
Glasilo Krajevne skupnosti Primskovo
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KS Primskovo
Jezerska cesta 41, Kranj
Tel.: 04 204 20 02, 040 837 049
e-pošta: info@ksprimskovo.org
www.ksprimskovo.org

Veliko je majhnih stvari,
ki so vredne spoštovanja.
Malo je velikih stvari,
ki so vredne občudovanja.
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Aktualno

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 faks: 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 oktobra 2014.

Fotografija na naslovnici: Tina Dokl 
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Tradicionalno že nekaj let ob dnevu krvoda-
jalstva organiziramo na Primskovem prostovo-
ljno krvodajalsko akcijo. Tudi 29. maja letos bo v 
Domu krajanov organiziran odvzem krvi vsem, 
ki se boste prostovoljno udeležili humanitarne 
akcije. Nosilec akcije je Območno združenje 
Rdečega križa Kranj, izvedbo pa organizira in 
izvaja Krajevni odbor Rdečega križa. Odvzem 
krvi bo potekal v dopoldanskem času od 7. do 13. 
ure, izvajala pa ga bo medicinska ekipa Zavoda 
za transfuzijsko medicino v Ljubljani. Udeležba 
prostovoljcev v vseh dosedanjih akcijah je bila 
visoka, zato upravičeno pričakujemo, da bo tudi 
tokrat primerljiva. Organizatorji si želimo, da 
bi se predvsem mladi v večjem številu udeležili 
akcije. Vsem udeležencem je zakonito zagotov-
ljen dela prost dan, in ker se odvzem krvi izvaja 
tako rekoč v bližini bivanja, ostane udeležencu 
kar nekaj časa za počitek.

Akcija bo potekala po ustaljenem postopku. 
Vsak udeleženec, starejši od 18 let in mlajši od 
65 let za moške in ženske, mora s seboj prinesti 
osebni dokument s fotografijo zaradi postopka 
identifikacije in krvodajalsko izkaznico, da 
se odvzem krvi lahko tudi uradno evidenti-
ra. Vsem udeležencem humanitarne akcije ob 
zaključku odvzema krvi ponudimo v zahvalo 
kavico in prigrizek.

Krajevna organizacija Rdečega križa na 
Primskovem vsako leto v juniju organizira 
izlet, namenjen krvodajalcem za njihovo pros-
tovoljno humanitarno odločitev darovati svojo 
kri neznancu. Tudi letos bomo izlet organizi-
rali v soboto, 7. junija, z odhodom avtobusa ob 
7. uri izpred Doma krajanov na Primskovem. 
Vse prostovoljne krvodajalce vljudno vabim, 
da se nam na izletu pridružijo, saj je namenjen 
prav vam. Oglasite in prijavite se pri svojem 
poverjeniku Rdečega križa do 15. maja 2014 ali 
pa 20. maja dopoldne od 8. do 11. ure oziroma 
popoldne od 16. do 17. ure v pisarni Rdečega 
križa, ki je v prostorih Krajevne skupnosti v 
Domu krajanov na Primskovem.

Participacija za udeleženca krvodajalca je 
osemnajst evrov. Prijave sprejemamo do napol-
nitve kapacitete avtobusa. Vljudno vabljeni vsi 
krvodajalci!

Vsem udeležencem majske krvodajalske 
akcije iskrena hvala za razumevanje človeko-
ljubne akcije in darovanje dragocene krvi! 

Hvala vam!

Janez Kern, predsednik  
Krajevne organizacije Rdečega križa 

Primskovo

Sprejmite vabilo
Krajevna organizacija Rdečega križa Primskovo vabi krvodajalce 

na krvodajalsko akcijo 29. maja v Dom krajanov. 7. junija pa bo izlet 
za krvodajalce.
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Vsak prvi četrtek v mesecu, razen julija 
in avgusta, poteka brezplačno merjenje 
sladkorja v krvi in krvnega tlaka od 8. do 
9. ure v prostorih Krajevne organizacije 
Rdečega križa Primskovo v Domu kraja-
nov na Primskovem. Za merjenje holeste-
rola morate biti tešč, prispevek na krajana 
za to meritev je pet evrov.

Povabilo na meritve

Obiščite našo spletno stran www.koronarno-drustvo.si

Vsem  
 krajanom  
   in krajankam!
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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

Konec marca je v Kranju in njegovi okolici 
v organizaciji Zveze tabornikov občine Kranj, 
Savatech in Mestne občine Kranj že trinajst-
ič potekalo spomladansko čiščenje mesta in 
ozaveščanje njegovih prebivalcev o skrbi za 
okolje. Namen akcije Očistimo Kranj – Kranj 
ni več usran je ozaveščanje prebivalcev o skrbi 
za okolje, ki se začne v prav vsakem domu z 
ločevanjem in pravilnim odlaganjem odpad-
kov. Akcije se vsako leto udeleži več društev, 
organizacij, posameznikov, kranjskih osnov-

nih in srednjih šol, ki jim ni vseeno, v kakšnem 
okolju živimo. 

Kako pomembna je urejenost okolja, so poka-
zali tudi v Podružnični šoli Primskovo, kjer so 

imeli delovno soboto ekološko obarvano. Prav 
tako je k čistilni akciji pristopila Krajevna sku-
pnost Primskovo. 

Suzana P. Kovačič

Spomladansko 
čiščenje in urejanje
Čistilni akciji so se tradicionalno 

pridružili v Podružnični šoli 
Primskovo in poskrbeli tudi za 

spomladanske zasaditve.

Učiteljica Fani Markun je z učenci poskrbela za spomladansko zasaditev pred šolo. 

