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Mojca Jazbec, s. p.

V Domu krajanov Primskovo lahko naja-
mete veliko dvorano v velikosti 240 kva-
dratnih metrov z možnostjo postavitve 
400 stolov oz. 200 miz in stolov. Mala 
dvorana ima prostora za 50 miz in sto-
lov, prizidek – velika dvorana 25 stolov, 
prizidek – mala dvorana pa 35 stolov. 
Za več informacij se lahko oglasite v KS 
Primskovo na Jezerski cesti 41, Kranj, 
osebno vsako sredo od 15. do 18. ure. Tel. 
št. tajništva je 20 42 002, GSM 040 837 
049 ali e-naslov info@ksprimskovo.org.

Najem dvoran Doma  
krajanov Primskovo

Krajevna skupnost Pr imskovo se bo v 
soboto, 28. marca, pridružila čistilni 
akciji OČISTIMO KRANJ, ki jo prireja Zve-
za tabornikov Slovenije. Čistila se bodo 
področja krajevne skupnosti. Akciji se 
bo pridružilo tudi Prostovoljno gasilsko 
društvo Kranj – Primskovo, vabijo tudi 
vsa druga društva in krajane. Za vrečke, 
rokavice, malico bo poskrbljeno. Ob 10. 
uri bo zbor pred Domom krajanov Prim-
skovo in določitev področij čiščenja ter 
pijača. Od 10. do 13. ure bo potekalo 
čiščenje, ob 13. uri bo zaključek pred 
Domom krajanov in nekaj dobrega »za 
na žlico«.

Očistimo Primskovo

AKTUALNO

Svet Krajevne skupnosti Primskovo vabi 
krajanke in krajane, da svoje pobude in 
predloge za objavo določene vsebine, 
dogodka, prireditve na spletni strani 
krajevne skupnosti posredujete na nas-
lov web@ksprimskovo.org. S. K.

Objavljajte dogodke  
na spletni strani

Svet KS Primskovo  
v obdobju 2014–2018

Člani Sveta Krajevne skupnosti (KS) Primskovo imajo sedež v Domu krajanov  
Primskovo, uradne ure so vsako sredo od 15. do 18. ure v pisarni KS v prvem nadstropju. 
Vsako prvo sredo v mesecu je od 17. do 18. ure v pisarni na voljo krajanom tudi predsednik 
Sveta KS. Od leve: Andreja Stare, ki je zadolžena za kulturo in Facebook stran, njen 
e-naslov je andreja.stare@ksprimskovo.org; predsednik Sveta KS Ignac Vidmar, njegov 
naslov je predsednik@ksprimskovo.org; Silva Bizjak je podpredsednica Sveta KS, 
zadolžena je za stike z najemniki, njen e-naslov je silva.bizjak@ksprimskovo.org; 
Janez Bešter se ukvarja z okoljem in prostorom, naslov e-pošte je janez.bester@
ksprimskovo.org; Zvonka Puhar je zadolžena za glasilo Stiki in za spletno stran KS, njen 
e-naslov je zvona.puhar@ksprimskovo.org; Matevž Ribnikar skrbi za urejenost Doma 
krajanov in je koordinator sodelovanja z župnijo, njegov e-naslov je matevz.ribnikar@
ksprimskovo.org. Na fotografiji manjka Jure Košnik, ki je zadolžen za urejenost okolja in 
prostora, njegov e-naslov pa je jure.kosnik@ksprimskovo.org. / Foto: Matic Zorman

Na vrtu cvet,
na veji ptica,
na mizi praznična potica.

Velikonočni zvonovi naj zazvonijo 
najlepšo praznično pesem in 
vam prinesejo radost v srca.
Vesele in blagoslovljene velikonočne 
praznike krajankam in krajanom želi 

SVeT KRAJeVNe SKuPNOSTI PRIMSKOVO
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SUZANA P. KOVAČIČ,  
Foto: MATIc ZOrMAN

Ignac Vidmar je dobil zaupanje članov 
Sveta Krajevne skupnosti Primskovo (v 
nadaljevanju Svet KS) kot predsednik 
Sveta KS. »Večja investicija v preteklih 
letih je bila gradnja prizidka k Domu 
krajanov, za kar smo dobili denar iz 
občinskega proračuna, vendar je to 
hkrati pomenilo, da si kakšnih drugih 
večjih investicij v krajevni skupnosti 
nismo mogli privoščiti, ker je občina po 
sistemu 'kroženja' denar za večje inve-
sticije oz. posege namenila tudi drugim 
krajevnim skupnostim. Lastna sredstva 
KS Primskovo smo namenili za tekoče 
vzdrževanje in razna manjša popravila 
po krajevni skupnosti, za pomembno in 
koristno se je izkazalo povečanje parkir-
nega prostora pred Domom krajanov. 
Parkirni prostor je občasno tudi prire-
ditveni prostor, npr. ob kresovanju, iz 
trgovine Mercator pa so mi povedali, da 
se jim je z dodatnimi parkirnimi mesti 
povečala prodaja za približno dvajset 
odstotkov. V nadaljevanju želimo par-
kirišče označiti kot modro cono z brez-
plačnim parkiranjem do ene ure in ob 

koncih tedna. S tem bomo zagotovili, da 
bodo tu parkirali res tisti, ki pridejo po 
opravkih, prireditve pa tako potekajo ob 
koncih tedna,« je povedal Ignac Vidmar, 
ki je bil predsednik Sveta KS že večino 
prejšnjega mandata.
Kanalizacija se gradi v Kokrškem logu in 
spodnjem delu Primskovega. Vidmar je 
dejal, da dela potekajo po predvidenem 
terminskem planu in da vse nastale 
težave rešujejo sproti oz. krajane Svet 
KS napoti na prave naslove na občini. 
»Kmalu bomo po Primskovem postavili 
tudi koše za pasje iztrebke. Za to smo si 
dolgo časa prizadevali, saj morate vede-
ti, da nakup in vzdrževanje samo enega 

koša na leto stane okrog tisoč evrov,« je 
pojasnil predsednik Sveta KS. Eden od 
članov Sveta KS Janez Bešter je doma iz 
Planine III, ki je sicer odgovoren za oko-
lje in prostor, Vidmar pa verjame tudi 
v to, da jim bo z njegovim trudom še 

bolj uspelo oživiti in povezati prebivalce 
tega dela krajevne skupnosti.
Ignac Vidmar je še povedal, da se pred-
sedniki Svetov KS sestanejo pred vsako 
sejo mestnega sveta, obravnavajo gra-
divo za mestni svet in podajo pripombe, 
pobude ... Vidmar je tudi član delovne 
skupine za pripravo oz. obravnavo raz-
voja turizma in kulture v občini in eno 
izmed prednostnih vprašanj je ponovno 
koncertna dvorana. 
Z novim Svetom KS je še bolj zaživela 
spletna stran www.ksprimskovo.org, je 
še poudaril predsednik Sveta KS, ki se 
v imenu članov Sveta KS krajankam in 
krajanom zahvaljuje za izkazano zau-

panje ob izvolitvi na lokalnih volitvah 
in vas obenem vabi, da aktivno sode-
lujete tudi s svojimi predlogi in pobu-
dami. »Podpiram ljudi, ki so odprti in 
dobrega srca. Le skupaj bomo uspešni,« 
je sklenil.

Le skupaj  
bomo uspešni
Predsednik Sveta  
Krajevne skupnosti 
Primskovo Ignac Vidmar  
se v imenu članov  
Sveta KS krajankam  
in krajanom zahvaljuje 
za izkazano zaupanje 
ob izvolitvi na lokalnih 
volitvah in vas obenem 
vabi, da aktivno sodelujete 
tudi s svojimi predlogi  
in pobudami. Ignac Vidmar

“Pri Svetu Krajevne skupnosti Primskovo iščemo mlajšega 
upokojenca oz. mlajšo upokojenko za tajniška opravila. Dela bi 
bilo za približno trikrat na teden po tri ure. Kandidati/ke se lahko 
oglasijo preko e-naslova predsednik@ksprimskovo.org.”
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janez kern,  
predsedNiK KO rK primsKOvO

Meritve izvajamo vsak prvi četrtek v mesecu, razen v juli-
ju in avgustu, od 8. ure dalje v prostorih Doma krajanov na 
Primskovem v prvem nadstropju desno. Meritve so name-
njene vsem krajanom Primskovega, so brezplačne, razen za 
meritev holesterola v krvi je participacija pet evrov. Meritve 
izvaja strokovno usposobljena medicinska sestra ob pomoči 
administratorke, ki vam po potrebi ponudita tudi ustrezen 
strokovni nasvet ali napotilo k zdravniku. Meritve so name-
njene tudi ustrezni preventivni vzgoji in skrbi za lastno zdra-
vje naših krajanov. Redno spremljanje rizičnih dejavnikov 
našega zdravja v večji meri zagotavlja pravočasno odzivanje 
in po potrebi tudi zdravljenje. V preteklem letu smo poskrbe-
li in nabavili nove, modernejše aparate, tako da so rezultati 

Preventiva je boljša kot kurativa
Prav v ta namen v naši krajevni skupnosti Krajevni odbor Rdečega križa  
redno izvaja medicinske meritve tlaka ter sladkorja in holesterola v krvi.

