokih priznanj RKS iskrene čestitke!

Na krajevnem odboru RK se dogovarjamo, kako bomo popestrili 
božične in novoletne praznike našim starejšim sokrajanom, invalidom 
in težko bolnim. Čestitka in priložnostno darilo naj bi pomenila našo 
skromno pozornost. V tej akciji tvorno sodelujejo tudi učenci naše 
osnovne šole, saj pripravijo lepe in izvirne novoletne voščilnice.

Krajevni odbor Rdečega križa na Primskovem vam želi prijetno pra-
znovanje, predvsem pa obilo sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva 
v prihajajočem letu 2014!

Janez Kern, 
predsednik KO RK Primskovo

Pomoč sokrajanu je vodilo prostovoljstva v Rdečem križu

Prikaz postopka oživljanja v Domu krajanov na Primskovem v okviru krajevnega praznika. 
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Aktualno

Krovni predpis, ki ureja zakonodajo na pod-
ročju rastja grmovnic in visokih rastlin, pred-
vsem živih mej in podobno ob javnih cestah je 
Zakon o cestah (ZCes-1), ki v 5. členu sicer bolj 
na splošno določa, da je prepovedano izvajati 
ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na 
zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi 
lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali 
zmanjševala varnost prometa na njej. Zakono-
dajalec se namenoma ni opredelil do lastniš-
tva zemljišča ob cesti, saj predpis velja tako za 
javne površine kot tudi za lastnike zasebnih 
parcel, ki mejijo na javno cesto ali nekatego-
rizirano cesto, ki se uporablja za javni promet. 
Predpisana globa za kršitev je kar tisoč evrov. 

Isti zakon v 98. členu konkretno določa, da 
na območju nivojskega križišča občinskih cest, 
križišča občinske ceste z železniško progo ali 
na območju cestnih priključkov na občinsko 
cesto ter na notranjih straneh cestnih krivin ni 
dovoljeno vzpostaviti nikakršne vegetacije ali 
postaviti objekte, naprave in druge predmete 
ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo pre-
glednost cest, križišča ali priključka. Za tovr-
stni prekršek je določena globa v višini petsto 
evrov. To praktično pomeni, da je sicer dovolje-
no zasaditi živo mejo, grmovnice in podobno 
na območju ob javni cesti, saj tovrstno rastlinje 
lahko bistveno vpliva tudi na kvaliteto življenj-
skega prostora oz. bivanja v njem, vendar je tre-
ba tovrstne grmovnice, drevesa ipd. vzdrževati 
tako, da ne prihaja do oviranja ali celo ogro-
žanja udeležencev v prometu. Pri tem mora 
biti vzpostavljeno pregledno polje, kar pomeni 
zadostno razdaljo preglednosti, da vozniku, 
ki se s stranske ceste vključuje na prednostno, 
omogoča varno vključevanje. Javni interes in 
varnost udeležencev v prometu imata pač pre-
dnost pred zasebnimi interesi. 

Preglednost ceste
Treba je omeniti tudi določbo Odloka o 

občinskih cestah v Mestni občini Kranj, ki v 1. 
odstavku 50. člena določa, da je prepovedano 
izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in 
zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila 
ovirati ali ogrožati promet na cesti. Še posebej 
je v 6. alinei 2. odstavka istega člena določeno, 
da je prepovedano »zasaditi živo mejo, drevje, 
trto ali druge visoke nasade ali poljščine …, če 
se s tem poslabša ali onemogoči preglednost 
ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poš-
koduje cesta ali poslabša njena urejenost«. Za 
predmetni prekršek je predpisana tudi globa, 
odlok pa je še vedno v fazi usklajevanja z na 
novo sprejetim Zakonom o cestah, ki je določil 
prehodno obdobje za usklajevanje občinskih 
predpisov. 

Pravilnik o projektiranju cest
Mogoče omenimo še Pravilnik o projektiran-

ju cest, za katerega je Zakon o cestah sicer dolo-
čil, da se preneha uporabljati z dnem uveljavi-
tve tega zakona, vendar se lahko do uveljavitve 
ustreznih predpisov uporablja še naprej, če 
niso določbe v nasprotju z Zakonom o cestah. 
Pravilnik v 2. odstavku 70. člena določa, da je 
na območju površin, potrebnih za preglednost 
ceste, dopustna zatravitev in zasaditev grmov-
nic, katerih višina rasti ne presega 0,75 m. 

Pogoste kršitve
Na koncu bi v tem kontekstu omenili še 

pogosto kršitev, ki je neposredno povezana z 
območjem neposredno ob občinskih cestah in 
nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za 
javni cestni promet. To območje je določeno 
kot varovalni pas ceste, kjer je raba prostora 
omejena. Največkrat gre za parcele, ki so v 
zasebni lasti, lastniki pa v želji, da zaščitijo 
svoje zemljišča pred negativnimi vplivi pro-
meta namestijo ob cesto razne predmete, kot 

so količki, skale, ograje in podobno. Tovrstna 
dejanja pomenijo kršitev tako Zakona o cestah 
kot tudi Odloka o občinskih cestah v Mestni 
občini Kranj, za kršitev pa je predpisana tudi 
globa. Če lastniki parcel želijo svoje premože-
nje zaščititi, potem morajo to storiti na način, 
ki je predpisan v zakonodaji, in sicer morajo 
pred vsakim tovrstnim posegom v varovalnem 
pasu ceste pridobiti soglasje pristojnega orga-
na občinske uprave (osnutek vloge lahko dobijo 
tudi na Mestni občini Kraj ali Medobčinskem 
inšpektoratu Kranj). Samovoljno ravnanje je v 
primeru posegov v varovalni pas, ki ga dolo-
ča zakon (na lokalnih cestah deset metrov, na 
javnih poteh pa pet metrov od zunanjega roba 
cestnega sveta, tudi v zasebne parcele), nedo-
pustno. 

Nadzor
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem omenje-

nih zakonskih določb na občinskih cestah in 
nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za 
javni cestni promet na območju Kranja, Tržiča, 
Cerkelj na Gorenjskem, Šenčurja, Preddvora, 
Nakla in Jezerskega, izvaja Medobčinski 
inšpektorat Kranj, pri omenjenem organu pa 
lahko pridobite tudi kakršno koli drugo infor-
macijo s področja občinskih cest. Na koncu naj 
navedemo še apel občanom, naj ne zlorabljajo 
inšpektorata kot sredstvo za obračunavanje s 
sprtimi sosedi ter da organu podajo le prijave 
dejanskih kršitev, ker je v nasprotnem primeru 
mogoče izreči zoper prijavitelja lažne prijave 
tudi represivni ukrep, tj. globo v višini petsto 
evrov. Osnovni namen delovanja organa na tem 
področju je zagotavljanje kar največje možne 
mere varnosti za udeležence v cestnem prome-
tu, seveda le na občinskih cestah in nekategori-
ziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni 
promet. Na državnih cestah tak nadzor izvaja 
Prometni inšpektorat Republike Slovenije. 