V soboto, 8. marca, je v Horjulu potekalo 
državno prvenstvo Mažoretne in twirling 
zveze Slovenije za disciplino twirlingbaton in 
kategorije solo in dancetwirl. Dekleta Mažo-
retnega in twirling kluba Kranj so se udeležila 
tekmovanja v kategorijah solo C1 in C2 in dan-
cetwirl C1 in osvojile šestkrat srebro in petkrat 
bron. V nedeljo, 9. marca, pa so potekale kva-
lifikacije za državno prvenstvo. Skozi četrt- in 
polfinale se je do finala uspelo prebiti: šestim 
dekletom v kategoriji par, dvema v kategori-
ji prosti program in dvema v kategoriji solo 
2 palici. Torej imamo kar sedem uvrstitev v 
finale državnega prvenstva. Dekleta  se bodo 
pomerila tudi v kategoriji teamjunior in group 
kadet. Dekleta trenirajo pod vodstvom Ingrid 
Čemas.

Stopile na stopničke

Mažoretni in twirling klub Kranj ima sedež v Domu krajanov na Primskovem. / Foto: Jure Frelih

Nasvet iz lekarne Primskovo
Cenjene obiskovalke in obiskovalci naše lekarne!
Tokrat bi vas radi obvestili o novih storitvah, ki so vam na voljo v naši lekarni.
V promocijskem obdobju vam brezplačno izdelamo osebno kartico zdravil, tj. elektronski izpis vseh zdravil, ki jih 
jemljete na recept in brez recepta, po želji pa vpišemo še druga prehranska dopolnila, ki jih uživate. Prednost te kartice 
je, da ne pozabite zapletenih imen zdravil, da ima zdravnik pregled nad zdravilnimi učinkovinami (ne samo lastniškimi 
imeni) in da je označeno tudi odmerjanje, ki iz elektronske baze izdanih zdravil ni razvidno. Kartico vložite poleg kartice 
zdravstvenega zavarovanja, da je vedno pri roki.
V naši lekarni vam ponujamo tudi merjenje krvnega tlaka ter telesne teže in višine, pri čemer so meritve vsak 1. 
ponedeljek v mesecu brezplačne. Od aprila dalje si lahko kadarkoli izmerite tudi krvni sladkor in celokupni holesterol. 
Individualno svetovanje o zdravilih vam je na voljo vsak torek med 12. in 14. uro oz. po predhodnem dogovoru.

Prisrčno vabljeni.
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Gasilci

Člani Prostovoljnega gasilskega društva 
Kranj – Primskovo smo dejavni čez celo leto. 
V zimskem času je sicer manj vaj, zato pa je 
povečana dejavnost izobraževanja. V tem tre-
nutku na Gasilski zvezi Mestne občine Kranj 
potekajo štirje tečaji, in sicer tečaj za vodjo 
enote (nižji gasilski častnik), tečaj za vodjo 
enot (gasilski častnik), tečaj za strojnika in 
tečaj za uporabnika radijskih postaj. Skupaj se 
tečaja udeležuje enajst gasilcev. Čez celo leto 
pa potekajo tečaji na izobraževalnem centru za 
zaščito in reševanje na Igu. Recimo samo tečaj 
za gasilske častnika traja štiri vikende (sobota 
in nedelja). Izobraževanja v izobraževalnem 
centru pa imajo različno dolžino, običajno dva 
do tri dni. Od tega je potrebno koristiti vsaj en 
dan svojega letnega dopusta. 

Poleg intervencij in rednih usposabljanj pa se 
gasilci redno udeležujemo krvodajalske akcije 
na Jesenicah. V povprečju daruje kri okoli pet-

indvajset gasilcev letno. Po končani akciji se 
odpravimo tudi na ogled smučarskih poletov 
v Planico. Zelo nas veseli, da se krvodajalske 
akcije vsako leto udeležuje vedno več ljudi 
in da s svojo krvjo pomagamo rešiti življenje 
sočloveku.

Prva letošnja intervencija je bila v januarju, in 
sicer v tovarni Zvezda, v dopoldanskem času. 
Še pred izvozom smo prejeli preklic intervenci-
je in se vrnili na svoja delovna mesta. 

Več dela smo imeli v februarju, ko je celotno 
Slovenijo zajel katastrofalni žled. V štirih dneh 
smo pomagali ljudem na štirinajstih lokacijah 
in skupaj opravili okoli osemsto ur prostovolj-
nega dela. Na akcijah se je izmenjalo približno 
trideset operativnih članov. Utrpeli smo tudi 
manjšo škodo na opremi. 

Ponosni tudi na mladino
Zelo ponosni smo tudi na našo mladino. V 

letu 2013 so nas naši mlajši člani pod vod-

Dejavni čez celo leto
»Več dela smo imeli v februarju, ko je celotno Slovenijo zajel katastrofalni žled. V štirih dneh smo pomagali 

ljudem na štirinajstih lokacijah in skupaj opravili okoli osemsto ur prostovoljnega dela. Na akcijah se je 
izmenjalo približno trideset operativnih članov.«

Od leve Robi Pelko, Žan Pelko in Aleš Kern

 

V letu 2013 so nas naši mlajši člani pod vodstvom mentorja Gregorja Veharja razveselili z uvrstitvijo na državno prvenstvo.

Tako kot lani bomo tudi letos 
primskovški gasilci organizirali 
kresovanje. Po lanskih odzivih 
občanov smo se gasilci tudi letos 
odločili, da bomo prvomajsko 
praznovanje preživeli v vaši 
družbi, in sicer pred Domom 
krajanov na Primskovem. 
Kresovanje bo potekalo 30. aprila 
z začetkom ob 17. uri, ko bomo 
pripravili program za najmlajše. 

Robi Pelko, poveljnik PGD Kranj 
- Primskovo: »Naša prioriteta je, 
da bi čim več otrok prišlo v naše 
vrste, da bomo spet lahko imeli 
člansko tekmovalno ekipo. Delamo 
že s pionirji, vsak teden ob petkih 
imamo vaje in vabimo, da se nam 
pridružijo novi mladi gasilci.«
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Gasilci

Brezplačni tečaj gašenja in prve pomoči za občane
Dne 22. 4. 2014, ob 19. uri (do cca 21. ure) v Domu krajanov Primskovo 
PGD Kranj – Primskovo organizira brezplačni tečaj za občane:

 - Osnove varstva pred požarom in gašenje začetnih požarov  
  z ročnimi gasilniki za občane
 - Osnove prve pomoči in delo z defibrilatorjem za občane

Namen je nuditi občanom dodatno znanje na področju varstva pred požarom in prve 
pomoči. Gašenje z gasilniki se izvaja na prvem laserskem simulatorju gašenja. Delo z 
defibrilatorjem pa se izvaja na simulacijskem defibrilatorju.

