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Predsednik in člani Sveta Krajevne  
skupnosti Primskovo čestitamo  

krajankam in krajanom ob prazniku 
krajevne skupnosti.
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PROGRAM:

Torek, 16. oktober 2018, ob 18. uri
OTROŠKI SVET V SVATE VABI

• Slavnostna prireditev ob 40-letnici nove  
Osnovne šole Simona Jenka Kranj na Primskovem

Sreda, 17. oktober 2018, ob 19.30

SRČNO POPUŠČANJE, VČERAJ – DANES – JUTRI 
(PREDAVANJE)

Predava: Ana Veternik Debeljak, dr. med., spec. interne medicine,  
kardiologije in vaskularne medicine

Organizira: Koronarno društvo Gorenjske

Četrtek, 18. oktober 2018, ob 17. uri
8. ŠAHOVSKI TURNIR ODPRTEGA TIPA

Organizator: Šahovski klub Primskovo

Petek, 19. oktober 2018, ob 20. uri

JESENSKI KONCERT ZBOROVSKE GLASBE
Nastopata: MePZ Musica viva Kranj, Primskovo, in Me PZ Postojna

Praznik Krajevne  
skupnosti Primskovo

16.–20. oktober 2018
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Sobota, 20. oktober 2018, od 8. do 15. ure

4. POHOD PO POTEH ŽITNIH POLJ
OKVIRNI PROGRAM:

• od 8. do 10. ure – medicinske meritve krvnega sladkorja,  
holesterola in krvnega tlaka (izvaja KO RK Primskovo)

• od 9. do 10. ure – prijava in ogrevanje pohodnikov – prikaz oživljanja  
z defibrilatorjem (KO RK Primskovo)

• ob 10. uri – odhod na pohod (vmesni postanek na kontrolni točki –  
ekološka kmetija Pr Šmajd, kjer bo okrepčilo, krajši program in predstavitev  

zdravilnih izdelkov iz navadne konoplje)

• ob 12. uri – malica (za vsejedce, vegetarijance in otroke)

• ob 13. uri – zabavni program (ples, petje, stare kmečke igre za otroke in odrasle)

• ob 14.30 – žrebanje pohodnika za zabojček jabolk

V času celotnega programa bo potekala tudi HUMANITARNA AKCIJA KO RK Primskovo 
(zbiranje originalno zapakirane hrane, higienskih pripomočkov in šolskih potrebščin) ter 

RAZSTAVA GOB Gobarskega društva Kranj z gobovo juhico.

STARTNINA JE PROSTOVOLJNI PRISPEVEK, ki pohodnikom omogoči malico,  
pijačo in možnost sodelovanja v nagradni igri.

GOSPODINJE POZIVAMO, DA PRINESEJO DOMAČE PECIVO IN SLAŠČICE,  
VAŠ TRUD BOMO NAGRADILI!

ZBOR: pred Domom krajanov Primskovo, Kranj
POHOD BO V VSAKEM VREMENU!

Vabljeni na prireditve v Domu krajanov KS Primskovo, Kranj!

O morebitni spremembi programa vas bomo obvestili 
na: www.ksprimskovo.org.
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ANDREJA STARE, SVET KS PRIMSKOVO

Svet Krajevne skupnosti (KS) Primsko-
vo je v letu 2018 organiziral kar nekaj 
dogodkov, ki so bili v prvi vrsti namenje-
ni krajanom Primskovega z namenom 
medsebojnega neformalnega dru ženja. 
Krajani so z množičnim obiskom pri-
reditev potrdili, da si tovrstnih dogod-
kov želijo, saj lahko prek druženja in 
pogovora omenijo in rešijo marsikatero 
težavo, povezano s skupnim življenjem 
v kraju.

OTROŠKO PUSTOVANJE, ČISTILNA 
AKCIJA, DAN DRUŽIN

V februarju smo s pomočjo domačih 
kulturnih društev in zunanjih izvajal-
cev izpeljali najbolj obiskano in pro-
gramsko najpestrejše Otroško pusto-
vanje do sedaj. Izkazalo se je, da otroci 
in starši potrebujejo tovrstno rajanje v 
topli in suhi dvorani, organizatorji pa se 
trudimo, da terminsko ne posegamo v 
podobne prireditve v širši okolici (Šen-
čur, Kranj …).
Vsako leto pripravimo čistilno akcijo, s 
katero krajani pokažejo svojo družbeno 

odgovornost do kraja in ekološko oza-
veščenost. Čistilna akcija poteka pod 
okriljem akcije kranjskih tabornikov 
Očistimo Kranj. Na Primskovem smo se 
odločili, da akcijo izpeljemo z zamikom, 
in sicer na najboljši možni datum – 22. 
aprila na svetovni dan Zemlje. Nabra-
lo se je kar nekaj smeti, akcijo pa smo 
nadgradili tudi s kulturnim dogodkom. 
Gledališče Studio Anima je krajanom 
podarilo izjemno ekološko predstavo 
z naslovom Ta čudovita Zemlja, ki na 
humoren način govori o našem odnosu 
do okolja, kjer živimo.
V maju tudi na Primskovem praznuje-
mo svetovni dan družin. Namen je, da 
bi se v dvorani vsaj enkrat letno sreča-
le družine otrok, ki obiskujejo šolo na 
Primskovem, otroci pa dobili priložnost 
nastopanja na odru. Pomembno je, da 
skupaj, s konstruktivno kritiko in odgo-
vorno razmišljamo o skupnem življenju 
v kraju. Letošnji naslov prireditve je bil 
Sosed – soseda. Šolarji so dobili nalo-
go, da razmislijo o tem, kaj pomeni biti 
sosed, kako naj bi se sosedje med seboj 
vedli, česa si ne želijo in podobno. Svoje 
misli so strnili na papir in zelo zanimi-
ve ter iskrene izdelke smo na koncu pri-

reditve razstavili. Vsebinsko je priredi-
tev popestrila nagrajena predstava Koze 
v izvedbi učencev igralske šole POTica 
(Kulturno, umetniško in izobraževalno 
društvo APéL). Nasmejali smo se raz-
prtijam dveh kozjih družin, ki pa kljub 
medsebojnim razlikam najdeta skupni 
jezik in ugotovita, da bosta le s sodelo-
vanjem obe živeli bolje. 
Poleg prireditev v organizaciji Sveta KS 
Primskovo so bile krajanom ves čas na 
voljo tudi kulturne prireditve s podro-
čja različnih zvrsti plesa, zborovskega 
petja, gledališča in izobraževanja, ki so 
jih pripravila krajevna društva in drugi 
izvajalci. Velika pohvala gre tudi huma-
nitarnim organizacijam, ki so s svojimi 
akcijami doprinesle k pestrosti in kvali-
teti dogajanja na Primskovem.

OKTOBER VABI

Pred nami je oktober, ko krajani KS 
Primskovo praznujemo svoj praz-
nik. Vabimo, da se udeležite dogod-
kov, ki smo jih pripravili. Prav pose-
bne pozornosti si zasluži četrti pohod 
Po poteh žitnih polj, saj je namenjen 
prav vsem generacijam. Združili bomo 
zdrav način življenja, hojo po čudovi-
tih jesenskih gozdovih in travnikih, 
kulinariko, druženje ter bogat anima-
cijski, kulturni in zabavni program 
za otroke in odrasle. Med pohodom se 
bomo ustavili in okrepčali na kmetiji 
Pr Šmajd, ekološki kmetiji s stoletno 
tradicijo v Predosljah. Njihova glavna 
dejavnost obsega pridelavo in prede-
lavo prehranskih izdelkov iz navadne 
oziroma industrijske konoplje. V času 
pohoda pa bo Gobarsko društvo Kranj 
pred Domom krajanov že pripravilo 
razstavo gob in gobovo juho.
Želela bi se zahvaliti vsem sodelavcem 
sveta in predsedniku Sveta KS Primsko-
vo, krajanom, društvom, učiteljicam in 
otrokom OŠ Simona Jenka na Primsko-
vem, brez katerih ne bi mogli izpeljati 
vseh dogodkov, ki dajejo kraju pozitiven 
pečat. Krajanom pa pohvala in vabilo, 
da še v prihodnje tako številno obisku-
jejo dogodke v KS Primskovo.

Družabni dogodki za krajane KS Primskovo
V KS Primskovo smo uspešno izvedli vse letošnje načrtovane prireditve, krajane  
pa vabimo na nove: na dogodke ob praznovanju praznika naše krajevne skupnosti  
s četrtim pohodom Po poteh žitnih polj in na gobarsko razstavo.