Aleš Bizjan, inšpektor

Zakonska določila in omejitve  
glede živih mej

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

Letošnja, že tradicionalna prireditev ob prazniku vseh ljudi v KS Primskovo je v celoti 
uspela. Poimenovali smo jo V OBJEMU ŽIVLJENJA, saj smo slavili človeka in njegovo moč 
in možnost, da se odloči in si reče: »SREČEN SEM!« Namen prireditve je, da bi se družili 
in praznovali krajani vseh generacij, tako v občinstvu kot na odru, da bi skupaj tkali pisano 
preprogo prijateljstva svoje skupnosti. Preprogo, katero človeške različnosti ne raztrgajo, 
ampak jo naredijo bogatejšo. Velika zahvala gre vsem nastopajočim: pevcem Kranjskega 
okteta, MePZ MusicaViva, komornega zbora De Profundis, plesalcem AFS Ozara in plesal-
kam Mažoretnega in twirling kluba Kranj. Skoraj uro in pol smo uživali v kulturnem progra-
mu vseh žanrov in si tako širili obzorja ter se med seboj spoznavali. Za najbolj iskreno obliko 
življenja pa so poskrbeli nastopi otrok Osnovne šole Simona Jenka Kranj – PŠ Primskovo. 
Premagali so tremo in marsikdo med njimi je tako dobil prvo izkušnjo odrskega nastopanja in 
poslušanja tudi resnega kulturnega programa. Prireditev, ki je napolnila dvorano do zadnjega 
kotička, smo zaključili z bogato pojedino, kapljico rujnega in mošta. Res okusna nagrada za 
udeležbo na prireditvi, ko nas je objemalo življenje. Andreja Stare

V objemu življenja
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Tudi za gasilci PGD Kranj-Primskovo je kar 
pestro leto, rekli bi lahko med bolj živahnimi, 
tako in drugače. Na občnem zboru smo izvolili 
novo vodstvo, upravni (UO) in nadzorni odbor 
(NO), malo smo pomladili vrste z mlajšimi čla-
ni. Predsednik je postal Matevž Ribnikar, dol-
goletni član našega društva, poveljnik še naprej 
ostaja Robert Pelko. Do menjave je prišlo tudi na 
funkciji tajnice, blagajničarke, matičarja.

Za nami je tradicionalni veleslalom, tokrat 
drugič za Memorial Bojana Košnika. Gasilci 
PGD Kranj-Primskovo smo osvojili pokal v 
trajno last za pet zmag, prav tako smo zmagali 
oba Bojanova memoriala. Druženje z gasilci GZ 
MOK je poteklo v živahnem vzdušju, tudi mlajši 
člani in članice so lahko pokazali svoje znanje.

  Tudi letos nismo pozabili na krvodajalsko 
akcijo in ogled planiških poletov. Odvzema krvi 
v Splošni bolnišnici Jesenice se je udeležilo pri-
bližno dvajset članov. V aprilu po Sloveniji pote-
kajo razne čistilne akcije, tudi mi smo del akcije 
Očistimo Kranj, ki se začne in zaključi pred 
Domom krajanov, vmes pa poteka pobiranje 

smeti, odpadkov ob kanjonu Kokre, Rupovščici 
… Tudi sokrajani se nam vsako leto pridružijo, 
saj nam je mar, v kakšnem okolju živimo.

Že nekaj let je med mlajšimi člani tlela želja po 
oživitvi kresovanja na Primskovem, a splet oko-
liščin je bil ekipi pod vodstvom Mitje Zupana 
šele letos naklonjen. »Kresovanje 2013 z otro-
škim kresom in Piko Nogavičko,« je pisalo na 
plakatih, tudi sredstva obveščanja so nas opo-
zarjala na to, da bo po nekaj letih na Primskovem 
spet zagorel prvomajski kres. In to ne samo eden, 
celo dva smo prižgali, vmes pa nas je zabavala 
naša krajanka Andreja v preobleki Pike, kar je 
bilo za otroke in njihove starše zelo zanimivo. Z 
ansamblom Dejana Vunjaka smo zadeli v polno, 
saj ste se polnoštevilno odzvali tudi krajani in 
zgodba je bila skoraj popolna. Tudi vreme se nas 
je usmililo. Še kdaj ponovimo?

Tudi nekaj gasilskih akcij smo se udeležili, kar 
devet akcij je bilo, zadnja ob eksploziji plina v 
Hrastju. Na tekmovališčih smo dosegli nekaj 
zelo vidnih rezultatov, najvišje je bilo 2. mesto 
v kvizu na Regijskem tekmovanju, kjer so se 

mladi člani Jaka, Kristjan in Matic pod mentor-
stvom Gregorja Veharja uvrstili celo na državno 
tekmovanje. 

Tudi letos smo se udeležili nekaj obletnic naših 
okroglih jubilantov, žal smo bili tudi na nekaj 
pogrebih. Trenutno število članstva v društvu je 
377: aktivnih in podpornih članov, mladincev in 
odraslih. Dobrodošli v naše vrste!

Ne smemo spregledati, da nam je bilo omogo-
čeno poslikati oz. posneti naš požarni okoliš iz 
zraka. Sokrajanu Roku Celarju se najlepše zahva-
ljujemo za popestritev, ki jo lahko tudi vidite na 
spletnem naslovu www.gasilciprimskovo.com. 

V novembru smo imeli ocenjevanje društva, 
kjer so predstavniki GZ MOK pregledali naše 
delo in kjer smo dobili kar visoke ocene. V teh 
dneh vas bodo, dragi krajani obiskali tudi čla-
ni našega društva, vam podarili koledar za leto 
2014, ki smo ga letos obogatili tudi s setvenim 
delom, česat bodo, upajmo, vesele naše žene, ki 
zapolnijo svoj prosti čas z delom na vrtu.

Na pomoč! Janko Zupan, 
član UO PGD Kranj - Primskovo

Pestro leto za gasilce
Leto se izteka, že smo začeli delati razne preglede, poročila ...

Skupinska slika članstva PGD Kranj - Primskovo

  Vsakega prvega in zadnjega v mesecu 10% popust za upokojence.    NOVO odslej pri vsakem nakupu nad 5,00 EUR prejmete kupon za popust 
v višini od 3% do 10% od vrednosti nakupa, ki je unovčljiv pri naslednjem nakupu.   V mesnici Zlato polje sprejemamo naročila za narezke  
in obložene kruhke ter kanapeje     V mesnicah Zlato polje, Škofja Loka, Jesenice in Lj. Koseze vam nudimo vsak dan sveže kuhane tople jedi 
(golaž, vampi, ričet, jota, ...)    Naše odlične mesnine so primerne tudi kot darilo prijateljem, sodelavcem in poslovnim partnerjem. 
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www.mesarstvo-cadez.si I  Prodajalne I Škofja Loka Kapucinski trg 4 (Nama) I T 04 201 34 85 I  Jesenice Cirila Tavčarja 6 I T 04 583 34 64 I Kranj Jezerska 3  
I T 04 201 34 81 I Koroška 26 (Zlato polje) I T 04 201 34 82 Bohinjska Bistrica Triglavska 36 (Lipa) I T 04 572 14 95 I Ljubljana Tržnica Koseze (v trgovini Žito)

Vsakega prvega in zadnjega v mesecu 10% popust za upokojence. 
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Društva

Odločitev za plesanje v folklorni skupini pa je 
za vsakogar šele začetek zgodbe. Moje prve ple-
sne korake v mladinski skupini je zaznamovalo 
vedno večje veselje do plesa in ljubezen do ljud-
ske glasbe. Počasi sem se seznanjala z ljudskim 
izročilom, s kostumi, friziranjem, različnimi 
držami in slogi, ki so značilni za posamezno 
slovensko pokrajino. Kmalu so se spletle prija-
teljske vezi in veselilo me je, kadar smo plesali 
skupaj, ne samo ljudskih plesov, polk in valčkov, 
temveč tudi družabne plese.

Prestop v vodilno skupino je bil težko priča-
kovan, a tudi naporen, saj je bilo treba v njej spet 
najti svoje mesto, se dokazati, marsikdaj potr-
peti zaradi napornejših vaj in hitrejšega učenja 
spletov. Še vedno pa tako pri treningu kot tudi 
pri gradnji osebnih odnosov drži pravilo: več 
vložiš – več dobiš.