Vabimo vas, da se nam pridružite, saj nesreča ne počiva in vsako  
osvojeno dodatno znanje lahko reši premoženje ali celo človeško življenje!

Zaradi omejenega števila prijav prosimo,  da se predhodno  
prijavite na primozstraus@gmail.com. Info: Primož Štraus, 040/815-113 

Vabijo vas gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kranj – Primskovo

�

stvom mentorja Gregorja Veharja razveselili 
z uvrstitvijo na državno prvenstvo. Redno 
se udeležujejo tudi drugih tekmovanj in so 
na večini od njih kar uspešni. Med poletni-
mi počitnicami jim namenimo tudi vikend 
druženja na morju, katerega izkoristijo mak-
simalno kar se da. Moramo poudariti, da je 
naša gasilska mladina po kategorijah med 
sabo zelo povezana, zato ni razloga, da se 
nam še kakšen nadobuden gasilec ne bi pri-
družil.

Pri delu z mladino ni glavno tekmovanje, 
temveč druženje naših članov, zato bi pova-
bili vse fante in dekleta, stare šest let in več, 
da se nam pridružijo na gasilskih vajah vsak 
petek ob 18. uri.

Tako kot lani bomo tudi letos primskovški 
gasilci organizirali kresovanje. Po lanskih 
odzivih občanov smo se gasilci tudi letos 
odločili, da bomo prvomajsko praznovanje 

preživeli v vaši družbi, in sicer pred Domom 
krajanov na Primskovem. Kresovanje bo 
potekalo 30. aprila z začetkom ob 17. uri, ko 
bomo pripravili program za najmlajše. 

Za občane smo pripravili tudi brezplačni 
tečaj prve pomoči in gašenja z gasilnimi apa-
rati, ki ga bomo izvedli 22. aprila.

Za konec vas gasilci vabimo, da se nam pri-
družite na tečaju prve pomoči in na letošnjem 
kresovanju. 

Z gasilskim pozdravom  
Na pomoč vas pozdravljajo vaši  

primskovški gasilci. 

Aleš Kern, predsednik PGD Kranj - Primskovo: »Radi bi, da se nam 
pridruži čim več otrok in mladine in da usposobimo dovolj mentorjev za 
delo z gasilskim podmladkom. Letos načrtujemo nakup motorne črpalke, 
ki jo bomo kupili delno z lastnimi sredstvi, delno upamo na pomoč 
sponzorjev in donatorjev. Predvsem pa je pomembno, da gasilci držimo 
skupaj. Ob tej priložnosti naj krajanke in krajane lepo povabim tudi na 
kresovanje na Primskovem.«
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Prireditev

Prvo soboto v aprilu je občinstvo do zadnjega 
kotička napolnilo Veliko dvorano Doma kraja-
nov na Primskovem, saj se je obetal nov folklorni 
spektakel v izvedbi domače Akademske folklor-
ne skupine Ozara. Skupina je namreč v svojem 
več kot šestdesetletnem delovanju postala sino-
nim za kakovostno folklorno predstavo s širokim 
večgeneracijskim sestavom ter pokrajinsko raz-
nolikim in vsebinsko bogatim sporedom.

Tokrat so na oder postavili presunljivo ljube-
zensko zgodbo, ki se prepleta med Štajercem in 
Belokrajnko, ki je bila vpeta v klasični letni kon-
cert AFS Ozara, katerega so simbolično poime-
novali Se vitica vije od grozda do breze. 

Folklorniki so vse obiskovalce, ki uživajo v 
narodnih plesih in običajih, ob spremljavi god-
čevskega sestava popeljali po pestri življenjski 

poti mladega para, od njunih prvih plesnih kora-
kov, pri katerih so jim s svojim belokranjskim 
plesom priskočili na pomoč plesalci Otroške 
folklorne skupine Pastirček, do srečanja na pust-
nem plesu na Štajerskem, kostelskega zapleta, 
krsta njunega prvorojenca, pa vse do tragičnega 
razpleta: njenega zadnjega kola, polnega melan-
holije in patosa. Da je zgodba še bolj segla do 
src gledalcev, so poskrbeli pevci Kranjski fur-
mani in Bodeče neže, ki so doživeto predstavili 
dogajanje na odru. Gledalci so tako pozorno in z 
vsem zanimanjem spremljali folklorno predsta-
vo, ki je mnoge emocionalno omrežila s svojim 
romantičnim zapletom ter žalostnim razpletom – 
marsikdo ob koncu ni mogel zadržati solza, saj je 
tako na odru kot tudi v dvorani kipelo od čustev.

»V naravi brstijo prvi listi, cvetni popki se 

razpirajo, narava se prebuja … Vitica se vije 
od trte do breze se nam je zdel zato kar pravšnji 
naslov današnjega folklornega večera, saj viti-
ca ljubezni povezuje Štajersko in Belo krajino. 
Pri predstavi smo se potrudili vnesti čim več 
različnih folklornih dejavnikov in upam, da 
nam je uspelo ter da so bili obiskovalci zado-
voljni s folklornim večerom v štajersko-belo-
kranjskem duhu,« je razgibano prireditev pov-
zel predsednik Ozare Miha Kozjek.

Akademska folklorna skupina Ozara, ki šteje 
prek devetdeset aktivnih članov, je tako ponov-
no pripravila veličasten dogodek in pri svojih 
koreografijah ostala zvesta visokim standar-
dom na področju slovenskega ljudskega, ple-
snega, pevskega in glasbenega izročila, pa tudi 
pri ohranjanju šeg in navad.          Samo Lesjak

Ozarine vitice ljubezni
Ob pomladnem prebujanju narave je na Primskovem zavel romantični pridih belokranjskih brez in štajerske 

trte – AFS Ozara je spet pripravila nepozaben folklorni večer.