Prijetno je bilo lani na tretjem pohodu Po poteh žitnih polj, na sliki postanek na ekološki 
kmetiji Pr Šmajd v Predosljah, kjer so pohodnike pogostili. Lepo vabljeni tudi na letošnji 
pohod, ki bo v soboto, 20. oktobra. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa
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Spoštovane krajanke 
in spoštovani krajani,
simpatičen naslov krajevnega zborni-
ka z globokim pomenom. Vasi v objemu 
žitnih polj. Žito daje razkošje, pomeni 
statusni simbol, daje življenje in blago-
stanje. To je naša krajevna skupnost, v 
kateri živimo in delamo. V čast, veselje 
in z veliko odgovornostjo sem se pred 
dobrimi sedmimi leti podal na pot vode-
nja druge največje krajevne skupnosti v 
kranjski občini. Začelo se je. Spoznava-
nje novih obrazov in seveda tekmecev. 
Vsak predsednik krajevne skupnosti se 
z izvoljeno ekipo bori za svoj kraj, ven-
dar le, če je ekipa homogena, se lah-
ko pohvali z velikimi uspehi. Tudi sam 
sem svojemu kraju želel najboljše in 
mu še danes to želim. Ne samo kraju, 
tudi občini in posledično državi. Veliko 
naporov, lobiranja in dobre volje vseh 
strani je potrebnih, da se stvari pre-
maknejo, uredijo, če hočete – dogradijo. 
Dovolite, da vam omenim le nekaj večjih 
projektov v dveh mandatih mojega vode-
nja Sveta KS. Prvo leto mojega predsedo-
vanja smo s takratnimi svetniki uspeli 
prenoviti streho Doma krajanov. Kot 
veste, je v Domu krajanov več solastni-
kov, s katerimi je bil potreben dogovor in 
soglasje za izvajanje del in seveda plačilo 
po deležih lastništva. Sliši se enostavno, 
ko pa človek pogleda v zgodovino, so bili v 
ozadju vidni spori in nesoglasja s solast-
niki doma. Vsa ta nesoglasja smo ob pre-
novi ostrešja rešili in »dvorišče« Doma 
krajanov je po dolgih letih zopet zaži-
velo v luči dobro sosedskih odnosov. Pa 
saj sami veste, da je dober sosed vreden 
zlatega rudnika. Tega pravila se držimo, 
saj s strpnostjo in dialogom ostajamo 
dobri sosedje. Uredili bomo etažno last-
nino Doma krajanov, ki trenutno čaka 
na sodišču na vpis v zemljiško knjigo. 
Uredili in dokončali legalizacijo balinar-
skega objekta v Kokrškem logu. 
Nadalje – prenovili smo stopnišče doma. 
Nadometne inštalacije so bile prestavlje-
ne v steno. Stene in strope smo ustrez-
no pleskarsko ojačali in prepleskali ter 
zamenjali dotrajano električno inšta-
lacijo in svetila z novejšimi. Zamenjali 
smo vhodna stopniščna vrata in vrata 
v dvorano doma ter prenovili avlo pred 
dvorano. Prenovila se je zapuščena stara 
kurilnica v kleti, ki ni več služila svoje-
mu namenu. Prenovo tega prostora je v 
celoti plačalo eno izmed kulturnih druš-
tev s pomočjo donatorjev in sponzorjev. 

Kletni prostor ni bil hidro oziroma termo 
izoliran, kaj šele pleskarsko obdelan. Tla 
so danes ustrezno izolirana, betonske 
stene oblečene v mavčne plošče, strop 
pa zvočno in akustično oplemeniten. Z 
njega visita dva restavrirana kroparska 
lestenca, ki osvetljujeta in dajeta prosto-
ru posebno dodano vrednost. Ne smemo 
pozabiti na asfaltiranje parkirišča, ki je 
domu dalo dodatnih dvajset parkirnih 
mest in ohranilo trgovino v kraju, ki je 
bila tik pred zaprtjem. Odkupljeno je bilo 
zemljišče za domom, ki je bilo še vedno v 
lasti Sloge, in smo s tem zaokrožili celo-
to. Rešili smo ogrevanje in hlajenje pro-
storov, ki imajo najete različna društva 
in skupine, da ni treba ogrevati celotne-
ga doma, in tako prihranili kar zajeten 
kup denarja. Na pobudo krajanov smo 
uredili dostop za pešce na pločnik kokr-
škega mosta in bankine ob cesti v Kokr-
škem logu. Postavili javno razsvetljavo 
ob otroškem igrišču na Planini ter klo-
pice za sprehajalce in uporabnike igrišč. 
Prenovili nekatera otroška igrišča. Pred 
vrata zaklonišča, kamor so otroci brcali 
žogo in nehote motili popoldanski poči-
tek stanovalcev okoliških stanovanj, 
smo postavili zaporo in jo ozelenili. 
Večkrat smo popravili ograjo otroškega 
igrišča, ki jo vandali neprestano podi-
rajo in na igrišče, namenjeno mlajšim 
otrokom, postavijo nogometni gol. To 
dejanje je nedopustno in skrajno neod-
govorno. Ne samo do porabe finančnih 
sredstev za popravilo škode – ampak da 
si nekdo oz. skupina samovoljno dovoli 
in spremeni namensko otroško igrišče, 
prilagojeno najmlajšim, čeprav je igrišče 
kakršnega si želijo, nedaleč stran. Obno-
vili smo oder v dvorani, ki ga je od nje-
gove postavitve že kar lepo načel zob časa 
in so se na posameznih delih deske že 
lomile. Postal je nevaren in neuporaben. 
Na njem je nastopalo veliko različnih 
skupin z različnim programom. Najbolj 
nevaren je bil za mlade plesalke plesne 
skupine, mažoretke in baletke, katerih 
koreografija zahteva »drsanje« po talni 
površini. 
Sanirali smo del ostrešja nad dvorano, 
ki je ob večjih nalivih popustilo in je 
voda tekla v dvorano in kletne prostore – 
pododrje. Prenovili smo pisarniške pro-
store krajevne skupnosti. Uredili smo 
intervencijske poti in različne zapore na 
cestah v kraju, asfaltirali del pločnika 
na Šucevi, za drugi del pa se še borimo. 
Podprli smo, sodelovali in kupili športno 
opremo ob prenovi nogometnega igrišča 
na Planini. In še in še!

Žal pa je zaradi dejavnosti enega izmed 
svetnikov in nekaterih posameznikov 
v vodo padel projekt celovite obnove in 
dograditve doma. Z dograditvijo bi pri-
dobili večnamensko dvorano, več spre-
mljevalnih prostorov, hostel, povezavo 
prek zemeljskega tunela s podružnično 
šolo itd. S to dograditvijo bi Kranj pri-
dobil koncertno dvorano, s katero bi se 
lahko ponašal daleč naokoli z odlično 
akustiko. Dom bi lahko postal kulturni 
center Kranja, v katerem bi se odvijale 
različne kulturne in družbene dejavno-
sti, za katere pa Kranj trenutno nima 
ustreznega prostora. To je tako za naš 
kraj kot tudi za samo mesto velika ško-
da. Mogoče se tega trenutno še ne zave-
damo, a čas pokaže vse. Tudi napori 
majhne skupine ljudi, ki so z vzpore-
dno spletno stranjo odgnali potenci-
alne zasebne investitorje, za katere je 
bil objavljen občinski razpis, nam niso 
nikoli bili razumljivi. Ni mi žal naporov 
in prizadevanj v vseh mojih letih pred-
sedovanja za napredek kraja in prenovo 
doma. Žal mi je, da kraj ni napredoval 
toliko, kolikor bi lahko. Tako pa smo se 
ukvarjali s posredovanjem informacij 
javnega značaja zaradi dveh posamez-
nikov. Namesto dela za kraj smo ostali 
člani sveta in tajništvo zapravljali čas in 
delali stroške s pripravo dokumentacijo 
za različne državne in občinske insti-
tucije (častno razsodišče, informacij-
ska pooblaščenka, KPK in ne nazadnje 
še inšpektor za javno upravo). Na kon-
cu je bilo seveda vse v redu, razen naše 
izgubljene energije in dobre volje. V Svet 
KS je izvoljenih sedem članov, ki se med 
seboj dogovorijo, kdo bo prevzel kate-
ro odgovornost. Naslednjemu sestavu 
privoščim, da bodo vsi izvoljeni svetniki 
pripravljeni za delo in za prevzemanje 
odgovornosti, ne pa za nagajanje. Naš 
sestav pa je imel to srečo, da je bilo šest 
(kasneje pet) pripravljenih delati, hkrati 
pa je imel to smolo, da eden ni prevzel 
nobene odgovornosti. Ne želim »šinfati« 
preveč. Naj zapišem le, da smo se, upam, 
vsi iz tega nekaj naučili.
Na delo Sveta krajevne skupnosti sem 
ponosen. Čeprav slišim, da občinska 
uprava razmišlja o ukinitvi takšne obli-
ke lokalne samouprave. Treba je strniti 
vrste, iskati konsenz, predvsem pa poi-
skati delovne in odgovorne ljudi, ki bodo 
nadaljevali naše delo. Teh pa je v moji 
krajevni skupnosti večina. 