Čeprav Ozara nikoli ni bil moja edina intere-
sna dejavnost, danes lahko rečem, da z nobeno 

drugo družbo ne preživim toliko časa – ne gre 
samo za vaje, ki se dvakrat tedensko zavleče-
jo krepko v noč, niti ne gre samo za občasne 
zabave ob vikendih. Že v začetku poletja smo 
jo tri dekleta in dva fanta kar tako malo mahnili 
v Črnomelj pogledat najstarejši folklorni festi-
val v Sloveniji, Jurjevanje v Beli krajini. V naši 
Googlovi skupini imamo odprto célo temo Mi 
'mamo se fajn, kamor pišemo ideje, kaj bi lahko 
počeli, tako smo skupaj igrali odbojko, nekaj dni 
preživeli na morju, nekaj noči nismo manjkali na 
nobeni okoliški veselici … 

Nato pa je v avgustu sledila težko pričakovana 
turneja na Azorskih otokih. Prvič sta bila kot 
mentorja z nami na turneji samo Barbara Roz-
man in Domen Pipan, tudi ekipo smo sestavljali 
pretežno sveži plesalci vodilne skupine, kar je 
ustvarilo prav posebno in vznemirljivo vzdu-
šje, in v vsakem posamezniku zbujalo občutek 
odgovornosti. Organizatorje in tudi druge sku-

pine smo navdušili s svojo energijo, dobro voljo 
in pripravljenost za zabavo, petje in ples, za nami 
je veliko število dobro izpeljanih nastopov vse 
do zadnjega nastopa v polni areni, ki sprejme 
6000 gledalcev. 

Domov smo se vrnili polni spominov na 
nepozabne dogodivščine, a ne dovolj utru-
jeni, da se ne bi zabavali dalje. Aktivno smo 
vkorakali v novo sezono, vpisali precej novih 
članov v začetno skupino, s spletom Šentjernej-
ska ohcet nastopili na drugem delu Državnega 
srečanja odraslih folklornih skupin v Sežani, 
obiskali prijatelje iz Folklorne skupine KUD 
Oton Župančič Artiče in organizirali že tra-
dicionalno Martinovanje z Ozarčani na Prim-
skovem, kjer so letos za dobro plesno glasbo 
poskrbeli Fantje z vasi. Naslednji dan je bilo 
vse pospravljeno, kot da se nič ni zgodilo, na 
odru pa je bilo pripravljeno malo presenečenje 
za naša zakonca Šmid, za Braneta in Joži, ki 
sta praznovala 40. obletnico poroke. Sedaj se 
počasi Martinov november zaključuje, na pra-
gu veselega decembra nam pa ne manjka nasto-
pov, druženja, skupnih projektov. 

Poleg zanimanja za staro, včasih žal že pozab-
ljeno, pa je tu še občutek pripadnosti. Tu so naša 
pretekla in sledeča pohajkovanja po Sloveniji, 
naše druženje vsak ponedeljek in sredo po vajah, 
naše ideje za projekte, naše podoknice članom 
na predvečer rojstnih dni, naši mladi plesalci, 
ki jih vse to še čaka, naši Furmani in Neže, ki 
so že marsikaj lepega in zabavnega doživeli. So 
koledovanja, ponovoletne zabave v Cerknici, 
letni koncerti, pikniki, turneje, martinovanja in 
silvestrovanja. Je tisto, kar se vedno znova pona-
vlja, in tisto, kar je vsakič drugače. Je Ozara celo 
leto. Ozara kot način življenja. Anja Draksler

Ozara ali občutek, da nekam spadaš
Vsak član AFS Ozara ima svojo zgodbo. Nekateri so se nam pridružili, ker so si želeli plesati, pa niso znali, 
drugi so znali plesati, pa so pogrešali družbo, ki bi plesala z njimi .... Vsakega v skupino pripelje druga pot.

Kako hitro čas beži in kako smo spet leto starejši, so fraze, ki jih stresa-
mo in slišimo večkrat na dan. Včasih jih izrečemo kar tako, mimogrede, 
drugič pa premišljeno in morda nas takrat napeljejo k spremembam. Pri 
Bodečih nežah se je v iztekajoči se sezoni že zgodilo tako, da smo ugo-
tovile, da je minilo več kot dvajset let od naših prvih vaj in nastopov in 
da so nas v tem času življenja potegnila v svoje vrtince, nas premetavala, 
obrusila, utrdila, pa mogoče tudi malo utrudila. Pa da se včasih zgodi, 
da nam služba, družinske in druge obveznosti ne dopuščajo prisotnosti 
na vajah in nastopih. Tako je padla odločitev, ki je tiho zorela že nekaj 
sezon, da povabimo v svoje vrste mlade glasove in mlado energijo.

Ni tako lahko, najti mlado dekle, ki ima rado ljudsko pesem in je pri-
pravljeno prihajati na vaje in nastope v družbo žena v srednjih in zrelih 
letih. Vendar pri Ozari najdeš vseh sort ljudi; tako Neže nismo našle 
samo ene take pevke, ampak kar tri! Že kmalu jeseni so se nam pridru-
žile Barbara, Zala in Manca. Pridno so zagrizle v melodije ter besedila 
in z nami že v prvi sezoni opravile večino nastopov.

Sezono smo začele s sodelovanjem na folklornem večeru v Cerkljah, 
potem pa se posvetile vajam. Poleg tega, da smo Neže pomladile glas 
in stas, smo namreč razširile tudi repertoar, predvsem z ljubezenski-
mi in navihanimi pesmimi. V času kulturnega praznika je v Kranju 
še posebej pestro. Tako smo tudi me prepevale na odprtju razstave ob 
150-letnici kranjske čitalnice, na Kranjskem s'mnu in za posladek še na 

pevskem večeru v stolpu Škrlovec skupaj s Kranjskimi furmani. Bil je 
poseben večer; pesmi in šale so se prepletale z glasbo in plesom; po kon-
certu pa smo na dvorišču ob ognju in domačem pecivu še pokramljali z 
obiskovalci prireditve, ljubitelji ljudske pesmi, podporniki našega dela.

Konec maja se je zgodila Zalina poroka, ki je dodobra zaposlila celot-
no Ozaro, tudi Neže. Mladi par smo pričakale pred vstopom na magis-
trat z nevestino pesmijo in spravile v solze nevesto, svate in še sebe. 
Morda ni naključje, da je Zala v isti sezoni, ko se je poročila, postala 
tudi članica Bodečih než. Morda bo ob vseh nepričakovanih ovinkih 
zakonskega potovanja potrebovala žensko družbo in zavezništvo, kot jo 
je kdaj že vsaka izmed nas ... Saj tudi ljudska pesem pravi:

Zdaj vprašam jaz svoje prijat'le, le kakšen je zakonski stan,
moj oče pa meni so rekli tako, da k letu me grivalo bo!
Že v ponedeljek, ko je Zala še zbirala vtise s poroke, pa smo v cerkvi 

Marije Vnebovzete na Primskovem izvedle šmarnični koncert Mariji-
nih pesmi in ga posvetile našim družinam.

Sodelovale smo tudi na letnem koncertu mešanega zbora Musica Viva, 
katerega članica je naša Metka. Pelo se je v kapeli Loškega gradu, kjer je 
pesem tako lepo zvenela, da smo jo izbrale za prizorišče enega od naših 
naslednjih projektov. Mogoče že v prihodnji sezoni. Zdaj bomo pustile, 
da se nove pesmi usedejo v nas, da se ideje zberejo in da se v poznem 
poletju spet zberemo, polne moči za novo sezono. Mateja Urbiha

O tem, kako hitro čas beži in kako Neže rastemo
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Ljudje in dogodki

Po tipajočih začetkih je Kranjski oktet pripe-
ljal pevski voz do prve male obletnice. Nekoliko 
obotavljajoči začetki so dobili nov zagon, ko se 
nam je kot pevec in umetniški vodja pridružil 
Andrej Ropas, ki nas po razburkanem morju 
pevskega udejstvovanja vodi še danes. Oktet 
nastopa na najrazličnejših kulturnih prireditvah 
v lokalnem okolju, prireja koncerte. Udeležili 
smo se tudi pevskih tekmovanj v Perastu 2011 in 
Praga Cantat 2012, kjer smo osvojili zlati plaketi. 
Glavno programsko vodilo okteta je nadaljeva-
nje in ohranjanje bogate tradicije oktetovskega 
petja na Slovenskem.

