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 Ͱ Zakaj ste se odločili, da kandidirate 
v Svet KS Primskovo?
Že v prejšnjem mandatu, ko sem uspe-
šno kandidirala za kranjsko mestno sve-
tnico, sem se odločila, da je prišel čas, da 
tudi rojstnemu kraju vrnem nekaj nazaj 
in kaj dobrega naredim. Lansko jesen 
sem postala poslanka državnega zbora, 
v mestni svet tudi zaradi pomanjkanja 
časa zato nisem več kandidirala na izvo-
ljivem mestu. Sem pa še kot mestna sve-
tnica sodelovala s krajani Primskovega 
in z nekaterimi smo se dogovorili, da ne 
glede na politično pripadnost naredimo 
svojo listo z željo, da nekaj dobrega nare-
dimo tudi za domačo krajevno skupnost 
(KS). Da znova povežemo krajane. To se 
mi je zdelo pozitivno in sem se odloči-
la za kandidaturo. Nisem pa pričakova-

la tako velike podpore krajanov, za kar 
sem seveda izredno vesela, čutim pa to 
kot veliko odgovornost.
V KS Primskovo živim od drugega leta 
starosti, ko sta starša tu zgradila hišo 
in smo se sem preselili iz Župančičeve 

ulice. Veliko mladostniških dni sem s 
prijatelji preživljala v kletnih prostorih 
Doma krajanov. Mladinci smo organi-
zirali turnirje v namiznem tenisu, kole-
sarske tekme, imeli smo plese, kjer sem 
spoznala pokojnega moža. To so bili lepi 
trenutki, ki se jih vedno rada spomnim.

 Ͱ Kaj je za vas še vedno kvaliteta bi-
vanja na Primskovem in kaj pogreša-
te?
Na Primskovem je še vedno veliko ze-
lenja, nizkih gradenj, okolje deluje zelo 
domače. Že v času mandata mestne 
svetnice sem se povezala s krajani, ki 
so se borili za to, da ob Domu krajanov 
ostane zelena površina. Tudi člani no-
vega Sveta KS Primskovo poskušamo 
ohraniti to območje med Domom kraja-
nov, cerkvijo, gasilci in šolo zeleno, čim 
bolj priljudno ljudem, kjer se bodo radi 
družili. To ne bo enostavna naloga, ker 

je ta površina večinoma v lasti zaseb-
ne družbe, ki ima svoje interese. Kljub 
temu smo prepričani, da je s pametnim 
pristopom Mestne občine Kranj (MOK), 
za kar se tudi trudimo in za kar smo že 
povezani z županom, možno ohraniti 

veliko večino zelene površine, jo urediti 
npr. v park in narediti iz tega prostor, 
kjer bomo lahko realizirali tudi kakšno 
prireditev.
Dom krajanov je na zunaj videti lepo 
urejen, znotraj pa smo ugotovili, da je 
električna napeljava v zelo slabem sta-
nju, stavba pa energetsko potratna. Prvi 
sprejeti sklep novega Sveta KS je bil, da 
poskušamo znotraj proračuna, s kate-
rim razpolagamo, in pa znotraj prora-
čuna MOK doseči, da v Načrtu razvojnih 
programov odprejo nov program za ob-
novo električne napeljave in energetsko 
sanacijo Doma krajanov. Kaj od tega 
nam bo uspelo, še ne vemo, v vsakem 
primeru pa smo že začeli aktivnosti za 
obnovo električne napeljave, ker je za-
deva zelo nevarna.

Spodbujamo sodelovanje in povezovanje krajanov
Andreja Kert je nova predsednica Sveta krajevne skupnosti (KS) Primskovo, na 
jesenskih lokalnih volitvah so ji volivci namenili tudi največ glasov. Kertova poudarja, 
da vsi novi člani Sveta KS delujejo povezovalno za blaginjo življenja v domači krajevni 
skupnosti. V pogovoru je poudarila tudi aktualne projekte, ki so se jih že lotili.

SUZANA P. KOVAČIČ

Andreja Kert / Foto: Tina Dokl
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na sliki Neža Mohar in Žiga Pavlič, zgoraj Katarina Mervič in Klemen Porenta / Foto: Tina Dokl

Andreja Kert je od svojega drugega leta starosti Primskovljanka. 
Je mati treh hčera in babica šestih vnukov, po izobrazbi pa univ. 
dipl. pravnica s pravosodnim izpitom. Svojo poklicno pot je začela 
v Kranju v pravni službi tedanje Ljubljanske banke, nato na Občini 
Tržič. Poklicno pot je nadaljevala v državnem zboru in na vodilnih 
delovnih mestih na različnih ministrstvih. Vodila je upravo 
Univerze v Ljubljani, Službo za evropsko kohezijsko politiko 
in zasebni visokošolski zavod. Ima bogate izkušnje s področij 
vodenja projektov, zaposlenih, delovanja javnih ustanov in javnega 
ter evropskega financiranja. Zdaj je poslanka državnega zbora, ob 
tem še predsednica odbora za finance.
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 Ͱ Kako »žive« so v Domu krajanov dejavnosti društev?
V domu trenutno delujejo Krajevna organizacija Rdečega 
križa Primskovo, Koronarno društvo Gorenjske, Društvo bol-
nikov z osteoporozo Kranj, AFS Ozara, MePZ Musica Viva, 
Komorni zbor De profundis. Trudili se bomo, da bomo dejav-
nosti v domu, ki jih je zaustavila tudi epidemija, še bolj oživi-
li. Sem naj bi se preselil Center za trajnostni razvoj podeželja 
Kranj, da se bomo lahko začeli povezovati lokalno tudi iz vi-
dika narave, kmetijskih proizvodov ... Naša želja je, da pride 
še kakšno društvo, ki bi npr. ponudilo vadbo krajanom. Pred 
nedavnim smo zaključili razpis, s katerim so društva lahko 
izkazala interes za nadaljevanje njihovega delovanja v Domu 
krajanov. Pogodbe z njimi bomo predvidoma sklenili za pet 
let, kar se nam zdi edino smiselno, ker bodo dejansko vložili 
svoje delo, energijo v življenje doma. Da resnično vedo, da so 
tu dobrodošli. Veseli smo pobud in veseli bomo tudi prosto-
voljcev, ki so pripravljeni pomagati, da stvari speljemo.

 Ͱ Katere so še druge prioritete nove sestave Sveta KS?
Bili smo že zelo aktivni. Na leto je predvidenih pet sej, pa smo 
imeli že štiri. Opazili smo, in naša intenzivnost izhaja iz tega, 
da so določene stvari tako pereče, da se jih moramo takoj lo-
titi. Pri zimski službi smo ugotovili, da so bili določeni deli 
na Primskovem nezadovoljivo očiščeni in smo na to opozorili 
upravljavca. Mislim, da nam bo z opozorili uspelo, da v nasle-
dnji zimi teh težav ne bo več.
Prejeli smo kar nekaj vprašanj ljudi, ki živijo, delajo in poslu-
jejo v Domu krajanov, ter šole, zakaj je na parkirišču v okolici 
Doma krajanov modra cona. Na predzadnji seji Sveta KS smo 
pretehtali argumente za in proti in ocenili, da modra cona 
nima nikakršnega smisla, saj v tem okolišu samo ovira nor-
malno gibanje. Na MOK smo že poslali pobudo, naj se modra 
cona ukine. Z županom sva o tem že govorila in upam, da 
bodo zadevo kmalu rešili.
Dosti nevarna je ozka cesta ob šolski poti, ki je urejena za 
dvosmerni promet. Če ne drugega, bi morali vsaj na tla dati 
oznako Šola, umiriti promet s talnimi grbinami ali pa, se-
veda nujno v dogovoru s krajani, ta del urediti v enosmerni 
promet. Starše pa pozvati, da ko pripeljejo otroke v šolo, naj 
raje parkirajo ob Domu krajanov namesto pri šoli. Pogovarjali 
smo se tudi o tem, da bi bilo šolsko igrišče čez dan odprto 
tudi ob koncih tedna. Zdaj otroci plezajo čez ograjo, kar je tudi 
nevarno.
Vsi člani Sveta KS smo se s sklepom tudi odpovedali sejni-
nam, ki smo jih namenili za delovanje KS.