FranC GODeC, župnik

poleg rednih bogoslužnih dogodkov cerkvenega leta bo letos na 
binkoštno nedeljo, 24. maja, v naši župniji Kranj-primskovo ob 11. 
uri dopoldne sv. birma. prvo sveto obhajilo pa bo v nedeljo, 31. 
maja, ob 10.30. Jubilejne slovesnosti ob 50-letnici župnije se bodo 
začele v nedeljo, 7. junija, na njen ustanovni dan. v tem času bomo 
zbirali tudi gradivo za župnijski zbornik, ki bo izšel v jeseni v spo-
min na zlati jubilej župnije. prispevki za ta zbornik so dobrodošli. 
Osrednje praznovanje jubileja pa bo združeno s praznovanjem 
marijinega vnebovzetja, ko je tudi največji župnijski praznik. Obi-
čajna procesija z lučkami s starodavnim kipom primskovske mate-
re Božje iz 15. stoletja bo v petek, 14. avgusta,  zvečer na vigilijo 
praznika. v soboto na praznik pa bo ob 17. uri g. nadškof stanislav 
Zore vodil somaševanje ob jubilejnih slovesnostih. po maši bo obi-
čajno žegnanjsko srečanje na župnijskem dvorišču ob cerkvi. Ker 
bo od 16. do 25. avgusta v župniji misijon, bo skozi vse leto tudi 
priprava nanj. v času misijona naj bi bila tudi predstavitev jubilej-
nega zbornika oziroma kronike župnije. 

zlati jubilej župnije kranj-primskovo

meritev korektni in zanesljivi. Vsi izmerjeni rezultati se 
evidentirajo in arhivirajo, vsakemu udeležencu pa se vpi-
šejo v namenski kartonček, tako da vsakdo lahko sprem-
lja svoje stanje v daljšem obdobju. Še posebej je nujno in 
priporočeno redno obiskovanje meritev tistim krajanom, 
ki jim meritve izkazujejo mejne vrednosti ali celo že izven 
dopustnega. V tem primeru je obisk pri zdravniku nujen. 
Prav zato priporočamo, da si vsakdo občasno kontrolira 
stanje omenjenih dejavnikov. Menimo, da smo dejavnost 
organizirali tako, da je najugodneje za naše krajane ob 
strogem pogoju, da je za vsak obisk treba biti tešč. No to pa 
je ovira za zaposlene, zato pa organiziramo dvakrat letno 
meritve ob sobotah – drugi teden v maju v Tednu RK in 
drugi teden v oktobru ob prazniku KS.
Enkrat letno na sestanku Krajevnega odbora RK obravna-
vamo in ocenjujemo organiziranost in prilagojenost deja-
vnosti krajanom. Poskušamo upoštevati vaše pripombe in 
sugestije z namenom, da vam ugodimo. Ocenjujemo, da so 
vaši obiski v rahlem porastu, kar je spodbudno in kar kaže 
na ozaveščenost naših krajanov in skrb za lastno zdravje, 
nam organizatorjem pa je potrdilo, da je dejavnost, ki jo 
izvajamo, še kako aktualna. 
V preteklem letu je 33 naših krajanov prejelo posebna priz-
nanja RK Slovenije za večkrat darovano kri. Vsem prejem-
nikom priznanj Krajevni odbor RK na Primskovem iskreno 
čestita in vabi k sodelovanju tudi v prihodnje.
Priznanja so prejeli za 40-krat darovano kri: Anton Mla-
kar, 35-krat darovano kri Aleš Kern in Braco Milakovič, 30-
krat darovano kri Andrej Žnidaršič, 25-krat darovano kri 
Pavel Dremelj in Darko Milev, 20-krat darovano kri Gregor 
Batistič, Ana Marija Pucelj, David Šenk, 15-krat darovano 
kri Janez Bešter, Alenka Jeraj, Matija Lokar, Robert Pelko, 
Jernej Štirn, Gregor Štirn in Janko Zupan, 10-krat darova-
no kri Zalka Badalič, Rafael Brankovič, Muhamed Rošič, 
Elsana Kolenovič, Admir Memi, Gregor Mohorič, Franc 
Naglič, Franc Skodlar in Jaka Sajovic in 5-krat darovano 
kri Robert Blažič, Marko Čehovin, Katja Kokalj, Katja Krt, 
Katja Pertot, Jure Pestar, Gregor Udovč in Andraž Peteh.
Visoko priznanje RK Slovenije bronasti znak za dolgoletno 
uspešno delo na humanitarnem področju je prejelo Pro-
stovoljno gasilsko društvo Kranj-Primskovo. Prav tako 
visoko priznanje Rdečega križa Slovenije za dolgoletno 
prostovoljno in požrtvovalno delo v organizaciji RK so pre-
jeli: srebrni znak RKS Franc Ferkulj – posthumno, bronasti 
znak RKS pa Olga Škofic in Rudi Škofic. Vsem dobitnikom 
visokih priznanj iskrene čestitke!
Krajevna organizacija RK na Primskovem organizira v 
torek, 31. marca, ob 18. uri v mali dvorani Doma krajanov 
na Primskovem zbor članov RK. Ocenjevali bomo delo in 
rezultate organizacije v preteklem obdobju in se odločali 
o načrtu dela za prihodnje leto. Vljudno vabljeni vsi člani 
organizacije Rdečega križa!
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Znova tedenski odvoz  
bioloških odpadkov
Z aprilom prehajamo na poletni urnik rednega odvoza odpadkov, 
kar pomeni, da bomo biološke odpadke odvažali vsak teden. 
Gospodinjstva v individualnih objektih boste na dom prejela nove 
urnike rednega odvoza odpadkov. Bodite pozorni na morebitne 
spremembe dneva odvoza odpadkov iz svojega območja. Mese-
čne urnike rednega odvoza odpadkov lahko kadarkoli preverite 
tudi na naši spletni strani www.krlocuj.me. Na dan odvoza pravo-
časno pripravite samo zabojnik s tistimi odpadki, ki jih po urniku 
odvažamo. Z odvozom odpadkov začnemo ob 6. uri zjutraj.
 

Imate še uporaben izdelek,  
ki ga ne potrebujete več? 
Želite po simbolični ceni izbrati nekaj zase?

Obiščite prostor ponovne rabe v zbirnem centru Zarica v Kran-
ju, kjer v sklopu socialnega podjetja, Fundacije Vincenca Drak-
slerja, zbiramo uporabne izdelke. Kar je za nekoga odpadek, 
je za drugega morda uporaben izdelek. Trgovina z rabljenimi 
in obnovljenimi predmeti ter novimi izdelki, ki nastajajo v delav-
nicah socialnega podjetja, je tudi v starem Kranju, na Glavnem 
trgu 17. Imenuje se Kr`štacuna. Z oddajo še uporabnih pre-
dmetov ter nakupi v Kr´štacuni v starem Kranju in trgovini na 
Zarici privarčujete denar, varčujete z naravnimi viri, zmanjšujete 
količino odloženih odpadkov in podpirate lokalna delovna mes-
ta za ranljive ciljne skupine prebivalcev. Več informacij: www.
omamljen.si, www.facebook/omamljen.si, info@omamljen.si, 
tel. 04/255 12 18.

