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Mešanemu pevskemu zboru Musica viva Kranj
Primskovo iskreno čestitamo ob sedemdesetletnici
ustvarjanja in želimo, da bi nas s svojim petjem
razveseljeval še mnoga leta.
Svet Krajevne skupnosti Primskovo
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Spoštovani krajani in volivci!
IGNAC VIDMAR, PREDSEDNIK SVETA KRAJEVNE
SKUPNOSTI PRIMSKOVO
Moje poslanstvo v svetu KS Primskovo se je začelo leta 2010,
mesto predsednika sveta pa sem prevzel spomladi leta 2011.
Svet krajevne skupnosti vidim kot telo, ki pomaga krajanom
in deluje v dobro kraja in občine. In če že, potem delajmo v
dobrobit kraja, sem rekel, ko so me predlagali za predsednika
v prejšnjem mandatu.
Dela v svetu KS je veliko in je prostovoljno in odgovorno. Malokdo ve za nesoglasja in spore med KS in solastniki doma. To
se mi zdi največji doprinos kraju, ki mi je uspel, in dobiti zeleno luč za obnovo strehe, ki je že na vseh koncih opozarjala na
menjavo. Tako je, konec leta 2011 smo zamenjali dotrajano
strešno kritino. V podstrešnih zapuščenih prostorih je lastnik
pričel s čiščenjem in urejanjem prostorov, ki so v preteklosti
kazili notranjost Doma krajanov.
Naslednje leto smo se lotili stopnišča. Vse nadometne inštalacije smo vgradili v steno, steno armirali, prebelili in zamenjali
svetila, ki se sedaj prižigajo avtomatsko. Zamenjali smo vrata v
dvorano in na vhodu stopnišča. Uredili smo, da se vrata Doma
krajanov zaradi večje varnosti zaklepajo avtomatsko. Tudi po
drugih hodnikih in prostorih doma smo vgradili avtomatske
luči, saj so večkrat ostale prižgane brez potrebe.
V kletnem prostoru smo pridobili investitorja, ki je zapuščeno
kurilnico uredil v lep in uporaben prostor.
Vzporedno so potekala dela na terenu. Postavitev ogledal, javne razsvetljave. Reševali so se spori med sosedi zaradi nepostriženih živih meja, vejevja, ki sega predaleč in zakriva poglede
in je moteče. Tu je še civilna iniciativa, s katero smo se borili
za severno obvoznico. Seveda moram omeniti delo hišnika, ki
ni lahko in ga malokdo vidi v celoti. Hišnik je pomemben del
tekočega delovanja Doma krajanov. Njegovo delo je obširno
in obvezujoče. Pripraviti in pospraviti dvorano ob prireditvah,
skrb za ogrevanje prostorov, ki so v času kurilne sezone najeti

in potrebni ogrevanja, košnja trave v okolici doma in nasploh
urejenost okolice. Tudi brez tajnice ne gre. Ona je prvi kontakt
krajanov s svetom KS. Oba vestno in marljivo opravljata svoje
zadolžitve, za kar sem jima tudi hvaležen.
Izdelali smo idejni načrt, s katerim bi dvorano obnovili in ji
dali status koncertne dvorane, dogradili še nekaj prostorov,
uredili parkirna mesta v okolici doma. S tako ureditvijo bi pridobili spremljevalne prostore in dom bi zaživel s kulturnimi
prireditvami in dogodki, ki jih tudi sicer ne manjka. Uredili
bi park na travniku za domom. Investitor namreč ni pridobil dovoljenja za pozidavo tega travnika, saj je občina travnik
umestila v zeleno območje.
Še veliko je postorjenega drobnega dela, ki se ga ne da opisati.
Vse za skupno dobro in napredek krajevne skupnosti same.
To, česar me pa obtožuje svetnik KS Primskovo, pa je izbilo
sodu dno. Res je, da sem v preteklosti namestil klimatske naprave v različnih prostorih Doma krajanov Primskovo. A poudariti moram, da so bile za vsa dela pridobljene tudi ponudbe
drugih monterjev, a nihče ni klime zmontiral z montažnim
materialom za en evro in s tem prihranil oziroma prispeval
v proračun KS vsaj 250 evrov. Jaz sem to storil. Namestil sem
klimatsko napravo, za montažo z montažnim materialom pa
zaračunal zgolj en evro.
Zaradi poslovanja mojega podjetja s krajevno skupnostjo me
je obravnavalo Častno razsodišče MO Kranj – ki ni prepoznalo koruptivnosti. Tudi kriminalisti in sodišče niso ugotovili
koruptivnosti.
S preostalimi svetniki smo se že veselili konca te gonje proti
meni, pa je prišla še pošta iz Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Tudi njim smo poslali obširno in natančno obrazložitev in dokumentacijo o poslovanju mojega podjetja s KS
Primskovo.
Zavedam se, da je branje takega gradiva težko in utrujajoče,
vendar menim, da je prav slišati obe strani.
Naj povzamem: delal sem za dobrobit skupnosti in kraja!

Prejeli smo

Prehod za pešce
K pisanju članka me je spodbudil predsednik Krajevne skupnosti v svojih pogovorno-aktualnih temah v KS, kjer reče:
»Trudimo se čim bolj ugoditi krajanom«.
Sem starejša krajanka, ki na poti proti
centru Mercator pogrešam pločnik in
prehod za pešce. Na poti po Šucevi ulici
se pločnik konča na koncu Uletove hiše.

Ko so pred letom asfaltirali pločnik od
Ulice M. Vadnova mimo trgovine Eurospin, sem čakala, da bo čez kako leto
narejen in asfaltiran tudi pločnik od Uletove hiše do Ulice M. Vadnova, hkrati pa
bo narisan tudi prehod za pešce čez Ulico
M. Vadnova. Žal se to po dveh letih še ni
zgodilo, le vozniki avtomobilov me pri
prečkanju ceste opozarjajo, naj hodim
čez prehod za pešce, ki pa ga za pešce s

Primskovega ni, jaz pa moram na drugo
stran in po blatni stezi do Uletove hiše,
kjer se pločnik spet začne.
V preteklih letih, ko sem bila tudi jaz še
voznica, tega nisem občutila in opazila.
Vendar, vsi se staramo, če hočemo ali ne,
in se počutimo ogroženi, če želimo priti
peš na drugo stran zelo prometne ceste.
Hvala za razumevanje.
Štefka Kovač
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Pojasnilo članov sveta KS Primskovo
To je dopis članov sveta Krajevne skupnosti Primskovo, poslan na naslov Komisije
za preprečevanje korupcije (KPK) 20. junija 2016 na zahtevo KPK.
Spoštovani!
Moramo vam povedati, da se predsednik sveta g. Ignac Vidmar in svetniki KS
Primskovo (razen g. Matevža Ribnikarja)
od svoje izvolitve oktobra 2014 trudimo
delati po svojih najboljših močeh, znanju in s poštenostjo – kljub dejstvu, da
svetnik g. Jure Košnik ne prihaja na seje
sveta že več kot eno leto. Svet KS Primskovo z mnogo več truda predsednika
in ostalih svetnikov (razen g. Matevža
Ribnikarja in g. Jureta Košnika) nekako
uspeva KS Primskovo voditi k napredku,
krajanom prisluhniti ob njihovih težavah, jim pomagati in zagotoviti informiranost ter raznovrstno kulturno življenje ter različne aktivnosti.
Svetnik g. Matevž Ribnikar že zelo dolgo
ni aktiven ne na sejah sveta KS ne na
katerem koli področju v KS. Vse sprejete zadolžitve je naknadno zavrnil ali pa
se sploh ni ukvarjal z njimi. Do pomladi 2015 je za sklepe vsaj glasoval pozitivno, sedaj se pa skoraj vedno vzdrži
in naknadno vse komentira negativno.
Na sejah nima pripomb, potem nas pa s
pomočjo nekaj ljudi in medija Kranjska
trma neokusno kritizira, laže in žali.
Z največjo vnemo se je lotil »poštenosti«
predsednika sveta g. Ignaca Vidmarja
in njegove »koruptivnosti«, enako pa
tudi vseh nas svetnikov. Pri potrjevanju