 Ͱ Ste pa odprti za pobude, predloge, vprašanja krajanov ...
Za zdaj imamo svojo spletno stran (www.kranj-primskovo.
si), upam, da bo ta kmalu zaživela v okviru MOK. Želimo obja-
vljati, kdaj imamo seje in kaj smo na sejah sprejeli ter ostale 
aktualne vsebine, da bodo krajani obveščeni. Svoje pobude, 
predloge, vprašanja krajani lahko pošljejo tudi na e-naslov 
ks.primskovo@kranj.si ali jih oddajo v poštni nabiralnik. Je 
pa res, da ne bomo mogli reševati osebnih problemov, npr. 
medsosedskih sporov, za to so pristojne druge službe. Člani 
Sveta KS skrbimo za blaginjo celotnega območja KS.

 Ͱ Decembra je bil svetovalni referendum, tudi o morebitni 
odcepitvi Planine 3 od KS Primskovo. Kako je zdaj s tem?
To sem preverjala po uradnih evidencah na občini, odziv 
volivcev je bil majhen. Mislim, da ljudje niti niso bili dovolj 
dobro obveščeni, o čem glasujejo. Žal pa mi je, da je bila 
na svetovalnem referendumu izglasovana odcepitev Plani-

ne 3, ker ta del še gravitira na Primskovo in se lepo ureja 
(igrišče, grbinasti poligon ...). Mislim, da bi v našem oko-
lju lahko veliko lažje uresničevali svoje interese kot drugje, 
ker se bodo izgubili med ostalimi bloki. O odcepitvi mora 
sicer dokončno odločiti mestni svet. V tem mandatu se ne 
bo nič spremenilo, končna odločitev bo obveljala za nasle-
dnji mandat.

 Ͱ Ali kaj posebnega načrtujete v prihajajočih pomladnih 
mesecih?
Zelo si želimo, da bi v okviru praznika žena, 8. marcu, skupaj 
s še nekaterimi društvi pripravili prireditev, vendar imamo 
na voljo zelo malo časa, ker smo šele dobro začeli delati. Po-
govarjali smo se tudi že z vodstvom podružnične šole Prim-
skovo glede skupnih prireditev, na katere bi povabili ne samo 
starše učencev, ampak še druge krajane, kot so prireditev ob 
dnevu družine sredi maja, prireditev Veselo na počitnice ob 
zaključku šolskega leta, junija valeta v dvorani Doma kraja-
nov, oktobra prireditev ob krajevnem prazniku, komemora-
cija ob prvem novembru, Miklavžev koncert ... In seveda širša 
pobuda in povabilo k sodelovanju na spomladanski čistilni 
akciji, ki bo potekala 25. marca od 9. do 12. ure.

Naše drage krajanke!

Marca praznujete dva čudovita praznika,  
dan žena in materinski dan, 
za kar vam iz srca voščimo  

člani Sveta Krajevne skupnosti Primskovo.

Rože potrebujejo sonce, da zacvetijo.
Ženska potrebuje le ljubezen.

(Li Tai Po)

»Ponovno smo uvedli uradne ure vsak ponedeljek 
od 10. do 12. ure. Kadarkoli je to le mogoče, 
sem tudi sama prisotna vsaj kakšno uro. 
Predvidoma bodo uradne ure enkrat na mesec 
tudi v popoldanskem času, o čemer bomo krajane 
pravočasno obvestili.«



4  AKTUALNO  

Na lokalnih volitvah 20. novembra 2022 

so potekale tudi volitve v svete krajev-

nih skupnosti. Krajevna skupnost (KS) 

Primskovo je imela 17 kandidatov. Med 

sedmimi izvoljenimi svetniki je največ 
glasov prejela Andreja Kert (557), ki jo je 

predlagal Marko Tušek in skupina vo-

livcev in so jo na seji Sveta KS Primsko-

vo tudi imenovali za svojo predsednico. 

Člani Sveta KS Primskovo so še: Andreja 
Stare (473 prejetih glasov) na predlog 

Marka Tuška in skupine volivcev, Aleš 

Hribar (470) na predlog Nove Slovenije 

– Krščanskih demokratov, Franc Čeh 
(421) na predlog Marka Tuška in skupi-

ne volivcev, Božo Zupan (403) na predlog 
Janka Zupana in skupine volivcev, Igor 
Belehar (373) na predlog Nove Slovenije 

– Krščanskih demokratov in Darko Jarc 
(365) na predlog Marka Tuška in skupi-

ne volivcev.

Novoizvoljeni člani Sveta KS Primskovo 
se volivcem zahvaljujejo za izkazano 

zaupanje. Pri delovanju, kot zagotavlja-

jo, bo njihova osredotočenost usmerje-

na predvsem na okolje in prostor, ži-
vljenje vseh generacij na Primskovem 

ter vključenost krajanov v soodločanje.

Organizatorji vabijo na že 22. čistilno akcijo Očistimo Kranj – 
Kranj ni več usran, ki bo v soboto, 25. marca. Za prijavljene 
šole in vrtce bo akcija dan prej, v obeh terminih bo potekala v 

dopoldanskem času. Pri čiščenju bo v pomoč zbirnik (zemlje-

vid) najbolj kritično onesnaženih točk v občini. Čistili boste 
skladno z navodili Komunale Kranj in občinskega štaba Ci-
vilne zaščite MOK. Do sobote, 11. marca, je še čas, da krajev-

ne skupnosti in druge organizirane skupine oziroma orga-

nizacije sporočijo udeležbo in lokacije čiščenja na e-naslov 
ocistimokranj@gmail.com. To je pomembno, sploh če bi bila 
potrebna pomoč usposobljenih članov CZ zaradi zahtevnega 
čiščenja in varovanja udeležencev ob vodotokih, pa tudi zara-

di zagotovitve ustreznega števila malic, s katerimi bodo po-

gostili udeležence akcije. Akciji se pridružuje tudi KS Prim-

skovo, člani Sveta KS krajane vabijo, da se jim 25. marca 
pridružite ob 9. uri pred Domom krajanov Primskovo.

Novoizvoljeni 
sedemčlanski Svet 
Krajevne skupnosti 
Primskovo že dela s polno 
paro.

SUZANA P. KOVAČIČ

SUZANA P. KOVAČIČ

Skupne programske usmeritve in prizadevanja članov novega Sveta KS Primskovo

Člani Sveta Krajevne skupnosti Primskovo

Očistimo Kranj 2023 – Kranj ni več usran
Čistilna akcija, ki jo organizira Zveza tabornikov občine Kranj z Občino Kranj in se ji 
pridružuje tudi KS Primskovo, bo v soboto, 25. marca, za šole in vrtce pa dan prej.

Od leve: Božo Zupan, Franc Čeh, Andreja Stare, Andreja Kert, Darko Jarc, Aleš Hribar in Igor 
Belehar / Foto: Tina Dokl
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Krajevna skupnost Primskovo je nav-

kljub aktivnostim nekaterih projektan-

tov in investitorjev, katerih edini inte-

res je zgolj zaslužek z nadaljevanjem 
pozidav na njenem področju, trenutno 
še zadržala status umirjenega naselja, 
z nižjimi eno- ali dvodružinskimi hiša-

mi. Žal pa to še vedno ne odraža stabil-
nega in vzdržnega stanja, na katerem 
bi lahko gradili in razvijali okolje, kjer 

bi krajanke in krajani Primskovega ži-
veli in uživali v kvalitetnem urbanem 
in zelenem okolju.

Primskovo je na področju okolja in ure-

janja prostora pred številnimi izzivi. Na 

področju urejanja prostora so za Prim-

skovo ključnega pomena nadaljnja pri-
zadevanja za urejeno, zdravo in varno 

okolje ter zato vztrajanje pri: dolgoročni 
usmerjenosti in strokovnosti pri prostor-

skem načrtovanju našega mesta in kra-

jevne skupnosti ter ohranitvi kritičnih 
zelenih površin v naši krajevni skupno-

sti in njihovi skrbni ureditvi za izboljša-

nje kakovosti življenja vseh krajank in 
krajanov, kar je še zlasti pomembno za 

center našega kraja in krajevne skupno-

sti z domom krajanov, šolo in cerkvijo.