Ob bučnem aplavzu občinstva se je predsednik AFS Ozara Miha Kozjek zahvalil 
tudi vodji Bodečih než Mateji Urbiha. / Foto: Primož Pičulin

Z belokranjskim plesom so navdušili plesalci Otroške folklorne skupine 
Pastirček. / Foto: Primož Pičulin

Za pravilen takt so skrbeli pevci ter godci ljudskih pesmi Kranjski furmani pod 
umetniškim vodstvom Adrijana Novaka. / Foto: Primož Pičulin

Življenjska ljubezenska zgodba, izpovedana skozi folklorni spektakel:  
AFS Ozara / Foto: Matic Zorman
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Župnija

Letos je pomlad nastopila zelo 
zgodaj, tako je praznovanje velike 
noči še toliko lepše v cvetju in zele-
nju. Velika noč je praznik življe-
nja. Kristjani slavimo Kristusovo 
zmago nad smrtjo z njegovim vsta-
jenjem od mrtvih. Četudi sodobni 
človek izriva smrt iz vsakdanjega 
življenja, je ta vendar povsod nav-
zoča. Človek se ob njej srečuje s 
svojo krhkostjo in minljivostjo. 
Kristusovo vstajenje od mrtvih pa 
je veselo oznanilo, da zadnje bese-
de nima smrt, ampak življenje.

V naši župniji Kranj - Primskovo bo 
praznovanje velikonočnih praznikov 
potekalo kot pretekla leta. Obhajanje 
velikega tedna in velike noči si lah-
ko ogledate na spletni strani (www.
zupnija-kr-primskovo.rkc.si/).Po 
veliki noči bo župnijsko romanje 
v Sveto deželo, ki bo za udeležence 
najlepše nadaljevanje velikonoč-
nega praznovanja. Obisk Jezusove 
domovine je posebno doživetje, ki 
vtisne v spomin vsako ped zemlje, 
ki jo je prehodil in posvetil naš 
Odrešenik. 

Na veliko noč bo v vseh župni-
jah v kranjski dekaniji napoved 
MISIJONA, ki bo prihodnje leto 

– leta 2015. Potekal bo v vseh žup-
nijah v dekaniji. Geslo misijona 
bo: BOG TE LJUBI. Misijonski 

navdih bomo iskali ob zgledih 
dveh slovenskih »apostolov«, ki 
sta tesno povezana s Kranjem oz. 
našo dekanijo. To sta škofa Fride-
rik Baraga (1797–1868) in Anton 
Vovk (1900–1963), ki je tudi pra-
pranečak pesnika Franceta Pre-
šerna in je bil rojen v isti hiši v Vrbi 
kot on. Misijon v naši župniji pa bo 
imel še dodaten pomen, saj bomo 
obhajali zlati jubilej, 50-letnico 
naše župnije. Jubilejno praznova-
nje bo tudi v ohranjanju spomina 
na prva že pokojna dušna pastirja, 
ustanovitelja župnije (1965) dr. 
Franceta Rozmana in njegovega 

naslednika g. Božidarja Slapša-
ka. V ta zlat mozaik župnije pa 
so kot dragoceni kamenčki vgra-
jeni mnogi dobri in požrtvovalni 
ljudje, ki so v njej prepoznali svoj 
duhovni dom. Če se zdi, da je za 
koga ta postal hladen, ga ogrejmo 
s toplino prijateljstva in spošto-
vanja. Tu smo vsi doma, zato vsi 
dobrodošli!

Vsem ljudem dobre volje, fara-
nom in krajanom Primskovega, 
voščim s papežem Frančiškom, 
naj vstali Kristus vstopi v naše 
življenje.

Župnik Franc Godec

»Življenje novo se budi ...,«  
poje velikonočna pesem

Cvetna nedelja na Primskovem / Foto: Aleš Kern
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Pogovor

Ustvarjate v gledališkem studiu Anima, 
pod njegovim okriljem ste v tem šolskem 
letu začeli gledališko igro za otroke. V načr-
tu imate ustanovitev društva in, kot tudi 
pravite, rojevate novo predstavo Preproste 
stvari. Kje začneva? 

(Smeh) »V ustanavljanju je Kulturno umet-
niško društvo (KUD) Mica Potica. Studio 
Anima ima namreč sedež v Medvodah, jaz 
kot Primskovljanka pa si želim nekaj bolj 
domačega. Ime Mica Potica me spremlja že 
vse od tedaj, ko sem od babice dobila zavijač-
ko.  Nadela sem si jo in je nikakor nisem več 
želela sneti. Ko človek dozoreva, ga čedalje 
bolj vleče nazaj h koreninam, k rečem, kot 
so mentrga ali krušna kadinja, pehar, lesene 
cokle, lončena piščalka, punčka iz cunj … Jaz 
sem Mica Potica in moja potica je okrogla. 
Etnolog dr. Janez Bogataj je lani v monogra-
fiji o potici na prvi strani zapisal, da si samo 
okrogla potica z luknjo v sredini iz potičnika 
zasluži ime potica. 

Predstavi, ki se še rojeva in v kateri nastopa 
Mica Potica, je naslov Preproste stvari. Mica 
Potica peče potico kar na odru, nastopajo vra-
ta s srcem; samo kjer so odprta srca, so tudi 
vrata hiše odprta. V celoti sem avtorica pred-
stave, jo tudi režiram, glasba bo ljudska. Pri 
tem mi pomaga sestra Katja, glasbenica, ki 
raziskuje ljudska glasbila, poučuje v glasbeni 
šoli … Želim ustvariti preplet današnjega živ-
ljenja, ki pa čuti, da izvira od dedkov in babic.«

Zakaj naslov Preproste stvari? 
»Želim poudariti tudi odnos do stvari. Poza-

bljamo, da so preproste stvari, kot so čevlji, 
stol, miza in ki nas vsak dan obdajajo, polni 
simbolike in zelo pomembni, pa se nam zdi-
jo čisto samoumevni. Uničujemo stvari, ker 
nimamo odnosa do njih.«

Pa je Andreja Stare kljub novim izzivom 
še vedno najraje Pika Nogavička?