IGNAC VIDMAR 
PREDSEDNIK SVETA KS PRIMSKOVO 
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STIKI SO PRILOGA ČASOPISA 

STIKI (ISSN 2232-5980) so pri lo ga Go renj ske ga gla sa o Krajevni skupnosti Primskovo. Glasilo pri prav lja Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, Ble i we i so va ce sta 4, s so de lav ci: od go vor na 
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tisk: Nonparel, d. o. o.; naklada je 1950 izvodov, glasilo do bi o vsa go spo dinj stva v KS Primskovo brezplačno. Fotografija na naslovnici: Mitja Puhar

STANE KALAN,  
V. D. PREDSEDNIKA KO RK PRIMSKOVO

Letos smo imeli kar dve krvodajalski akci-
ji. Obe sta bili zelo dobro obiskani, saj se je 
prve, ki je bila 5. februarja, udeležilo 150 
krvodajalcev, druge, ki je bila 7. junija, pa 
152 krvodajalcev. Vsem krvodajalcem in 
prostovoljcem se ob tej priložnosti zahva-
ljujem za udeležbo in pomoč. Vabim vas, 
da se udeležite tudi naslednje akcije, ki bo 
predvidoma februarja 2019. Želimo, da se 
je udeleži tudi čim več mladih. 
Krvodajalci bodo za prostovoljno daro-
vano kri prejeli priznanja. Za petkrat 
darovano kri bodo priznanja prejeli Bre-
da Beguš, Robert Golc, Anja Hauptman, 
Urša Lokar, Miro Melink, Dejan Pašić, 
Pika Rakovec, Daša Repina, Dušan Sime-
unović, Gregor Skodlar, Robert Šalamon 
in Boštjan Vehar. Za desetkrat darovano 
kri bodo prejeli priznanja Matija Jer-
man, Sandra Kert, Jure Kočnik, Katja 
Kokalj, Ljubo Kopač, Katja Krt in Jože 
Smole. Za 15-krat darovano kri prejme-
jo priznanja Albina Anžin, David Čuk in 
Tomaž Klevišar. Za dvajsetkrat darova-
no kri prejme priznanje Zalka Badalič.
Za 25-krat darovano kri pa prejmejo priz-
nanje Tomaž Novak, Ana Marija Pucelj, 
Jaka Sajovic in Janko Zupan. Za trideset-
krat darovano kri bosta prejela prizna-
nje Metka Adlešič in Jurij Podpečan. Za 
35-krat darovano kri bo prejel priznanje 
Gregor Batisti, Anton Mlakar pa za 45-
krat darovano kri. Na slovesnosti, ki jo 
bo pripravil Rdeči križ Slovenije, Območ-
no združenje (RKS OZ) Kranj, pa bodo pri-
znanja za dolgoletno prostovoljno delo 
prejeli člani odbora, in sicer Stanislav 
Eljon srebrni znak Rdečega križa Slove-
nije, Nataša Verlič in Majda Kern pa bro-
nasti znak Rdečega križa Slovenije. 
Ob tednu Rdečega križa, ki je bil od 8. do 
15. maja, smo prvošolčke iz podružnične 
šole na Primskovem obdarili z majica-
mi z našim znakom. Tega se prvošolčki 
zelo veselijo.

V maju smo za krvodajalce in prostovo-
ljce organizirali izlet v Prekmurje. Ogle-
dali smo si stolp v Lendavi, park orhidej 
in znamenito Plečnikovo cerkev. Spreho-
dili smo se tudi ob Dobrovniškem jeze-
ru. Večino denarja za izlet so prispevali 
udeleženci sami, nekaj pa je primaknila 
tudi krajevna organizacija kot nagrado za 
udeležbo na krvodajalskih akcijah in pro-
stovoljcem za požrtvovalno delo. Izletniki 
so bili z izvedbo izleta zelo zadovoljni.
Osmega septembra je bila slovenska 
akcija, ki poteka skupaj z Mercatorjem, 
v kateri smo sodelovali tudi mi. Zbirali 
smo hrano za socialno šibke. Sodelovale 
so tri naše prostovoljke. V Mercator cen-
tru na Primskovem smo zbrali kar 218 
kilogramov hrane. Hrana se bo delila 
v sklopu delitve hrane na območju RKS 
OZ Kranj. Kot vsako leto smo tudi letos 
enemu invalidu omogočili brezplačno 
letovanje na Debelem rtiču.
Ob prazniku krajevne skupnosti v sobo-
to, 20. oktobra, bomo tudi letos sodelo-
vali s prikazom oživljanja z defibrator-
jem AED, in sicer od 9. do 10. ure. Ob tej 
priložnosti bomo organizirali tudi brez-
plačno merjenje krvnega tlaka, slad-

korja in holesterola od 8. do 10. ure. Ta 
dan bomo zbirali tudi hrano za socialno 
ogrožene. Hrana naj bo originalno zapa-
kirana in z ustreznim rokom trajanja. 
Darovalcem se ob tej priložnosti že vna-
prej najlepše zahvaljujem.
Ob koncu leta bomo ponovno obiskali sta-
rejše krajane in težko bolne ter jih razve-
selili s skromnim darilom (pri tej akciji 
imamo sicer velike težave, saj nam zara-
di tajnosti podatkov ni uspelo pridobiti 
seznama teh ljudi na upravni enoti). Čes-
titke za to priložnost nam vsako leto izde-
lajo učenci Podružnične šole Primskovo, 
za kar se jim, predvsem pa mentorici in 
ravnateljici, najlepše zahvaljujem. 
Na koncu bi se rad zahvalil Krajevni sku-
pnosti Primskovo, Podružnični šoli Prim-
skovo, Prostovoljnemu gasilskemu druš-
tvu Primskovo in RKS OZ Kranj za dobro 
sodelovanje. Zahvalil bi se rad nekdanje-
mu predsedniku Janezu Kernu za dol-
goletno vodenje KO RK Primskovo. Ob tej 
priložnosti pa se zahvaljujem tudi vsem 
požrtvovalnim članom odbora za njihovo 
uspešno delo. 
Vsem krajanom čestitam ob prazniku 
Krajevne skupnosti Primskovo. 

Zahvala vsakemu prostovoljcu in krvodajalcu
O delu Krajevne organizacije Rdečega križa na Primskovem v letošnjem letu

Letos smo imeli kar dve krvodajalski akciji. Obe sta bili zelo dobro obiskani.  
/ Foto: arhiv KO RK Primskovo
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JANKO ZUPAN

Na januarskem občnem zboru Prosto-
voljnega gasilskega društva (PGD) Kranj 
Primskovo smo med drugim obravna-
vali tudi točko o posebnih priznanjih. In 
kdo bi bil primernejši za predstavitev v 
tej točki kot naš današnji delovni pred-
sednik Viljem Tomat, ki je član društva 
že polnih sedemdeset let?
Že kot mladostnik je postal član GD Kranj, 
bil je poleg ob vseh vzponih in padcih 
gasilstva v Kranju in na Primskovem. Vili 
je bil in je še vedno nosilec raznih funkcij, 
sodeluje tudi v mednarodnih krogih, je 
nosilec mnogih odlikovanj in priznanj. 
Opazili smo, da mu od vseh priznanj 
manjka le naziv častni član društva. Od 
tega večera je tudi Vili Tomat med dobit-
niki tega visokega priznanja. Vili, tvojo 
zelo zelo bogato zbirko činov, priznanj, 
medalj in nagrad imaš sedaj kompletno.
V znak predanosti gasilstvu smo mu 
pripravili razstavo in na ta način poča-

stili prehojeno pot Vilija Tomata. Tudi 
slastna torta, ki smo mu jo prinesli, je 
vsem nadvse teknila. Vili, še naprej uži-
vaj ob druženju z gasilci. Na pomoč!