Želite klasični račun zamenjati 
z elektronskim?
Nudimo možnost pošiljanja računov za komunalne storitve v 
obliki e-računov ali računov na vaš elektronski naslov. Obe 
obliki enakovredno nadomeščata račun v papirni obliki, kar 
pomeni do okolja prijaznejše poslovanje. Namesto klasične-
ga papirnega računa po navadni pošti se torej lahko odločite 
za prejemanje računov v svojo spletno banko ali elektronski 
naslov. 
Na prejemanje e-računov za komunalne storitve se pri-
javite neposredno v svoji spletni banki. Če pa želite pre-
jemati račun v obliki pdf. na elektronski naslov, nam to 
sporočite na info@komunala-kranj.si.

Kot izvajalci javne službe odvajanja in čiščenja odpa-
dnih vod bomo v prihodnjih mesecih na območju Mes-
tne občine Kranj izvajali kontrolo priklopov meteornih 
vod na javno kanalizacijsko omrežje. Kontrolo bomo 
izvajali v dopoldanskem času, z napravo za zaplinja-
nje. Plin je inerten in nestrupen. Želimo vas spodbu-
diti k ureditvi zadrževanja in ponikanja padavinske 
odpadne vode. Z ločevanjem padavinskih voda bomo 
razbremenili javni kanalizacijski sistem, uporabniki pa 
se boste s tem izognili tudi morebitnemu zalitju kleti. 
Padavinske vode v javnem kanalizacijskem sistemu 
končajo na čistilni napravi in tako povzročajo motnje 
pri biološkem procesu čiščenja. 
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sUZANA P. KOVAČIČ,  
FOTO: tINA dOKL, OsEBNI ARHIV

Janko Zupan je danes še najraje turi-
stični vodnik po Kranju in novinar pri 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje, 

ki deluje pod okriljem Ljudske univerze 
(LU) Kranj. Članke in tudi fotografije – 
ena je bila nedolgo tega tudi nagrajena 
– objavlja v reviji Žarki, ki izhaja pri LU 
Kranj. Zdaj pripravljajo temo Meščans-
tvo v Kranju, Janko ima na čez Letoviški 
turizem. 
Dolga leta je bil zelo dejaven pri Pro-
stovoljnem gasilskem društvu (PGD) 
Kran-Primskovo, en mandat je bil v 
Svetu KS, še vedno je krvodajalec. Od 
malih nog je navdušen arhivar, zbira-
lec dediščine, raziskoval je tudi družin-
sko deblo, ki seže vse do leta 1830. »Še v 
šolo nisem hodil, ko sem na podstrehi 
domače hiše odkril stari skrinji. Pre-
brskal sem vse in seveda tudi kaj uni-
čil (smeh). Kljub temu da me vse, kar 
je etnološkega, pritegne, pa etnologije 
nisem šel študirat, ampak sem bil 'celo 
življenje' v šolstvu,« je povedal in nave-
del še en zanimiv podatek: »Ob iskanju 
gradiva za primskovški zbornik Vasi v 
objemu žitnih polj sem naletel na poda-

tek, da PGD Kranj-Primskovo že od leta 
1955 skrbi za požarno varnost v Pre-
šernovem gledališču v času predstav, 
prireditev, tudi v Khislsteinu ... torej je 
letos tega že šestdeset let.« 
Janko ima še danes na podstrehi veliko 
'spominov', npr. črn predpasnik iz dra-
gocene francoske čipke, ki je del meš-
čanskega kostuma. Gorenjska narodna 
noša pa je Jankovo veselje in drag spo-
min, saj ima avbo in ruto še od mame, 
nekaj kosov oblačil pa sta s soprogo 
dokupila. Edini v Sloveniji tudi hrani 
komplet medalj s tekstilnim trakom iz 
leta 1904 za 25 let gasilstva v Kranju, ki ga 
je podedoval. Med številnimi priznanji, 
ki krasijo stene domače hiše, je najbolj 
ponosen na priznanje, ki mu ga je pode-
lilo Društvo vzgojiteljev dijaških domov 
Slovenije za dolgoletno prizadevno in 
uspešno delo junija 2013. Največ od vse-
ga pa mu pomenita družina in prijate-
lji, s katerimi so povezani v neformalno 
društvo Mirno morje.

Dom je tam,  
kjer je srce
»Še v šolo nisem hodil, 
ko sem na podstrehi 
domače hiše odkril stari 
skrinji. Prebrskal sem vse 
in seveda tudi kaj uničil 
(smeh),« pravi Janko 
Zupan, Primskovljan z 
veliko spomini. 

Stari ata po mamini strani je bil železničar, še od njega Janko hrani to železničarsko luč. 

Lepi so njegovi spomini na kulturno življenje na Primskovem, tudi 
na vozove. En voz je peljal Jankov oče, drugega Krčev, po domače 
Rešetov, z njimi pa so šli tudi na kmečko ohcet v Ljubljano ... 

Sedemletni ministrant Janko z župnikom 
Francem Fortuno

Pravna posvetovalnica  
in mediacija
Nina Ana Jäger, s. p.
LL.M., mag. prav. in mediatorka

Koroška cesta 19
4000 Kranj
Tel. 051 305 998

E-pošta: pravna.posvetovalnica@gmail.com
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  sukanci, gumbi, zadrge, okrasni in robni trakovi
  volna, pletilke
  preja za kvačkanje in vezenje, kvačke
  metraža z otroškimi motivi, podloge in blago 

za vezenje

Šiviljska popravila

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

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

Ko vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrstiKo vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrstiKo vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrsti
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ANJA DRAKSLER

Vsak v delovanju društva prevzema svojo nalogo, mentor-
ji skrbijo za strokovno plat, upravni odbor za organizacij-
sko, potem pa je tu še cel kup neformalnih nalog – kdor 
se ukvarja z oblikovanjem, skrbi za grafično podobo naših 
koncertov in drugih prireditev, kdor hitro in lepo plete kite, 
sodeluje pri oblikovanju pričesk (pri naslednjem nastopu, 
ki si ga boste ogledali, bodite pozorni na njihovo posebno 
urejenost), komur gre ličenje, naliči še soplesalke, komur 
gre pisanje od rok, piše članke o društvu, ki jih objavljamo 
v različnih časopisih. Vedno pa so nujni tudi tisti, ki daje-
jo ideje za druženje izven rednih vaj in nastopov, za razna 
potepanja po Sloveniji, športne aktivnosti, obisk koncertov 
… Letos smo se odločili svojo generacijsko mešano sestavo 
še posebej izkoristiti. Odzvali smo se na povabilo prijateljev 
iz FS Cerklje, ki ob deseti obletnici delovanja organizirajo, 
kot se spodobi, prav poseben koncert z naslovom Ta veseli 
dan ali ohcet po starem. Dve soboti v aprilu (11. aprila bomo 
koncert najprej predstavili tu, v domačem Domu krajanov 
Primskovo) se bomo vživeli v poroko, kakršne so bile nekoč. 
Na odru se bo odvila prava gostija, ki pa bo prav gotovo pos-
lastica tudi za naše gledalce. Da bo občutek res avtentičen, 
bo poskrbelo sodelovanje treh skupin, tako ne bodo manj-
kali niti otroci folklorne skupine iz Osnovne šole Davorina 
Jenka, niti mladi iz obeh Ozarinih plesnih skupin, pa pevke 
Bodeče neže, pevci Kranjski furmani in plesalci FS Cerklje, 
ki bodo zastopali malo zrelejše generacije.
Življenje z Ozaro je – tako kot vedno – razgibano, aktivno, 
polno presenečenj. Táko je letos tudi vabilo na turnejo na 
Filipine, ki nas je plesalce razveselilo in nam poleg obmo-
čnega srečanja in letnega koncerta dalo zagon za pridno 
delo. Tja se nas odpravlja dvaindvajset. Nekaj plesalk pa »v 
Rim«! To bo veselo poletje!

»Na odru se bo  
odvila prava gostija«
Ozara je ena velika družina – ne le da je 
tako povezana, temveč jo sestavlja tudi 
več generacij, kot pravo družino. 