V lanskem decembru je zagledala luč sveta 
prva zgoščenka Kranjskega okteta z naslovom 
Božične pesmi, ki smo jo na pot pospremili s 
ciklom odmevnih božičnih koncertov, ki jih 
bomo prirejali tudi v letošnjem božičnem času.

Kranjski oktet vzporedno organizira tudi 
Festival oktetov Kranj, ki je postal ena najbolj 
odmevnih pevskih prireditev v Sloveniji, kjer 
se srečujemo najboljše tovrstne zasedbe pri 
nas. Prireditev bo v tej sezoni 15. februarja 2014 
prav tako praznovala peto, jubilejno izvedbo. 

Kaj dodati na koncu. Predvsem to, da poje-
mo iz srca in za ljudi. Da nam iskren aplavz in 
kašna solzica v kotičku očesa pomeni več kot 
katerakoli strokovna ocena … Da radi pojemo. 

Koncert ob obletnici
Včasih človek pomisli, kako se lahko ponav-

ljajo, ko opisujejo različne dogodke. Pa se soo-
čiš z dejstvom, da ne moreš povedati drugače, 
lepše; kako hitro čas beži, bil je en tak lep večer, 
počutili smo se kot doma, med svojimi. Takšne 
in podobne opise bi se dalo zapisati po jubilej-

nem koncertu. Polna dvorana poslušalcev, ki so 
nam s pozitivnim odzivom iz pesmi v pesem 
dodajali novo energijo. Na praznični sceni smo 
najprej popeljali poslušalce s sakralnimi in 
skladbami tujih avtorjev do krajšega odmora. 
Po pavzi pa se je vzdušje ob slovenskih ljudskih 
in umetnih pesmih samo stopnjevalo od pesmi 
do pesmi. Popotovanje skozi naš nastop je, kot 
smo od njega kar navajeni, lucidno in suvereno 
vodil naš rojak, prekaljeni voditelj Janez Doli-
nar. Ob koncu smo poslušalce, naše prijatelje 
povabili, da se ob kostanju, kranjski klobasi 
in darovih vinske trte skupaj zadržimo še po 
koncertu. Druženja, izmenjave pevskih mnenj 

pa tudi prepevanja kar ni hotelo biti konec ... 
Zaradi takih večerov pojemo. Iz srca in za ljudi. 
S srcem.

Ob koncu gre (tako kot vedno ...) zahvala 
scenaristu, scenografu, organizatorji, deklici 
za vse tehničnem direktorju Nacetu za izjem-
no organiziran dogodek; umetniškemu vodji 
Andreju za potrpljenje in pripravo ekipe na 
ubrano petje, Janezu za vodenje, nam za petje 
in seveda publiki, ki bi na tekmovanju vsekakor 
osvojila grand prix. Pa seveda vsem imenova-
nim in neimenovanim sponzorjem in donator-
jem, ker brez njih v teh časih delovanje ne bi 
bilo mogoče. Nace Vidmar

Pojemo iz srca in za ljudi
Kranjski oktet praznuje petletnico delovanja. 

Pevke in pevci z zborovodjem Alešem Gorjancem smo z veseljem 
začeli novo pevsko sezono. Za nami je že nekaj uspešnih koncertov 
in pomembno regijsko tekmovanje.

V septembru smo izvedli Koncert treh zborov, ko smo v goste pova-
bili MVG Moosburg iz Avstrije in MePZ iz Šmartnega ob Paki. S 
skupnimi močmi smo pripravili lep koncertni dogodek. Z obema zbo-
roma bomo tudi v prihodnje ostali v stikih in izvajali gostovanja. Tako 
bomo že dan po božiču, 26. decembra, gostovali v Šmartnem ob Paki 
in z domačim zborom pripravili božični koncert.

V oktobru smo se odpravili v Srbijo, kjer je v mestu Rumi v Voj-
vodini potekal petdeseti festival kulturnih društev. Nastopili smo s 
slovenskimi ljudskimi pesmimi in zimzeleno popevko Dan ljubezni. 

V novembru smo se vneto pripravljali na Regijsko tekmovanje odra-
slih pevskih zasedb 2013. Tekmovanje je letos potekalo v Baročni dvo-
rani Radovljiške graščine. Bili smo zelo veseli, da smo prejeli srebrno 
priznanje. Srebro bo za nas velika spodbuda, ko bomo spet odhajali 
na pomembna tekmovanja doma in v tujini. 

Ob prihajajočih praznikih in v novem letu vam želimo obilo zdravja in 
veselja. Veselimo se z vami, če vam bomo tudi mi s svojim petjem pri-
čarali prijetne trenutke na naših koncertih. V svoje vrste pa vabimo tudi 
nove pevce in pevke, ki bi radi svoj vsakdan polepšali z lepo pesmijo. 

Vse ljubitelje zborovske glasbe tako prijazno vabimo na naše koncer-
te. Naše dejavnosti in vabila na dogodke lahko spremljate tudi na naši 
spletni strani http://www.musicaviva.si/ in na Facebook strani MePZ 
Musicaviva Kranj Primskovo. Vilma Kumše

Veselje do petja nas druži in bogati

Fotografija je z gostovanja v Rumi.
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Obletnice

Manca Vidmar
»Vsako leto, ki pride, naj bo lepše in še čim 

več naj jih bo,« so Manci Vidmar zaželeli njeni 
najbližji na njen devetdeseti rojstni dan, četr-
tega septembra, na posestvu Brdo pri Kranju. 
Mama Manca se je najprej popeljala s kočijo, na 
Račjem otoku so jo pričakali njeni otroci Mari-
ja, Tatjana, Darko, Melita, Igor, Darja, Mirja-
na in Nace z družinami. Ob zdravici s kozar-
cem šampanjca so mami zapeli Vse najboljše, 
potem pa so sledili topli stiski rok in poljubčki 
tudi najmlajših članov velike družine. 

Gospa Manca se je rodila četrtega septem-
bra leta 1923 v Brebovnici nad Gorenjo vasjo 
v Poljanski dolini. Bila je drugi otrok v veliki 
družini, očeta Franca in mame Marjane Peter-
nelj. Mladost je preživela v Brebovnici na viso-
kogorski kmetiji pr' Simc. Oče je kmetoval in 
gospodaril z lesom, mama Marjana je skrbela 
za družino. Ker je bila Manca najstarejše dekle 
v družini, je morala zgodaj poprijeti za delo na 
kmetiji in v gospodinjstvu. Januarja 1950 se je 
poročila z mladim vdovcem Ignacem Vidmar-
jem, samostojnim krojaškim obrtnikom v Kra-
nju. Njegovo hčer Marijo je vzela za svojo in 
rodila še tri sinove in štiri hčerke. Otroci pove-
do, da je z veliko ljubeznijo skrbela za družino. 
Mamo Manco razveseljuje že deset vnukov, 
dve vnukinji in pravnuka. 