vseh sklepov o investicijah je bil prisoten tudi g. Matevž Ribnikar. Tako za
izdelavo predelne stene kot za nabavo
klima naprave v kuhinji prizidka. Res
je, da smo sklep o nakupu klime pozabili napisati v zapisnik, vendar pa z vso
odgovornostjo trdimo, da smo svetniki
soglasno izbrali podjetje Ledo servis kot
dobavitelja za klimo, saj je bil vedno
najugodnejši med ponudniki. Predsednik sveta g. Ignac Vidmar pa se je pri
odločanju vedno izločil. Za Ledo servis je
bil takrat tudi g. Matevž Ribnikar (kljub
zdajšnjim drugačnim trditvam), saj
smo vsi hoteli delati najbolje in najceneje za KS Primskovo. Na enak način,
iz enakega razloga smo od Ledo servisa
nabavljali tudi toaletne potrebščine in
čistila za čiščenje doma KS. Zaradi nasprotja interesov smo vse posle z Ledo
servisom prekinili, sedaj pa kupujemo
potrebščine in čistila veliko dražje.
Zavrnitev obtožnice s strani tožilstva ter
mnenje častnega razsodišča nam samo
potrjujeta, da nismo namerno delali ničesar kaznivega, saj je bilo vse narejeno
samo zaradi manjših izdatkov v KS. Vsi
smo šli na volitve z voljo delati zastonj in
samo dobro za krajane, nismo pa vešči
pravnih znanj. Ker zaradi korupcijskih
tveganj takšno poslovanje ni dovoljeno,
poslov z Ledo servisom ne bomo več imeli.

To je za KS velika materialna škoda.
Zadoščeno pa bo pravnim normam in
nekaterim ljudem, ki jim ni cilj napredek in čim ceneje ter pošteno poslovanje KS, ampak rušenje dobrega timskega
dela in zdravljenje njihovih kompleksov.
Vsi podpisani svetniki in bivša podpredsednica ga. Silva Bizjak se sprašujemo,
kakšni stroški nastajajo s tem neupravičenim šikaniranjem (porabljeni čas policije, sodišča, komisij na občini in izgubljenim časom na sejah KS Primskovo).
Sprašujemo se tudi, zakaj g. Matevž Ribnikar želi onemogočiti svet KS Primskovo in vse člane? Za vsem tem bi lahko
bili kaki drugi nameni ali pa je to zgolj
nagajanje posameznika, saj so podobne
probleme imeli tudi v Prostovoljnem
gasilskem društvu Primskovo.
Prav zaradi tega šikaniranja g. Matevža Ribnikarja je podpredsednica sveta
KS Primskovo odstopila, kar je izrecno
poudarila na sestanku pri županu MOK
g. Boštjanu Trilarju.
Na koncu bi želeli še posebej poudariti,
da vsi podpisani svetniki KS Primskovo
v celoti podpiramo predsednika sveta
KS Primskovo, g. Ignaca Vidmarja.
Člani sveta KS Primskovo: Janez
Bešter, Zvonka Puhar, Andreja Stare,
Silva Bizjak, bivša podpredsednica in
svetnica KS Primskovo

Krvodajalska akcija na Primskovem
KO RK PRIMSKOVO
Terenske krvodajalske akcije v Domu krajanov Primskovo se je v
torek, 21. junija, udeležilo 158 krvodajalk in krvodajalcev. Med njimi so bili tudi trije člani sveta KS Primskovo, predsednik Ignac Vidmar, podpredsednik Janez Bešter in članica Andreja Stare. Krajevni
odbor Rdečega križa (KO RK) Primskovo se vsem, ki ste darovali
svojo kri ter s tem človekoljubnim dejanjem pomagali neznanemu
človeku vrniti zdravje ali celo življenje, iskreno zahvaljuje, v upanju in pričakovanju, da se ponovno srečamo na prihodnjih krvodajalskih akcijah, lahko tudi na drugih mestih. KO RK Primskovo se
zahvaljuje tudi Krajevni skupnosti Primskovo, da je izvedbo terenske akcije omogočila v Domu krajanov Primskovo. Terenska akcija
je potekala v veliki dvorani in prostorih prizidka izredno tekoče,
prostore in organizacijo pa so pohvalili tudi prisotni delavci Zavoda RS za transfuzijsko medicino iz Ljubljane, katerega osnovna
naloga je oskrba bolnikov z ustrezno, kakovostno in varno krvjo ter
krvnimi pripravki.

Terenske krvodajalske akcije v Domu krajanov Primskovo se je
udeležil tui podpredsednik sveta KS Primskovo Janez Bešter.
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Družine za otroško igro
V Krajevni skupnosti Primskovo organiziramo kar nekaj prireditev, ki naj bi –
in tudi že so – postale tradicionalne. Ena izmed takšnih je tudi Dan družine
ob svetovnem dnevu družine. Namen je povezati in predstaviti družine naše
skupnosti na kulturno-družabni prireditvi.
ANDREJA STARE,
SVET KS PRIMSKOVO – KULTURA
Tokrat smo se močno povezali s starši,
učitelji in otroki Osnovne šole Simona
Jenka – podružnice Primskovo in prisluhnili akciji ob zbiranju sredstev za
nova otroška igrala na šolskem igrišču. Kot smo pisali že v prejšnji številki, so sedanja igrala dotrajana in zato
že nevarna ter ne ustrezajo varnostnim
zahtevam.
V Domu krajanov smo 13. maja izvedli
kulturno prireditev in jo poimenovali
Družine za otroško igro. Na odru so s
kulturnim programom nastopili prav
vsi razredi šole. Bili so Kekci, Pike Nogavičke, prepevali so o sreči in pokazali,
kaj jim pomeni igrišče. Predstavil se
je tudi otroški pevski zbor OŠ Simona
Jenka, podružnice Primskovo pod vodstvom Nuše Juvan in potrdil svojo kvaliteto. Obiskali sta nas plesalki, sestri
Talija in Enja Kaličanin (plesna skupina MIG) in nas navdušili s plesno točko
Skrivnost iz skrinje ter igralci igralske
šole POTica. Posvetili smo se tradiciji
in med nastopajoče povabili AFS Ozara
Kranj in mlade folkloriste z matične
šole – Pastirčke.
Po uradnem delu v dvorani Doma krajanov Primskovo smo nameravali izvesti
tudi prvi Otroški slikarski ex tempore
na igrišču, pa nam jo je zagodlo vreme. Otroci so kljub temu risali na temo
otroške igre – kasneje pri pouku. Nasta-

Starši so donirali prostovoljne prispevke za nova igrala na šolskem dvorišču.
la slikarska dela je pregledal akademski slikar Zmago Puhar in naredil izbor
najboljših, ki jih bodo podarili donatorjem in sponzorjem akcije.
Na prireditvi, ki sem jo oblikovala in
povezovala kar sama, sem tudi zapela
in tako pokazala krajanom KS Primskovo, da podpiram akcijo, kljub temu da
moji otroci ne obiskujejo šole na Primskovem. Želim biti zgled in krajanom
ter podjetnikom povedati, naj podprejo
akcijo, ki je plod samoiniciative staršev,
saj bodo nova igrala na igrišču dostopna prav vsem, ne le šolskim otrokom.

Foklorna skupina Pastirček iz OŠ Simona Jenka Kranj, ki deluje pod vodstvom Mateje Urbiha.