»Pika Nogavička v meni se je skozi čas samo 

še potencirala. To je pravzaprav Astrid Lind-
gren, ki je ta lik ustvarila. Pisateljica je imela 
težko življenje, vse sem si prebrala o njej, in ko 
s tem vedenjem bereš Pika Nogavičko, vidiš, 
da je na vsaki strani knjige kakšna modrost. 
Bodimo Pike Nogavičke: ravno prav naviha-
ni, ravno prav nagajivi, pa nikoli nesramni. V 
bistvu poudarjam pravo mero v vsem. Tudi 
Mica Potica bo govorila o tem.«

Že pa živi gledališka igra za otroke pod 
okriljem studia Anima … 

»To je šola za življenje. Ne izhajam iz neke 
doktrine, ampak iz vsakega otroka posebej, in 
izhajam predvsem iz sebe kot samozavestne-
ga, srečnega človeka, ki ima rad ljudi. Ves čas 
ostajam zvesta svoji poti. Eno so življenjske 
izkušnje, da moraš v življenju včasih narediti 
tudi kaj takega, kar ti ne ustreza. Jaz sem se 
npr. morala naučiti tržiti lastne predstave, tega 
zame nihče ne dela. Na tej poti sem spoznala 
veliko čudovitih ljudi, na začetku mi je bilo 

Mica Potica ustvarja  
Preproste stvari

»Gledališče ni tekmovanje, gledališče je sodelovanje,« pravi akademska igralka Andreja Stare, 
ki rojeva novo predstavo Preproste stvari, ustanavlja KUD Mica Potica  

in si želi, da bi na Primskovem oživili vaški oder.

Andreja Stare v gledališkem studiu v prizidku Doma krajanov na Primskovem. V naročju ziba meda, plišasto živalco iz partnerjevih otroških let. / Foto: Gorazd Kavčič
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Pogovor

»V tem prostoru se dogaja gledališki studio z gledališko šolo, tu vadim, rojevam predstave. To je prostor 
Andreje Stare.« / Foto: Gorazd Kavčič

pa grozno … govorila sem si namreč, pa saj si 
umetnica in ne trgovski potnik (smeh). Spoz-
nala pa sem, da so tudi meni ljudje dali mož-
nost, da se usedemo in se eno uro pogovarjamo 
o mojem delu. 

Kot drugo pa me je »zaznamoval« študij igre 
v Pragi. Med študijem sem bila vključena v 
eksperimentalni projekt, t.i.   integrirano gle-
dališče. V projekt smo bili vključeni študentje 
različnih narodnosti, invalidi, študentje tudi 
drugih študijskih smeri… Iskali smo univer-
zalni skupni jezik ljudi. To sta npr. glasba, gib. 
Na splošno smo ugotovili, da nas beseda in 
intelekt zelo omejujeta. V svojih telesih smo 
»iskali« tudi prednike. Jung je rekel, da je telo 
spomin. Verjamem v to, da smo mi veliko več 
zmožni, kot pa ob koncu šolanja, ob različni 
vzgoji, mislimo, da smo. 

Torej. V gledališki šoli delam z najmlajšimi, 
ogromen poudarek dajemo gibanju in posku-
šamo doseči to, da telo misli samo, ne naše 
glave … Otroci so navdušeni sami nad seboj, 
kaj vse zmorejo. Večina načina dela, ki ga 
imam z otroci, sem prinesla iz Prage. In sploh 
ni nujno, da so otroci igralsko nadarjeni, pre-
cej bolj pomembna je njihova želja po tem.«

Pa so otroci že nastopili pred občinstvom?
»Februarja smo imeli prvo produkcijo, kjer 

smo prikazali vpogled v prvi igralski trening. 
Zanimanja za gledališko igro je bilo veliko, 
sestavila sem mešano skupino sedmih otrok 
v starosti od šest do dvanajst let. Čudovito 
jih je gledati, kakšni prijatelji so, kako znajo 
sodelovati. Pri meni ni delitve na glavno in 
stranske vloge. Učijo se, kaj pomeni odrski 
čas, odrski prostor.«

Po gledališki sobi so polepljeni papirji, na 
katerih je veliko zanimivega o cirkusu. Bo 
to še ena produkcija morda na to temo?

»V gledališki igri delamo novo produkcijo, 
ki jo bomo občinstvu pokazali junija ob koncu 
šolskega leta. Cirkus je že zelo fizična stvar, 
veliko že izhajamo iz telesa. Le minimalno 
predstavimo režiram, raje črpam in prislu-
hnem otrokom.«

Kaj pa vi, ustvarjate kaj novega? 
»Trenutno delam predstavo za najmlajšo 

publiko, malčke stare od enega do treh let. Po 
tem je tudi med starši veliko povpraševanja. 
Izkušnja, da imam doma triletnico, mi pri tem 
veliko pomaga in zares uživam, ko delam to 
predstavo. Naslov je Radi radi. Prevladujejo 
glasba, sence, vizualni efekti, vse se odvija 
počasi, milo, lepo … 

15. maja ob Dnevu družin bom na velikem 
odru dvorane na Primskovem ob 18. uri nasto-
pila s  predstavo Nerodna Avguština; več kot 
šeststo ponovitev je doživela ta predstava, ki 
smo jo na oder postavili leta 2001. Nastopili 
bodo tudi učenci Podružnične šole Primsko-
vo. 

Zelo si želim, da bi pod okriljem KUD Mica 
Potica v ustanavljanju oživili vaški oder. Pred 
desetletji je bila na Primskovem gledališka 
dejavnost za odrasle zelo močna, kasneje je 
zamrla. Želim, da bi tudi odrasli spet imeli 
svojo igralsko sekcijo. Idej je mnogo, hvaležna 
sem tudi krajevni skupnosti za sodelovanje.«

Suzana P. Kovačič
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CINQUE TERRE – PET DEŽEL
Odhod: petek, 2. maja 2014, iz Kranja
Trajanje potovanja: 3 dni/2 noči

1. dan: Vožnja z udobnim avtobusom do Genove, ogled mesta, vožnja do  
Ligurskega morja, nastanitev v hotelu, večerja in prenočevanje.
2. dan: Celodnevni izlet po Petih vasicah oziroma deželah – Cinque Terre. 
3. dan: Ogled Parme in Mantove, prihod domov v večernih urah.