Andrej Babič
»Mimogrede so minila ta leta,« je dejal 

Andrej Babič, ki je 18. septembra praznoval 
devetdeseti rojstni dan. Še vedno je zelo akti-
ven, največkrat ga boste srečali s fotoaparatom, 
ko vestno beleži dogodke po Kranju in okoli-
ci. Spominov se je nabralo za knjigo, pove in 
v pripovedovanju seže nazaj, v partizanska 
leta. Dogodke ima živo pred očmi, med drugo 
svetovno vojno je bil ranjen. Pokazal je črno 

belo fotografijo z datumom 9. maj 1945, ko so 
v Selcih fantje korakali domov; on je bil v prvi 
vrsti, na sredi, z brki. Babič je bil skoraj tri-
deset let direktor trgovskega podjetja Central 
v Naklem. »Začeli smo z dvanajstimi zaposle-
nimi, se razširili na 450 zaposlenih. Človek z 
imenom in priimkom si bil v podjetju, ne števil-
ka,« je dejal. Končal je trgovsko šolo, kasneje 
je doštudiral v Mariboru in deset let predaval 
politično ekonomijo. Med drugim je bil Babič 
med najbolj zagnanimi v Kranju in širši okolici 
pri postavljanju zadružnih domov. Bil je prvi 
predsednik KS Primskovo. Pokazal je tudi 

izrezek iz časopisa, spomin, ko ga je nekdanji 
slovenski predsednik Milan Kučan odlikoval s 
častnim znakom svobode RS za plodno in požr-
tvovalno delo v turistični dejavnosti Gorenjske. 
Med drugim je kot tedanji predsednik Krajev-
ne organizacije SZDL Primskovo marca leta 
1973 odprl vrtec Na klancu, današnjo Čenčo. 
Babič ima v prav tem vrtcu že sedmega pravnu-
ka. Devetdesetletnik stanuje v hiši s hčerkama, 
zaposli se tudi s kuhanjem marmelade, pripra-
vo soka iz grozdja … 

Angela Naglič in Leopold Majerle
Leopold Majerle se je rodil 26. junija 1923. V 

Domu upokojencev Kranj ga je ob častitljivem 
jubileju obiskal predsednik Krajevne skupno-
sti Primskovo in mu zaželel vse najboljše. 

Enaintridesetega avgusta pa je dopolnila 
devetdeset let Angela Naglič, njen dekliški 
priimek je bil Božič. Rojena je bila v Hrašah, 
leta 1970 so se preselili na Primskovo, kjer je 
Angelina družina sezidala hišo. Poročena je 
bila s Francem, v zakonu se je rodil sin Franc. 
V šivalnici kranjske Planike je delala do upo-
kojitve. Od leta 2008 gospa Angela stanuje v 
Domu upokojencev Kranj. Sin Franc jo v glav-
nem obišče vsak dan, njegova mama pa pravi, 
da se rada spominja doma na Primskovem, kjer 
je skrbela tudi za vrt in za rože. V isti sapi doda, 
da pa se imajo tudi v Domu upokojencev prav 
lepo. Angela Naglič ima vnuka Gregorja in 
Dašo. »Zdravje je še kar, da bi le tako ostalo,« 
je dejala ob visokem jubileju, ko ji je čestital 
tudi Ignac Vidmar, predsednik KS Primsko-
vo, jubilantka pa je bila ob obisku dobre volje, 
nasmejana. Suzana P. Kovačič

Mimogrede so minila ta leta
Manca Vidmar, Angela Naglič, Leopold Majerle in Andrej Babič s Primskovega so  praznovali devetdeset let. 

Manca Vidmar in njeni otroci / Foto: Primož Pičulin

ružbi jubilanta Andreja Babiča / Foto: Gorazd Kavčič

Angela Naglič s sinom Francem / Foto: Gorazd Kavčič

Leopold Majerle / Foto: Tina Dokl
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Župnija

V adventnem pričakovanju  
božičnih praznikov

Naročnina na Gorenjski glas  
je lepo darilo!

Pokličite na  04 201 42 41
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Mir in spokojnosti adventnega časa Cerkev 
ohranja z vsakdanjim bogoslužjem ˝zornic˝ in 
tudi v naši župniji z ljudsko pobožnostjo Mari-
jo nosijo, ki je stoletna posebnost slovenskega 
adventa. Ves ta čas roma Marijin kip po družinah 
v župniji, ki se zbirajo ob njem k skupni molitvi 
in petju adventnih pesmi. Z adventom smo že 
pričeli novo cerkveno leto in pred njim sklenili 
leto vere, katerega namen je bil na novo odkriti 
bogastvo daru vere, ki je prijateljstvo z Bogom in 
med ljudmi. V zahvalo ob njegovem sklepu je bilo 
romanje h koreninam slovenske vernosti, v staro-
davni Oglej, ki se ga je udeležilo za dva avtobusa 
romarjev iz župnije. Prav tako tradicionalni sre-
čanji zakonskih jubilantov na zahvalno nedeljo in 
življenjskih na zadnjo nedeljo cerkvenega leta, na 
praznik Kristusa Kralja vesoljstva. Lepa udele-
žba na obeh srečanjih je utrdila naše prijateljske 
vezi v župnijski skupnosti.

Advent in božično devetdnevnico bomo skle-
nili na sveti večer, v torek, 24. decembra z otro-
ško božičnico ob 18.30 in z mašo svetega večera 
ob 19. uri. Božičnica mladih pa bo ob 23.30, pred 

polnočnico. Po starem izročilu slavimo Jezuso-
vo rojstvo sredi noči s polnočno sveto mašo. V 
sredo, 25. decembra, na sveti dan bodo božične 
svete maše še ob 9. uri in 10.30 dopoldne in ob 
18. uri zvečer. BLAGOSLOV otrok pri jaslicah 
bo ob 15. uri popoldne, ko bodo slovesne božič-

ne večernice. Tudi v četrtek, 26. decembra na 
praznik sv. Štefana, ob dnevu samostojnosti in 
na novo leto bodo svete maše kot na božič. Drugi 
sveti večer, v torek, 31. decembra, na silvestro-
vo bo ob 18. uri maša za vse pokojne iz naših 
družin, ki so v tem letu umrli. Kako primerno 
in dragoceno je, da se jih zadnji večer leta hva-
ležno spomnimo, saj ta večer želimo vsi preži-
veti s tistimi, ki so nam blizu in jih imamo radi. 
Ljubezen do naših pokojnih nam omogoča, da 
smo z njimi ta večer najmočneje povezani, ker je 
ta močnejša od smrti. To izkustveno doživljamo 
prav po molitvi in daritvi svete maše.

Na tretji božični praznik, Gospodovega raz-
glašenja ali svetih treh kraljev se pripravimo z 
obhajanjem tretjega svetega večera s kropljen-
jem in pokaditvijo naših domov. V ponedeljek, 
6. januarja, na praznik pa bodo svete maše ob 
9. uri dopoldne, ob 16. uri popoldne družinska 
in večerna ob 18. uri. Pri vseh mašah vabljeni 
otroci s kronami na glavah, da prinesejo svoje 
darove za lačne otroke v misijonih. Po večerni 
maši ob 19. uri, ob sklepu božičnega praznova-
nja, pa bo koncert zbora MUSICA VIVA.

Vsem ljudem dobre volje v župniji Kranj - 
Primskovo in Krajevni skupnosti Primskovo 
želim lep advent, blagoslovljen BOŽIČ ter mir, 
zdravje in vse dobro v novem letu 2014!

Franc Godec, župnik

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
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Če prenavljate stanovanje, urejate vrt ali ste zamenjali kuhinj-
ske aparate in podobno, lahko vse odpadne stvari pripeljete 
v zbirni center za ločevanje odpadkov. S pravilno oddajo se 
večina odpadkov lahko predela, zato zbirni centri predstav-
ljajo pomemben način okolju prijaznega ravnanja z odpadki. 

Zbirni center Zarica smo prenovili. Center ima po novem pokrite 
površine in urejeno nivojsko odlaganje odpadkov, kar bistveno olaj-
ša oddajo odpadkov. Odlaganje odpadkov je tako tudi v slabem 
vremenu nemoteče. Z novo ureditvijo centra je zagotovljena tudi 
večja varnost obiskovalcev in zaposlenih, tako znotraj samega cen-
tra kot tudi pri uvozu v center. 
Lokacija centra je ostala nespremenjena, in sicer na Savski loki v 
Kranju, ob cesti proti naselju Drulovka, med Centralno čistilno nap-
ravo Kranj in Servisnim objektom Zarica. V zbirnem centru Zarica 
odpadke sprejemamo od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro, 
ob sobotah med 8. in 16. uro.