SUZANA P. KOVAČIČ

izdelava znaka – grba je zahtevna naloga, 
kajti treba je upoštevati stroga pravila pri 
obliki, pomenu in opisu grba. grb, kot ga 
vidite tudi na naslovnici Stikov, je delo aka-
demskega slikarja Zmaga Puharja, ki ga je 
izdelal pred skoraj dvajsetimi leti. grb Prim-
skovega je zasnovan po načelih grboslovja 
(heraldike), ki precizira obliko ščita in upo-
rabo heraldičnih barv. Atributi, zastopani 

v grbu, so poenostavljeni na račun markantnosti, prepoznavnosti 
in zapomljivosti, vsa nebistvenost pa je odstranjena. Tematiko in 
vsebinski motiv za znak je posebna delovna skupina, ki jo je ime-
noval Svet kS Primskovo (1996), poiskala v zgodovinskem muzeju 
in ljudskem izročilu. domači slikarji Zmago Puhar, Rajko Bogataj, 
pokojni Vinko Tušek in oblikovalec Slobodan lončarič so pripra-
vili več predlogov. iz teh je dokončno podobo grba izdelal Zmago 
Puhar. Ščit je razdeljen na tri polja, vsakega pa zapolnjuje po en 
atribut. Spodnje polje zapolnjuje most preko kanjona reke kokre 
ter simbolizira odprtost in pripravljenost na povezovanja. Zgor-
nje desno polje zaseda ptica sokol ali po domače 'skov', ki tvori 
del besede Primskovo. nemško ime za Primskovo je Falkendorf 
(falken – sokol), ki je bilo v uporabi v določenem zgodovinskem 
obdobju, to povezavo potrjuje. Zgornje levo polje pa zapolnjuje 
kolo, ki simbolizira v preteklosti kmečko naselje, v zgodovini izpri-
čano prevozništvo ali 'furmanstvo' skozi Primskovo, obenem pa 
nas spominja na pomembno pridobitev kraja – odprtje prenovlje-
ne jezerske ceste. 

Sokol ima svoje mesto

Dokončno je grb  
izdelal akademski 
slikar Zmago Puhar. 

Po vseh pridobljenih dovoljenjih je uprava Hranilnice lon z 
izbranim izvajalcem del 15. decembra 2014 podpisala pogo-
dbo o gradnji novega Poslovnega objekta Hranilnice lon. 
območje gradnje objekta je znotraj stanovanjske gradnje 
primestnega značaja, neposredno ob Cesti Staneta Žagarja. 
Zapuščen objekt nekdanje gradbinke so že porušili, zgradili 
bodo sodoben štirietažen poslovni objekt, ki bo tako po vse-
bini kot obliki skladen s prostorskimi usmeritvami in progra-
mi, ki se izvajajo na takšnih lokacijah. gradnja bo po načrtih 
končana junija 2016. Več o tem lahko preberete na spletni 
strani kS Primskovo www.ksprimskovo.org. S. K. 

Nov poslovni objekt Hranilnice Lon 

AKTUALNO
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www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si
Lekarniške enote: Bled Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Kranj, Kranjska Gora, Kropa, Lesce, 
Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, 
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij

Nasvet iz lekarne Primskovo
V pomladnih mesecih pogosto tožimo o »spomladanski utrujenosti«. Povzročajo jo različni dejavniki, predvsem pa 
pomanjkanje kisika in neuravnotežena prehrana. Velikonočne dobrote, ki nas bodo vabile k mizi v teh dneh, pa lahko 
obremenijo tudi naša jetra. K izboljšanju počutja v prvi vrsti pripomore uživanje zadostne količine tekočin (najbolje 
navadne vode). Pri razstrupljanju organizma si lahko pomagate s Prečiščevalnim čajem našega Galenskega laboratorija 
ter s pripravki, ki vsebujejo pegasti badelj. Plodovi pegastega badlja namreč delujejo zaščitno na jetra in pospešujejo 
obnovo jetrnega tkiva. Vabimo vas, da več informacij in nasvetov o pravilni uporabi pripravkov za čiščenje organizma 
poiščete v lekarni Primskovo. 
Ponovno vas tudi obveščamo, da lahko v naši lekarni kadarkoli opravite samomeritve glukoze in skupnega 
holesterola v kapilarni krvi. 10. aprila vas med 11.30 in 13. uro vabimo na brezplačno merjenje glukoze in svetovanje 
o dejavnikih tveganja za razvoj sladkorne bolezni tipa 2. Če ste zadovoljni z nami, lahko za Naj lekarno 2015 izberete 
našo lekarno. Glasovnice dobite v lekarni. Dobrodošli v lekarni Primskovo!

SUZANA P. KOVAČIČ,  foto: TINA DOKl

Nastopili so Nonet Vitra, ki sodi med 
najbolj prepoznavne ribniške blagovne 
znamke in je lani praznoval štirideset 
let, Miklavški oktet, ki zase pravi, da 
so 'skupina simpatičnih možakarjev, 
ki jih druži prijateljstvo in veselje do 
petja', Oktet Sotočje, ki seže s pesmijo 
vse od Vipavske doline do Krasa, Oktet 
Zven z ljubljanskih Črnuč, ki je lan-
sko petnajstletnico zaokrožil z izidom 
zgoščenke, Oktetek, šele dobro usta-
novljen podmladek okteta Deseti brat, 

ki je zapel tudi pesem 'Pod noč' skla-
datelja Antona Svetka (besedilo Ivana 
Pogodina), pa Grosupeljski oktet, ki je 
izbor pesmi posvetil cvetju (Jaz bi rad 
rudečih rož, Sedem si rož porezala mi, 
Planike), in Nonet Brda, devet prijate-
ljev, ki jih je pesem povezala že v šol-
skih klopeh, kasneje pa znova združila. 
Nastopiti bi morala še Tunjiški oktet in 
gostitelj, Kranjski oktet, vendar jih žal 
zaradi bolezni na odru ni bilo. Nastopa-
joče skupine so prejele darilo organiza-
torja, spominsko grafiko akademske-
ga slikarja Zmaga Puharja. Komisija v 

sestavi prof. Pia Brodnik, doc. Sebastjan 
Vrhovnik in maestro Simon Dvoršak je 
ocenila nastope. »Slišali smo dobro pri-
pravljen in izveden program, veliko pre-
danosti petju in lepe glasove, ene bolj, 
druge malo manj ubrane. Skupno vsem 
pevkam in pevcem pa je veselje, preda-
janje občutkov nam, poslušalcem,« je 
povedala Pia Brodnik. Komisija je naj-
bolje ocenila nastop Okteta Sotočje, ki 
je še enkrat zapel. Prireditev je povezo-
val Janez Dolinar, ki je med pevskimi 
nastopi spletel misli o prijateljstvu in 
življenju.

Predani petju, prijateljstvu, življenju
Kulturno društvo Kranjski oktet je na februarski sobotni večer organiziralo 
tradicionalni Festival oktetov v dvorani Doma krajanov na Primskovem. 

Zapeli so tudi vsi skupaj pod vodstvom Radovana Kokošarja, umetniškega vodje Noneta Brda. 
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frizerski salon lenart pirc, s. p.
staneta žagarja 40, 4000 kranj
04 235 73 10, lenart.pirc@siol.net

Tanja jamnik, Foto: arhiv zbora

Najprej smo se na Visokem udeležili 
revije domoljubnih in partizanskih pes-
mi Zapoj zdaj srce partizansko, v baročni 
dvorani radovljiške Graščine smo pono-
vili letni koncert Pesem nas povezuje, 
našega basista Igorja smo s pesmijo pos-
premili med abrahamovce, sodelovali 
smo na prireditvi ob prazniku KS Prim-
skovo in se udeležili Sozvočenj Gorenjska 
2015 v Radovljici. 
Enega od posebnih dogodkov sezone je 
predstavljalo povabilo k sodelovanju na 
dobrodelnem bazarju Centra Korak iz 
Kranja, ki se je 24. novembra 2014 odvi-
jal na Brdu pri Kranju. Bazar z naslovom 
Prepleteni je bil že tradicionalno name-
njen predstavitvi dela Centra Korak, ki 
pod svojo streho združuje uporabnike s 
pridobljenimi poškodbami glave. Upora-
bniki Centra so na stojnicah predstavili 
in prodajali svoje izdelke, ki jih izdelu-
jejo v delavnicah, predstavili so se tudi 
kot manekeni za pletene izdelke, ki so 
jih skozi mesece priprav spletle njihove 
spremljevalke, pa tudi oni sami. Osebne 
zgodbe uporabnikov, njihova vztrajnost 
in volja, da bodo premagali svoje težave, 
so orosile marsikatero oko in upamo, 
da so tudi naše pesmi ogrele marsika-

Prijazno povabljeni med nas
Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Musica  
viva Kranj-Primskovo smo delovno začeli pevsko  
sezono 2014/2015.