Mestna občina Kranj je na podlagi pred-

hodno izkazanega interesa in potreb 

krajevne skupnosti Primskovo po ohra-

nitvi zadnje večje zelene površine ob 
domu krajanov s sprejetjem občinskega 
prostorskega načrta (OPN) v letu 2014 to 
območje opredelila kot zeleno parkovno 
površino – Park Primskovo ter hkrati 

sprejela tudi predlagano idejno zasno-

vo njene urbanistične ureditve s strani 
takratnega vodstva krajevne skupnosti. 

Pri tem gre za prepotrebno zeleno po-

vršino, ki jo središče Primskovega (in 
Dom krajanov) nujno potrebuje kot pro-

stor srečevanja in druženja ljudi, z ure-

jeno in prijetno zeleno oazo z odprtim 

otroškim igriščem, klopmi, zunanjim 
prireditvenim prostorom, ki bi dopol-

njeval zmogljivosti Doma krajanov, ob 

samem domu pa lahko tudi z urejeno 

mini tržnico za lokalne ponudnike.

Žal po sprejetju občinskega prostorske-

ga načrta v vseh teh letih ni bilo ustre-

znih in zadovoljivih premikov v smeri 

ureditve te zelene površine (ureditev 
lastništva zemljišča, natečaj za urbani-
stično ureditev itn.).
Dosedanji razgovori, v povezavi s pro-

jektom park Primskovo, z odgovorni-

mi osebami na Mestni občini Kranj so 
zaradi lokalnih volitev (2022) in ostalih 
dejstev zastali. V mesecu marcu 2023 
pričakujemo nadaljevanje razgovo-

rov in dogovarjanja z odgovornimi na 

Mestni občini Kranj z namenom iska-

nja rešitev za realizacijo projekta Park 

Primskovo.

Pri iskanju rešitev izvedbe celostne ur-

bane morfološke ureditve Primskovega 

kot pomembnega dela mesta se vse po-

gosteje srečamo z izzivom, da je celotno 
mesto Kranj urbanistično neustrezno 
urejeno (parcialne rešitve), brez ustre-

zne in potrebne dolgoročnejše vizije 
razvoja in potreb mesta. Tudi interesi 

kapitala ter ostalih deležnikov pri iz-

gradnjah trgovskih centrov (predvsem 
na vzhodnem delu Primskovega) od-

ražajo odsotnost celostne urbanistično 
razvojne zasnove mesta in seveda tudi 

krajevne skupnosti Primskovo kot po-

membnega severnega dela mesta Kra-

nja.

Ta pomanjkljivost pri strategiji razvo-

ja Kranja in urbane kvalitete življenja, 
predvsem v krajevni skupnosti Prim-

skovo, se odraža tudi pri nadzoru in 
obvladovanju prometne varnosti ter 

vzdrževanju in izgradnji dodatne infra-

strukture (npr. pločniki v Šucevi ulici 
…). Dejstvo je, da je na območju krajev-

ne skupnosti povečana frekvenca pro-

meta (npr. Jelenčeva ulica, Zadružna 
ulica, Ručigajeva ulica, odseki c. Staneta 
Žagarja, Likozarjeva cesta, Šuceva ulica 
itd.) ter da je prometna infrastruktura 
na posameznih mestih dotrajana in 

prometno varnostno neustrezna. Žal 
na varnost v prometu mnogokrat vpli-

va tudi pomanjkanje prometne kulture 

posameznih udeležencev prometu.
Iskanje razvojno naravnanih rešitev in 

hkrati tudi ustreznih in za kraj spre-

jemljivih urbanističnih rešitev je zato 
ključnega pomena za urejeno, zeleno 
in kvalitetno bivalno okolje v krajevni 

skupnosti Primskovo ter za občinski ur-

banizem predstavlja izziv in hkrati pri-

ložnost za zgleden primer kvalitetnega 
urbanega okolja, v zadovoljstvo krajank 

in krajanov.

Primskovo z izzivi vzpostavitve urejenega  
urbanega okolja in prostora
V »vojni« z naravo človek uničuje sam sebe. Narava je in bo vedno zmagovalka. 
(Timea Varga)

DARKO JARC

Prizadevanja za zeleno in kvalitetno ohranjanje okolja v KS Primskovo / Foto: Tina Dokl
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Gasilstvo ima na Primskovem že dolgo 
tradicijo, letos bo minilo že 144 let, od-
kar so v Kranju, in 101 leto, odkar so na 
Primskovem aktivni gasilci. Obe društvi 
že dolga leta delo nadaljujeta pod eno-
tnim imenom PGD Kranj – Primskovo. 
Zvrstilo se je že mnogo generacij.
Prostovoljno gasilsko društvo Kranj – 
Primskovo je imelo v lanskem letu re-
kordno število intervencij. Posredovali 
smo v 36 intervencijah v našem požar-
nem okolišu in sodelovali v dveh vse-
slovenskih akcijah – na Potoški gori in 
na Krasu.
Velika mera znanja, prostega časa in 
odrekanj je bila potrebna, da smo sku-
paj z gasilci iz mnogo društev obvladali 
požar na Potoški gori. In kot da že to ni 
bilo dovolj, smo bili na močni preiz-
kušnji še ob gašenju požara na Krasu. 

Nekaj naših članov je bilo večkrat priso-
tnih na tej intervenciji. Ob vsem tem se 
je treba izobraževati na različnih nivo-
jih in na različnih usposabljanjih.
Ob podpori mentorjev in poveljnika Ro-
berta Pelka, ki skrbi za aktivnost ekipe, 
tokrat v ospredje postavljamo našega 
mladega zelo aktivnega člana Nejca Bu-
taliča. Poleg izobraževanj je bil na naj-
več gasilskih intervencijah, kjer je so-
delovalo naše društvo. Seveda ni ostal 
neopažen in je zato na pravkar konča-
nem občnem zboru dobil zasluženo pri-
znanje. Kot še nekaj drugih, ki so pripo-
mogli k uspešnemu letu 2022.
Med dogajanjem na Krasu se je v Celju 
odvijala še gasilska olimpijada, ki je v 
Slovenijo pripeljala tekmovalce in spre-
mljevalce iz 26 držav.
Na januarskem občnem zboru vseh ga-
silcev smo podelili razrešnico prejšnje-

mu vodstvu našega društva in izvolili 
nove člane. Glavnina odgovornih za ne-
moteno poslovanje društva ostaja istih, 
še naprej ob podpori Jerneja Peternelja, 
ki skrbi za administrativno podporo 
ekipi, ostajata Aleš Kern predsednik in 
Robert Pelko poveljnik društva.
Na občnem zboru nas je obiskalo nekaj 
vidnih predstavnikov gasilstva, civilne 
zaščite, krajevne uprave, tudi domači 
župnik nas je prišel pozdravit. Vsi so se 
zahvalili za opravljeno delo in sodelova-
nje v domačem okolju.
V preteklem letu smo na strehi gasil-
skega doma uredili novo sončno elek-
trarno in ob tem še novo toplotno čr-
palko, ki nam greje društvene prostore. 
Prvi meseci uporabe kažejo na pravilno 
odločitev.
Če pogledam še v plan dela za letošnje 
leto, vidim, da obstajajo standardne 
aktivnosti. Še vedno se bomo mora-
li izobraževati, delati z mladimi člani, 
udeleževali se bomo gasilskih tekmo-
vanj, športnih in drugih družabnih do-
godkov, tudi na krvodajalsko akcijo na 
Jesenicah ne bomo pozabili.
Veliko aktivnosti pravkar poteka glede 
nakupa novega gasilskega vozila, ci-
sterne, ki bo nadomestila 27 let staro 
vozilo. Skupaj z MO Kranj, ki je usta-
novitelj Gasilske zveze MO Kranj, bomo 
prišli do novega, prepotrebnega vozila.
Ni še minil februar, pa smo bili klicani 
že na sedem intervencij, imeli smo že 
tudi taktično vajo.
Zahvaljujemo se vsem darovalcem, po-
sameznikom in podjetjem, ki ste nas 
finančno podpirali v preteklih letih, in 
upamo, da boste tudi v prihodnje osta-
li naši zvesti donatorji. Z vašo pomočjo 
posodabljamo opremo, ki skrbi za var-
nejši vsakdan vseh nas.