Uporabnikom in okolju prijazen zbirni center za odpadke

Pomembna novost v zbirnem centru Zarica je poseben prostor za 
zbiranje uporabnih predmetov. Kar je za nekoga odpadek, je za 
drugega morda uporaben izdelek.

Zbiranje uporabnih izdelkov poteka v sklopu socialnega podjetja 
Fundacije Vincenca Drakslerja. Zbrane predmete v socialnem 
podjetju očistijo, obnovijo ali predelajo in s tem omogočijo njiho-
vo ponovno rabo. V nadaljevanju izdelke ponudijo po ugodnih 
cenah. Ponudbo si lahko ogledate v zbirnem centru Zarica ali pa 
obiščete njihovo trgovino na Pristavški cesti 16 v Tržiču.

Postanite del projekta tudi vi. Z oddajo uporabnih 
izdelkov preprečimo nastajanje odpadkov in pomagamo drug 
drugemu. Dodatno pa s pripravo izdelkov na ponovno rabo 
ustvarjamo nove zaposlitve za ranljive skupine prebivalstva.

Prostor PONOVNE RABE v zbirnem centru Zarica je odprt ob 
ponedeljkih in torkih med 10. in 18. uro, ob sredah med 7. in 18. 
uro, ob četrtkih in petkih med 7. in 15. uro in ob sobotah med 8. 
in 12. uro (v zimskem času od 1. oktobra do 31. marca vsako 
tretjo soboto v mesecu).

Ponovna raba – ne odpadek, nekaj novega

V prostorih PONOVNE RABE lahko oddate uporabne izdelke 
in po ugodnih cenah izberete nekaj zase.

Izkoristite možnost brezplačne oddaje kosovnih odpadkov
Načrtujete prenovo stanovanja? Boste zamenjali kuhinjske  
aparate, pospravili klet? Tudi v letu 2014 boste lahko odvoz koso-
vnih odpadkov naročili z dopisnicami Komunale Kranj. Kmalu 
boste na dom prejeli dve dopisnici za leto 2014, vsako za brez-
plačen odvoz kosovnih odpadkov do količine enega kubičnega 
metra.

Naročite odvoz kosovnih odpadkov takrat, ko to potrebujete. Gle-
de na urejeno zbiranje kosovnih odpadkov prosimo, da ravnate 
odgovorno, poskrbite za urejeno ter čisto okolje in izkoristite ome-
njeno možnost odvoza kosovnih odpadkov. Drugačno odlaganje 
kosovnih odpadkov poleg zabojnikov je prepovedano, zato ste 
za tako ravnanje lahko tudi kaznovani.

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

V letu 2013 smo organizirali 
deset mesečnih šahovskih tur-
nirjev, ki se jih je udeležilo 39 
igralcev. Šahovski dvoboji so bili 
zanimivi in napeti, včasih tudi 
dramatični, kar pa niti ne presene-
ča, saj v šahu ne odločajo vedno 
le znanje in izkušnje, pač pa šah 
kot miniatura življenja predstav-
lja tudi spopad dveh osebnosti, po 
značaju sorodnih ali pa zelo raz-
ličnih, kar se pogosto odraža tudi 
v sami igri. Zmagovalec v skupni 
razvrstitvi za leto 2013 je Dušan 
Zorko, že petnajstič zapored (vseh 

zmag pa je nanizal že triindvajset), 
kar je izreden dosežek. Tesno za 
njim na drugo mesto se je letos 
uvrstil Petar Djurič, tretji pa je 
Milorad Bulatovič. Čestitamo!

V šahovskem klubu Primsko-
vo smo odprti za ljubitelje šaha. 
Želimo, da s svojo prisotnostjo 
in sodelovanjem obogatite in 
popestrite šahovsko dogajanje na 
Primskovem, zato vas vabimo, da 
se nam pri igranju šaha pridru-
žite. Še posebej vabimo mlade, 
ki si lahko ob pomoči starejših 
igralcev pridobijo dragocene 

nove šahovske izkušnje, znanje 
in samozavest.

Turnirji se igrajo po švicarskem 
sistemu: 9 kol in z igralnim časom 
10 minut na igralca. V točkovanju 
za skupno uvrstitev se upošteva 
8 najboljših rezultatov izmed 10 
turnirjev. Najboljši trije igralci 
v skupni razvrstitvi in najboljši 
klubski igralec prejmejo pokale. 

Razglasitev rezultatov in podeli-
tev priznanj bo po zaključenem 
novoletnem turnirju. Prav tako 
pa vas vabimo, da se nam pridru-
žite pri igranju šaha vsako sredo  
med 16. in 19. uro v prostorih KS 
Primskovo. Kontaktni e-naslov: 
sah.klub.primskovo@gmail.com

Predsednik ŠK Primskovo
Anton Veselič

Odprti za ljubitelje šaha

Vabljeni ste na naše šahovske turnirje v letu 2014:
1. turnir četrtek 16. 1. 2014 ob 17. uri
2. turnir četrtek 20. 2. 2014 ob 17. uri
3. turnir četrtek 20. 3. 2014 ob 17. uri
4. turnir četrtek 17. 4. 2014 ob 17. uri
5. turnir četrtek 15. 5. 2014 ob 17. uri
6. turnir četrtek 19. 6. 2014 ob 17. uri
7. turnir četrtek 18. 9. 2014 ob 17. uri
8. turnir četrtek 16. 10. 2014 ob 17. uri
9. turnir četrtek 20. 11. 2014 ob 17. uri
10. turnir četrtek 4. 12. 2014 ob 17. uri
Novoletni turnir četrtek 18. 12. 2014 ob 17. uri
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Ljudje in dogodki

Ob jubileju so v Lekarni Primskovo oktobra pripravili več dogod-
kov, osrednji je bil z rojstnodnevno torto. »V devetdesetih letih so bile 
pobude, da se velike lekarne razdelijo v več manjših in razpršijo po 
lokalnih skupnostih, s čimer bi se zaposleni lahko še bolj posvetili svo-
jim pacientom. Primer dobre prakse je ravno lekarna Primskovo, ki 
organizira tudi predavanja, meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi, 
predstavitve kozmetičnih linij … Desetletnica se lepo vključuje tudi 
v praznovanje praznika Krajevne skupnosti Primskovo,« je povedala 
Romana Rakovec, direktorica Gorenjskih lekarn. Prva vodja Lekarne 
Primskovo je bila mag. farmacije Polona Grobler, z upokojitvijo njeno 
delo odlično nadaljuje mag. farmacije Alenka Helena Jagodic Vilfan. 
»Za našo lekarno pravim kar, da je butična. Lahko si vzamemo več časa 
za paciente, jim svetujemo tudi pri tako pomembnih vsebinah, kot je na 
primer pravilna uporaba zdravil,« je izpostavila sedanja vodja lekarne. 
Poleg nje so sodelavke v Lekarni Primskovo še mag. farmacije Simona 
Jurčič ter farmacevtski tehnici Jolanda Bavec-Konec in Jelka Belehar. 