Častni član PGD Kranj Primskovo Vili Tomat

Vili Tomat s predsednikom PGD Kranj 
Primskovo Alešem Kernom / Foto: Janko 
Zupan 

ŽIGA ZUPAN

Leto je naokoli in ponovno je tu mesec oktober, ki ga gasilci ime-
nujemo mesec požarne varnosti. Letošnja tematika je name-
njena številki za klic v sili – 112. Prav vsak izmed nas bi moral 
poznati to številko in čemu je namenjena. Številka 112 je številka 
za klic v sili, na katero lahko pokličemo, če potrebujemo pomoč 
gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali 
policijo. Ob klicu je pomembno, da ostanemo mirni in povemo: 
kdo kliče, kaj, kje in kdaj se je zgodilo, koliko je ponesrečencev, 
kakšne so poškodbe in okoliščine ter kakšna pomoč je potrebna. 
O številki 112 smo se pogovarjali tudi s prvošolci, ki so nas obi-
skali v gasilskem domu, kjer smo jim pokazali vozila in opre-
mo, s katero rokujemo gasilci. Na ogled društva pa ste vsako 
nedeljo v oktobru od 11. do 12. ure povabljeni tudi drugi. V tem 
mesecu vam v društvu nudimo brezplačen pregled gasilnih 
aparatov, ki morajo biti v vsakem trenutku brezhibni. Z vese-
ljem pa vam bodo naši operativci razložili tudi, kako rokovati 
z gasilnim aparatom, saj je pomembna prav tista hitra in pra-
vilna uporaba ob morebitnem požaru.
Ob polnem koledarju v mesecu oktobru se v društvu aktivno 
pripravljamo tudi na leto 2019, ki bo za Prostovoljno gasilsko 

društvo Kranj Primskovo še posebno pomembno. Praznuje-
mo namreč 140. obletnico ustanovitve. Dogodki bodo potekali 
v pomladnih mesecih z zaključkom v začetku junija. Že sedaj 
seveda vabljeni tudi vi, saj v društvu delujemo v interesu kra-
janov in krajank ter z roko v roki z njimi.

V mesecu požarne varnosti vabljeni  
v gasilsko društvo
Prostovoljno gasilsko društvo Kranj Primskovo vas štiri nedelje v oktobru vabi  
na ogled društva ter brezplačen pregled gasilnih aparatov, ki jih imate doma.

O številki 112 smo se pogovarjali tudi s prvošolci, ki so nas obiskali  
v gasilskem domu. / Foto: Žiga Zupan

frizerski salon lenart pirc, s. p.
staneta žagarja 40, 4000 kranj
04 235 73 10, lenart.pirc@siol.net
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NELI KOKALJ, 4. E, PŠ PRIMSKOVO

V sredo, 12. septembra, smo se odpravili na Šmarjetno goro. 
Potrebovali smo športna oblačila in obutev. S seboj pa smo 
imeli nahrbtnik z vodo in malico. Iz šole smo se odpravili 
proti mestu Kranj. Najprej smo šli čez most reke Kokre proti 
Prešernovemu gaju, mimo knjižnice in banke. Prečkali smo 
še most čez Savo in se začeli vzpenjati proti Šmarjetni gori. 
Do vznožja Šmarjetne gore je bila cesta asfaltirana in promet-
na, zato smo hodili po pločniku. Ko pa smo se začeli vzpenjati 
po pobočju, je bila cesta asfaltirana, toda vijugasta, strma in 
zaščitena s kovinsko ograjo. Proti vrhu smo prišli do sedla, ki 
je raven del pobočja. Tam se pot razdeli na dve strani. Ena je 
makadamska, druga pa asfaltirana. Mi smo se odpravili po 
asfaltirani. Vrh Šmarjetne gore je planotast. Na njem so cer-
kev, hotel in veliko parkirišče. Vrnili smo se po gozdni poti, ki 
je bila zelo strma. V Stražišču smo se usedli na avtobus in se 
odpeljali nazaj do šole.

Orientacijski pohod na Šmarjetno goro

MARIJANA KAVČIČ

Prvi mesec šolskega leta 2018/2019 je že 
za nami. Učence je pričakala polepša-
na podoba šole in še bolj varno igrišče. 
Konec septembra smo ob dnevu drevesa 
posadili ambrovec, ki je listopadno dre-
vo z zelo majhnimi in komaj opaznimi 
cvetovi, ki cvetijo v maju. Ima bleščeče 

zelene liste, ki postanejo jeseni temno 
rdečkasto-škrlatni. 
Pred nami je mesec oktober, ki bo zelo 
pester. Teden otroka je prinesel veliko 
različnih dejavnosti in dogodkov. Obi-
skali smo Prostovoljno gasilsko društvo 
Primskovo, ob spremstvu policistke smo 
vadili varno pot v šolo, ogledali smo si 
kamišibaj – edinstveno obliko pripo-

vedovanja zgodb ob slikah, sodelovali 
smo tudi v Gorenjski verigi srca in spre-
jeli prvošolce v šolsko skupnost. Mesec 
oktober nam prinaša tudi pomembno 
obletnico. Osnovna šola Simona Jenka 
Kranj, Podružnična šola Primskovo pra-
znuje štirideseti rojstni dan. Praznovali 
bomo v tednu od 15. do 20. oktobra. Na 
praznovanje so prisrčno vabljeni tudi 
krajanke in krajani. V šoli in v Domu 
krajanov na Primskovem bodo v popol-
danskem času potekale različne pri-
reditve; ples, glasba, petje in razstava, 
kjer si boste lahko ogledali tudi likovne 
izdelke naših učencev.

PROGRAM PRIREDITEV  
OB JUBILEJU ŠOLE

V ponedeljek, 15. oktobra, ob 18. uri bo 
odprtje razstave z literarnim večerom 
v šoli. V torek, 16. oktobra, ob 18. uri bo 
osrednja prireditev v Domu krajanov 
Primskovo Otroški svet v svate vabi. 
V soboto, 20. oktobra, pa se od 9. do 
15. ure pridružujemo četrtemu poho-
du Po poteh žitnih polj ob prazniku 
KS Primskovo. Pridite in praznujte z 
nami, veseli bomo vašega obiska. 
Učenci z učiteljicami in vodjo PŠ Prim-
skovo Mojco Bertoncelj

Zakorakali v novo šolsko leto
Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Podružnična šola Primskovo praznuje  
štirideseti rojstni dan.

Ob dnevu drevesa smo posadili ambrovec. / Foto: PŠ Primskovo 
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BRANKO ŠMID

So del Akademske folklorne skupine Ozara, saj so nastali prav 
zaradi potreb te folklorne skupine. Folklora namreč ni samo 
ples, je tudi ljudsko petje, so lepe stare melodije, ki so se že poza-
bile, so oblačila, ki so jih nosili naši predniki, in so običaji, ki še 
prehitro tonejo v pozabo. In ravno na Primskovem, kjer je bila 
kultura zelo živa že pred drugo svetovno vojno, se tradicija s fol-
klorno skupino zelo uspešno nadaljuje. Zgodba o uspehu te vrste 
so tudi pevci ljudskih pesmi, Kranjski furmani, ki so nastali leta 
1994, ko so obudili stari običaj koledovanja. In tako se še dan-
današnji na tak način poslavljajo od starega leta in voščijo vse 
dobro v novem letu številnim Primskovljanom in tudi drugim, 
ki jim tradicija kaj pomeni.
Poleg rednih nastopov s folklorno skupino se pojavljajo na vseh 
preglednih srečanjih pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih 
viž Slovenije. Dosegajo odlične rezultate, saj so bili že nekajkrat 
izbrani celo na državno srečanje, kar je velik dosežek. Imajo 
redne vaje že skoraj 25 let, vsak ponedeljek v Domu krajanov, v 
vadbeni sobi nad gostilno Pri Matičku. Tam 12 pevcev in godcev 
prepeva, se druži in zabava pod umetniškim vodstvom Adri-
jana Novaka. Pojejo gorenjske ljudske pesmi ter tudi pesmi 
drugih slovenskih dežel. Najbolj jim leži gorenjski melos, pa 
tudi koroški jim je zelo blizu. Njihovo ljudsko petje temelji na 
ljudskem triglasju, lotijo pa se tudi zahtevnejših ljudskih pes-
mi, kot so štiri- ali tudi večglasne. Navdušeni so nad ljudskimi 
pevci iz Podkorena – gre za brate Razinger, ki so prepevali med 
obema vojnama in so jih za Institut za slovensko narodopisje 
posneli leta 1957. Ni lahko osvojiti in se naučiti pesmi takih 
mojstrov, vendar se fantje pod vodstvom Adrijana Novaka tru-

dijo in bodo nekaj teh pesmi zapeli tudi letos na preglednem 
območnem srečanju. 
Izdali so nekaj avdio kaset in zgoščenk, nekajkrat pa so jih pos-
neli tudi z RTV Slovenija ter Radia Ognjišče. Radi se odzovejo in 
zapojejo na obletnicah, porokah in drugih slovesnostih ter s 
tradicijo in humorjem začinijo marsikatero slovesnost.