tero srce. Bil je poseben občutek biti del 
te zgodbe, sploh na koncu prireditve, ko 
smo skupaj z uporabniki zapeli Domi-
celjevo pesem Vem, da danes bo srečen 
dan. 
V decembru smo pripravili božični kon-
cert v domači cerkvi na Primskovem, 
kjer smo ob sodelovanju mladih instru-
mentalistov Ane in Maja Gorjanc naše 
zveste poslušalce navdušili s slovenski-
mi in tujimi božičnimi pesmimi.
Drugi posebni dogodek je bila ponovitev 
našega božičnega koncerta v Starem 
trgu pri Ložu. Tja nas je v imenu Zavo-
da Rihtarjeva domačija iz Babnega Polja 
povabila prijazna gospa Alenka Veber, ki 
je koncert organizirala. Alenka se nam 
je na avtobusu pridružila v Ljubljani in 
nas potem kot izkušena in razgleda-
na turistična vodička vodila vso pot do 
Starega trga. Snega je bilo le za vzorec, 
okoliški grički so se kopali v soncu in 
skoraj neverjetno je bilo, da so tu pred 
letom pustošili žled in poplave. Koncert, 
ki smo ga naslovili po eni od naših kole-
dnic Te dan je vsega veselja, je potekal 
v farni cerkvi, ki so jo povsem napolni-
li domačini iz Starega trga in bližnjega 
gostiteljičinega domačega kraja Babno 
Polje. Čeprav smo jim pripravili celo-
večerni koncert, ki je trajal kar debelo 

uro, so na koncu z aplavzom izprosili še 
nekaj dodatkov in menim, da je bil to 
res veselja poln dan.

koncerT za kulTurni praznik

V nedeljo, 8. februarja, smo imeli še kon-
cert ob kulturnem prazniku. V prelepem 
ambientu Galerije Ovsenik smo tako kot 
že več let zapored, pripravili koncert v 
počastitev kulturnega praznika. Tja nas 
vsako leto prijazno povabi gospod Ovse-
nik in tu imamo že tudi stalno občin-
stvo. Naša sopevka Metka Herman, ki 
je že kar nekako zadolžena za pripravo 
programa, se je letos poigrala s pesmimi 
Frana Milčinskega Ježka, katerega 100. 
obletnico rojstva smo praznovali lansko 
leto, jih vključila v naš program in z nji-
mi nasmejala poslušalce. Koncert je bil 
lep, poln energije in marsikateri zvesti 
poslušalec je pripomnil, da je bil to eden 
naših boljših koncertov ob kulturnem 
prazniku. Po zaključku je prijazni gosti-
telj gospod Ovsenik pripravil pogostitev 
za nastopajoče in poslušalce in druženje 
ob prepevanju se je podaljšalo v večer.
Sedaj se pospešeno pripravljamo na naš 
letni koncert, ki bo nosil naslov Pesmi 
sosednjih narodov. Vadimo skladbe 
sosednjih dežel: Avstrije, Italije, Hrva-
ške in Madžarske. Madžarski jezik nam 
sicer dela nekaj problemov, a se ob tem 
včasih od srca nasmejimo.
Če bi se nam radi pridružili na vajah in 
z nami zapeli na nastopih, ste prav pri-
jazno povabljeni. Lahko se oglasite na 
naših rednih vajah, ki jih imamo vsak 
ponedeljek od 20. do 22. ure v starih pro-
storih Krajevne skupnosti Primskovo, ali 
pa nam pišete na info@musicaviva.si. 

MePZ Musica viva na gostovanju v farni cerkvi v Starem trgu 
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NEŽA AMBROŽIČ, Foto: ARhIv zBORA

Člani zbora se zbirajo pred Domom krajanov Primskovo, 
pred tistim, malo skritim vhodom novega prizidka. Je torek 
zvečer, ura je nekaj minut do sedmih. Zunaj je mraz, zato 
se vsi razveselijo, ko Tinka naposled odklene vrata. Zašumi 
vrečka z bomboni, nekdo izmed tenorjev reče nekaj smešne-
ga in govor se prelije v smeh. Postavijo se stoli in stojala za 
note, prižgejo radiatorji, da so naše glasilke v varnem zavetju 
toplote, vklopi se klavinova in zazvenijo prvi glasovi, ko zač-
nemo z upevanjem. Vsi za seboj pustijo vsakdanje skrbi in z 
drugimi delijo svoje radosti, kajti torek zvečer je dan za glasbo 
in užitek v skupnem muziciranju. Motivi so najprej nekoliko 
kaotični, dokler roke zborovodkinje Branke ne začnejo glasov 
voditi vedno bolj ubrano. Zašumijo listi papirja, ko pevci prič-
nejo odpirati mape. Kaj delamo danes? Pred pevci se znajde 
debelo speta mapa, polna precej nekonvencionalno spisanih 
notnih črtovij. Delamo Lebiča. Na prvi strani ene od skladb 
piše: Hvalnica svetu.
Tako se pri nas začenjajo vaje. Zadnjih nekaj mesecev smo 
pripravljali koncert, posvečen skladatelju Lojzetu Lebiču ob 
njegovi 80-letnici. Njegove pri redbe in koncertne obdela-
ve koroških ljudskih pesmi in čustveno obarvane zgodnje 
zbore smo pripravljali v stalni 16-članski zasedbi. Posebno 
doživetje pa je bil študij sodobne skladbe Hvalnica svetu, po 
kateri smo tudi naslovili koncertni spored, ko so se nam na 
vajah pridružili še bivši člani zbora. Prvi vtis pevcev je bil: 
kaos. A zborovodkinja verjame v skladbo in mi z njo. Sledi-
lo je razvrščanje pevcev v mnogoglasje, prebiranje tehtnega 
Miljkovićevega besedila (v prevodu Vena Tauferja), zahtevnih 
ritmov, pojočih in govornih delov, iskanje intonacije, graje-
nje zvočnih gradacij ... Ko je iz začetnega kaosa nastajal red, 
smo nekateri v rokah držali še triangle, tamburine, kljunasto 
flavto in fleksaton. Sledile so vaje z gostujočimi instrumen-
talisti. Odlični glasbeniki in krasni ljudje! Z zborom so zaz-
venela tolkala (Franci Krevh, Matevž Bajde), klavir štiriročno 
(Andreja Markun, Tilen Bajec), sintetizator (Drejc Pogačnik), 
kitare (Črtomir Potočnik, Matic Ašič, Julij Koporec), kljunasta 
flavta, okarina (Marjana Jocif). Skladba je hitro dobila svoj 
celovit izraz. Kakšen užitek!
Vzporedno z našimi vajami je potekal projekt Med tišino in 
glasbo, ki ga je idejno zasnovala naša zborovodkinja in z njim 
želela odpreti nove poti komunikacije v glasbeni umetnosti, 
od raziskovanja zvoka preko eksperimenta do strukturiranja 
glasbenih zamisli in nastanka novega dela. Delavnice, kamor 
je povabila mlade glasbenike, stare od 9 do 12 let, je vodila 
skladateljica mlajše generacije Bojana Šaljić Podešva. Otroci 

so se v izhodišču oprli na vsebine Lebičevih izbranih skladb 
in skozi ustvarjalni proces je nastalo novo delo Rojstvo letnih 
časov.