Leto 
rekordnega 
števila 
intervencij
Delovanje Prostovoljnega 

gasilskega društva Kranj – 

Primskovo

JANKO ZUPAN,  

ČLAN NADZORNEGA ODBORA

Nočno gašenje velikega požara v Majdičevem mlinu septembra 2022 / Foto: arhiv PGD 

Kranj-Primskovo

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,  
Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,  
plugi (tuji proizvajalci),

   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  
filtre, svetlobno opremo …,

  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervni deli za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065

E-pošta: klasje@siol.net

AKCIJA  

OLJE FUCHS
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Na Primskovem sta priznanji za 50-krat darovano kri prejela 

Aleksandra Kokalj in Anton Mlakar. Za 40-krat darovano kri 

so priznanja prejeli: Damjan Rikanović, Slavica Marjančič, 
Srečko Lipanović, Frančišek Gregorka in Gregor Batistič.

Za 30-krat darovano kri so priznanja prejeli: Jaka Sajovic, Ana 
Marija Pucelj, Tomaž Novak, Ida Mlakar in Maher Kaddoura.
Za 20-krat darovano kri so priznanja prejeli: Jože Pungerčar, 
Stanislav Kurent, Katja Krt, Feriz Julević, Mojca Đerković, Da-

vid Čuk, Albina Anžin in Asim Grcić.

Za 10-krat darovano kri so priznanja prejeli: Aleš Zupan, Bra-

nislav Zečević, Blaženka Trajanova, Robert Šalamon, Sebas-
tjan Skodlar, Janja Skodlar, Gregor Skodlar, Aljoša Ravnikar, 
Sandi Rakovec, Dejan Pašić, Jasmina Meglič, Andreja Lukež, 
Kristjan Knavs, Aljaž Kern, Irena Istenič, Anja Hauptman, De-

jan Erzar in Mateja Butalič.
Srebrno priznanje so podelili Olgi Škofic za njeno dolgoletno 
in požrtvovalno delo v Krajevni organizaciji Rdečega križa 
(KORK) Primskovo.
KORK Primskovo je aktiven tudi pri soorganizaciji terenskih 
krvodajalskih akcij, prva letošnja v Domu krajanov Primsko-

vo je že bila 23. februarja, naslednja bo 22. junija.

Priznanja srčnim krvodajalcem in prostovoljcem

Po covidni epidemiji je Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Kranj novembra 
lani znova lahko neokrnjeno izpeljal prireditev, na kateri so se s priznanji zahvalili 
krvodajalcem in prostovoljcem. Med njimi so tudi Primskovljani.

SUZANA P. KOVAČIČ

Meritve, ki jih izvaja KORK Primskovo, so vsak prvi četrtek v 
mesecu med 8. in 9. uro v mali dvorani prizidka Doma kra-
janov Primskovo. Dostop je možen tudi z vozičkom, hojico ...

MERJENJE TLAKA, 
HOLESTEROLA IN 
SLADKORJA V KRVI

                Farmacevtsko skrb pri hipertenziji

                 Farmacevtsko skrb pri sladkorni bolezni

                         Pregled uporabe zdravil

                               Izdelavo osebne kartice zdravil

                                         Merjenje krvnega tlaka

                               Svetovanje o negi kože

Merjenje telesne višine in mase z izračunom indeksa telesne mase

Dobrodošli
v vaši lekarni Primskovo!

Lekarna PRIMSKOVO, Žanova 3, 4000 Kranj
lekarna.primskovo@gorenjske-lekarne.si

telefon: 04 20 16 169

pon.- pet. 7:00 -19:00

sobota  8:00 -12:00

Odprto: 
V LEKARNI IZVAJAMO:

Kot je poudarila predsednica KORK Primskovo 
Silva Bizjak, z različnimi aktivnostmi delujejo v 
dobro občanov. Za več informacij so dosegljivi 
na e-naslovu korkprimskovo@gmail.com in 
telefonski številki 030 768 078.

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj v sredo, 8. mar-
ca, vabi na delavnici v Dom krajanov Primskovo. Prva bo na 
temo Pomen zelišč in začimb pri varovanju našega zdravja 
ob 11. uri, svoje izkušnje bosta z vami delila zeliščarja Bran-
ko Toplak in Vlasta Juršak. Druga delavnica z naslovom Ljud-
ski ornamenti in tradicija poslikave na les bo ob 17. uri in 
jo bo vodila grafična oblikovalka, rokodelka, pravljičarka in 
lajnarica Alja Kump Ankerst. Udeležba na obeh delavnicah 
je brezplačna. V tem času bo na ogled tudi razstava Rane 
ekrana. Prosijo, da svojo udeležbo sporočite po e-pošti  
(vlasta.jursak@ctrp-kranj.si) ali po telefonu (040 463 444). 
Več pa na http://www.ctrp-kranj.si/. S. K.

Vabljeni na delavnici pomena 
zelišč in ljudskih ornamentov
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Ker se zavedamo, da se dobri odnosi začnejo z ustrezno ko-
munikacijo, smo v začetku leta začeli izvajati šolski projekt 
Pozdravljanje. S projektom želimo učencem in vsem obisko-
valcem šole sporočiti, da je treba ohranjati kulturo pozdra-
vljanja in pozdravljanje ponotranjiti. Že samo s pozdravom 
in nasmehom lahko drugim polepšamo dan.
Na šoli želimo privzgajati pomembne vrednote, zato smo se 
vključili v različne nacionalne projekte. Z namenom krepitve 
strpnega vedenja in spoštovanja smo novembra v sodelova-
nju z Društvom Eksena izvedli projekt Mednarodni dan str-
pnosti – Dan za strpnost in prijateljstvo. Letošnja tema pro-
jekta je bila Lepa beseda lepo mesto najde.
Pomemben del izobraževanja se nam zdi tudi področje traj-
nostnega razvoja. Na šoli smo se povezali z društvom Sobi-
vanje, ki je bilo ustanovljeno z namenom izvajanja projektov 
za splošno dobro, vzgojo in izobraževanje na področju trajno-
stnega razvoja. V tem šolskem letu izvajamo projekte Spod-

bujamo prijateljstvo, Varno v vrtec in šolo, Ti meni danes, jaz 
tebi jutri in projekt Živim zdravo.
Letos smo izvedli tudi projekt 8. Teden pisanja z roko. Zakaj? 
Ker želimo izboljšati motorične sposobnosti otrok, poudari-
ti pomembnost pisanja z roko, vzpostaviti pozitiven odnos 
do pisanja z roko, poudariti individualnost razvoja pisave in 
osebno izražanje s pisanjem na roko.

KAJ SE JE V ŠOLI ŠE DOGAJALO
V prvi polovici šolskega leta smo izvedli veliko različnih dogod-
kov in dejavnosti. V tednu otroka so bili prvošolci sprejeti v šol-
sko skupnost. Učiteljica Katarina Srna jim je predstavila kami-
šibaj in predstavo z naslovom Pozdravljeni, otročički. Obiskal 
jih je ravnatelj Klemen Markelj in predstavnika devetošolcev.
Organizirali smo zbiralno akcijo odpadnega papirja, izvedli 
evakuacijsko vajo. Imeli smo prireditvi ob dnevu samostoj-
nosti in enotnosti ter ob kulturnem prazniku in komemora-
cijo pri spomeniku padlim borcem.
Letos je ponovno zaživel koncert instrumentalistov podru-
žnične šole, ki ga je vodila učiteljica Nuša Juvan. Poimenova-
la ga je Koncert za tri decembrske dobrotnike.
Zelo uspešno smo izvedli novoletni sejem. Obiskali so ga star-
ši, stari starši naših učencev in ostali obiskovalci. Učence je 
ob koncu koledarskega leta obiskal dedek Mraz.
Tudi letos sodelujemo s krajevno organizacijo Rdečega križa 
Primskovo. Učenci so za starejše občane izdelali novoletne 
voščilnice, v zahvalo pa dobili majhno, sladko pozornost.