Tako sta akcijo po svojih močeh med
drugimi podprla tudi KS Primskovo in
gledališče Studio Anima.
Dvorana je bila nabito polna, imeli smo
se res lepo in bili zadovoljni z višino zbranih sredstev. Starše in krajane pa pozivam, naj še naprej obiskujejo prireditve v
Domu krajanov in se na njih družijo, saj
prav druženje v živo premakne marsikatero mejo in reši marsikateri problem.
Iskrena hvala staršem, otrokom in
vsem učiteljicam OŠ Simona Jenka,
podružnice Primskovo ter drugim sodelujočim.
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Ta veseli dan – juhuhu, počitnice so tu
Že tako prijetno druženje na dvorišču Podružnične šole Primskovo sta še polepšali
donacija in informacija, da projekt obnove šolskih igral lepo teče.
MOJCA BERTONCELJ,
VODJA PODRUŽNIČNE ŠOLE PRIMSKOVO
V četrtek, 16. junija, smo imeli na Podružnični šoli Primskovo prireditev Ta
veseli dan – juhuhu, počitnice so tu.
Na igrišču smo imeli prijetno druženje z otroki in njihovimi starši. Glavno
besedo je imela direktorica gorenjske
poslovalnice zavarovalnice Triglav, ki
nas je razveselila z donacijo v višini

Predstavniki razredov z Mojco Bertoncelj in Janko Planinc, direktorico kranjske območne
enote Zavarovalnice Triglav / Foto: Suzana P. Kovačič
pa bomo postavili nov tobogan, plezalo,
gugalnico, šotor, žičnico, peskovnik …
Jeseni, ko se bodo naši učenci vrnili v
šolske klopi, jih bo pričakala nova podoba šolskega igrišča, ki je pomembna za
vsakodnevno brezskrbno otroško igro.

Druženje so popestrili nastopi mladih
talentov. / Foto: arhiv šole

donacije. Šola je pomagala s finančnim
prispevkom in danes imamo zbran
denar za začetek obnove.
Prenovili smo obstoječi igralni stolp,
sledi priprava terena (treba je poskrbeti
za varnostne podlage pod igrali), potem

4000 evrov za nova otroška igrala na
našem šolskem dvorišču. Ta krasna
zgodba se je začela jeseni, ko se je nekaj
staršev ponudilo, da bi sodelovali pri
iskanju rešitve za obnovo in prenovo
našega šolskega igrišča. Nastal je skupen projekt, ki je obrodil sadove. Prvega tisočaka smo zaslužili z zbiranjem
starega papirja, potem je sledila prireditev v maju, kjer so naslednji tisočak
zbrali s prostovoljnimi prispevki starši,
stari starši, vaščani, skratka vsi, ki so
obiskali prireditev. Med tem časom pa
smo oblikovali dokument, ki je vseboval
razlago projekta in prošnjo za doniranje
sredstev pri nakupu novih igral. Starši
so se s tem pismom obrnili na lokalno
skupnost in poprosili za pomoč vsa bližnja podjetja, družbe in številne obrtnike. Najlepša hvala vsem za podarjene

Mize so se šibile od sladkih dobrot. /Foto: arhiv šole
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Vse najlepše rožice ...
... ali praznovanje sedemdesetletnice MePZ Musica viva Kranj Primskovo

TANJA JAMNIK, PREDSEDNICA MUSICE VIVE KRANJ PRIMSKOVO
FOTO: MATEJA JENČIČ
Leto 2016 je za naš pevski zbor zelo intenzivno, zanimivo,
posebno, napeto vse do poletja in še naprej. Tako je bil tudi
naš jubilejni koncert v petek, 20. maja 2016, v dvorani na
Primskovem zares nekaj posebnega. Že samo vabilo na jubilejni koncert je bilo tokrat malo drugačno. Zamislili smo si
posebno oglasno desko in jo obesili visoko na mlaj, da se
je videla daleč naokrog. Pri tem so nam prijazno priskočili
na pomoč gospod Tonček Ovsenik, ki nam je mlaj podaril
in dostavil pred Kulturni dom Primskovo, gasilsko društvo
Primskovo in njegovi člani, ki so nam mlaj strokovno postavili, ter predsednik KS Primskovo gospod Nace Vidmar, ki
nam je postavitev mlaja odobril in nam pri tem tudi pomagal. Naredili smo eno prijetno popoldne, kjer smo ob postavitvi mlaja tudi zapeli, se družili s krajani Primskovega in
mlaj s transparentom na vrhu je tako že en teden vnaprej
vabil na našo prireditev. Prav tako smo na koncert povabili s
člankom v Gorenjskem glasu in s kratkim predstavitvenim
intervjujem na Radiu Kranj.
Pred koncertom smo imeli še nekaj drugih aktivnosti. Ker
je naš jubilejni koncert sovpadal z zaključkom Tedna ljubiteljske kulture, smo nastopili tudi na kratkem predstavitvenem koncertu v Kranj na trgu pri vodnjaku, uredili in
obiskali smo grob ustanoviteljice zbora Julke Mandeljc na
kranjskem pokopališču, nekaj pevk pa je obiskalo tudi grob
dirigenta Janeza Močnika v Cerkljah.
Na sam večer slavnostnega koncerta smo pred dvorano v
posodi zakurili ogenj in tako tudi vizualno dali vedeti, da se
na Primskovem nekaj dogaja. V avli pred dvorano so naše
pevke Vlasta Čeh, Marička Rakovec, Meta Vene in Mateja

Jenčič postavile razstavo koncertnih listov zadnjih deset
let ter nekaj naših neformalnih fotografij, ki pa so najbolje
predstavile vzdušje v pevskem zboru Musica viva, saj nas ne
druži samo prepevanje, pač pa smo pevke in pevci prijatelji
tudi izven pevske sobe in se tudi v prostem času radi družimo in jo skupaj mahnemo na kakšen lep izlet. Na začetku
koncerta smo zavrteli kratek predstavitveni film, sestavljen
iz odlomkov naših nastopov v zadnjih letih, ki ga je ustvarila naša sopranistka Tjaša Rezar, med koncertom pa smo
predvajali tudi slike iz dolge, 70-letne zgodovine zbora, ki
jih je zbrala Milica Žagar, obdelala in za predvajanje pripravila pa sta jih Borut Rojc in Igor Šilar. Predstavili smo
se tudi z zelo lepim, malce razširjenim koncertnim listom,
avtorica katerega je Mateja Jenčič, natisnili pa so nam ga v
Tiskarni in knjigoveznici v Radovljici. V koncertnem listu so
poleg programa koncerta ter tudi krajših predstavitev zbora in našega sedanjega dirigenta Aleša Gorjanca tudi kratke
misli pevk in pevcev in nove fotografije, ki smo jih posneli
letos spomladi na Brdu pri Kranju. S slikovnim gradivom je
v njem predstavljenih tudi vseh deset dirigentk in dirigentov, ki so v obdobju 70 let vodili pevski zbor – vse od gospe
Julke Mandeljc, ki je 1. januarja 1946 takrat še v okviru KUD
Primskovo zbor ustanovila, pa prek Janeza Močnika, Nade
Kos, Petra Škrjanca, Tomaža Kukoviča, Damijane Božič Močnik, Simone Košak, Nane Weber, Ane Erman do aktualnega
dirigenta Aleša Gorjanca, ki naš zbor zelo uspešno vodi zadnjih šest sezon.
Za program smo izbrali pesmi, ki smo jih najraje peli v zadnjih desetih letih in so nas spominjale na kakšne posebne
dogodke, ter jih nadgradili z nekaj novimi, svežimi pesmimi.
Scenarij za koncert je pripravila Meti Herman, ki že vrsto let
vedno poskrbi, da je naš koncert poleg lepe pesmi tudi poln
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lepe, izbrane besede in zanimivih, iskrivih misli. Koncert je Meti skupaj z Vilmo Kumše tudi povezovala. Začeli smo
s štajersko ljudsko pesmijo Vse najlepše
rožice, ki je tudi simbolično dala naslov našemu jubilejnemu koncertu, saj
so bile izbrane pesmi nekako vse najlepše in najljubše pesmi našega zbora.
Nadaljevali smo s priredbami ljudskih
pesmi – Venci vejli, Kantaj Nineta, Igraj
kolce in predstavili naš letošnji tekmovalni program s pesmimi Pesem, Die
Nachtigal, Bogoroditse Djevo, Psallite
deo nostro in laetitia. V odmoru smo se
iz črnih oblek, ki so bile naša uradna
»uniforma« zadnjih deset let, preoblekli v nove kroje in tako tudi simbolično nakazali novo obdobje zbora. Pred
začetkom drugega dela je naš pevec
Arne Mavčič na klavir zaigral nekaj
skladb in nas tako popeljal v drugi del
koncerta, ki je bil zastavljen lahkotneje. S špansko pesmijo Te quiero smo se
spomnili gostovanja v Argentini, s pesmijo Shenandoah potovanja zbora po
Združenih državah Amerike in s pesmijo Rum dum dum dveh nepozabnih
gostovanj v Makedoniji. Nadaljevali
smo s še dvema duhovnima, My Lord,
What a Morning in Down by the Riverside, ter tremi sproščenimi pesmimi
You Raise me up, Vrtiljak in Slovenija,
od kod lepote tvoje? Na koncu seveda
še nekaj obveznih dodatkov, z odra pa
smo odšli ob prepevanju pesmi Čej so
tiste stezice, ki jo je z nami prepevala
vsa dvorana, saj je bilo v njej tudi veliko