ZAKAJ PA PRAVZAPRAV KRANJSKI FURMANI

Kranj je bil že od nekdaj križišče trgovskih poti v nekdanji 
kranjski deželi. Trgovci so tovorili svoje blago iz Trsta na 
Dunaj, iz Innsbrucka do Beograda. Blago so tovorili z vozovi 
in konji, ki so jih vodili t. i. furmani. Veliko kmetov si je na 
ta način izboljševalo življenje, veliko pa je bilo tudi poklicnih 
furmanov. S svojimi tovori so se ustavljali v Kranju, kjer so 
jim pripregali konje za naporno pot na Jezersko ali Ljubelj 
ali celo samo za prevoz čez Jelenov klanec. V Kranju je bilo 
kar veliko križišče teh poti s številnimi gostilnami, kjer so 
furmani počivali in se okrepčali. Medtem so se razširile zani-
mive pripovedi, začinjene tudi s kvantami in pijančevanjem, 
ampak to so bili takratni furmani. Ali ste vedeli, da so bili 
znameniti furmanski žganci le ocvrti piščanci? Torej so fur-
mani imeli takrat kar nekaj pod palcem. Tudi na Primskovem 
je izpričano kar nekaj znanih furmanov in celo furmanka.
No, po teh zanimivih ljudeh naše preteklosti so prevzeli ime, 
ki ga ponosno in z uspehom nosijo povsod po Sloveniji. Bodite 
prepričani, da je naselje Primskovo velikokrat znano marsikje 
ravno zaradi njih.
In ti kleni gorenjski fantje bodo svojo pesem ponosno še nap-
rej širili, tako da se naša tradicija ne bo tako kmalu pozabila.

Kranjski furmani
Saj jih poznate? Kako pa jih Primskovljani ne bi poznali, saj jih kot izvrstne pevce 
ljudskih pesmi in še boljše godce ljudskih viž poznajo domala povsod po Sloveniji.
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ČLANI ŽUPNIJSKEGA  
PASTORALNEGA SVETA

Življenjsko delo! Bogat doprinos v naša 
in njegovo življenje!
Tako je gospod župnik povzel svoje misli 
in spomine na preteklih trideset let:

Rojen sem bil 22. februarja 1953 mami 
Mariji, rojeni Hočevar, in očetu Jako-
bu kot tretji otrok. 
Že na začetku življenja me je zazna-
movala Dolenjska z idilično dolino 
reke Krke. Otroštvo je bilo povezano z 
bližino domače cerkve svetega Roka v 
rodnem kraju, v Žužemberku, ki sem 
jo vzljubil in imel za svoj notranji dom.
Leta 1988 sem dobil imenovanje za 
Župnijo Kranj Primskovo. Razveselil 
sem se, ker je župnija posvečena Mariji 
Vnebovzeti. Ko sem po prejemu dekre-
ta s šentviškim župnikom g. Alojzom 
Uranom prvič obiskal predhodnika g. 
Božidarja Slapšaka, smo šli skupaj v 
cerkev. Takrat sem prvič opazil in ostr-
mel nad lepo baročno notranjostjo z 
veličastnim glavnim oltarjem Vnebov-
zete.
(Za to prelepo baročno cerkev, našo kul-
turno in duhovno dediščino, nekoč zna-

no božjo pot je vsa leta lepo skrbel in s 
številnimi obnovitvenimi deli preprečil 
propadanje in škodo v cerkvi. Hvala za 
njegovo skrb in hvala tudi vsem dobrim 
ljudem, ki so pri tem pomagali.)
Naslednji dan, na veliki šmaren, 15. 
avgusta 1988, je bila pri večerni maši 
moja umestitev za novega župnika.
(Hvala Bogu za to milost!)
V dneh za tem so se vrstili zelo različ-
ni občutki. Ob srečevanju z dobrohot-
nimi, prijaznimi ljudmi sem čutil, da 
je to tisto pravo jedro župnije, da so 
to tisti, ki so že do sedaj velikodušno 
sodelovali v župniji in so z veseljem 
ponudili svojo pomoč še naprej. Obču-
doval sem zrelo držo tolikih faranov, 
ki so s tem dokazali, da sprejmejo 
novega dušnega pastirja kot tistega, ki 
jim ga pošilja Bog. Že v prvem tednu 
me je obiskal tudi gospod dr. Fran-
ce Rozman, ustanovitelj primskov-
ske župnije. Dejal je: »Veš, Gorenjci 
smo kot domač kruh, dobro zapečen v 
peči, skorja trda, sredica pa mehka in 
dobra. Vam, Dolenjcem, pa je dano, da 
skorjo zmehčate in pridete do sredice. 
Zato se ne boj!«
In res sem naletel na odraz žive vere 
župnije: lepota cerkve z okolico. 

(O lepoti cerkve in njene okolice bi se 
lahko razpisali v knjigi. Samo utrinek: 
Mnogi opažajo, kako župnik v svoji črni 
opravi in s kanglami vode v rokah brzi 
okoli cerkve in zaliva svoje brezštevilne 
čudovite rože. In to tudi do 11. ure pono-
či.)
Urejeno bogoslužje, zavzetost članov 
ŽPS, župnijske Karitas, požrtvoval-
nost ključarjev, sodelovanje številnih 
bralcev, pevskih zborov, ministrantov, 
sodelavcev v katehezi, pri pisarniški 
in administrativni pomoči, v najraz-
ličnejših dejavnostih v župniji, pesmi 
zvonov naših pritrkovalcev in delo še 
tolikih skritih duš, ki v molitvenih 
skupinah skupaj z bolniki po naših 
domovih pletete venec molitve.
Koliko žlahtnih vezi prijateljstva se je 
spletlo v treh desetletjih, koliko požr-
tvovalnosti pri graditvi živega občes-
tva župnije, ob številnih obnovitvenih 
delih v cerkvi in vsega, kar služi pas-
toralnim potrebam župnije.
Čutim dolžnost, da se s hvaležnostjo 
spomnim svoje pokojne mame, ki je z 
enako ljubeznijo, skrbjo in delom kot 
meni služila župniji celih 25 let. Hva-
ležna za pomoč in pozornost tolikih 
faranov pri delu se je zapisala v srca 
vseh, ki ste jo radi imeli in spoštovali. 
To ste pokazali tudi s tem, da ste jo vsi 
klicali mama.
Naj na koncu povabim vse v naše 
občestvo, saj so ena vrata odprta za 
vse, to so vrata cerkve – našega žup-
nijskega doma. 
(Naj povemo še to: naša cerkev, že ome-
njeno stara božja pot, vedno bolj živi, saj 
jo pogosto obiskujejo romarji iz števil-
nih krajev Slovenije in tujine.
Pridite tudi vi. Kdor še ne ve: pod zvo-
nikom vas bo pozdravil starodavni kip 
Marije z Jezusom iz leta 1403.)
Tukaj nas vedno čaka Mati Vnebov-
zeta, kjer pod njenim milostnim pla-
ščem v tabernaklju biva Srce večne 
ljubezni. V njem smo vsi doma, tu 
je naše varno zatočišče. V tridesetih 
letih, s hvaležnostjo preživetih med 
vami, vedno bolj spoznavam resnič-
nost Jezusovih besed: »Brez mene ne 
morete ničesar storiti.«

Že trideset let je naš dušni pastir
V letu 2018 mineva trideset plodnih let našega dušnega pastirja Franca Godca  
v župniji in krajevni skupnosti.
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URBAN KLANČAR IN VID KOŠIČEK, 
ANIMATORJA

Program oratorija, ki je letos potekal 
med 27. avgustom in 2. septembrom, na 
zanimiv način navdušuje za vrednote, 
veselo krščansko življenje in ustvarjal-
nost. Nepogrešljive sestavine urnika so 
molitev, petje, dramska zgodba, ustvar-
jalne delavnice in igre. 
Oratorije povezuje glavni junak, ki se v 
obliki zgodbe predstavi udeležencem. 
Življenje glavnega junaka je vzeto iz lepo-
slovja, Svetega pisma ali življenjepisov 
svetnikov. Letošnja tema je bil misijonar 
in škof Friderik Baraga, ki je umrl pred 
150 leti. Njegovo škofovsko geslo »Le eno 
je potrebno« je bilo tudi geslo oratorija. 
Zgodba spremlja Friderika Baraga od 
njegove odločitve za študij, duhovništvo 
in misijone do njegovega škofovskega 
posvečenja. Poudarek je bil na njegovem 
delu med Indijanci. 
Dan smo začeli ob 9. uri s himno in 
molitvijo, nadaljevali pa z dramsko 
igro, ki so jo pripravili animatorji. Sle-
dila je kateheza – poučna dejavnost, v 
kateri udeleženci poglobijo vrednote in 
vsebinska sporočila iz oratorijske zgo-
dbe. Sledile so različne delavnice, na 
katerih so se otroci zabavali, izvedeli 
kaj novega o naši cerkvi, se učili kuriti 

skavtski ogenj, pisali zgodbe in počeli 
še marsikaj zanimivega. Seveda nismo 
pozabili na hrano. Vsak dan smo imeli 
kosilo, ki smo ga pripravili animatorji 
ali pa so ga naredili sponzorji (pice iz 
Vive, hrenovke ...). Po kosilu, ki je sledilo 
delavnicam, smo se zbrali vsi skupaj in 
se šli »veliko igro«, ki je trajala do kon-
ca oratorija. Poslovili smo se ob 16. uri 
s spustom zastave in himno. Med ora-

torijem smo šli še na izlet v Stiško vas, 
imeli mašo in igre. Oratorij smo pripra-
vili animatorji, mladi iz naše župnije, 
nekaj jih je prišlo še iz drugih župnij. Na 
oratorij smo se pripravljali več mesecev, 
a bilo nam je v veselje, saj smo delali 
za otroke. Seveda pa ne smemo pozabiti 
na Jezusa, ki je bil med nami med vse-
mi pripravami, izletom in nasploh ves 
oratorij. 