V ŠOLI TUDI KNJIGOBEŽNICA
V letošnjem šolskem letu smo se z željo po dvigu bralne kul-
ture med učenci odločili, da v šoli postavimo knjigobežnico. 
Poleg šolske knjižnice imajo učenci sedaj možnost izmenjave 
knjig tudi na drugačen način. V knjigobežnico prinesejo svojo 
knjigo, ki so jo že prebrali in je ne želijo imeti več v lasti, v 
knjigobežnici pa si sposodijo drugo knjigo. Na ta način knjige 
brezplačno krožijo. Ob tej priložnosti krajane krajevne sku-
pnosti Primskovo vabimo, da če imajo doma lepo ohranjene 
otroške knjige, ki jih ne potrebujejo več in so primerne za 
otroke, stare od šest do enajst let, naj jih prinesejo v šolo in 
darujejo v ta namen izposojanja.

KAJ ŠE SLEDI
V prihajajočih tednih in mesecih predvidevamo izvedbo ne-
katerih dejavnosti in dogodkov, na katere vabimo tudi kra-
jane KS Primskovo: čistilna akcija Očistimo Kranj (marec), 
zbiralna akcija odpadnega papirja (april), prireditev Dan 
družine (maj), spomladanski koncert pevskih zborov Osnov-
ne šole Janeza Puharja Kranj – Center (maj/junij), Veselo na 
počitnice (junij).

Utrip na podružnični šoli Primskovo
V šolskem letu 2022/2023 sem se kot vodja šole podala na novo pot. Zavedam se, da so 

pred menoj izzivi. To me ne skrbi, saj smo zaposleni na podružnični šoli Primskovo 
med seboj povezani, dobro sodelujemo in konstruktivno rešujemo težave. Na šoli smo 
se in se bomo še naprej trudili za ohranjanje dobrih odnosov v kolektivu, z učenci in 
med učenci. Povezujemo se tudi z zaposlenimi v vrtcu in vrtčevskimi otroki.

MARIJANA KAVČIČ, VODJA ŠOLE

Julija, 1. e
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Krajane vabimo, da obiščejo spletno stran podružnične šole 
Primskovo in preberejo aktualne novice.

IZBOLJŠATI PROMETNO VARNOST
Ker je naša šola potrebna obnove, se že nekaj časa z Mestno 
občino Kranj dogovarjamo o prenovi šole na področju požar-
ne varnosti in energetske sanacije šole.
Velik izziv nam na podružnični šoli Primskovo predstavlja 
pomanjkanje parkirnih mest znotraj šolskega dvorišča in vo-
zniki, ki ne spoštujejo cestnoprometnih predpisov in s svoji-
mi odločitvami ogrožajo varnost otrok. Težave so se z uvedbo 
modre cone še povečale. Za varnejšo pot v šolo bi bilo treba 
izboljšati prometno ureditev v neposredni bližini šole in na 
šolskih poteh. Pogrešamo prehode za pešce, talne oznake in 
svetlobne znake, ki bi opozarjali voznike na bližino šole, na 
omejitev hitrosti in na prehode za pešce. Ker kar nekaj šolar-
jev pripeljejo v šolo starši, se ob konicah pred šolo in v njeni 
neposredni bližini ustvarja prometni kaos. Nekateri starši 
kar na pločniku ali ob njem na Zadružni ulici ustavijo, da 
otrok izstopi. Rešitev vidimo v ureditvi nekaj parkirnih mest 
vzdolž Zadružne ulice (z namenom kratkega postanka) in 
vzpostavitvi enosmernega prometa na tej ulici.
Kar nekaj izzivov je pred nami. Zavedamo se, da smo uspe-
šnejši, ko sodelujemo in združimo moči. Ob tej priložnosti bi 
se zahvalila svetu staršev za dobro sodelovanje z nami.

VESELIMO SE TEKAŠKE STEZE
Za konec bi se rada zahvalila tudi vsem krajanom, ki ste že 
drugič glasovali za izgradnjo tekaške steze na šolskem igri-
šču in tako prispevali k možnosti njene pridobitve. Tekaške 
steze se na šoli že zelo veselimo in upamo, da jo bodo lahko 
učenci uporabljali že v tem šolskem letu.
V tem šolskem letu se bomo še naprej povezovali s krajevni-
mi organizacijami in s Krajevno skupnostjo Primskovo. Prav 
tako bomo še naprej sodelovali z vodjo policijskega rajona 
Primskovo Romano Križaj, ki je v letošnjem šolskem letu iz-
vedla že nekaj zelo pomembnih preventivnih akcij za naše 
učence. Sodelovanja z vsemi se veselimo.

Obisk ravnatelja Klemena Marklja

Zaklad

Zaklad niso zlatniki,

pa tudi ne srebrniki,

ni večnega veselja,
je sreča življenja.
V tebi je večno,
dokler je srečno

naše srce ubogo in krhko,
ko se zlomi, pa je mrko.

Prijatelji so zvesti
tebi in tvoji vesti,

če jih le dobiš,
se jih razveseliš.

Posloviš se od nesreče
in pridobiš življenja sreče,

ko se čez nekaj časa posloviš od svojih moči
in zapreš oči.
Katarina, 5. e

Ko vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrsti
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trgovina z drobno galanterijo za šivanje in ročna dela
Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj, T: 04 235 28 50

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

od leta 1989

 sukanci, gumbi, zadrge, okrasni in robni trakovi

 volna, pletilke

 preja za kvačkanje in vezenje, kvačke

  metraža z otroškimi motivi, podloge in blago za vezenje

	šiviljska popravila

		Velika izbira profesionalnih zadrg iz umetnega materiala 

za navtiko, cerade, transportne torbe,  

tende, predprostore, šotore …

Zaklad

Zaklad je družina,
zaklad je cel svet,
zaklad je življenje,

ki ga je vredno živet.
Nika, 5. e
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V letu 2022 smo praznovale 30-letnico de-

lovanja in temu posvetile tudi največ po-

zornosti, zlasti v prvi polovici leta. Hkrati 

smo aktivno sodelovale pri pripravi 70-le-

tnice Ozare; ne samo kot pevke, ampak 

tudi kot plesalke in mentorice.

Obetala se nam je tudi prva samostojna 

turneja na festival v Dagestan, vendar 

smo se v AFS Ozara odločili, da se v času 
vojne, ki je izbruhnila v Ukrajini, festi-

vala zaradi varnosti in nestrinjanja z 

agresijo ne udeležimo.
Leto smo začele s pripravami in snema-

njem za oddajo Kuhinja na kolesih za 

POP TV – skupaj s celotno Ozaro. Za od-

dajo smo posnele nekaj pesmi in krat-

ko predstavitev skupine. Na snemanju 

v hladni dvorani Doma krajanov smo 

skoraj zmrznile, a se vseeno odlično 
zabavale, zlasti zaradi prijetne ekipe – 

voditeljic Irene Yebuah Tiran in Leticie 

Slapnik Yebuah ter zabavnega scena-

rista Miha Brajnika, ki nas je prijazno 

vodil skozi snemanje in pregnal more-

bitno tremo pred kamerami.

V drugi polovici februarja smo se začele 
intenzivno pripravljati za naš letni kon-

cert. Priprave so obsegale učenje novih 
pesmi, obuditev nekaterih pesmi iz sta-

rega programa, ki jih že dolgo nismo pre-

pevale, pripravo tematske povezave in 

scene večera, pa tudi pridobivanje pevske 
kondicije in iskanje lepih sozvočij.
Vsi pomembni dogodki so se pravzaprav 

strnili v en intenziven teden v že pole-

tno vročem začetku junija. Tako smo v 
soboto, 4. junija, prepevale, plesale in 

pripovedovale na največji prireditvi, ki 
jo je kdaj koli priredila AFS Ozara – na 

koncertu ob 70-letnici delovanja v am-

fiteatru gradu Khislstein. Isti dan nas je 
naše občinstvo – med tem, ko smo mi 
vadili na s soncem obsijanem odru – 

lahko gledalo na komercialni televiziji 

v Kuhinji na kolesih. Večer 70-letnice ni 
bil zaznamovan le z uspešnim nasto-

pom, pač pa je bil tudi poklon vsem na-

šim nekdanjim in trenutnim članom, 

tudi tistim, ki jih ni več med nami, in 
našemu prijateljstvu.