Redna cena potovanja je 215 EUR.  
Če se na potovanje prijavite pod šifro Gorenjski glas,  
je cena le 205 EUR.
V ceno je vključeno: • prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po pro-
gramu, • ladijski in železniški prevoz po programu • 2 polpen ziona (večerja, 
zajtrk) v hotelu 3–4* v dvoposteljnih sobah • cestne pristojbine in parkirnine  
• vodenje in organizacija potovanja • DDV

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:

POHITITE S PRIJAVAMI

IZLET // SKUPAJ NA PRVOMAJSKE POČITNICE   
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Oglasi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite  
po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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8 50 
EUR

V knjigi so zbrani najboljši recepti za kruh, kruh  
z nadevi, krušno pecivo, pice in pogače, štruklje, 
potice in šarklje, praznični kruh, kolačke in  
rogljičke ... Recepti so primerni za začetnike in  
tudi za tiste, ki bi svoj nabor jedi želeli še razširiti in 
se preizkusiti v novih pekovskih podvigih. 

Še nimate  
slovenske zastave?

Za vas smo pripravili izredno ugodno ponudbo kakovostnih 
slovenskih zastav.

Slovenska zastava, svilena, 200 x 100 cm, stane le 24,50 EUR.
Slovenska zastava, svilena, 150 x 75 cm , stane le 18,90 EUR.

Zastavo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na:  
narocnine@g-glas.si. Če vam jo pošljemo po pošti, plačate še 
poštnino (ok. 3 EUR).

www.gorenjskiglas.si

Bliža se 1. maj, praznik dela.  
Izobesimo slovenske zastave!

JANIN VRT
 LEPO JE IMETI VRT
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Knjigo je Vojko Artač ob šestdesetletnici poklonil ženi Jani, ki je 
ustvarila čudovito urejen in negovan vrt, na katerem sobiva z 
živalmi, tudi divjimi. Janin vrt je njeno življenje, v katerem preživi 
vsak prost trenutek. V knjigi prevladujejo fotografije in čeprav je 
skoraj brez besed, vas bo zagotovo navdušila.

 
Redna cena knjige je 25 EUR. Če knjigo kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le 18 EUR + poštnina.
 
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  Bleiweisova  4  
v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si

18 
EUR
+ poštnina
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite  
po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

10 
EUR

V knjigi je zbranih 80 najboljših hitrih 
receptov in zagotovo bo prav vsak našel 
nekaj zase in za vsak letni čas. Poleg 
receptov za testenine, njoke in rižote, ne 
manjka receptov za zelenjavne, mesne in 
ribje jedi. Poleg kratke priprave je vodilo 
knjige predvsem uravnoteženost obroka.
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Zanimivosti

V začetku tedna so se pri Račkah, to je mlaj-
ša skupina otrok, starih od enega do treh let, 
na okenskih policah sušile rožice iz slanega 
testa. Naredili so tudi skledice iz DAS mase, 
v katere bodo otroci danes dali pirhe. Starejša 
skupina Slončki, v kateri so otroci od tretjega 
do šestega leta starosti, je izdelala pomladno 
cvetoče drevo. Pri Slončkih je vzgojiteljica 

Irena Guzej, pri Račkah Vesna Valjavec, ki je 
povedala: »Veliko pojemo pomladne pesmice, 
rajamo, se likovno izražamo … Ves čas  si tudi 
prizadevamo za dobre medsebojne odnose, 
prijateljstvo. Otrok je mirnejši, če se čuti spre-
jetega. Pogosto sodeluje kar cel vrtec skupaj in 
se ne delimo na dve skupini. Najpomembneje 
pa je, da se imamo radi.« 

Danes, na veliki petek, v vrtcu barvajo pirhe, 
čisto naravno, s čebulnimi olupki. Pečejo tudi 
ptičke iz testa. »Za materinski dan so otroci za 
darilo mamicam naslikali travnik. Za valenti-
novo smo vsi skupaj v vrtcu pekli vaflje – srčke 
in povabili na obisk vrtec pri matični Osnovni 
šoli Simona Jenka Kranj. Jedli smo srčke, se 
družili, plesali …,« je strnila Valjavčeva. S. K. 

Račke in Slončki ustvarjajo
Pomlad so priklicali tudi v vrtec pri Osnovni šoli Simona Jenka Kranj, podružnica Primskovo.

Skledica za pirhe. Čebulne barvajo danes.Spomladansko prebujanje Risbica na temo pomladi. Otroško iskriva in doživeta. 

Sestavine: 
60 dag moke
3 dag kvasa 
malo mleka in sladkorja 
12 dag masla 
8 dag sladkorja 
3 rumenjaki 
3 dl mleka 
sol
30 dag rozin ali  
drugega suhega sadja
5 dag narezanih orehov

Priprava:
Napravimo kvasec, ga vlijemo v moko. 
Dodamo vse sestavine in dobro stepemo 
s kuhalnico. Ko se testo loči od posode in 
je gladko, dodamo rozine in orehe. Testo 
položimo v namazan  
model za šarklje in pustimo  
vzhajati, nato ga premažemo  
z jajcem in pečemo 60 minut pri 200 stopi-
njah Celzija.   
  

 Dober tek!

Velikonočni šarkelj, babičin recept

Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 
ali pišite: 
narocnine@g-glas.si
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V šahovskem klubu želimo, da bi se nam pri 
igranju šaha na Primskovem pridružilo čim več 
ljubiteljev te kraljevske igre, ne glede na starost 
in šahovsko znanje. Še posebej vabimo mlade, 
ki si bodo lahko pri igranju pridobivali nove 
šahovske izkušnje, izpopolnjevali svoje šahov-
sko znanje in skupaj z drugimi igralci preživeli 
prijetne trenutke in urice ob šahovskih deskah.