DvA ČUDOvITA KONcERTA      

Lani smo ob koncu januarja »iskali modrost« prav v dneh, ko 
se je narava skrivala v objemu ledu. Letos smo »hvalili svet« 
in upali, da nam bo ta svet naklonjen. In je bil. Izvedli smo 
dva čudovita koncerta, prvega v Domu krajanov na Primsko-
vem in drugega v Kristalni dvorani Sokolskega doma v Škofji 
Loki. Lebičeva ustvarjalnost je oživela. Premišljena, občutena, 
čuječa. In otroci zmorejo več in drugače, če jim prisluhnemo. 
Iskreni so in pogumni.
Dvakrat je na odru zazvenel še zadnji akord, mešanica mno-
goterih instrume ntov se je prelila v čudovito harmonijo, ki je 
izzvenela v prostor, in zborovodkinja je spustila roke. Po dvo-
rani se je dvakrat razlegel bučen aplavz in dvakrat smo uspeli 
ljudem pokazati in predati tisto, kar lahko pove le glasba.
Naslednjič bomo to počeli junija v Pavšlarjevi hiši, med več sto 
let starimi zidovi z glasbo tistega časa. Hvala, ker ste bili in še 
boste z nami.                                                                                                  

Hvalnica svetu
Komorni zbor De profundis z zborovodkinjo Branko Potočnik Krajnik

In še enkrat Hvalnica svetu 

Na prvi strani ene od skladb piše Hvalnica sveta v Kranju.

zadnjih nekaj mesecev smo pripravljali koncert, 
posvečen skladatelju Lojzetu Lebiču ob njegovi 
80-letnici. Posebno doživetje je bil študij 
sodobne skladbe hvalnica svetu, po kateri smo 
tudi naslovili koncertni spored, ko so se nam na 
vajah pridružili še nekdanji člani zbora.
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pgd kranj-primskovo

Začetek leta je zaznamoval redni letni 
občni zbor, ki smo ga uspešno izpelja-
li. Predstavili smo delovne in poslovne 
rezultate in potrdili plan dela za leto 
2015. Med nalogami, ki še naprej pre-
dnostno delujejo v dobro lokalnega 

okolja, smo si zadali strokovno delo in 
izobraževanje. Za izobraževanje smo 
že izkoristili prva dva meseca v okviru 
Gasilske zveze Kranj in v centru na Igu. 
Šest članov je uspešno opravilo nada-
ljevalni tečaj za gasilca, izmed svojih 
vrst pa smo na omenjenem tečaju ime-
li tudi svojega inštruktorja. Član Robert 
Golc je opravili zelo zahteven tečaj za 
nosilca dihalnega aparata v Izobraže-
valnem centru za zaščito in reševanje 
na Igu. Organizirali smo tradicionalni 
veleslalom (memorial Bojana Košnika) 
na Krvavcu, na katerega povabimo tudi 
gasilce iz ostalih društev. Udeležba je 
bila odlična, naše društvo pa je ponov-
no postalo skupni zmagovalec tekmo-
vanja in prejelo prehodni pokal. 

Prednosten bo nakup potopne črpalke

Gasilci, ki so opravili nadaljevalni tečaj za gasilca.

Med našimi prednostnimi nalogami sta strokovno delo in izobraževanje.

Gasilci Prostovoljnega 
gasilskega društva 
Kranj-Primskovo tudi 
v preteklih mesecih 
nismo mirovali, vrhunec 
prvega dela leta pa bo 
kresovanje.

Lani smo posodobili intervencijsko op
remo, kot so zaščitne rokavice, podkape. 
V celoti smo stare, poškodovane gasilske 
cevi nadomestili z novimi, sodobnejšimi.  
Glede na zahtevne vremenske pogoje se 
je izkazalo, da bomo potrebovali zmoglji-
vejšo potopno črpalko in to bo prednostni 
nakup opreme v prihajajočem obdobju. S 
črpalko bomo zagotavljali boljšo pomoč 
občanom v primeru poplav in požarov.

krEsovanjE Bo

Bili smo na krvodajalski akciji v Splošni 
bolnišnici Jesenice, ki se je zaključila z 
ogledom poletov v Planici. Sodelujemo 
tudi v spomladanski čistilni akciji. 
Vrhunec prvega dela leta bo KRESOVA-
NJE, ki ga bomo pripravili pred in ob 
Domu krajanov. Na predvečer praznika 
dela vas vabimo, da z nami prižgete kres 
in doživite lep začetek meseca maja. Kre-
sovanje se bo ob 17. uri začelo z otroškim 
programom, večerni del pa je namenjen 
odraslim obiskovalcem.
Nabiranje znanja, ohranjanje fizične 
pripravljenosti in sodobna opremljenost 
so ključ do boljšega posredovanja. Pro-
stovoljni operativni gasilci smo v stalni 
pripravljenosti, ne glede na čas, in v pri-
meru poziva zapustimo delovno mesto 
ali družino ter odhitimo na pomoč. Vse 
dejavnosti opravljamo prostovoljno in za 
izvedeno delo ne dobivamo plačila. Hva-
la, ker podpirate prostovoljstvo. Z gasil-
skim pozdravom »na pomoč«!
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Trije sinovi in kralj

Nekoč so bili trije sinovi in kralj. Nekega 
dne je kralj zbolel. Najstarejšemu sinu 
je naročil, da naj gre v gozd in prinese 
najstarejšo rožo. Najstarejši sin je odšel 
v gozd. V gozdu je odtrgal neko rožo, za 
katero je misli, da je prava. Stekel je 
domov. A ta roža ni bila prava. Potem 
je poslal drugega sina. Tudi njemu se je 
zgodilo tako kot prvemu sinu. Nazadnje 
je poslal še najmlajšega sina v gozd. On 
pa je vedel, katera roža je najstarejša. 
Odtrgal je tisto rožo in stekel domov. Ko 
je kralj ozdravel, je najmlajšemu sinu 
dal hčerko za ženo. Živeli so srečno do 
konca svojih dni. 

 aleks Žagar, 3. razred

Čarovnik reši grad

Nekoč je živel kralj, ki je imel tri sinove. 
Nekega dne so šli trije sinovi obiskat svoje 
prijatelje v drugo kraljestvo. Tam so bili 
tri dni in tri noči. Ko so se vrnili domov, 
so videli, da je grad zaklet z močno zma-
jevo magijo in to še ni najhuje. Vsi na gra-
du so bili okamneli. In grad je čuval zmaj 
s sedmimi glavami. Trije sinovi so šli po 
svetu. Potovali so dvanajst let in sedem 
dni, a rešitve niso našli. 
Nekega dne so prišli do kristalnega gra-
du. Tam so živeli kralj, kraljica in prince-
sa. Najmlajši sin se je zaljubil v princeso. 
A nista se mogla poročiti, ker so jih še 
prej vprašali, če poznata rešitev, in rekla 
sta, da je ne poznata. Šli so naprej. Prišli 
so do stare kolibe, kjer je živel čarovnik.
Čarovnik je premagal zmaja in vsi na 
gradu so oživeli. Najmlajši sin se je 
poročil s princeso iz kristalnega gradu. 
Priredili so svatbo, ki je trajala dvanajst 
dni in dvanajst noči. Živela sta srečno 
do konca svojih dni in še danes živita, 
če že nista umrla. 

 Žiga jere, 3. razred

PUnČka

Moja najljubša igrača je punčka Mija. 
Dobila sem jo za 6. rojstni dan od ses-
trične maše. Punčka ima lase spete v 
čopka. Lasje so okrašeni s pisanimi obe-
ski. Ima dvoje kril z rožnatimi črtami 

in črnimi pikami v kotih. Oblečena je 
v rožnato oblekico brez naramnic. Na 
desnem zapestju ima posebno zapest-
nico, ki jo ponese v vilinski svet. Igram 
se, kako s prijateljema Vuko in Mo leti v 
vilinskem svetu.

 Povedala: Pia zelnik, 1. razred

Medvedek

Moja najljubša igrača je medvedek. Ime 
mu je Uhec. Dobila sem ga od Anje. Je 
svetlo rjave barve. Ima glavo, trup in 
štiri tačke. Na glavi ima dva uhlja, črne 
oči in temno rjav smrček. Zadaj ima 
majhen repek. Za vratom ima zaveza-
no karirasto pentljo. Skoraj vsak dan 
ga vzamem s seboj v posteljo. Imam ga 
zelo rada, ker je zelo mehak. 

 Povedala: ana krT, 1. razred

didi

Moja majhna plišasta igračka Didi je 
dobila ime po napisu na etiketi. Prine-
sel mi jo je dedek Mraz, ko sem bil star 
tri mesece. Na Didi sem se zelo nava-
dil. Z njo spim. Je zelo mehka. Imam jo 
najraje na svetu. Račkina glava in trup 
sta ovalne oblike. Glava, trup in peruti 
so rumene barve. Nogi in kljun so oran-
žni. Didi ima okrog vratu rožnato rutko, 
na telesu pa rožico. Igram se, da rada 
je semena, najraje pa ima ribe in lignje. 
Igram se tudi, da je malčica in ima še 
pleničke.
Nekega dne je Didi odšla na potep. Za man 
smo jo povsod iskali. Bil sem zelo žalos-
ten. Mesec dni je ni bilo. Potem se je vrnila 
kar po pošti. Lepa kot nova in malo manj-
ša. Ugotovili smo, da se je šla nekam pre-
novit. In da sem jaz medtem toliko zrasel, 
da se mi je zdela manjša kot prej. 