V petek, 10. junija, pa smo – še pol-

ne vtisov z velikega koncerta – Bodeče 
neže praznovale 30-letnico delovanja. 
Za izvedbo prireditve smo izbrale avlo v 

stavbi Mestne občine Kranj. Večer je bil, 
kot pove naslov večera in ene od pesmi 
– Na hribčku je moj dom –, poklon naši 
domači Gorenjski. Poklon domu. Tako-

le smo ob tem zapisale: »Že dolgo nam 
ni več dovolj življenje v rojstnem kraju 
ali vasi. Že kot otroci obiskujemo tuja 
mesta in dežele, letimo na druge celi-
ne. Oziramo se v prihodnost in v daljno 

preteklost. Tja, kjer se je začel naš obstoj 
in kjer iščemo resnico in smisel tega 
obstoja. Naša obzorja se vsak dan širijo, 

kot se širi vesolje, katerega delčki smo. 
Kako razumeti, da si državljan sveta? 
Kako sprejeti misel, da si drobec mate-

rije v neskončnem vesolju? Vsa ta veli-
čina je imenitna, ampak nekje vendar 
moraš biti doma. Nekje, kjer si varen 

in ti je udobno ter toplo pri srcu. Kjer te 

poznajo takega, kot si, v copatih, in kjer 

te čaka okrušena skodelica iz otroštva.«
Ljudske pesmi so se prepletale s pripo-

vedkami o gorenjskih krajih, navadah 

in ljudeh. Po dveh okrnjenih sezonah 

je bil samostojni pevski večer kar zah-

teven zalogaj, ki pa ga nam je uspelo 

odlično izpeljati. Vse pevke smo opravi-

le veliko delo, največja pohvala pa nam 
je bilo zbrano občinstvo – naše družine, 
prijatelji, člani Ozare in drugi ljubite-

lji ljudskega petja, ki niso skoparili z 

aplavzom. Prireditev so posneli tudi za 

radio, kjer smo imele v počastitev 30-le-

tnice samostojno oddajo.

Poleti je tudi pri Bodečih nežah čas poči-
tnic, ob posebnih priložnostih pa se zbe-

remo in zapojemo – tak primer je bilo 

praznovanje 100-letnice naše krajanke, 

na katerem so nas družina in sosedje 
ljubeznivo sprejeli medse in prisluhnili 

našemu petju.

Jeseni smo se udeležile srečanja pevcev 
in poustvarjalcev ljudskih pesmi v Pre-

dosljah, kjer se pevci in godci predstavi-

mo in družimo. Nastop je bil uspešen, z 
njim pa smo začele novo sezono. Letos 
pripravljamo koncert skupaj z moško 

pevsko skupino Kranjski furmani, večer 
pa smo naslovili z nadaljevanjem pe-

smi, ki je dala naslov naši 30-letnici. Pe-

sem pravi: Le pridi na moj dom, poljub ti 

dala bom … O čem drugem bi potemta-

kem lahko prepevali, kot o ljubezni. Sko-

zi lirične in hudomušne ljudske pesmi 
in viže bomo povedali mnogo tega o mo-

ških in ženskah, o tegobah zakonskega 
življenja ter o veselju in trpljenju, ki ga v 
naše življenje prinaša ljubezen. Vabljeni 

v petek, 24. marca, ob 19. uri v dvorano 

Mestne knjižnice Kranj. Veselo bo!

Kako smo Bodeče neže prepevale v letu 2022
V začetku leta 2022 smo Bodeče neže po tem, ko je bilo druženje in delo v kulturnih 
društvih in ustanovah zaradi epidemije močno omejeno, ponovno začele vaditi. 
Močno smo si že želele spet naklepetati, prepevati in nastopati. Po dveh letih 
mirovanja je bilo pred nami leto, polno izzivov.

MATEJA URBIHA

Na praznovanju tridesetletnice Bodečih než / Foto: Janez Eržen
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»Srednjeveška glasba pa bo z zborom 

zazvenela v pozni jeseni,« je bilo zapisa-

no na koncu zadnjega prispevka o delo-

vanju Komornega zbora De profundis v 

Stikih oktobra 2020. Zgodilo se je, a ko-

maj v letu 2021. Po več zapovedanih pre-

kinitvah združevanja smo v tistih pole-

tnih dneh s pevci intenzivno odkrivali 

glasbeno bogastvo več sto let oddaljene-

ga časa in prostora, posebnosti v izvaja-

nju stare glasbe, se družili s prevajalci 
in lektorji in ob tem spoznavali življe-

nje in vrednote tistega časa. Péto poe-

zijo skrbno zloženih verzov trubadurjev, 
truverjev in minezengerjev ter srednje-

veških zgodb v slovenskih ljudskih pe-

smih smo izvedli skupaj z gostujočimi 
glasbeniki na starih glasbilih. Odmevi 

srednjega veka so bili premierno pred-

stavljeni v veliki dvorani doma kraja-

nov na Primskovem v oktobru 2021. Po 

letu in pol tišine je bil to pravi praznik 

življenja in nebrzdanih čustev.
V ponovnem zagonu smo že v decembru 
predstavili nov spored pod naslovom 

Božični čas z Gallusovo mašo in sloven-

skimi pesmimi in ga predstavili v Kra-

nju in Ljubljani.

V preteklem letu smo ob nekaj priložno-

stnih nastopih vzporedno pripravljali 

dva obsežna projekta, ki sta v slovenski 
kulturni prostor prinesla enajst novitet, 

ki so jih skladatelji Andrej Misson, Vitja 

Avsec, Matej Kastelic in Patrick Quagiatto 

ter skladateljici Brina Jež Brezavšček in 
Uršula Jašovec ustvarili po naročilu zbo-

ra. V Grajskih zgodbah so bile izbrane slo-

venske ljudske pripovedne pesmi, ki po 

izvoru sodijo med najstarejše ohranjene, 

njihova vsebina pa se nanaša na grajsko 

okolje in so (bile), še posebej tiste s pre-

tresljivimi zgodbami, pozabljene in zata-

jene. Grajske zgodbe, ki so pri strokovni 
publiki vzbudile veliko zanimanje in tudi 

odobravanje, so doživele tri izvedbe: v Lu-

trovski kleti gradu Sevnica, Radovljiški 

graščini in v stolpu Škrlovec v Kranju. 
Drugi projekt Hrepenenje je grajen iz lirič-

nih odtenkov poezije pretežno slovenskih 

pesnikov in pesnic, ki so jo v svojstvenih 

glasbenih govoricah slovenski glasbeni 

ustvarjalci in ustvarjalke ujeli skozi is-

krena iskanja svetlobe. Projekt je bil pred-

stavljen v decembru ožjemu krogu poslu-

šalcev, ob koncu marca pa je predvidena 

ponovitev za širšo javnost.

Z razpetimi krili mlade 15-članske zased-

be zbora v svojem delovanju ostajamo 

zavezani glasbeni ustvarjalnosti in pou-

stvarjalnosti na visoki umetniški ravni, 

glasba kot avtonomno izrazno sredstvo 

pa ostaja trdno središče naših prizade-

vanj, tudi v raziskovanju novih zvočnosti, 
ki so lahko daleč od tradicionalnega. Sko-

zi izbrana glasbena dela, ki nagovarjajo 

in plemenitijo, in v medsebojnem spošto-

vanju je delo v zboru pravi užitek skupne-

ga muziciranja, ob katerem lahko razvi-

jamo lastno občutljivost in poglabljamo 
vezi med nami na človeški ravni. V zbor 
vabimo nove pevke in pevce z izkušnja-

mi, ki se nam lahko pridružite na vajah 

ob torkih zvečer v mali dvorani prizidka 
Doma krajanov na Primskovem.