Vse ljubitelje šaha zato vabimo, da se nam 
pri prostem igranju šaha v prostorih krajevne 
skupnosti v Domu krajanov na Primskovem 
pridružite ob sredah med 16. in 19. uro. Takrat 
je možno dobiti tudi več informacij o dejavnosti 
šahovskega kluba ter o vključevanju v aktiv-
nosti in delovanje kluba. Kontakt in dodatne 
informacije: 040 201 300.

V letu organiziramo tudi deset odprtih 
mesečnih šahovskih turnirjev (izjema sta 
le poletna oz. dopustniška meseca julij in 
avgust), ki se igrajo v mali dvorani Doma 
krajanov Primskovo v prvem nadstropju 
vsak tretji četrtek v mesecu (decembra prvi 
in tretji četrtek) s pričetkom ob 17. uri. Tur-
nirji so računalniško vodeni in se igrajo po 
švicarskem sistemu: 9 kol, igralni čas pa je 
10 minut na igralca.

Rezultati desetih mesečnih turnirjev se upo-
števajo v točkovanju za skupno celoletno uvr-
stitev, za katero pa šteje le osem (najboljših) 
rezultatov. Razglasitev skupnega končnega 
vrstnega reda v celoletni razvrstitvi za teko-
če leto bo po končanem novoletnem turnirju 

dne 18. decembra, ko bomo najboljšim trem 
šahistom na Primskovem za leto 2014 podelili 
priznanja.

VABLJENI!  Anton Veselič 
Predsednik ŠK Primskovo Kranj

Igrajmo šah na Primskovem
Vse ljubitelje šaha vabimo, da se nam pri prostem igranju šaha  

v prostorih KS v Domu krajanov na Primskovem pridružite ob sredah med 16. in 19. uro.

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

Po treh letošnjih turnirjih so med 
najboljšimi:

Mesto Igralec Točke

1. Dušan Zorko 295,6
2. Drago Rabič 267,9
3. Matevž Mrak 244,0

Razpored naslednjih turnirjev:
• 15. maja
• 19. junija
• 18. septembra
• 16. oktobra
• 20. novembra
• 4. decembra
• 18. decembra – novoletni turnir

Cenejše vstopnice v predprodaji v Kavarni Khilstein 
12.56 in prodajnih mestih Evetnim.

www.tourism-kranj.si

maj - september 2014 

JINX

NECA FALK

RADE ŠERBEDŽIJA

TABU 

KOMBINATKE

UDAR PO MOŠKO 2

BAJAGA

GODART



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

Z mesecem majem prehajamo na poletni urnik redne-
ga odvoza odpadkov, kar pomeni, da bomo biološke 
odpadke odvažali vsak teden. Gospodinjstva boste na 
dom prejela nove urnike rednega odvoza odpadkov. 
Bodite pozorni na morebitne spremembe dneva odvoza 
odpadkov iz vašega območja. Mesečne urnike rednega 
odvoza odpadkov boste lahko preverili tudi na naši splet-
ni strani www.krlocuj.me.

Kam z vrtnimi odpadki?
Vsi večji odpadki z vrtov sodijo med t. i. zeleni odrez, 
ki se kompostira ločeno od ostalih kuhinjskih odpadkov. 
Prosimo, da te odpadke pripeljete v zbirni cen-
ter za ločeno zbiranje odpadkov, kjer bomo 
poskrbeli, da se bodo ustrezno predelali. 

ZBIRNI CENTER TENETIŠE: od ponedeljka do pe-
tka od 13. do 19. ure (čas malice med 17.00 in 17.30) 
ter sobota od 8. do 12. ure (čas malice med 10.00 in 
10.20.).

ZBIRNI CENTER ZARICA (Kranj): od ponedeljka do 
petka od 7. do 19. ure, sobota od 8. do 16. ure.

 

Prevzem odpadkov nadzoruje upravljavec zbirnega cen-
tra, ki vam pomaga pri pravilnem razvrščanju odpadkov. 
Prosimo, spoštujte pravila oddaje odpadkov in odpiralni 
čas. Ob oddaji odpadkov vas prosimo, da predložite ose-
bni dokument in svojo položnico za obračun komunalnih 
storitev, s katero boste potrdili, da ste vključeni v sistem 
rednega odvoza odpadkov na območju Mestne občine 
Kranj.

Biološki odpadki ne sodijo v 
plastične vrečke

Pri odlaganju bioloških odpadkov v zabojnik za biolo-
ške odpadke moramo paziti, da jih nikoli ne odložimo 
v navadni plastični vrečki. S tem namreč onemogočimo 
nadaljnjo predelavo odpadkov. Uporabimo vrečke 

iz biološko razgradljivih materialov. Odpadke 
lahko odložimo tudi zavite v časopisni papir ali 
v papirnati vrečki.

Odsvetujemo neposredno odlaganje bioloških odpadkov 
v zabojnike za biološke odpadke. V času nizkih tempe-
ratur ti odpadki zmrznejo in se sprimejo z zabojnikom, 
kar posledično predstavlja velike težave pri praznjenju. 
V poletnih mesecih pa z neposrednim odlaganjem bio-
loških odpadkov bolj onesnažimo zabojnik in ustvarimo 
pogoje za pojav smradu in črvov.

Biorazgradljive vrečke lahko kupite tudi pri Komunali 
Kranj (paket 25 vrečk stane 2,04 EUR).

Za zmanjšanje onesnaže-
nja zabojnika za biološke 
odpadke nudimo bioraz-
gradljive vreče prostornine 
120 (primerne tako za 80- 
kot 120-litrske zabojnike) 
in 240 litrov.

Vreče niso namenjene 
odlaganju bioloških 
odpadkov poleg zabojni-
kov, pač pa zaščiti notra-
njosti zabojnika.