naših nekdanjih pevk in pevcev, ki so
se nam pri petju s veseljem pridružili.
Ko že omenjam nekdanje pevke in pevce naj povem, da sta se nam sredi koncerta pridružili tudi sestri Plevelj, naši
nekdanji članici, ki se sedaj ukvarjata z
ljudskim petjem, in popestrili naš koncert z eno od pesmi, ki jih imata v svojem programu.
Do zadnjega kotička polna dvorana
nam je dala krila, voljo in obljubo, da s
petjem še dolgo ne bomo prenehali. In
računamo, da se bo tudi na naslednjem
letnem koncertu zbralo toliko poslušalcev.
Ker pa se želimo s svojim petjem predstaviti tudi izven domačega okoliša,
smo svoj letni koncert na predlog in v
organizaciji naše pevke Edite Mavčič
ponovili še v prekrasnem ambientu
gradu Tuštanj, ki stoji med Spodnjim in
Zgornjim Tuštanjem v občini Moravče.
Grad je bil dograjen konec 15. stoletja
in je vse od takrat stalno naseljen, ni
utrpel požiganja ali rušenja niti nacionalizacije države po drugi svetovni
vojni. Vse od leta 1873 je grad Tuštanj
v posesti družine Pirnat, ko se je tedanji grajski vrtnar Luka Pirnat poročil
z grajsko gospo Maksimiljano Scarija.
Danes je grad lepo obnovljen in vzdrževan, v njem se skozi vse leto odvijajo
grajske poroke ter razni koncert in prireditve. Mi smo se tu ponovno predstavili s svojim jubilejnim programom, za
kratek intermezzo pa so vskočili trije
člani družine Mavčič in nam polepšali

večer z igranjem dveh koroških pesmi
na violine.
Tako smo zaokrožili en del svojega
praznovanja in obeleževanja 70-letnice
organiziranega prepevanja na Primskovem. Upamo, da smo s svojim nastopanjem navdušili še kakšnega pevca ali
pevko, ki bi se nam v naslednji sezoni
želel pridružiti pri ustvarjanju in druženju. Vsi prav lepo povabljeni že 5.
septembra 2016 v našo sobo v stavbi KS
Primskovo, ko bomo nadaljevali s praznovanjem 70-letnice in s pripravami na
novo pevsko sezono.
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V Kranju bodo z julijem začele veljati nove cene
odvajanja in čiščenja odpadnih voda
Trenutne cene storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni
občini Kranj veljajo od leta 2009 in so oblikovane v skladu s takrat veljavnim Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Pravilnik je
nadomestila nova državna Uredba o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki prinaša spremembe pri obračunu omrežnine za uporabnike v
večstanovanjskih objektih in drugačna razmerja pri določitvi cen za
različne velikosti vodomerov.
Upoštevali smo spremembe nove zakonodaje, za Mestno občino
Kranj pripravili nove izračune ter jih v obliki elaboratov za oblikovanje cen predložili občini v potrditev. Pi novih izračunih smo upoštevali
tudi vrednost novo izgrajenega kanalizacijskega omrežja in nadgrajene Centralne čistilne naprave Kranj.
Nove cene storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda je Svet
Mestne občine Kranj potrdil na seji dne 22. junija 2016. Veljati bodo
začele s 1. julijem 2016, kar pomeni spremembe na položnicah, ki
jih boste občani prejeli v avgustu.

Po novem se bo vsakemu stanovanju v večstanovanjskih objektih obračunala omrežnina za vodomer premera DN 20, enako kot v
enostanovanjskih objektih z vgrajenim vodomerom DN 20. Trenutno
se obračun omrežnin med gospodinjstvi v eno- in večstanovanjskih
objektih v Mestni občini Kranj zelo razlikuje. Razlike so tudi med
posameznimi večstanovanjskimi objekti. V teh objektih se namreč
zaračunani znesek omrežnin, glede na dejansko velikost vodomera,
porazdeli sorazmerno na stanovanja. Pri enaki velikosti vodomera je
strošek omrežnine v objektu z več stanovanji na posamezno stanovanje nižji kot v objektu z manj stanovanji.
Za uporabnike v večstanovanjskih objektih se bo znesek na položnici povišal iz 22 na 33 EUR (znesek velja za oskrbo z vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode ob mesečni porabi 16 m³).
Za uporabnike v enostanovanjskih hišah z vodomerom DN 20 pa se
bo ob enaki porabi vode znesek položnic malenkostno znižal.
Cenik z novimi cenami bo s 1. 7. 2016 objavljen na naši spletni strani, www.komunala-kranj.si. S pomočjo interaktivnega izračuna si
boste lahko izračunali vaše mesečne izdatke tudi po spremembi cen.

Naše odpadne vode se čistijo na eni najsodobnejših naprav v Sloveniji.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Čisto je lepo.
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Župnija Kranj Primskovo v svetem letu usmiljenja
Od zlatega jubileja Župnije Kranj Primskovo smo letos vstopili v sveto leto usmiljenja,
ki ga je določil papež Frančišek.
ŽUPNIK FRANC GODEC
Poleg rednega pastoralnega dogajanja
je bilo do sedaj tudi več drugih dogodkov, ki dopolnjujejo kroniko župnije.
Razveseljivo je, da je v tem letu veliko
zlatih porok, ki so znamenje bogate
žetve zakonske in družinske zvestobe v
ljubezni.
Posebno duhovno dogajanje je bilo v
mesecu juniju. Pripravljali smo se na
praznovanje večnih zaobljub uršulinke
sestre Diane Novak, rojakinje iz Gorenj.
Pravo pričevanje mladostnega veselja
v redovniškem življenju je bila velika
udeležba sester uršulink iz vse Slovenije
in tujine. Pripravile so čudovito sodelovanje že pri tridnevnici in na nedeljo večnih zaobljub 12. junija popoldne.
Skupno druženje po slovesnosti na župnijskem dvorišču z glasbenim programom sester in ob pogostitvi je potekalo
ob prisrčnem prijateljskem vzdušju.
Kot v družini se tudi v župniji neprestano menjavajo veseli in žalostni dogodki, ki v luči vere osmišljajo naše bivanje. Prav na dan veselega praznovanja
večnih zaobljub sestre Diane je mirno
zaspal za ta svet dolgoletni ključar naše
župnijske cerkve Janko Rehberger s
Primskovega. Skoraj polovico stoletja je
opravljal to poslanstvo v župniji.
Ključar je najožji župnikov sodelavec v
župniji. Vsaka cerkev ima vsaj dva ključarja, župnijska lahko tudi več. Vsak ima
od škofa dekret za gospodarsko odgovornost v župniji. To nalogo je pokojni Janko
opravljal z velikim veseljem, odgovornostjo in požrtvovalnostjo. Doma na Primskovem, v Košnjekovi družini, je bil že od
otroštva tesno povezan s cerkvijo. Že kot
mlad fant je pritrkaval v zvoniku. Tudi
sicer je bil v kraju zelo poznan in cenjen
kot prodajalec v zadružni trgovini. Znal

Junija smo se pripravljali na praznovanje večnih zaobljub uršulinke sestre Diane Novak,
rojakinje iz Gorenj. Skupno druženje po slovesnosti na župnijskem dvorišču z glasbenim
programom sester in ob pogostitvi je potekalo ob prisrčnem prijateljskem vzdušju.
je strokovno svetovati in s šegavo prijaznostjo spraviti v dobro voljo vsakega
kupca. Letos 14. aprila ob svoji 90-letnici
je še prišel v cerkev, kjer je pri zahvalni sveti maši prepeval cerkveni zbor.
Župnik mu je v imenu župnije čestital in
se mu zahvalil za pokončno pričevanje
dobrega človeka, ponosnega Slovenca in
zvestega kristjana.
Tudi ob slovesu je bilo to troje ponovno
poudarjeno, kar je v tem zgodovinskem
trenutku našega naroda prava luč za
njegovo srečno prihodnost.
Počitniški čas vnaša tudi v življenje župnije drugačen utrip. Posebno dogajanje
bo mladinski oratorij, ki bo potekal od
nedelje, 21., do nedelje, 28. avgusta 2016.