Vsem zvestim poslušalcem se zahvalju-

jemo za prisotnost na naših koncertih 

in nadvse prijetnih pogovorih po njih. O 

naših dogodkih vas bomo obveščali na 
spletni strani www.deprofundis.si ter 

Facebook strani www.facebook.com/

komorni.zbor.deprofundis.

Z razpetimi krili
Skozi izbrana glasbena dela, ki nagovarjajo in plemenitijo, in v medsebojnem 

spoštovanju je delo v zboru De profundis pravi užitek skupnega muziciranja, ob 
katerem lahko razvijamo lastno občutljivost in poglabljamo medsebojne vezi.

BRANKA POTOČNIK KRAJNIK

V mestnem jedru Kranja / Foto: Sara Živič

V zbor vabimo nove pevke in pevce z izkušnjami, ki se nam lahko 
pridružite na vajah ob torkih zvečer v mali dvorani prizidka Doma 
krajanov na Primskovem.
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Zbor Musica viva Kranj Primskovo je v 
letu 2021 s koncertoma 17. in 19. decem-
bra 2021 na Primskovem in v Radovljici 
praznoval 75 let delovanja. S tem smo 
pevci prekinili skoraj dveletno mrtvilo 
zaradi pandemije in si ponovno pri-
znali, kako pomembno vlogo v našem 
življenju igra zborovsko petje in druže-
nje.

ŠTIRJE PEVSKI ČASI
Pandemija je močno zaznamovala tudi 
prvo polovico leta 2022, a zbor z am-
bicioznim mladim dirigentom Janom 
Gorjancem se je odločil, da v tem letu 
poskuša nadomestiti izgubljeni čas s 
ciklom koncertov Štirje pevski časi. 
Prvi koncert iz cikla, Romantična po-
mlad, je bil 25. marca v Mestni knjižni-
ci Kranj, 27. marca pa v cerkvi Mariji-
nega oznanjenja v Crngrobu. Program 
je bil sestavljen pretežno iz romantič-
nih pesmi, med drugim tudi z dvema 
variantama Prešernove Zapuščene 
(B. Ipavca in E. Adamiča v Gorjanče-
vi priredbi), priredbe Dvořakove Goin' 
Home, Zbora hebrejskih sužnjev iz 
opere Nabucco in še nekaj pomladnih: 

Sommarpsalm, Die Nachtigall (F. Men-
delssohna-Bartholdy), The Pretty Birds 
Do Sing … Zbor je spremljala pianistka 
Kayoko Ikeda.
Konec maja se je zbor predstavil na 
mednarodni reviji Praznik petja v Pi-
ranu, ki se je odvijala na različnih lo-
kacijah, zvečer pa zaključila s skupnim 
koncertom vseh gostujočih zborov v 
cerkvi sv. Jurija. Na začetku junija smo 
se udeležili Območne revije pevskih 
zborov v Letnem gledališču Khislstein v 
Kranju, 11. junija pa mednarodnega zbo-
rovskega tekmovanja Zlata lipa Tuhlja 
na Hrvaškem, kjer smo dobili srebrno 
priznanje.
Drugi koncert iz cikla Štirje pevski časi, 
poimenovan Plesno poletje, smo izve-
dli 17. junija 2022 v Domu krajanov na 
Primskovem. Za vezno besedilo je po-
skrbela pevka Tjaša Rezar, dirigent Jan 
Gorjanc pa je izbral pretežno plesne pe-
smi: nekaj variant kola, skladbo Polka 
je ukazana U. Vrabca, za zbor je priredil 
Borodinove Polovske plese, sledil je ci-
kel Na lepi modri Donavi Johanna Stra-
ussa, dve nemški ljudski poskočnici in 
norveška Och jungfrun hon går i rin-
gen, Offenbachova Barkarola in Sepeto-
va Poletna noč.

ZIMZELENA JESEN
Sledila je Zimzelena jesen s koncerto-
ma v Kamniku in Radovljici v začetku 
oktobra. Program so izbrali člani zbora 
iz svojega stalnega repertoarja, poetič-
no pa ga je povezovala Darja Resnik De-
bevc. Slišali smo dve Foersterjevi, Pevca 
in Planinsko, Triglav Jakoba Aljaža, Po 
jezeru Miroslava Vilharja, nekaj sodob-

nih priredb istrskih ljudskih pesmi, 
Jenkovo Lipo, Rožmarin, od popevk pa 
Ti si moja ljubezen, Zemlja pleše, Brez 
besed, Poletna noč, You raise me up in 
Cohenovo Allelujo, za dodatek pa Loch 
Lomond in Žabe. Predvsem v Kamniku 
so gostje pohvalili izbor pesmi, saj se 
danes redko sliši toliko zborovske kla-
sike na enem mestu.

BAROČNI BOŽIČ
Zaključek pevskega leta je bil koncert 
Baročni božič, ki se je z Musico vivo od-
vil trikrat: 23. decembra v cerkvi Marije 
Vnebovzete na Primskovem, 29. decem-
bra v Kapucinski cerkvi svete Ane v Ško-
fji Loki in 30. decembra v Vidmu v Italiji. 
Naslov koncerta smo upravičili z izvedbo 
del baročnih skladateljev Vivaldija (Glo-
ria in Laudamus te), Händlovo Allelujo 
in Bachovima Jesus bleibet meine Freu-
de in Wachet auf, ruft uns die Stimme v 
instrumentalni izvedbi Lovra Freliha, ki 
se je predstavil tudi z orgelsko spremlja-
vo zbora. Jan Gorjanc je za božično darilo 
zboru prav za ta koncert uglasbil skladbo 
Danes verjamem, s katero je na zboro-
vskem natečaju za božično pesem zma-
gala predsednica zbora Tanja Jamnik.

STROKOVNOST, ZAGNANOST IN 
USTVARJALNOST
Nastop na regionalnih Sozvočenjih 
konec novembra v Škofji Loki nam je 
preprečila korona, ki je po pevskem 
koncu tedna v Mekinjah zredčila pev-

Lepo je deliti pevsko navdušenje
MePZ Musica viva Kranj Primskovo po koronski pandemiji spet polno deluje.

MOJCA SCHLAMBERGER BREZAR

MePZ Musica viva / Foto: arhiv zbora

V sredini junija bomo izvedli 
tradicionalni letni koncert 
v dvorani na Primskovem s 
projektom »Po ljubljanskih 
ulicah ... vozi nas vlak v 
daljave«.
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ske vrste: zbor je bil vseeno nagrajen za dobro ute-

meljen in tematsko zaokrožen program. Pevci smo 
zadovoljni, da se med pandemijo naše vrste niso 
zredčile, pač pa smo petje nadaljevali in se številč-

no celo nekoliko okrepili. Strokovnost, zagnanost in 
ustvarjalnost dirigenta Jana Gorjanca so vir neneh-

nega navdiha in pogona: v začetku marca nas čaka 
nastop na Reviji odraslih pevskih zborov v Cerkljah 
na Gorenjskem. Aprila na povabilo tamkajšnjega 
mešanega pevskega zbora koncertiramo v Postojni, 
zadnjo nedeljo v maju pa načrtujemo nastop na Mo-

zartovih družinskih dnevih v Polhovem Gradcu, ka-

mor nas že dolga leta vabi predsednica kulturnega 
društva Serafin Teuta R. Brumec.