Znova tedenski odvoz bioloških odpadkov



14

Zanimivosti

Po dolgem času je bilo letos v Veliki dvo-
rani Doma krajanov na Primskovem Veliko 
otroško rajanje. »Želela sem, da bi lahko otro-
ške pustne šeme uganjale norčije na toplem, 
da bi metulji razprli krila in jih ne bi zmočil 
dež, da vile in princese ne bi skrivale svojih 
čudes pod kapami in bundami,« je povedala 

glavna organizatorka Andreja Stare iz stu-
dia Anima, ki je imela podporo za izvedbo 
pustovanja tudi v Krajevni skupnosti Prim-
skovo. K sodelovanju je povabila folkornike 
AFS Ozara. Še posebej si Staretova želi, da 
bi jim uspelo pustovanje prikazati v čim bolj 
etno luči, da bodo otroci izvedeli, kakšen je 

smisel tega običaja in kako daleč nazaj seže. 
Za otroški program je poskrbela Pika Noga-
vička, v katero je »skočila« prav akademska 
igralka Andreja Stare, nastopili so tudi Pikini 
prijatelji, naj maske so nagradili … Obisk je 
bil krasen in, kot je še dejala Pika Nogavička, 
se vidimo prihodnje leto! S. K.

Prisrčno Veliko otroško pustno rajanje

Fo
to

: T
in

a 
Do

kl

Obkrožite pravilen odgovor in nagradni 
kupon pošljite na naslov:
KS Primskovo, Jezerska cesta 41, 4000 
Kranj, s pripisom: za nagradni kotiček, 
ali ga oddate osebno v tajništvu KS 
v času uradnih ur ali izven uradnih ur 
oddate v nabiralnik (označen KS Prim-
skovo – Nagradni kotiček), takoj za vho-
dnimi vrati, levo.
Med vsemi prispelimi in oddanimi kuponi 
s pravilnim odgovorom, ki bodo prispeli 
do vključno 9. 5. 2014, bomo izžreba-
li 3 nagrajence. 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. oktobra 2014. 

Prikupne nagrade podarjajo spodaj 
navedeni donatorji:

1. nagrada: blago po izbiri v vrednosti 
do 20,00 EUR
Nagrado podarja: LES 3 PLUS, Jelen-
čeva 1, Kranj - Primskovo (bivši IBI), ki 
ponuja svetovanje in prodaja laminate, 
parkete, okna, vrata, zaključne letvice, 
PVC pode, kopalnice na ključ, pohiš-

tvo po meri – vse za vaš dom na enem 
mestu. Kontaktna št.: 040 418 251

2. nagrada: blago po izbiri v vrednosti 
do 15,00 EUR
Nagrado podarja: POLONA TIČAR, 
Jelenčeva 1, Kranj - Primskovo (bivši 
IBI), kjer dobite delovna oblačila, zaščit-
no opremo, posteljnino po meri …
Kontaktna št.: 041 369 145

3. nagrada:  2-krat burek po izbiri + 
2-krat polnjen rogljiček po izbiri 
Nagrado podarja: PEKARNA DIJANA, 

Cesta Staneta Žagarja 49, Kranj - Prim-
skovo, ki ponuja vedno sveže pekovske 
izdelke 24 ur na dan, vsak dan, tudi ob 
nedeljah in praznikih.
Kontaktna št.: 041 253 098

Izid žrebanja iz 4. številke glasila STIKI – 
December 2013:
Prejeli smo 22 pravilnih odgovorov. 
Izžrebani so bili:
Andrej Krajcar, Karim Rozman in Alenka 
Bogataj

Nagrajencem iskrene čestitke!
Pripravila: Alenka Slatenšek

NAGRADNI KOTIČEK
(Vabljeni k sodelovanju)

Nagradno vprašanje:

Naši predniki so bili tesno povezani z zemljo in dogajanjem na zemlji v 
različnih letnih časih, zato so imena mesecev poimenovali po dogajanjih 
na poljih in travnikih.
Kateri mesec so poimenovali MALI TRAVEN (trava je majhna)?

– MAREC
– APRIL
– SEPTEMBER

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

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

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



TOREK, 22. aprila, ob 19. uri: 
brezplačen tečaj za krajane, ki zajema:
- osnove varstva pred požarom in gašenje 
začetnih požarov z ročnimi gasilniki,
- osnove PRVE POMOČI in delo z defibrila-
torjem.

Dogodki v Domu krajanov Primskovo  
v aprilu in maju 2014

SREDA, 30. aprila, od 17. ure dalje  
Kresovanje  
pred Domom krajanov na travniku
(Kresovanje bo ob vsakem vremenu!)
Od 17. do 20. ure indijanska zabava za otroke
Od 20. ure dalje bo ples in zabava ob živi glasbi.  
Za hrano in pijačo bo poskrbljeno!

ČETRTEK, 15. maja, ob 18. uri 
prireditev ob Svetovnem dnevu družine   
Gledališka predstava za vse generacije

Nerodna Avguština
v izvedbi Stena Vilarja in Andreje Stare
Nastopili bodo tudi učenci OŠ Simona Jenka Kranj, 
podružnica Primskovo.
Vstopnine NI!

ČETRTEK, 29. maja  
Krvodajalska akcija
Od 7. do 13. ure 

Pripravila: Alenka Slatenšek



vsak delavnik od 7. do 20. ure
sobota od 7. do 15. ure

CVETLIČARNI V KVC SLOGA KRANJ IN NAKLO
Vam nudita:
Rezano cvetje    Darilni program    
Lončnice    Poročno floristiko    
Žalno floristiko    Zavitke sveč

Okrasne grmovnice     Sadno drevje
Jagodičevje     Sadike trajnic, enoletnic,
balkonskega cvetja in zelenjave  
   Gnojila, zemlja za sajenje

Svetovanje pri 
nacrtovanju vrtov

V Slogini spajzi 
pa dobite vse domače sestavine 
za peko velikonočnih dobrot

Kolektiv Sloge vam zeli 
prijetne Velikonocne praznike

V Slogi vas nagradimo 
za vsak nakup 
z gotovino nad 29,99 EUR