Počitniški čas vnaša tudi v življenje župnije drugačen utrip.
Posebno dogajanje bo mladinski oratorij, ki bo potekal od 21. do
28. avgusta. Program za otroke, ki ga bodo vodili mladi animatorji,
bo potekal vsak dan od 9. do 16. ure. Namenjen je vsem otrokom s
Primskovega in od drugod od 5. do 14. leta starosti. Prijavnice so
na razpolago v cerkvi, župnišču in na spletni strani župnije.

Geslo letošnjega oratorija je Zdaj gre
zares! V vsebino oratorija bosta vključeni
dobrota in odločnost, kar ni nekaj nedosegljivega, temveč za vsakega izmed nas
nekaj mogočega in nujnega. Biti dober,
pomagati svojim bližnjim in izpolnjevati vsakodnevne dolžnosti zmore vsakdo.
Samo potruditi se je treba. Tako so zapisali naši mladi animatorji, ki bodo oratorij vodili.
Program za otroke bo potekal vsak dan
od 9. do 16. ure. Namenjen je vsem otrokom s Primskovega in od drugod od 5.
do 14. leta starosti. Prijavnice so na razpolago v cerkvi, župnišču in na spletni
strani župnije.
Velik dogodek v župniji pa bo ob velikem
šmarnu, ko bo v nedeljo na predvečer
praznika, 14. avgusta, ob 19.30 slovesna
maša s procesijo, ki jo bo vodil upokojeni ljubljanski nadškof msgr. Alojz Uran.
V ponedeljek, 15. avgusta, bodo praznične svete maše ob 7. in 9. uri ter ob 17. uri
z običajnim žegnanjskim srečanjem po
njej. Že sedaj lepo vabljeni!
Vsem želim lep čas počitnic in dopustov.
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»Ko je bog ta grešni svet ustvaril«
Ob jubilejnem koncertu ob 25-letnici delovanja pevske skupine Bodeče neže smo
zapele Joži Šmid, Jožica Debelak, Živa Murko, Zala Žibert, Barbara Kozjek, Metka
Herman, Anita Peteh in Mateja Urbiha.
MATEJA URBIHA, UMETNIŠKA VODJA
SKUPINE BODEČE NEŽE
Lahko bi rekli, da je stara ljudska
modrost, da je bog imel slab dan, ko je
ustvaril žensko. Najbrž bi mi marsikdo
pritrdil; morda celo kdo med prisotnimi. Kaj pa bi potem rekli šele za dan, ko
se je zbrala skupin žensk, ki so bile tako
prepričane v moč in ostrino svojih jezikov, da so si nadele ime Bodeče neže?
Da se je rodila pevska skupina, je bilo
potrebnih nekaj žensk s posluhom in
ljubeznijo do ljudskega izročila. Vse
ustanovne članice smo bile tako ali drugače že prej povezane z ljudsko umetnostjo in folklorno dejavnostjo.
Začelo se je februarja leta 1991, z nekaj
pesmimi, v domačem kabinetu pri Jožici,
ki je bila skupaj z Anito pobudnica rojstva
skupine. Mesec dni po ustanovitvi smo
že imele prvi nastop na letnem koncertu
AFS Ozara. Prve pesmi, ki smo jih prepevale, so bile balade in ljubezenske. V prvih
letih delovanja smo nastopale za potrebe
folklorne skupine, na srečanjih folklornih
in malih vokalnih skupin, na porokah in
drugih praznovanjih, popestrile smo različne kulturne dogodke. Ob peti obletnici

Vsakič, ko zapojemo, obudimo
tudi spomine na vse pevce, ki so
kadarkoli peli ljudsko pesem ter
na vse naše nastope: ko je
Aniti pod krilo priletela čebela,
ko je katera zgrešila intonacijo,
ko me je tik pred nastopom
pičila osa, ko smo pele visoko
noseče ali pa požirale solze na
porokah …
smo prvič pele v tujini, v društvu pa smo
dobile konkurenčno skupino – Kranjske
furmane. Z njimi smo spomladi leta 98.
posnele kaseto ljudskih pesmi in viž »So
pesmi okrogle«.
Maja leta 1997 smo imele prvi samostojni
koncert v cerkvi na Primskovem. Takrat
so se nam zapisale besede, ki veljajo za
naše delo še danes: Vse pesmi, ki jih pojemo, imajo eno skupno lastnost – prirasle
so nam k srcu. Morda je bil to vzrok, da
so nam podelili malo Prešernovo plaketo mestne občine Kranj za delovanje na
področju ohranjanja ljudske kulture.
Vztrajno smo prepevale na domačem
odru in v gosteh, saj nas je oder skupaj

s pesmijo očaral. Ker smo vse prihajale
iz pevskih družin, smo se poigravale z
napevi in glasovi. Včasih pa so se tudi
glasovi poigrali z nami.
V novem tisočletju smo se povezale s
klapo iz Kaštelov in skupaj smo preživeli nekaj lepih večerov ob morju in pod
gorami. Leta 2002 smo s samostojnim
koncertom obeležile svojo 10+1 obletnico, leta 2005 pa se prvič predstavile na
državnem srečanju ljudskih pevcev in
godcev. Dobile smo pogum, da smo spet
vstopile v studio. V dveh letih je nastala
zgoščenka z naslovom Ringa-raja, njen
izid pa smo pospremile s koncertom
naslovljenim »Ko babe skup stojijo«.
Jeseni leta 2012 sta se nam med drugimi
pridružili Barbara in Zala in pomladitev
je dobro dela vsem. Še Kranjski furmani
so poslej raje zapeli z nami in tako nam je
uspelo izpolniti željo – priredili smo skupni pevsko godčevski večer Prelepo petje
se glasi s preljubljene vasi.
In to petje kar ne potihne. Vsakič, ko
zapojemo, obudimo tudi spomine na
vse pevce, ki so kadarkoli peli ljudsko
pesem ter na vse naše nastope: ko je
Aniti pod krilo priletela čebela, ko je
katera zgrešila intonacijo, ko me je tik
pred nastopom pičila osa, ko smo pele
visoko noseče ali pa požirale solze na
porokah…

PREPEVANJE V SKUPINI NAS
OHRANJA MLADE

Jubilejni koncert je bil v soboto, 14. maja, v prijetnem okolju Galerije Ovsenik. Gost Bodečih
než (na sliki) je bil citrar Aleksander Primc. / Foto: Suzana P. Kovačič

V 25 letih smo poleg številnih nastopov
preživele skupaj okrog 900 vaj. Poleg prepevanja si na vajah privoščimo tudi klepet. Včasih o vsakdanjih stvareh, kot so
recepti, kremice, knjige in vrtnarjenje, pa
tudi o izkušnjah in življenjskih resnicah.
Tako se je med nami spletlo mnogo vezi;
tudi tistih subtilnih in nevidnih. Druga ob
drugi smo doživele rojstva, poroke, bolezni, uspehe in izgube. Četudi je vsaka med
nami kdaj potrebovala umik ali premor,
ni pesem v resnici nikoli zamrla. Naše
izročilo ima namreč pesem za vsako življenjsko prelomnico.
Prepevanje v skupini nas ohranja mlade. Na dokumentih se nekaterim že
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pojavljajo neke čudne številke, vendar
je v srcih in dušah še veliko energije
in sonca. Vsaka v svojem življenjskem
obdobju smo skupaj kot žensko pleme
pod rdečim šotorom.
Sodobno zgodovinopisje uči, da dogodki in usode iz družinske in narodove
preteklosti preko številnih generacij
vplivajo na nas in bodo vplivali na naše
zanamce. Če se ne soočimo s svojo preteklostjo, nismo zreli za življenje v sedanjosti in ne za ustvarjanje prihodnosti.
Ljudska pesem nam dovoli, da se soočamo s preteklostjo; tudi z usodo ženske v
patriarhalni evropski družbi, kjer je bila
ženska moč nekaj nesprejemljivega in
pogosto nezaželjenega.