 Povedal: enej Čehovin, 1. razred

dojenČek

Dojenčku je ime Nika, dobila sem ga za 
Božička pred tremi leti. Je podolgovate 
oblike. Oblečen je v rožnato pižamo, na 
kateri sta narisana zajček in medvedek. 
Copatki so rožnate barve, na njih je kuža. 
Na glavi ima kapo, dudo in ninico. Dojen-

ček je kožnate barve. Ima glavo, trup, 
roke in noge. Dojenčka najraje vozim v 
vozičku, preoblačim ga in pestujem. 

 Povedala: Taja Mislej, 1. razred

lUTka

Moja najljubša igrača je lutka za na 
roko. Kličem jo Muja. Spremlja me vse-
povsod in tudi spi z menoj. Imam jih 
več. Dobila sem jih, ko sem bila še maj-
hna od mame in tatkota.
Imam tudi tigerčka, ki mi ga je dal sosed 
Aljaž za rojstni dan. Ima glavo, trup in 
roki. Na glavi ima dve ušesi, dve črni 
očki, rjav smrček in usta. Ne zamenjam 
ga za nobeno drugo plišasto igračo. 

 Povedala: kaja Žagar, 1. razred

kranj

O, Kranj, drago mesto domače!
Ko rodila sem se v tebi,
začutila moč sem v sebi.
Tu pozimi je lepo.
Snežinke na tla padajo.
Hribi so zasneženi tako,
da od daleč vidi se vse belo.
Spomladi rožice cveto
in ptički lepe pesmi pojejo.
Rožice dišijo
in venomer cvetijo.
Poleti Kokra šumi,
v kateri kopamo se vsi.
Jeseni glasbena šola se odpre
in v njej je glasbe še in še.
Tu je Prešernov spomenik,
ki v mestu je najlepši lik.

 neŽa zUPan, 4. razred

jeŽek

Moja najljubša igrača je plišasti ježek. 
Dobil sem ga od mamice in atija. Pri-
nesla sta mi ga iz Nemčije. Imam ga 
že skoraj eno leto. Je rjave barve. Ima 
rdeč smrček in črne oči. Je zelo mehek. 
Njegove bodičke nič ne pikajo. Lahko se 
zvije v klobčič. Spi pri meni v postelji. 
Včasih ga vzamem s seboj na dopust. 
Imam ga zelo rad. 

  Povedal: vid PerMe ModrijanČiČ, 
1. razred

Grad je čuval zmaj s sedmimi glavami
Učenke in učenci Osnovne šole Simona Jenka Kranj – Podružnične šole Primskovo  
z nami delijo nekaj svojih pravljic in misli o najljubših igračah.
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ZVONA PUHAR, sVet ks,  
FOtO: MARijANA ŠegUlA - MiŠ

Tudi letos je Krajevna skupnost Prim-
skovo organizirala pustovanje za otroke 
in družine. Zdaj lahko že rečemo, da je 
otroško pustovanje postalo tradicional-
no, saj ga bomo glede na čudovit in šte-
vilen obisk organizirali tudi v prihodnje 
v topli, pustno okrašeni dvorani Doma 
krajanov Primskovo. Več kot 300 pust-
nih šem si je ogledalo nastope, ki so jih 
pripravili Mažoretni in twirling klub 
Kranj, plesno društvo Netopir, plesni 
klub Tinča, mladi igralci igralske šole 
Potica ter Akademska folklorna skupi-
na Ozara Kranj-Primskovo. Hvala vsem 
za nesebično sodelovanje.
Za otroško animacijo je poskrbela »go-
spA Superga« (Andreja Stare – studio 
ANIMA) in dodobra razgibala staro in 
mlado, skrbela za pravšnjo količino 
pustnega hrupa in norčij ter pustne 
šeme s pomočjo plesalcev AFS Ozara 
naučila tudi plesa v dvoje – »rašple«.
Plesala sta tudi gosod Kralj (predsednik 
KS Primskovo) in gospa Kraljica, ki sta 
kot prava vladarja skrbela za svoje poda-
nike in jim ves čas prireditve delila Kra-
ljevi čaj. Tako so vse šeme poplaknile 
krof, ki so ga prejele skupaj z vstopnico.
Pohvala gre tudi številnim, doma izde-
lanim pustnim maskam, ki smo jih 
nagradili s knjižnimi nagradami. A žal 
med obiskovalci nismo našli nobene 
ETNO maske, ker so le-te očitno odšle na 
drugo pustovanje. Zato že zdaj poziva-
mo vse starše, vzgojitelje in učitelje, da 
drugo leto skupaj pripravimo tudi kak-
šno tradicionalno, etno pustno masko. 
Saj veste: kurenti, cigani, ta stari in ta 
mladi, ta lepi in ta grdi. To so maske, 
ki nosijo pravo sporočilo pustovanja – 
zmaga lepega nad grdim, svetlobe nad 
temo, pomladi nad zimo.
Hvala vsem, ki ste prišli. Zasledili smo 
velik obisk ljudi iz širše okolice, sosed-
njih krajev in mest, kar nas zelo vese-
li. Hkrati pa pozivamo vse krajane KS 
Primskovo, da še naprej obiskujete pri-
reditve v Domu krajanov, saj so name-
njene v prvi vrsti vam. Vabljeni zopet na 
pustno nedeljo 2016!

Drugo otroško pustovanje
Spoštovani, sporočamo, da je otroško pustovanje v Domu krajanov  
na Primskovem uspelo, saj smo pregnali zimo in prišla je pomlad.

Izkoristite popust in izberite super okna.
Popust velja na vsa PVC okna in na vsa senčila od 20. 3. 2015 do 30. 4. 2015

 



14 | UGANKA, NAPOVEDUJEMO

SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: ARHIV PREDSTAVE

V petek, 10. aprila, ob 19.30 bo v dvorani Doma krajanov Primskovo spet gostova-
lo Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, in sicer z odlično komedijo Raya Cooneya 
TO IMAMO V DRUŽINI. Režiser predstave je Marjan Bevk, nastopajo člani odlične-
ga jeseniškega ansambla, ki nas je pred časom navdušil s komedijo Čaj za dve. 
Tokrat se nam bodo predstavili Klemen Košir, Luka Bergant, Irena Leskovšek, 
Matjaž Koman, Borut Verovšek, Klemen Klemenc, Ivan Berlot, Tatjana Košir ... 
Komedija To imamo v družini je postala najboljša predstava 26. Čufarjevih dne-
vov 2013 in najboljša predstava občinstva na 9. Festivalu komedije v Pekrah. 
Predprodaja vstopnic poteka od 25. marca dalje v Frizerskem studiu Skuštra-
na Urška – zraven pošte na Primskovem in dve uri pred predstavo pri blagajni 
Doma krajanov Primskovo. Organizator je KUD Pod topoli Ljubljana.

Komedija To imamo v družini 
Krajevna skupnost Primskovo ima že 
nekaj let svoj GRB, ki ga vidite na prvi 
strani glasila Stiki. Tokrat smo za vas 
izbrali uganko, ki je skrita v prispevkih 
tega glasila, in tudi prav je, da krajani 
vemo, kaj grb predstavlja, zato le pobr
skajte po glasilu. Odgovor napišite na 
dopisnico ali priloženi kupon:

Ime in priimek avtorja GRBA  
Krajevne skupnosti Primskovo:

DOPIšITE:

Vaše ime in priimek:

Naslov:

Pošta:

ODgOVOR POšljITE NA NASlOV:

Krajevna skupnost Primskovo, Jezerska 
cesta 41, ali ga osebno oddajte v nabi
ralnik (označen KS Primskovo – nagra
dni kotiček) takoj za vhodnimi vrati levo 
v Domu krajanov. Med vsemi prispelimi 
pravilnimi odgovori do 30. 4. 2015 bomo 
mesecu maju izžrebali nagrajenca, ki 
bo prejel nagrado: KOSILO ZA DVE OSE
BI v nam dobro znani in odlični gostilni 
ARVAJ na Primskovem, kjer so uganko 
velikodušno podprli in bodo nagrajenca 
z veseljem pogostili.
Pravilen odgovor in ime nagrajenca bo
mo objavili v naslednji številki glasila. 
Nagrajenec bo obveščen po pošti.