Suzana P. Kovačič, foto: Tina Dokl

Deset let Lekarne Primskovo
»Za našo lekarno pravim kar, da je butična. Lahko si 

vzamemo več časa za paciente in jim svetujemo.«

Od leve Romana Rakovec, Simona Jurčič, Jolanda Bavec-Konec, Alenka Helena 
Jagodic Vilfan, Polona Grobler 

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

Nasvet iz Lekarne Primskovo
V zimskem času, ko nas virusi gripe in prehlada čakajo na vsakem vogalu, vas sodelavke lekarne Primskovo želimo 
spomniti na pomen raznolike prehrane z dovolj vitamini in minerali, ki vas najbolj uspešno varujejo pred prehladnimi 
obolenji in redno telesno aktivnost, ki pomaga krepiti imunski sistem.
Če vas virusi vseeno premagajo, pa vas vabimo v lekarno Primskovo, kjer imamo na voljo učinkovita zdravila (tudi 
homeopatska) za lajšanje simptomov prehlada. Za ohranjanje zdravja pa lahko ponudimo tudi kakovostna prehranska 
dopolnila.
Ne pozabite zaščititi vaše kože pred mrazom, vetrom in vlago. Kakovostno kozmetiko (tudi za najbolj občutljivo kožo 
in kožo s posebnimi potrebami) boste, skupaj z nasvetom o pravilni negi, dobili v naši lekarni.
Zdravje in/ali lepoto pa lahko tudi podarite z vrednostnimi boni Gorenjskih lekarn ali s praktičnimi prazničnimi paketi. 
Ob koncu leta se vam zahvaljujemo za zvestobo, izkazano v 10-letih našega delovanja in vam želimo uspešno, 
predvsem pa zadovoljno in zdravo 2014!

V Domu krajanov 
Primskovo je že od 
samega začetka zelo 
bogata tradicija pev-
skih zborov in folklo-
re. Nekoč so bili uspe-
šni tudi gledališčniki 
v dramski sekciji, a je 
gledališka dejavnost 
že pred desetletji žal 
zamrla. Akademska 
igralka Andreja Stare se je skupaj z Svetom KS Primskovo odlo-
čila, da ne bo več tako. V prizidku Doma krajanov je ustanovila 
gledališko šolo in jo poimenovala GLEDALIŠKI STUDIO »ANI-
MA« (duša) – IGRA ZA ŽIVLJENJE. Tako je v oktobru gledališki 
studio ANIMA začela obiskovati že prva skupina otrok od 7. do 12. 
leta, katerih starši ugotavljajo, da ukvarjanje otrok z gledališčem 
lahko pripomore k dvigu njihove samozavesti, boljšemu prepozna-
vanju in razvijanju lastnih talentov na skoraj vseh področjih, sploš-
ni razgledanosti. Trenutno otroci raziskujejo in urijo glavno orodje 
igralca – telo in glas. Preizkusili se bodo v improvizaciji, klasični 
gledališki igri, režiji, lutkovni igri, petju, tudi s pomočjo zunanjih 
sodelavcev – strokovnjakov s področja lutkarstva in petja.

Glavna misel gledališkega studia Anima pa je: GLEDALIŠČE JE 
SODELOVANJE, NE TEKMOVANJE. In res je gledališče ena veli-
ka »igra« življenja. Konec januarja 2014 bo potekal vpis v drugi seme-
ster. Vse informacije dobite pri akademski igralki Andreji Stare: 041 
895 404 ali na internetni strani www.studio-anima.si (zanimivosti). 

Gledališki studio Anima ...
... obujena gledališka dejavnost na Primskovem.

Veliko otroško pustno rajanje
Po dolgem času bomo v veliki dvorani Doma krajanov na Prim-

skovem organizirali veliko otroško rajanje. Želimo si, da bi lah-
ko otroške pustne šeme uganjale norčije na toplem, da bi metulji 
razprli krila in jih ne bi zmočil dež, da vile in princese ne bi skri-
vale svojih čudes pod kapami in bundami. Za otroški program 
bo poskrbela Pika Nogavička s prijatelji, nagrajena bo najmlajša, 
najbolj izvirna – doma narejena maska ter skupinska maska. Kdo 
ve, mogoče bo celo SREČELOV, zato že zdaj pozivamo vse ljudi, 
ki lahko pomagate, prispevate in sodelujete pri zbiranju nagrad. 
Vstopnina bo simbolična: 1 evro. Andreja Stare
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Zanimivosti

NAGRADNI KOTIČEK
Potrudite se, sodelujte, ugibajte … !

Obkrožite pravilen odgovor in nagradni 
kupon pošljite na naslov:
KS Primskovo, Jezerska cesta 41, 4000 
Kranj, s pripisom: Za nagradni kotiček, 
ali ga oddajte osebno v tajništvu KS v 
času uradnih ur ali zunaj uradnih ur v 
nabiralnik (označen KS Primskovo – 
nagradni kotiček), takoj za vhodnimi vrati 
levo.
Med vsemi prispelimi in oddanimi kuponi 
– odgovori, ki bodo prispeli do vključno 
13. 1. 2014, bomo izžrebali 3 nagrajen-
ce. V primeru oddanih več kuponov na 
isto ime se upošteva le en kupon.
Nagrajenci bodo o izidu žrebanja obveš-
čeni po pošti, rezultati žrebanja pa bodo 
objavljeni v naslednji številki glasila STI-
KI, tj. aprila 2014. 

Prikupne nagrade podarja LEKARNA 
PRIMSKOVO:
1. nagrada: paket izdelkov galenskega 
laboratorija Gorenjskih lekarn v vrednosti 20 
EUR.

2. nagrada: paket izdelkov galenskega 
laboratorija Gorenjskih lekarn v vrednosti 15 
EUR.
3. nagrada: paket izdelkov galenskega 
laboratorija Gorenjskih lekarn v vrednosti 10 
EUR.

Izid žrebanja iz 3. številke glasila STIKI – 
marec 2013:

Prejeli smo 24 pravilnih odgovorov. Izžrebani 
so bili:
Anica Češarek, Štirnova 14, Kranj,
Anita Rozman, Janka Puclja 1, Kranj,
Saša Simeunovič Ul. T. Vidmarja 12, Kranj.

Nagrajencem iskrene čestitke!
Alenka Slatenšek

Nagradno vprašanje:

Česa v Lekarni Primskovo, ki jo poznate predvsem po osebnem pristopu, 
NE morete kupiti?

– veterinarskih in/ali homeopatskih zdravil, prehranskih dopolnil 
– tabličnega računalnika
– dermatološke kozmetike, medicinsko tehničnih pripomočkov
 

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

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

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

 

Kaj se bo dogajalo v Domu krajanov Primskovo?
   26. 1. 2014 ob 19. uri:   

Dobrodelni gala koncert v okviru KARITAS

   1. 2. 2014 ob 19.30:  komedija UMOR V VILI ROUNG (več o 
dogodku je na 2. strani glasila) 

   6. 2. 2014 ob 19. uri: Glasbena šola Kranj prireja koncert 
ob kulturnem prazniku, vstopnine NI

   7. 2. 2014 ob 19.30: Koncert ZVEZDE DOMAČE GLASBE

   15. 2. 2014 ob 19. uri: Peti mednarodni festival oktetov Kranj 
Sodelovalo bo 10 izbranih oktetov iz Slovenije in tujine.

   2. 3. 2014: Veliko otroško pustno rajanje – na toplem (več o 
dogodku je na 12. strani glasila)

   12. 3. 2013 ob 19. uri: Glasbena šola Kranj prireja koncert 
GREGORJEVO, vstopnine NI

  25. 3. 2014: proslava ob materinskem dnevu, vstopnine NI

  30. 4. 2014: Kresovanje

  29. 5. 2014: Krvodajalska akcija od 7. do 13. ure
Alenka Slatenšek

Koncert Zvezde domače glasbe 2014
Za organizacijo, izbor nastopajočih in vodenje smo se dogovorili 

z našim krajanom Janezom Dolinarjem. Nastopili bodo ansambel 
Saša Avsenika, ki praznuje petletnico in nadaljuje tradicijo Avseni-
kove glasbe, Vesele Štajerke, prvi dekliški ansambel v Sloveniji, ter 
ansambel Spev, ki ustvarja že več 
kot 10 let. Fantje so odlični pevci, 
znani tudi po večglasnem fantov-
skem petju brez instrumentalne 
spremljave, del repertoarja pa so 
posvetili glasbi Lojzeta Slaka. Za 
ljubitelje domače glasbe se obeta 
zabaven koncert, odličen izbor 
glasbenih uspešnic. Škoda, če vas 
ne bo! Vstopnice lahko kupite po 
15. januarju 2014 v Baru Špel-
ca-Jezerska cesta 46 in Frizerstvu 
Skuštrana Urška-Jezerska cesta 
41  ter 2 uri pred koncertom pri 
blagajni  Velike dvorane  Doma 
krajanov  Primskovo. 