Zlata plaketa za POTico in klovne

POVEZANI SMO, KADAR ČUTIMO
DRUG Z DRUGIM
V 25ih letih obstoja se je v skupini zamenjalo kar nekaj članic. Vsaka med njimi
je s svojim glasom in osebnostjo dodala
kamenčke v naš mozaik, zato se jim za
njihov doprinos k ustvarjanju zahvaljujemo.
Posebno mesto med neaktivnimi, za
kateri kar ne morem uporabiti besede
»bivši«, pa imata dve članici, ki sta bili
na jubilejni večer z nami. Prva je Tatjana, ki se je pred slabima dvema letoma
odselila z družino na Novo Zelandijo. Taja je ena od ustanovnih članic in
vesele smo, da so se planeti tako poravnali, da je bila z nami.
Z nami je bila tudi Nina, ki je bila nekoč
najmlajša Neža, zdaj pa je ta status izgubila. Zaradi selitve in skrbi za tri male
otroke je začasno neaktivna. Vendar
otroci rastejo … Anita ji je nekoč rekla, da
nas bo še prosila, če lahko pride nazaj.
Čeprav smo »bodečke« in včasih res špikamo, vendarle spričo življenjskih izkušenj čutimo spoštovanje in ponižnost
do vsega, kar je svet onkraj videnega in
slišanega. Lahko to imenujemo vesolje,
stvarnik, čuječnost, enost ali kakorkoli
drugače. V ljudskem izročilu so z duhovnim svetom ljudi povezovale nabožne
pesmi, zato tudi naš jubilejni večer ne
more miniti brez njih.
Če verjamemo, da nam povezanost
omogočajo mobilni telefoni, se motimo
in smo zastrupljeni s potrošništvom.
Prenos informacij ni povezanost. Povezani smo, kadar čutimo drug z drugim.
Zato Bodeče neže lahko rečemo, da smo
povezane med seboj. Lahko rečemo, da
nas pesem povezuje z ljudmi sedanjosti,
preteklosti in prihodnosti.

Prizor iz nagrajene predstave Prihajajo klovni / Foto: Matej Maček
ZVONKA PUHAR
Igralska šola POTica, ki pod vodstvom akademske igralke Andreje Stare na Primskovem deluje že tretje leto, je bila deležna najvišjega priznanja na zaključnem državnem
srečanju Lutkovnih in otroških gledaliških skupin Slovenije 2016, in sicer v kategoriji
otroških gledaliških skupin. Državno srečanje je potekalo od 7. do 9. junija v Medvodah v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenije, kamor se je POTica
uvrstila po predhodnem sodelovanju na območnem in regijskem (Kekčevem) srečanju.
Uspeh je velik, saj je bilo na državno srečanje izbranih le 13 od 247 prijavljenih predstav, nagrajena predstava pa je bila deležna ene najboljših kritik srečanja. Zlato plaketo je prejela otroška skupina, ki igralsko šolo obiskuje že drugo oziroma tretje leto.
Nagrajena predstava Prihajajo klovni je igralska študija govorice telesa, neverbalnega
gledališča, zapakirana v preprosto zgodbo o prijateljstvu in sodelovanju v igralski skupini. Prav zaradi univerzalnega sporočila je predstava zanimiva tako otrokom kot odraslim. Pod režijo se je podpisala Andreja Stare s skupino. Igralska šola POTica pa ima
letos tudi začetno skupino otrok, ki so se prav tako uspešno predstavili na zaključku
šolskega leta 21. junija v veliki dvorani Doma krajanov Primskovo. Kot uvodna predstava Klovnom so svojo prvo igralsko izkušnjo razvijali s pomočjo pravljice o Debeli repi,
se borili s tremo, jo premagali in bili odlični.

Skupinska fotografija po zaključnem nastopu udeležencev igralske šole POTica skupaj
z Andrejo Stare v veliki dvorani Doma krajanov Primskovo / Foto: Matic Zorman
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Najprej skakalec, potem nogometaš
Janez Zelnik s Primskovega je bil perspektivni smučarski skakalec, član mladinske in
članske reprezentance. Po poškodbi na Bloudkovi velikanki je postavil skakalne smuči
v kot. Nadaljeval je s prav tako svojo veliko ljubeznijo, nogometom. Poškodba mu je še
enkrat prekrižala aktivno igro, vendar je športu ostal predan do danes.
SUZANA P. KOVAČIČ
»Po duši in po naravi sem športnik.«
To Janez Zelnik najprej pove. Po rodu je
Nakljanec, na Primskovem živi od leta
1980, kjer si je ustvaril družino. »Prvi
skok sem opravil kot četrtošolec. Bilo
je v domači vasi, v Naklem, petindvajsetmetrsko skakalnico sem imel 'čez
cesto'. Danes te skakalnice ni več, lahko vam povem, da je bil njen iztek tudi
na bivše nogometno igrišče (nekdanja
Diskontna trgovina Živil). Ne spomnim se, zakaj so me osvojili ravno skoki, morda je bil dovolj samo radoveden
pogled z domačega okna na skakalnico,
nihče v moji družini pa ni smučal, ne
skakal. V moji mladosti smo imeli meddruštvena tekmovanja, nakelsko društvo se je imenovalo Partizan. Hitro so
me opazili pri Triglavu in me povabili
v njihov skakalni klub. Imel sem dolge dolžine skokov, in to z navadnimi,
lesenimi smučmi brez mase, čisto preprostimi. S takimi, kot so zdaj v muzeju. Z navadnim Trenta okovjem pa brez
čelade. Pancarji so bili pa samo eni in
ti so morali zdržati na smučeh in peš

Janez Zelnik / Foto: Suzana P. Kovačič

poti v hribe,« se še živo spominja Janez
Zelnik, ki je zavzeto treniral skoke, ko
mu je le čas dopuščal, pa tudi nogomet.
»Tudi z nogometom sem začel pri klubu
v Naklem, po selitvi na Primskovo sem
postal član njihovega kluba, vmes sem
bil leto dni triglavan. Če že nisem mogel
trenirati nogometa v polni meri, skoki
so bili le na prvem mestu, sem se udeležil vsaj nogometnih tekem; bili smo res
dobra druščina in veliko mi je pomenilo, da sem lahko prispeval k ekipi.«
Član mladinske skakalne reprezentance
Jugoslavije je bil štiri leta, potem je bil
leta 1977 eno leto član A-reprezentance
Jugoslavije. Takrat je bil trener Andrej
Tomin, v A-ekipi so bili tudi Bogdan Norčič, Jože Demšar, Janez Demšar ... »Pripravljali smo se na planiško še staro Bloudkovo velikanko. Meseca marca je bilo.
Zgodilo se je, da sem si na treningu že
drugič poškodoval koleno, ob izteku sem
pretrgal kolenske vezi. Razočaranje, ker
sem si s tem zapravil tekmo, je bilo tako
veliko, da sem skakalne smuči postavil
v kot. Kar nehal sem skakati.« Sledil je
vojaški rok, ki bi mu sicer omogočal nastope na tekmah, treningov pa ne. Tako

je čisto zares dal slovo skokom in se po
odsluženi vojaščini posvetil nogometu.
»Kondicije sem imel 'na zalogi' za leto
dni vnaprej. 1979 so me opazili pri Nogometnem klubu Triglav, zaigral sem za
njihovo prvo ekipo. Leta 1980, ko sem se
že preselil na Primskovo, sem si poškodoval še roko, ostal sem brez prstov na
desni roki. Sledila je dolgotrajna rehabilitacija, nekaj časa sem igral s povezano
roko. Odločil sem se za prestop iz Triglava na Primskovo in za primskovško
člansko ekipo kluba, ki ga danes ni več,
igral do leta 1990,« je povzel Zelnik.