Oratorij v župniji Kranj Primskovo
Oratorij je vzgojno-pastoralni program, ki od leta 1988 poteka v mnogih slovenskih 
župnijah. V naši župniji že trinajsto leto zapored. 

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

JESENSKI NASVET IZ LEKARNE PRIMSKOVO
Lekarniški farmacevti smo strokovnjaki za zdravila in najbolj dostopni zdravstveni delavci. K nam lahko pridete ali nas 
pokličete kadarkoli in nimamo čakalnih dob. Ob izdaji zdravil vam svetujemo, kako pravilno jemati zdravila, da bodo 
dosegla svoj učinek. Če imate predpisanih več zdravil s strani različnih zdravnikov, se lahko naročite na Osebni pos-
vet. Za vas si vzamemo še več časa in dobite bolj izčrpne odgovore o ustrezni razporeditvi vseh zdravil preko dneva 
in glede na obroke hrane. Študije kažejo, da si bolniki težko zapomnijo imena zdravil, ker so ta običajno zapletena. 
V lekarni vam izdelamo Osebno kartico zdravil, ki je še posebej dobrodošla, če jemljete več zdravil hkrati ali ste pred 
sprejemom v bolnišnico ali dom starejših občanov. 

Dobrodošli v lekarno Primskovo med 7. in 19. uro med tednom in ob sobotah med 8. in 12. uro!
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TANJA JAMNIK

Leto 2018 je naš zbor začel s ponovitvijo 
Koncerta božičnih pesmi 6. januarja, na 
praznik sv. treh kraljev, v farni cerkvi sv. 
Jakoba v Škofji Loki. Ob klavirski spre-
mljavi Matica Podobnika in spremnem 
besedilu naše pevke Meti Herman smo 
s pesmimi, kot so Božična uspavanka, 
Zvon se za zvonom oglaša, Kyrie, Zvezde 
gorijo, Sveta noč in še nekaj drugimi, ter 
recitacijami naših pevk in pevcev sku-
šali poustvariti božični duh in obuditi 
spomin na stare običaje, ki so spremlja-
li praznike okoli božiča in novega leta v 
starih časih. Po odzivu poslušalcev nam 
je to zelo dobro uspelo.
Sezono nastopov smo nadaljevali s tra-
dicionalnim recitalom ob kulturnem 
prazniku 8. februarja v Galeriji mizar-
stva Ovsenik v Gorenjah pri Kranju. 
Tokrat smo recital naslovili Skodelica 
kave in ga posvetili stoti obletnici smr-
ti našega velikega dramatika, pisatelja 
in pesnika slovenske moderne Ivana 
Cankarja. Tradicionalnim uglasbenim 
pesmim dr. Franceta Prešerna – Kam, 
Luna sije, Zapuščena in Strunam – smo 
dodali še nekaj slovenskih umetnih in 
ljudskih pesmi.
Po nastopu na Območni reviji pevskih 
zborov in malih pevskih skupin v Kul-

turnem domu Ignacija Borštnika v Cer-
kljah na Gorenjskem v začetku marca 
smo se začeli pripravljati na koncert z 
naslovom Pozdrav pomladi, na kate-
rega nas je povabil prijateljski zbor 
– Komorni zbor Glasis iz Markovcev, 
ki ga je ustanovil in ga od ustanovitve 
dalje tudi vodi gospod Ernest Kokot. Na 
gostovanje smo se odpravili 7. aprila in 
skupaj z gostitelji pripravili lep celove-
černi koncert v Večnamenskem centru 
v Sobetincih. Komorni zbor Glasis je bil 
lani naš gost na Martinovem koncertu 
na Primskovem in snidenje s starimi 
prijatelji je bilo zelo prijetno. Z obljubo, 
da se ponovno snidemo ob priložnosti 
pri nas na Gorenjskem, smo se v poznih 
večernih urah odpravili proti domu.

SLOVANSKI VEČER

Naš naslednji projekt se je imenoval Slo-
vanski večer. Za ta projekt smo se posve-
tili študiju slovanskih skladb, ki jih je naš 
dirigent Aleš Gorjanc poiskal med novej-
šimi skladbami – pa tudi med takšnimi 
iz našega arhiva. Projekt smo razdelili 
na dva dela. V prvem smo se občinstvu 
predstavili s sakralnimi skladbami slo-
vanskih skladateljev – Tebe pojem Steva-
na Mokranjca, Bogorodice djevo Sergeja 
Rahmaninova, Laudate dominum Marja-

na Grdadolnika, Gloriosa dicta sunt Nr. 2 
V. Miškinsa – in jim za protiutež posta-
vili nekaj sakralnih skladb germanskih 
in romanskih skladateljev – Ave Maria 
(Javier Busto), Kyrie (John Leavitt), Psalm 
43 (Felix Mendelssohn Bartholdy). Tako je 
lepo prišla do izraza mehkoba slovanskih 
pesmi v nasprotju z odločnim in težkim 
Mendelssohnovim Psalmom 43.
V drugem delu smo se povsem posvetili 
slovanskim umetnim in ljudskim pes-
mim in se tako predstavili z makedon-
skima Rum, dum, dum in Ajde slušaj 
Anđo, slovaško Tancuj, tancuj, hrvaški-
ma Pod tvojim prozorom in Galeb i ja, 
poljsko Kolysanko in slovenskima pes-
mima San se šetao in Jurjevanje. Kon-
cert je na klavirju spremljal Matic Podo-
bnik, spremno besedilo pa je pripravila 
naša sopranistka Tjaša Rezar. 
S projektom Slovanski večer smo se 
predstavili dvakrat: prvič 1. junija v 
cerkvi sv. Petra v Radovljici in drugič 8. 
junija v Domu krajanov na Primskovem. 
Oba koncerta sta bila lepo obiskana. Po 
koncertu na Primskovem smo, sedaj že 
tradicionalno, pripravili manjšo zaku-
sko za vse poslušalce. To je res čudovita 
priložnost, da se srečamo z zvestimi in 
novimi poslušalci, poklepetamo, prislu-
hnemo njihovim dobronamernim pri-
pombam in izmenjamo mnenja. 

Tudi letošnje leto pevsko zelo bogato
Kulturno društvo Mešani pevski zbor Musica viva Kranj Primskovo v letu 2018

Mešani pevski zbor Musica viva Kranj / Foto: arhiv društva
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 sukanci, gumbi, zadrge, okrasni in robni trakovi
 volna, pletilke
  preja za kvačkanje in vezenje, kvačke
  metraža z otroškimi motivi, podloge in blago 

za vezenje
šiviljska popravila

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

Velika izbira profesionalnih zadrg 
iz umetnega materiala za navtiko, 
cerade, transportne torbe, tende, 
predprostore, šotore …

IZLET NA SLOVENSKO OBALO

Prvo polovico leta in s tem simbolično tudi sezono smo zaključi-
li s prijetnim izletom na slovensko obalo. Najprej smo se usta-
vili – seveda – na Ravbarkomandi na kavici. Naslednja postaja 
je bil Socerb. Tu nas je že čakal vodič, ki nam je povedal mar-
sikaj zanimivega o krajih, ki smo si jih iz Socerba ogledovali v 
prekrasnem sončnem vremenu – o Trstu in Tržačanih, Kopru 
in vasicah v koprskem zaledju. Nato smo se spustili v jamo v 
Socerbu. To je edina podzemna cerkev v Sloveniji, in ker je bilo 
vzdušje pravo in smo imeli tudi nekaj zunanjih poslušalcev, 
smo v jami in pred njo pripravili pravi mali koncert in v tem 
neizmerno uživali. Pot nas je nato vodila do Izole, kjer smo se 
vkrcali na ladjico, ki nas je popeljala vse do Pirana, katerega 
veduto smo lahko občudovali v vsej njeni lepoti. Potem smo se 
obrnili in se zasidrali v bližnjem zalivu. Privoščili smo si kopa-
nje in prepevanje v toplem morju, kapitan in njegov pomočnik 
pa sta nam na žaru spekla slastne sardele in lignje. Po končani 
plovbi smo si privoščili še osvežitev v Izoli – s hladno pijačo in 
s še enim skokom v morje, potem pa smo se polni lepih vtisov 
odpravili nazaj na Gorenjsko.