Vabljeni k sodelovanju

NAGRADNI KOTIČEK

ZAHVALA

ANDREjA STARE, AKAD. IGRALKA, 
VODJA IGRALSKE šOLE POTICA

V mesecu februarju so zaključili šolanje 
v zimskem semestru otroci, ki obiskujejo 
igralsko šolo POTICA. šola ima prosto
re v prizidku Doma krajanov Primskovo. 
Tako prva kot druga generacija otrok se je 
predstavila na javnih igralskih treningih. 
Starši, sorodniki in prijatelji so polno uro 
lahko spremljali, kako poteka delo oz. 
trening profesionalnega igralca. Igralci so 
prikazali vaje za osnovni igralčev instru
ment – telo, obraz in glas. Kasneje so vaje 
vključili v krajše igralske prizore in že pri

kazali osnove improvizacijskega gledali
šča. Nekateri so se z javnim nastopanjem 
spopadli prvič, a prav vsi so se odlično 
odrezali. Osebno vidim največji napredek 
pri nalogah, ko morajo otroci sami izpeljati 
zadano nalogo, ki vsebuje osnove dogo
varjanja, poslušanja drug drugega in sode
lovanja. Čestitam vsem, saj so vaje nema
lokrat zelo zahtevne in jih opravljajo tudi 
profesionalni igralci, kar so opazili tudi 
gledalci. Toda važen je predvsem trud, ki 
ga otroci vložijo v delo. V letnem semestru 
obe skupini igralcev čaka delo z zunanjimi 
sodelavci ter priprava gledališke predsta
ve, ki jo bomo premierno uprizorili v juniju.

Prav vsi so se odlično odrezali 

Iskreno se zahvaljujemo Krajevni organizaciji Rdečega križa Primskovo za denarno 
pomoč pri odpravi posledic požara 12. marca 2015 v stanovanjski hiši na Primsko
vem. Družina Hribar
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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 srede, 15. aprila 2015, 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.

V mesecu aprilu 2015 
vam ob nakupu kompleta 

podarimo Gel za utrujene  
noge (300 ml)!

OSVEŽI IN SPROŠČA  
UTRUJENE NOGE

DARILO  
v vrednosti  
9,90 €!

V mesecu aprilu 2015
vam ob nakupu kompleta

podarimo Gel za utrujene 
noge (300 ml)!

OSVEŽI IN SPROŠČA 
UTRUJENE NOGE

DARILO
v vrednosti 
9,90 €!

BALDRIJAN d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 19
4000 Kranj (ob GA trgovini) 

Delovni čas:  
pon., tor., čet., pet.: 9:00–15:00
sreda: 9:00–18:00

brezplačna tel. št.: 080 35 42
tel. št.: 04 204 30 76 

Spletna trgovina:
www.baldrijan.si

Z VAMI ŽE  
OD LETA 2007!
Zeliščne kreme in geli
Prehranska dopolnila

Magnetni nakit

ZA NEGO KOŽE V PREDELU  
 KRČNIH ŽIL, RAZŠIRJENIH VEN  
  IN PRI OTEKLIH NOGAH

ODLIČEN VIR  
KOENCIMA Q10

Gel divji kostanj  
in vinska trta 

deluje površinsko
300 ml ℮   •   8,70 €

Krema vinska trta  
in divji kostanj  

deluje globinsko
300 ml ℮   •   10,80 €

KRČNIH ŽIL, RAZŠIRJENIH VEN KRČNIH ŽIL, RAZŠIRJENIH VEN KRČNIH ŽIL, RAZŠIRJENIH VEN KRČNIH ŽIL, RAZŠIRJENIH VEN KRČNIH ŽIL, RAZŠIRJENIH VEN KRČNIH ŽIL, RAZŠIRJENIH VEN KRČNIH ŽIL, RAZŠIRJENIH VEN 
    IN PRI OTEKLIH NOGAHIN PRI OTEKLIH NOGAHIN PRI OTEKLIH NOGAHIN PRI OTEKLIH NOGAHIN PRI OTEKLIH NOGAH        

Prehransko dopolnilo  
Koencim Q10

60 kapsul   •   21,70 €

V mesecu aprilu 2015 
vam ob nakupu prehr. 

 dopolnila Koencim Q10  
podarimo prehransko  

dopolnilo Omega 3!

ZA OHRANJANJE  
SPLOŠNEGA ZDRAVJA

 Gel za utrujene 

Cena kompleta:  

19,50 € 

DARILO  
v vrednosti  
8,90 €!

Nagrade:
1. Bon v vrednosti 30,00 €
2. Bon v vrednosti 20,00 €
3.–5. Bon v vrednosti 10,00 €
Nagrade ni mogoče zamenjati 
za gotovino. Prevzem nagrad 
je mogoč na sedežu podjetja 
Baldrijan d.o.o. v delovnem času.

MOČAN NARAVNI 
ANTIOKSIDANT, 
KI PRIPOMORE K

BOLJŠEMU POČUTJU
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GRAD STRMOL  
IN ŠKOFJELOŠKI PASIJON
Tokrat smo za vas pripravili izlet, na katerem si bomo ogle-
dali Plečnikovo cerkvico svetega Mihaela na Barju. Na enem 
izmed najstarejših gradov na Slovenskem bomo spoznali, 
kako sta v njem zakonca Hribar med drugo svetovno vojno 
ustvarila družabno zbirališče tedanjih slovenskih imenitne-
žev in umetnikov. Po kosilu se bomo odpeljali v Škofjo Loko 
in si ogledali znamenito predstavo Škofjeloški pasijon, ki jo 
avtorji pripravljajo že nekaj let. Lepo vabljeni!

Odhod avtobusa:
ob 7.00 z AP Radovljica, ob 7.25 z AP Creina,  
ob 7.45 z AP Mercator Primskovo, ob 8.10  z AP Škofja Loka,  
ob 9.00 z AP Ljubljana Dolgi most

Cena izleta je 33 EUR.
Cena vključuje: prevoz, kosilo, ogled cerkve svetega Mihaela na 
Barju, Gradu Strmol, ogled predstave Škofjeloški pasijon in DDV.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41, se oglasite 
osebno na Bleiweisovi c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje od četrtka, 2.  aprila 2015, do 10. ure,  
zaračunamo potne stroške. 

          IZLET // velikonočni ponedeljek, 6. aprila 2015
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite 
po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.   
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Roman o kraški 
družini Jakomin 
(1914-1917) so 
navdihnili spomini 
na prvo svetovno 
vojno. Pisatelj  
pa bolj kot vojni, 
ki se odvija na 
Krasu, pozornost 
posveča ljudem  
in njihovi usodi. 

Trda vezava,  
320 strani.
Redna cena knjige 
je 32,10 EUR. 

Pisatelj Ivan 
Sivec je za knjigo 
ponudil posebno 
ceno: če jo kupite 
ali naročite na 
Gorenjskem glasu 
je cena le 

glas

je cena le 

10
EUR

FIRENCE IN TOSKANA
Odhod: petek, 11. aprila 2015, iz Kranja / Trajanje potovanja: 2 dni
1. dan: Vožnja z udobnim avtobusom do Firenc, ogled znamenitosti  mesta, v 
katerem so ustvarjali Dante Alighieri, Leonardo Da Vinci in Michelangelo, nasta-
nitev v hotelu v Montecatiniju, večerja in prenočevanje.
2. dan: Po zajtrku se bomo odpeljali  v Sieno in si ogledali mestne zanimivosti: 
stolnico, krstilnico, trg Piazza del Campo. Nato se bomo odpravili v čudovito sred-
njeveško mestece San Giminiano in si ga ogledali. Za konec se bomo odpeljali še 
do ene izmed vinskih kleti, kjer nam bodo pripravili prigrizek in degustacijo svo-
jih vin. Predviden prihod v Kranj je okoli 24. ure.

Redna cena potovanja je 169 EUR. 
Če se na potovanje prijavite pod šifro  
Gorenjski glas, je cena le 135 EUR.
V ceno je vključeno:  prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po programu,   
1 polpenzion (večerja, zajtrk) v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah, cestne  
pristojbine in parkirnine,  vodenje in organizacija potovanja, DDV.

Število prostih mest za ta lep in zanimiv izlet naročnikov je  
omejeno, zato priporočamo, da s prijavo pohitite. 

Prijave in informacije: 
Kompas Kranj,  Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61 in 
Kompas Škofja Loka,  Kapucinski trg 8, tel.: 04/511 17 70

Organizator izleta:

IZLET //  11.  in 12.  april 2015
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