Ansambel Saša Avsenika

Spev

Vesele Štajerke



1414

Križanka

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil čenih polj in vpisano v kupon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 6. januarja 2014, na Gorenj ski glas, Ble i we i so va 
ce sta 4, 4001 Kranj, p.p. 124. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

MAGNETNI NAKIT

Baldrijan d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 19, 
4000 Kranj (zraven GA trgovine)

sre.: 9:00–18:00
Tel. št.: 04/204 30 76 

 080 35 42
Spletna trgovina: 

www.baldrijan.si

Podarite ga najbližjim!

je idealno združevanje lepega okraska s koristnim magnetnim delovanjem. 
Nošenje magnetnega nakita izboljšuje cirkulacijo krvi v telesu in zmanjšuje 

. Izboljšuje tudi koncentracijo, razpoloženje, spanec in 
energetski nivo v telesu.energetski nivo v t

samo 25,20 €

samo 22,80 €

Darilni komplet

+ krema po izbiri,

embalaži

Darilni komplet
2 kremi + 1 gel ali
2 gela + 1 krema

darilni embalaži

Magnetna zapestnica

redna cena: 44,70 €

samo 33,50 €

Magnetna zapestnica

redna cena: 48,90 €

samo 36,60 €

Vsak člen 
magnetnega nakita 
ima vgrajen magnet 
moči 2500 gaussov.

POPOLNO

DARILO

odarite ga najbližjim!

Magnetna zapestnica

Magnetna zapestnica
titan + pozlata
teža: samo 12 g
redna cena: 61,60 €

samo 46,20 €
Magnetna zapestnica
titan
teža: samo 18 g
redna cena: 57,20 €

samo 42,90 €
NOVO!

Vsak kos magnetnega nakita 
prilagodimo obsegu vašega  

zapestja in ga dobavimo v lični 
darilni embalaži.

Nagrade ni mogoče zame-
njati za gotovino. Prevzem 
nagrad je mogoč na sedežu 
podjetja Baldrijan d.o.o.  
v delovnem času.

Nagrade:
3 x Zeliščni masažni gel  
v vrednosti po 15,00 €.



Zanimivosti

To dediščino, ki je bila nekdaj bogata in jo še 
danes lepo negujejo na severovzhodnem kon-
cu Slovenije, Vedrana Golorej želi obuditi in 
prenesti tudi na Gorenjsko. »Sredi novembra 
je bila na Vranskem 2. vseslovenska razstava 
izdelkov iz krep papirja. Na prvi razstavi pred 
letom dni sem si izdelke ogledovala, letos sem 
že razstavljala,« je povedala Vedrana Golorej, 
ki se je učila te obrti pri mojstrici Martini Feli-
cijan z Vranskega. Felicijanova je med drugim 
okrasila cerkev na Blejskem otoku z lilijami iz 
krep papirja, Vedrana Golorej pa je poleti za 
neko poroko izdelala šopek gerber in marjetic.

Cvetje, naj bodo to gorenjski nageljni, planike 
ali pa forzicije, zvončki …, si Golorejeva ogleda 
najprej v naravi, da je »njeno cvetje« čim boljši 
posnetek. Vsak cvet je unikat. Organizira tudi 
tečaje, kot pojasni: »Tečajniki se na tečaju nau-
čijo vse o osnovah krep papirja in naredijo pet 
cvetov; vsako vrsto cveta najprej naredimo sku-
paj, nato pa tečajniki sami vsak cvet izdelajo še 
enkrat, tako da dobijo občutek, da so navodila 
razumeli in znajo cvet narediti sami. Ves materi-
al za izvedbo tečaja prinesem s seboj (papir, žice, 
lepilo ...). Tečaji so obarvani tudi tematsko, let-
nemu času primerno (npr. v prihajajoči pomladi 
zvonček, teloh, narcisa, poleti poljsko cvetje).« 
En tečaj traja približno tri ure, skupaj z materia-

lom stane 15 evrov na osebo. Za več informacij 
pokličite Vedrano Golorej na 064/122 377, na 
kateri je dosegljiva od ponedeljka do petka od 
17. do 20. ure, ali pa ji pišete na e-naslov matjaz.
vedrana@gmail.com. Suzana P. Kovačič

Cvetje kot pravo
Vedrana Golorej s Primskovega se je navdušila za izdelovanje cvetja iz krep papirja.

Cvetje Vedrane Golorej na razstavi na Vranskem

Vedrana Golorej je na razstavi na Vranskem edina iz 
krep papirja naredila novoletno jelko.

Cinije

Hranilnica LON je lastnica večjega zemljišča na območju vaše krajev-
ne skupnosti, in sicer območja bivšega trgovskega centra Gradbin-

ka. Obstoječe zemljišče s pripadajočimi objekti že od zaprtja centra ni v 
funkciji in to želimo v prihodnje spremeniti ter prostoru dati novo doda-
no vrednost tako za nove uporabnike kot vse krajane. 
Hranilnica LON uspešno posluje že 21 let in v tem času smo postali pre-
poznavna slovenska bančna hiša z dvanajstimi poslovalnicami po vsej 
Sloveniji. V vseh letih smo stalno povečevali obseg poslovanja kot tudi 
število zaposlenih. Naši obstoječi poslovni prostori na Bleiweisovi ces-
ti so postali premajhni, zato smo začeli razmišljati o projektu gradnje 
novega poslovnega objekta na omenjeni lokaciji. Območje predvidene 
gradnje je znotraj gradnje primestnega značaja, neposredno ob Cesti 
Staneta Žagarja. Novogradnje v njenem začetnem delu podobo dose-
danjega dostopa v mesto vedno bolj spreminjajo v avenijo in nastajajo 
nova t. i. vrata v Kranj. Nov poslovni center se navezuje na že obstoječa 
poslovna centra v bližnji okolici (Podjetniški center in PC IBI), kar prina-
ša kraju novo prepoznavnost, živahnost in razvoj tudi tega dela mesta. 
Predvsem pa tudi povečuje dostopnost različnih storitev, ki jih lahko 
krajani in drugi občani opravite v bližini svojih domov. 
Obstoječi objekt se bo porušil, zgradil se bo nov sodoben poslovni 
objekt, ki je tako po vsebini kot obliki skladen s prostorskimi usmeritva-
mi in programi. Dodatno bomo zagotovili tudi nove zelene površine in 
parkirna mesta; na podlagi spremenjenega prometnega režima pa tudi 
hitrejši pretok prometa, ureditev novih pločnikov ter kolesarskih poti. 
Začetek gradnje je predviden v letu 2014 in prepričani smo, da boste 
z razumevanjem sprejeli spremembe v prostoru, ki smo jih zasnovali 
na način, da bodo prijazne tako do uporabnikov kot vas, krajanov tega 
območja. 
Želimo si uspešno sobivanje z vami in prepričani smo, da nam bo to tudi 
uspelo. 

Spoštovane krajanke in krajani KS Primskovo! Spoštovane krajanke in krajani KS Primskovo! 

V novem letu 2014 vam želimo vse najlepše!

Teodor Žepič
Predsednik uprave Hranilnice LON
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Tudi Dedek Mraz  
in Božiček  
kupujeta pri nas.

SREČNO 2014