VRNITEV V PEVSKO SOBO

Tretjega septembra smo se vrnili v pevsko sobo z nalogo, da se 
kar se da dobro pripravimo na mednarodno tekmovanje pevskih 
zborov v italijanskem mestu Sacile. Tja se odpravljamo v času od 
25. do 28. oktobra. Prijavili smo se v dve tekmovalni kategoriji – 
Mešani zbori – prosti program in Mešani zbori – ljudska pesem. 
V teh dneh trdo delamo in se pripravljamo na tekmovanje in 
upamo na čim boljši uspeh. Da pokažemo svojo pripravljenost 
na tekmovanje, pa se bomo domačemu občinstvu s tekmoval-
nim programom predstavili 19. oktobra 2018 ob 20. uri v Dvorani 
krajanov na Primskovem. Tako bomo obenem tudi počastili pra-
znik KS Primskovo. Na tem koncertu se bo domačemu občinstvu 
tudi zadnjič z našim pevskim zborom predstavil naš dosedanji 
zborovodja Aleš Gorjanc, ki je z nami delil vse dobro in slabo v 
zadnjih osmih sezonah. Našemu zboru se je pridružil spomla-
di leta 2010. V času, ko je bil umetniški vodja zbora, je z nami 
nastopil na številnih koncertih doma in v tujini, na tekmovanjih 
v Veroni, Olomucu, Bratislavi, na gostovanjih v Makedoniji, Srbi-
ji, Avstriji, Veliki Britaniji, Hrvaški in na gostovanjih po Sloveni-
ji. Aleš Gorjanc je s svojim delom pustil v našem zboru globok 
pečat. S svojim subtilnim dirigiranjem je znal ponesti pevke in 
pevce od odločnih in glasnih »fortissimo« do skoraj neslišnih in 
nežnih »pianissimo«. Pogrešali bomo njegov ohrabrujoč nasmeh 
in prepričljiv »znamo!« pred vsakim nastopom. Na novi poti mu 
želimo vse najboljše! 

SUZANA P. KOVAČIČ

Igralska šola POTica, ki deluje v sklopu kulturnega, umetniškega in izo-
braževalnega društva APéL, je na letošnjem 16. mednarodnem Festi-
valu gledaliških sanj prejela kar tri nagrade: posebno nagrado žirije za 
gibalni izraz za predstavo Koze, prvo nagrado za najboljšo predstavo 
tretje triade za predstavo Okrog sveta, posebno nagrado žirije za men-
torsko delo pa je prejela Andreja Stare. POTica je bila uvrščena tudi na 
državno srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije. 

Izjemno leto za POTico

Ekološki otoki, ki so urejeni v naseljih, so sestavljeni iz 
zabojnika za papir, plastenke in pločevinke ter stekleno 
embalažo. Nasveti in navodila za uporabnike: 
l  ekološki otoki so namenjeni dodatnemu ločevanju  

odpadkov iz gospodinjstev, 
l odpadki vedno sodijo v zabojnik, 
l embalažo odložimo brez vsebine,
l  odlaganje poleg zabojnikov je prepovedano in kaznivo,
l  večje količine in večji kosi odpadkov sodijo v zbirni center.

Ekološki otoki so namenjeni dodatnemu ločevanju 
odpadkov iz gospodinjstev.  

Odpadke vedno odložimo v zabojnik.
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www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300,  
brezplačna številka 080 35 55
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ANICA FLAT

Kaj je osteoporoza, pove že sama bese-
da: gre za poroznost kosti, ki iz različ-
nih vzrokov lahko postanejo tako krhke, 
da prihaja do zlomov že pri vsakdanjih, 
sicer običajnih gibih. Včasih je stanje 
res tako hudo, da prihaja do pogostih 
zlomov, v večini primerov pa se ugo-
tovi lažja oblika osteoporoze. Osteopo-
roza ogroža predvsem osebe, starejše 
od petdeset let, in bistveno bolj ženske 
kot moške. Ker se prebivalstvo stara, se 
povečuje tudi število bolnikov z osteopo-
rozo. Značilno za to bolezen je, da se ne 
opazi, dokler ne pride do zloma. Danes 
obstajajo zdravila, s katerimi je mogoče 
uspešno blažiti oziroma zdraviti težave 
zaradi poroznosti kosti.
Za odkrivanje, preprečevanje in zdrav-
ljenje osteoporoze je zato zelo pomem-
bno delovanje društev za osteoporozo. 
Društva so razširjena po vsej Sloveniji in 
se združujejo v Zvezo društev bolnikov 
z osteoporozo. Preprečevanje te bolezni 
opravljajo z ozaveščanjem članov (pre-
težno so vključene ženske) o osteoporo-
zi, merjenjem kostne gostote, ki lahko 
pokaže, v kakšnem stanju so kosti in ali 
je potrebno morebitno zdravljenje, telo-
vadbo, ki povečuje gibljivost in zanes-
ljivost gibov udeležencev ter raznimi 

drugimi, tudi družabnimi prireditvami. 
Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj ima 
veliko število članic, blizu devetsto. Te so 
aktivne predvsem pri telovadbi, ki poteka 
od oktobra do konca maja. Udeležba je res 
množična, saj v Kranju, v krajih v njegovi 
bližnji in širši okolici ter na škofjeloškem 
koncu z obema dolinama deluje kar 34 
telovadnih skupin, v Kranju pa je enkrat 
tedensko še vodna terapevtska vadba in 
joga v Preddvoru. Ob ponedeljkih se člani 
lahko udeležujemo nordijske hoje. Udele-
žba kaže, da se dobro zavedamo pomena 
gibanja za ublažitev težav z osteoporozo.
Ena najzanimivejših aktivnosti v kranj-
skem društvu so letovanja. Naša pri-
ljubljena lokacija je Strunjan. V zadnjih 
letih poteka letovanje že v treh termi-
nih. Tako dopustovanje je res aktivno, 
saj združuje plavanje, telovadbo, hojo, 
oglede raznih krajev po slovenski Istri. 
Novost letošnjega letovanja v novem-
bru so »pohodniški dnevi«, ko je za vsak 
dan predviden organiziran pohod, tudi 
na hrvaško in italijansko stran. Članice 
se rade udeležujemo še raznih organi-
ziranih enodnevnih izletov ali poho-
dov. Letošnjo jesen so predvideni izleti v 
Hrastovlje, v Strunjan na nakup kakijev 
in na ogled Luke Koper, ki so vsi zdru-
ženi s kopanjem v bazenu, ter pohod po 
Beli krajini z ogledom zanimivosti. Prav 

tako sodelujemo v pohodu Po poteh žit-
nih polj, ki ga organizira KS Primskovo.
Med najpomembnejšimi aktivnostmi 
društva so seveda vse, ki so neposredno 
povezane z zdravjem članic. To so meri-
tve kostne mase, ki se opravljajo večkrat 
letno po različnih krajih, in predavanja 
o različnih zdravstvenih temah, ki so 
največkrat povezane z osteoporozo, npr. 
letošnje jesensko predavanje bo imelo 
naslov Zlomi in njihove posledice na 
kakovost življenja.
Od leta 1998 dalje se 20. oktober praz-
nuje kot svetovni dan osteoporoze. V 
Sloveniji je organizacija prireditve ob 
tem dnevu zaupana vsako leto ene-
mu od društev, ki so vključena v Zvezo 

društev bolnikov z osteoporozo. Letos 
je na vrsti društvo iz Kranja. Prireditev 
bo 20. oktobra ob 12.30 v Športni dvora-
ni v Cerkljah. Predavanje o posledicah 
zlomov na kakovost življenja bo imel 
dr. Janez Poles (to je tudi glavna tema 
letošnjega srečanja). Gostje iz drugih 
krajev si bodo lahko ogledale zname-
nitosti Kranja, Škofje Loke, Cerkelj, 
Tržiča, Šenčurja, Preddvora … Po kon-
čanem formalnem programu pa bo na 
vrsti druženje. 
Prav to navezovanje medsebojnih stikov 
in druženje je tista pomembna stvar v 
življenju, ki je lahko v pomoč in podporo 
pri vsaki zdravstveni težavi, tudi osteo-
porozi. Zato velja zahvala naši prizadev-
ni predsednici Mileni, vaditeljicam telo-
vadbe in vsem drugim, ki se trudijo, da je 
dejavnost društva tako živahna.
Uradne ure Društva bolnikov z oste-
oporozo Kranj so vsak ponedeljek od 
9. do 11. ure in vsak prvi ponedeljek v 
mesecu od 16. do 17.ure. Terapevtska 
vadba pod vodstvom fizioterapevtke 
je v OŠ Simona Jenka, podružnični 
šoli Primskovo vsako sredo od 17.30 do 
18.30 ter od 18.30 do 19.30.