SODELOVATI ZAČEL KOT TRENER
Ne glede na to, da je dal slovo skokom,
je Janez Zelnik ostal član Smučarskega
kluba Triglav, pri katerem delujeta skakalna sekcija in nordijska kombinacija.
V letih od 1980 do 1987 je bil sicer njihov
član bolj 'na papirju', toliko let je namreč
potreboval, da je prebolel poškodbo roke.
»Leta 1987, leto dni pred olimpijado,
sem se vrnil. In ko smo leta 1988 osvojili medaljo, je trend skokov spet naraščal. Prosili so me, ali bi lahko priskočil
na pomoč, pa saj sem komaj že čakal
na to ... Postal sem amaterski trener
pri Triglavu, treniral sem mladince in
pa tiste člane, ki še niso bili udeleženi v
reprezentančnih sekcijah. Seveda toliko
trenerjev, kot jih imamo danes, v tistih
letih ni bilo.« Aktivno je deloval kot trener do leta 1998, in to ob redni službi (to
so bila leta, ko je v službi še lahko dobil
neplačani dopust). Pomagal je voditi tudi
B-reprezentanco Slovenije. »Leta 1996 je
postal znan Primož Peterka in tisto leto
je živel pri meni doma. Zelo veliko treningov je imel, oče ga je moral voziti
iz Moravč pa smo se dogovorili, da naj
prespi kar na Primskovem. Po letu dni
bivanja pri nas je spoznal Renato, bodočo
soprogo, in se je odselil (smeh) ...«
V službi z leti ni bilo več toliko posluha za neplačani dopust, vse več je dajal
'svojega' dopusta in tako naprej ni šlo
več. S trenerstvom je prenehal in se
več začel posvečati funkcijam v Uprav-
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nem odboru Smučarskega kluba Triglav
Kranj. V zadnjem obdobju je predsednik
sodniške tekmovalne komisije pri tem
kranjskem klubu, pri Smučarski zvezi Slovenije je predsednik tekmovalne
komisije, kar se tiče skokov. »Dela je čez
glavo, vse delamo ljubiteljsko, prostovoljno. Ampak vse to mi je ostalo od mladosti in to negujem,« je dodal Zelnik.
Njegovo delo je bilo opaženo, prejel je
več priznanj: zlato plaketo SK Triglava
ob 70-letnici kluba leta 2015, zlato pri
znanje Smučarske zveze Slovenije leta
2011 in veliko športno plaketo mesta
Kranja leta 2011.

SINOVA PO OČETOVIH STOPINJAH
Tako starejši sin Aljoša kot mlajši Matic
sta ubrala očetove stopinje. Alojša je bil
nordijski kombinatorec, član mladinske in članske reprezentance, imel pa je
smolo, tako kot oče, poškodbo kolena, in
je moral predčasno zaključiti s športno
kariero. Matic je bil skakalec, bil je večkratni državni mladinski prvak. Nikoli
mu ni bilo zadosti uspeha, želel je več in
še več, se spominja oče. In ko je že 'prehiteval' uspehe pri svoji starosti, se je prenasičil in prekinil s skakanjem. »Matic
je že pri svojih trinajstih letih skočil na
Bloudkovi velikanki. Ampak to je bilo vse
prehitro ... Trend gre zdaj v smeri, da pri
mladih skakalcih ni prehitrih prehodov
na največje skakalnice. Prehitro tudi
lahko pride do velike poškodbe s samo
eno majhno napako in je lahko konec
kariere. Pa še strah pride zraven ...«
In ja, Janez Zelnik si še vedno ogleda
praktično vse tekme. »Poskušam biti
veliko na domačih tekmah, sploh v zim-

Janez Zelnik s Petrom Prevcem na sprejemu našega najboljšega skakalca v Dolenji vasi
23. marca 2016 /osebni arhiv
skem delu, če mi le čas dopušča. Sem
aktiven sodnik na tekmah državnega
ranga, tudi delegat. Ne spomnim se, da
bi od leta 1970 dalje sploh izpustil ogled
novoletne turneje. Ogledam si svetovna
prvenstva, če so kje v bližini, pa seveda
polete v Planici. Spremljam tudi mlajše
generacije. Na nedavnem tednu skokov
v Kranju so nastopili ravno najmlajši.
Moram povedati, da imamo zdajle samo
v kranjskem klubu 90 članov, aktivnih
tekmovalcev do enajstega leta starosti. Število je v gromozanskem porastu,
odkar so takšni uspehi naših skakalcev.

Prej smo imeli po petnajst, dvajset najmlajših in že to je bil lep uspeh za najmlajše članstvo. Zdaj je že trenerjev in
opreme premalo za vse. Trenerji imajo
čez dan po več skupin, po več otrok hkrati ima isto klubsko opremo in gledamo
na to, da trenirajo v različnih terminih,
da si opremo lahko izmenjajo.«
Seveda Janez Zelnik še spremlja nogomet, tudi aktualno evropsko prvenstvo.
Zmagovalca sicer ne želi napovedati,
ker je nogometna igra nepredvidljiva,
njegov favorit pa so Nemci. Bomo videli
prav kmalu ...

Poletni nasvet iz lekarne Primskovo
Prijetne temperature nas vabijo v naravo, kjer pa so lahko tudi klopi. Zato vam svetujemo, da se, še posebej
v gozd, odpravite ustrezno oblečeni (dolge hlače, dolgi rokavi, oblačila svetlih barv) in uporabite primerne repelente. Po vrnitvi domov svetujemo natančen pregled telesa in lasišča. Za dodatna pojasnila in izdelke smo vam
v lekarni Primskovo vedno na voljo.
V lekarni Primskovo vam izdelamo osebno kartico zdravil, naročite se lahko na Pregled uporabe zdravil, kjer
razrešimo vaše dileme glede pravilnosti in ustreznosti jemanja zdravil.
Sporočamo vam, da bo lekarna Primskovo čez poletje odprta po rednem poslovnem času, v jeseni pa vas vabimo,
da nas poiščete na novi lokaciji čez cesto, v novi poslovni stavbi Hranilnice Lon.
Sodelavke lekarne Primskovo
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
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Šahisti smo aktivni
Šahovski klub Primskovo Kranj je odprt za vse ljubitelje te igre, zato želimo,
da bi se nam pri igranju pridružili vsi, ki radi igrate šah, ne glede na starost
in šahovsko znanje.
ANTON VESELIČ,
PREDSEDNIK ŠAHOVSKEGA KLUBA
PRIMSKOVO KRANJ
Čas hitro teče in Šahovski klub Primskovo
je vstopil že v 29. leto svojega delovanja na
Primskovem. Šahisti se redno dobivamo
in igramo šah v prostorih Doma krajanov
Primskovo (mala dvorana) ob sredah med
16. in 18. uro, druži in povezuje pa nas predvsem ljubezen do te kraljevske igre, pri
kateri je prav vsaka partija posebna zgodba. Merjenje za šahovnico je, poleg prikaza
šahovskega znanja, vedno tudi merjenje
dveh različnih človeških značajev, kar se
pogosto odraža tudi na šahovnici. Zato
partije, pa naj jih odigramo še tako veliko,
nikoli niso enake in še manj dolgočasne.
Šahovski klub je odprt za vse ljubitelje te
igre, zato želimo, da bi se nam pri igranju
pridružili vsi, ki radi igrate šah, ne glede na starost in šahovsko znanje. Torej,
vabljeni – veseli bomo vašega druženja z
nami.
Poleg igranja ob sredah pa vsak mesec
(razen julija in avgusta) organiziramo
tudi šahovski turnir. Vsako leto organiziramo serijo desetih turnirjev, od katerih
se osem najboljših rezultatov upošteva
za končno uvrstitev. Šahovske turnirje
igramo v mali dvorani Doma krajanov
Primskovo v prvem nadstropju vsak tretji četrtek v mesecu (decembra prvi in
tretji četrtek) z začetkom ob 17. uri. Turnirji so računalniško vodeni in se igrajo
po švicarskem sistemu, devet kol, igralni
čas pa je 10 minut na igralca.
V letošnjem letu smo tako odigrali že
šest turnirjev, trenutni vrstni red po
šestih turnirjih pa je naslednji:

Merjenje za šahovnico je, poleg prikaza šahovskega znanja, vedno tudi merjenje dveh
različnih človeških značajev, kar se pogosto odraža tudi na šahovnici. Zato partije, pa naj jih
odigramo še tako veliko, nikoli niso enake in še manj dolgočasne.
9. Logar, Metod

334,4

10. Zupan, Gorazd

333,1

11. Golja, Milan

330,9

12. Veselič, Anton

288,6

13. Piskar, Rihard

235,1

14. Rabič, Drago

194,5

15. Nuhanovič, Norija

186,8

16. Torkar, Franc

170,1

17. Zupan, Ksenija

147,7

18. Rant, Alojzij

134,2

19. Mitrovič, Vojko

120,8

20. Amidžič, Dušan

103,2

21. Keršič, Matej

95,3

22. Muri, Emil

92,0

591,1

23. Jusufi, Skender

90,6

2. Engelman, Tomaž

477,9

24. Torkar, Boris

85,9

3. Jeraj, Zlatko

419,3

25. Ivanovič, Uroš

64,4

4. Mrak, Matevž

414,0

26. Krivec, Anton

28,4

5. Medved, Alfonz

381,4

27. Smukavec, Janez

24,7

6. Juroš, Živko

379,5

7. Ristov, Tase

359,9

8. Gjini, Peter

336,0

PRIIMEK, IME, TOČKE
1. Zorko, Dušan

Šahisti pa smo se v soboto, 2. aprila 2016,
v velikem številu aktivno odzvali tudi
povabilu sveta KS Primskovo na spom-

Šahovske turnirje igramo v
mali dvorani Doma krajanov
Primskovo v prvem nadstropju
vsak tretji četrtek v mesecu
(decembra prvi in tretji četrtek)
z začetkom ob 17. uri. Turnirji
so računalniško vodeni in
se igrajo po švicarkem sistemu,
9 kol, igralni čas pa je 10 minut
na igralca.
ladansko čistilno akcijo v okviru akcije
Očistimo Kranj, na kateri smo pomagali pri čiščenju naše krajevne skupnosti,
saj nam ni vseeno, kakšna je. V letošnji
akciji je 4500 udeležencev nabralo 87
kubičnih metrov mešanih komunalnih
odpadkov, ki jih je nato javno podjetje
Komunala Kranj odpeljalo in deponiralo. Upamo in želimo, da bi se do svojega
okolja vsi obnašali odgovorno že med
letom in da bi bilo tudi zato odpadkov v
našem okolju vsako leto manj.
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Pobuda za park Primskovo
Krajevna skupnost Primskovo si že dolgo vrsto let prizadeva, da bi na zemljišču
ob Domu krajanov Primskovo uredili mestni park, t. i. park Primskovo.
JANEZ BEŠTER,
PODPREDSEDNIK SVETA KS PRIMSKOVO
Kranj potrebuje več zelenih površin, tudi
mestni park, je menila večina vprašanih,
81 odstotkov, v anketi Gorenjskega glasa
(vir: Gorenjski glas, torek, 22. september
2015). Tudi Krajevna skupnost Primskovo
si že dolgo vrsto let prizadeva, da bi na
zemljišču ob Domu krajanov Primskovo
uredili mestni park, t. i. park Primskovo.
V teh prizadevanjih jo je podprla tudi Mestna občina Kranj, ki je v svojem krovnem
prostorskem dokumentu – občinskem
prostorskem načrtu (OPN) – to zemljišče
trajno opredelila kot zeleno površino, ki
je namenjena ureditvi parka. Za ureditev
tega območja pa je treba upoštevati načelno usmeritev KS Primskovo.
»Na koncu, a ne nazadnje, namesto povzetka o preteklosti dajem predlog: Na velikem delu primskovškega ozemlja ni več
polj, travnikov. So le hiše, stavbe, skladi-

Pogled iz zvonika cerkve Marije Vnebovzete na Primskovem na nepozidani del
Primskovega ob Domu krajanov in šolsko igrišče v ozadju (vir: spletna stran KS Primskovo)
šča, parkirišča, križišča, cestišča mesta
Kranj. Ni več vasi Primskovo. Le za vasjo,
na nekdanjem Potratovem in Vokarjevem
svetu, za Zadružnim domom in osnovno
šolo, v sosedstvu tovarne nad kanjonom
Kokre je ostalo nepozidanih nekaj njiv in
travnikov. In morda bi bilo prav, da bi tod
nastal park. Park Primskovo. V spomin
in opomin ljudem, ki so, ki zdaj in ki še
bodo živeli tu, na Primskovem. V spomin
nekdanjega Primskovškega polja, ki ga ni

več. Naj bo tu, sredi naselja, urejen park
v Kranju,« je na koncu svojega prispevka
v zborniku Krajevne skupnosti Primskovo
Stavbni razvoj Primskovega pri Kranju – V
spomin nekdanjega Primskovškega polja
namesto povzetka o preteklosti podal svoj
predlog krajan Vladimir Knific.
Krajevna skupnost Primskovo si bo še
naprej prizadevala, da aktivnosti za
ureditev parka na tem mestu ne bodo
zastale in da se bodo nadaljevale.

Eden drugemu
v pomoč
SUZANA P. KOVAČIČ
Slovo od podružnične šole in od sošolcev,
s katerimi so preživeli pet let, je težko, so
učenci 5. e povedali ob koncu šolskega leta.
In po čem si bodo najbolj zapomnili šolanje na Primskovem? Žan: »Po učiteljicah,
po prijateljih.« Neža: »Po številnih prireditvah, na katerih smo lahko sodelovali vsi
učenci. Pa po hišniku in čistilki, oba sta
zelo prijazna.« Jure: »Po različnih predmetih, predvsem po naravoslovju zaradi
poskusov in računalništvu, kjer smo delali
programe za igrice.« Maša S.: »Po tem, da
smo včasih gledali tudi filme.« Tea: »Po
dogodivščinah, po vsem, kar smo doživeli na športnih, kulturnih ... dneh.« Patrik:
»Po hrani, ki je bila v redu – in še dodatek
si vedno dobil, če si ga želel, tudi sladico.«
Ko sem jih vprašala, kakšni so bili kot razred, so povprek povedali, da so bili živahni,
neukrotljivi, mali hudički, zamudniki,
zaspanci, glasni, kdaj žalostni ... a tudi

Razred 5. e z razredničarko Mojco Bertoncelj
pridni, prijazni, dobrovoljni, veseli, pametni, zvedavi. »Vedno smo si pomagali med
seboj,« so zatrdili v en glas. Tudi razredničarka Mojca Bertoncelj bo ohranila prijeten spomin na 5. e, na ta številen razred,
v katerem so bili zvedavi učenci, tudi živahni in živi, ki so znali 'prožiti energijo'. V
spomin se ji bodo zapisali kot 'lušten' razred, učenci so bili prijatelji med seboj in

tudi vsi problemi so se rešili v razredu. In
kako naprej, bodoči šestošolci? Karin Š:
»Želim si, da bi ohranila čim več dosedanjih sošolcev za prijatelje in da bom spoznala čim več novih.« Pia: »Da bomo tudi v
novi šoli lepo sprejeti.« Melisa: »Da bi bile
učiteljice tako prijazne, kot so na tej šoli.«
Prav vsi skupaj pa so v en glas in zares
na glas dali velik 'hura' za počitnice ...
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Ko vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrsti

BREZPLAČNA OBJAVA

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Knjigo
lahkocesta
kupite
Gorenjskem
glasu,
Bleiweisova
4 vnaKranju,
jo naročite
po tel. št.:
Bleiweisova
4 vnarocnine@g-glas.si.
Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41cesta
ali na:
04/201
42 41 ali
narocnine@g-glas.si.
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pona:
pošti,
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poSlovenije.
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ceniku
Pošte
po ceniku Pošte Slovenije.

 s ukanci, gumbi, zadrge, okrasni in robni trakovi
 v olna, pletilke
 p reja za kvačkanje in vezenje, kvačke
m
 etraža z otroškimi motivi, podloge in blago

ASTAR EXPORT IMPORT d.o.o., REŠEVA 14, KRANJ

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite
Redna
cena na
vodnika
je 20 EUR.
Če ga
kupite
ali naročite
Gorenjskem
glasu,
je cena
le
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

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