TRADICIONALNI LETNI KONCERT

V sredini junija bomo izvedli tradicionalni letni kon-

cert v dvorani na Primskovem s projektom »Po lju-

bljanskih ulicah ... vozi nas vlak v daljave«, med 22. in 
29. junijem 2023 pa bomo gostovali na Škotskem, kjer 
se med drugim dogovarjamo za koncert z mešanim 
pevskim zborom Inverness Gaelic Choir. Predstavili 
se bomo s projektom Potep po Ljubljani in Sloveniji: 
popevkam, ki navdih črpajo v ljubljanskih znamenito-

stih, bomo dodali še ljudske pesmi iz prav vsake slo-

venske regije.
Načrtov nam torej ne manjka: lepo vabljeni, da z nami 
delite pevsko navdušenje na koncertih in se nam mor-

da celo pridružite na vajah.

v
avtorski 
STAND-UP 
komediji

VSESLOVENSKA 

TURNEJA

Kulturni dom Primskovo – 24. 3. ob 20h

Vstopnice: www.vidvalic.si, www.mojekarte.si, trafike 3dva in bencinski servisi. 
Cena vstopnice je 16 € v predprodaji in 19 € na dan dogodka.
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Akademska folklorna skupina Ozara bo imela 71. letni koncert v Domu 

krajanov Primskovo v nedeljo, 23. aprila, ob 18. uri. Napovedujejo kul-
turno-gastronomski dogodek. Vstopnice si lahko zagotovite na e-naslovu 
info@drustvo-ozara.si in na telefonski številki 051 762 433 (Ajda). Pov-
sem prenovljena je tudi klubska soba skupine. S. K.

Ozarina kuh'na

Prenovljena klubska soba AFS Ozara / Foto: Tina Dokl
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Začetki Društva bolnikov z osteoporozo 
Kranj segajo v leto 2000. Na ustanovnem 
občnem zboru se jih je sestala le peščica, 
a se je društvo s članstvom hitro krepilo. 
Leta 2010 so imeli že čez tisoč članic, po 
koronskem upadu jih je blizu sedemsto. V 
društvu nudijo številne aktivnosti v sku-
pinah, med drugim tudi vadbo na podru-
žnični šoli Primskovo ob sredah od 17.30 

do 18.30 in od 18.30 do 19.30. »V začetnih 
letih društva še nismo imeli toliko aktiv-
nosti, interes žensk, med njimi mladih 
upokojenk, ki so želele bolje poskrbeti za 
svoje zdravje, pa je bil velik,« je povedala 
predsednica društva Milena Zupin. »Vad-
ba je potekala pod vodstvom fiziotera-
pevtke redno in z dobro udeležbo vse do 
epidemije koronavirusa, ki jo je začasno 
ustavila, zdaj se obisk znova povečuje.«
V programu društva so še predavanja, 
meritve kostne gostote, pohodi, plavanje, 
izleti, druženja s piknikom, šola zdravja 
v Strunjanu ... »V članstvo vabimo vse, ki 

želite skrbeti za svoje zdravje preventiv-
no ali pa se soočate z boleznijo. Zagotovo 
bo vsak našel kaj zase,« je še dejala Zupi-
nova. Uradne ure imajo vsak ponedeljek 
od 9. do 11. ure in še vsak prvi ponedeljek 
v mesecu od 16. do 17. ure v pisarni dru-

štva v prvem nadstropju Doma krajanov 
Primskovo. V ponedeljek, 20. marca, bodo 
od 9. do 11. ure za krajane Primskovega 
izvedli UZ-meritve kostne gostote (na pe-
tnici). Meritve bodo brezplačne, veseli pa 
bodo prostovoljnega prispevka.

Povabilo na terapevtsko vadbo

SUZANA P. KOVAČIČ

Vadba poteka vsako sredo popoldne na podružnični šoli Primskovo. / Foto: Franc Čeh

Šuceva 23, Kranj
dolnov@dolnov.si

04 201 30 14 
041 318 439

w w w.dolnov.siVE LI KO Z N I Ž AN J E E K S PO NATOV

  

 SALON KOPALNIC

 PLOŠČICE

 SANITARNA KERAMIKA

 SANITARNE ARMATURE

 NOTRANJA VRATA

 TUŠ KABINE IN KADI

 KOPALNIŠKO POHIŠTVO

 PRENOVA
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»Šah je preprosta igra, ki se je lahko 

nauči vsak. Po vsem svetu ga igra sta-

ro in mlado, saj ima številne koristne 
učinke. Ukvarjanje s šahom na primer 
izboljšuje naš spomin, šah nas (na)uči 
ustreznega spoštovanja drugih oseb (ša-

hovski bonton), nauči nas sprejemati 
posledice svojih odločitev ter rezultatov, 
tako zmag kakor tudi porazov, pomaga 
pri učenju pravilnega načrtovanja, sta-

rejšim pomaga preprečevati demenco, 
šolarjem pomaga, da bodo druge šolske 
predmete razumeli bolje ...« pravi pred-

sednik Šahovskega kluba Primskovo 
Kranj Tone Veselič.
V vseh kranjskih osnovnih šolah pote-

kajo šahovski krožki, kjer šolarji lahko 
spoznavajo osnove šahovske igre oziro-

ma svoje šahovsko znanje izpopolnjuje-

jo. »Na Primskovem je bil leta 1988 usta-

novljen Šahovski klub Primskovo Kranj, 
ki je do leta 2020 deloval v prostorih KS 
Primskovo v Domu krajanov Primsko-

vo, kjer ima tudi svoj sedež, od leta 2020 

dalje pa dejavnost izvaja v prostorih 

Medgeneracijskega centra Kranj, kjer 

šah lahko igrate vsako sredo med 16. 

in 19. uro,« je še pozval Veselič in dodal: 
»Vi ste na potezi! Vabljeni!«

Igrajmo šah

SUZANA P. KOVAČIČ

Igranje šaha ima številne koristne učinke. / Foto: Franc Čeh

 

 

PROMOCIJA SERVISA AH VRTAČ

Ob servisu po tej ponudbi pregledamo 20 ključnih točk 

Kranju. Možen je tudi nakup vavčerja za 

Tel. št. za naročanje na 
Avtohiša Vrtač d.o.o., Delavska cesta 4, 4000 Kran

PROMOCIJA SERVISA AH VRTAČ
OZILA STAREJŠA OD 8 LET 

Ob servisu po tej ponudbi pregledamo 20 ključnih točk 

Kranju. Možen je tudi nakup vavčerja za 

Tel. št. za naročanje na 
Avtohiša Vrtač d.o.o., Delavska cesta 4, 4000 Kran

PROMOCIJA SERVISA AH VRTAČ

Ob servisu po tej ponudbi pregledamo 20 ključnih točk 

ej 

Kranju. Možen je tudi nakup vavčerja za 

I 

Tel. št. za naročanje na 
Avtohiša Vrtač d.o.o., Delavska cesta 4, 4000 Kran

Ob servisu po tej ponudbi  

pregledamo 20 ključnih točk na vozilu  

in tako poskrbimo za Vašo varnost!

*Promocija servisa velja  v mesecu februarju in marcu 2023.  

Število ponudb je omejeno. Servise po tej ponudbi izvajamo v naši 

delavnici na Delavski cesti 4 v Kranju. Možen je tudi nakup vavčerja za 

izvedbo, z veljavnostjo 6 mesecev (v vrednosti servisa po tej ponudbi).

OB OBISKU PREJMETE ŠE KUPON ZA NASLEDNJI 

SERVIS V VREDNOSTI 30 EUR  

ALI KUPON ZA NAKUP DOPOLNILNE OPREME  

V VREDNOSTI 20 EUR.

PROMOCIJA SERVISA AH VRTAČ
SUPER AKCIJA ZA SERVIS ZA VOZILA STAREJŠA OD 8 LET

Up, Polo, Citigo, Mii – od 119 EUR

Golf, Leon, Touran, Sharan, Octavia – od 139 EUR

Passat, Škoda, Superb, A4 – od 159 EUR

Menjava olja v DSG menjalniku od 209 EUR

Tel. št. za naročanje na servis je 04/27 00 255

Avtohiša Vrtač d.o.o., Delavska cesta 4, 4000 Kranj



Gostilna Arvaj

Pri mostu nad kanjonom Kokre  

Kajuhova 2, 4000 Kranj

Tel.: 04 28 00 100

K nam pridete kot gost, odidete kot prijatelj!
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Gostilna Arvaj vas pričakuje.

Pridite na okusno malico, kosilo ali nedeljsko kosilo.
Hrano lahko tudi naročite in odnesete s seboj.

Naročila po telefonu: 04 28 00 100