Pomembna vloga društev za osteoporozo
V Domu krajanov Krajevne skupnosti Primskovo ima svoj sedež poleg drugih društev 
tudi Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj.
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Društvo bolnikov z osteoporozo 
Kranj ima veliko število članic, 
blizu devetsto. Te so aktivne 
predvsem pri telovadbi, ki poteka 
od oktobra do konca maja.
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ANTON VESELIČ,  
PREDSEDNIK ŠK PRIMSKOVO KRANJ

Pred tridesetimi leti, natančneje 12. 
maja leta 1988, je bil na Primskovem 
ustavljen Šahovski klub Primskovo 
Kranj. Med krajani Primskovega je 
bilo vedno precejšnje število ljubiteljev 
šahovske igre, ki so se ob krajevnem 
prazniku v oktobru udeleževali šahov-
skih turnirjev v krajevni skupnosti. 
Te so ob razumevanju in podpori Kra-
jevne skupnosti (KS) Primskovo orga-
nizirali in vodili prizadevni šahovski 
zanesenjaki. Ker pa so udeleženci teh 
tekmovanj pogostokrat izrazili željo, da 
bi šahovsko dejavnost v KS Primskovo 
lahko gojili skozi vse leto, se pogosteje 
srečevali ob ljubiteljskem igranju šaha 
ter organizirali več šahovskih tekmo-
vanj, je bila logična posledica ustanovi-
tev najprej iniciativnega odbora (Franc 
Naglič, Franc Čeh, Bogdan Drinovec 
idr.), zatem pa tudi ustanovitev samo-
stojnega šahovskega kluba na Primsko-
vem. Klub je od ustanovitve do leta 2001 
vodil Franc Čeh, nato pa je vodenje klu-
ba prevzel Anton Veselič in ga ob pomo-
či ostalih prizadevnih članov uspešno 
vodi še danes. 
Osnovni namen dejavnosti kluba je 
druženje in povezovanje ljubiteljev šaha 
v kraju ter populariziranje šahovske 
igre – in to svoje poslanstvo klub uspe-
šno uresničuje že tri desetletja. Že takoj 
po ustanovitvi kluba je bilo vzpostavlje-
no utečeno klubsko življenje, katerega 
sestavni del so poleg rednega, tedenska 
igranja šaha tudi redni mesečni šahov-
ski turnirji (z izjemo počitniških mese-
cev, torej julija in avgusta). Turnirji so 
bili že od samega začetka računalniško 
vodeni, kar je bila v tistih časih novost, 
ki jo je uvedel predsednik Franc Čeh na 
svojem lastnem osebnem mini raču-
nalniku ZX Spectrum. Računalniška 
podpora je danes na vseh področjih pos-
tala že samoumevna, začetki v tej smeri 
pred tremi desetletji leta 1988 pa so bili 
pionirski. Dobra organizacija dela v klu-
bu in stalna računalniška podpora na 
turnirjih ter dobri prostorski pogoji za 

igranje šaha v prostorih KS Primskovo 
so prav zagotovo tudi veliko prispevali 
k prepoznavnosti kraja Primskovo in 
dobri obiskanosti turnirjev. Klub obča-
sno ob različnih priložnostih (krajevni 
praznik, festival športa v Kranju ipd.) 
organizira tudi druga zanimiva šahov-
ska tekmovanja – šahovske simultanke 
s šahovskimi mojstri ipd.
Uspešnega delovanja kluba od ustano-
vitve dalje pa zagotovo ne bi bilo, če klub 
za svoje delo in poslanstvo ne bi imel 
razumevanja in podpore KS Primskovo, 
ki klubu omogoča uporabo prostorov, za 
kar se klub KS Primskovo ob tej prilož-
nosti še posebej zahvaljuje z željo in v 
upanju, da bo tako ostalo tudi v bodoče.

V letošnjem letu tako neprekinjeno 
poteka že trideseta serija rednih meseč-
nih turnirjev. Trenutni vrstni red v sku-
pni razvrstitvi za leto 2018 pa je po sed-
mih odigranih turnirjih naslednji:

Ime in priimek Točke

1 Dušan Zorko 691,6

2 Zlatko Jeraj 595,9

3 Boris Torkar 506,4

4 Tase Ristov 505,6

5 Alfonz Medved 505,3

6 Gorazd Zupan 497,5

7 Tomaž Engelman 479,3

8 Matej Keršič 474,9

9 Lan Jeler 454,0

10 Milan Golja 374,3

11 Tomaž Rogelj 372,5

12 Drago Rabič 338,9

13 Franc Torkar 281,4

14 Matjaž Šlibar 280,6

15 Metod Logar 275,8

16 Anton Veselič 260,9

17 Admir Zoletič 234,3

18 Grega Hribar 207,8

19 Jaka Ažman 157,2

20 Urban Jeler 122,4

21 Nurija Nuhanovič 116,7

22 Franci Šimnic 96,3

23 Zejnil Korač 90,0

24 Blaž Kosmač 86,1

25 Emil Muri 84,0

26 Lana Sefič 61,2

27 Uroš Ivanovič 56,7

28 Milan Dejanovič 56,4

29 Vid Bobnar 54,8

30 Nenad Bubanja 46,7

31 Samo Bobnar 37,4

32 Ožbej Markun 36,8

33 Vojko Mitrovič 36,7

34 Ibrahim Kadirič 30,9

35 Ostoja Kukič 30,0

36 Čedo Filiposki 23,6

37 Janez Smukavec 23,3

38 Luka Šlibar 20,0

Vabimo vas, da se udeležite tudi preo-
stalih letošnjih turnirjev na Primsko-
vem: 18. oktobra – ob krajevnem prazni-
ku (8. turnir); 15. novembra (9. turnir); 6. 
decembra (10. turnir).
Letošnje šahovsko dogajanje bomo skle-
nili z novoletnim turnirjem v četrtek, 
20. decembra, po zaključku katerega 
bomo razglasili tudi končne rezultate 
v točkovanju za leto 2018 ter najboljšim 
igralcem podelili pokale in medalje.

MESEČNI TURNIRJI V LETU 2019 

Šahovski klub Primskovo bo tudi v 
letu 2019 organiziral mesečne šahov-
ske turnirje, njihov razpored pa je 
naslednji: 17. januar, 21. februar, 21. 
marec, 18. april, 16. maj, 20. junij, 19. 
september, 17. oktober, 21. november, 
5. december in novoletni turnir 19. 
december.

Šahovski klub na Primskovem deluje trideset let
Osnovni namen dejavnosti kluba je druženje in povezovanje ljubiteljev šaha v kraju 
ter populariziranje šahovske igre – in to svoje poslanstvo klub uspešno uresničuje  
že tri desetletja. 



Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

Preverite zapeljivo ponudbo vozil  
Volkswagen in izberite svoje vozilo.

Kombinirana poraba goriva: 7,3−0 l/100 km. Emisije CO2: 173−0 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zuna-
njega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Akcija velja do odprodaje zalog oz. do 15. 
11. 2018. *Višina prihranka, bona za financiranje in bona za zimske pnevmatike je odvisna od modela. Bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti do 1.000 EUR 
z DDV velja v primeru hkratnega financiranja vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o. in sklenitvijo VW zavarovanja (permanentni kasko preko Porsche Versicherungs AG, 
podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno zavarovanje Zavarovalnice Sava d.d.) preko Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o., pod pogoji akcije VWBONFAST18. Več na 
www.porscheleasing.si. Slike so simbolne. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.
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200 €
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pnevmatike
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350 €
bon za zimske  
pnevmatike

prihranek do 4.500 €1.000€bon za financiranje

500 €
bon za zimske  
pnevmatike

prihranek do 2.500 €1.000€bon za financiranje

250 €
bon za zimske  
pnevmatike


