
Glasilo Krajevne skupnosti Primskovo
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Oktober 2012

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

Najboljših in najlepših reči na svetu  
ne moremo videti, niti se jih dotakniti.

Čutiti jih moramo s srcem …

Najboljših in najlepših reči na svetu  
ne moremo videti, niti se jih dotakniti.

Čutiti jih moramo s srcem …

  

Ob prazniku KS Primskovo vsem krajanom in krajankam iskrene čestitke! 

Želimo vam veselo praznovanje in prijetno druženje  
predvsem v petek, 19. oktobra 2012, ob 19. uri v Domu krajanov.

Predsednik KS in člani Sveta KS Primskovo
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Praznik, na kratko

Glasilo pri prav lja Go renj ski glas, d.o.o., Kranj, 
Ble i we i so va ce sta 4, s so de lav ci.   

Od go vor na ured ni ca: Ma ri ja Volč jak

Ured ni ca pri lo ge: Suzana P. Kovačič, 
telefon: 04/201-42-24 
E-pošta: suzana.kovacic@g-glas.si

Oglas no tr že nje: Janez Čimžar, 
te le fon: 04/201-42-36, 041/704 857, 
te le fax: 04/201-42-13. E-pošta: janez.cimzar@g-glas.si. 

Tehnični urednik: Grega Flajnik

Pri pra va za tisk Go renj ski glas, d.o.o., Kranj; 
Tisk: Ti skar na Lit te ra pic ta, d. o. o.

Naklada je 1950 izvodov, glasilo do bi jo vsa go spo dinj stva 
v KS Primskovo brezplačno.

Fotografija na naslovnici: Aranžma Maksimilijana Grašiča  
iz Cvetličarne Bambus, foto:Tina Dokl 
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Krajani smo se izkazali z dobrodelnostjo
V junijski številki Stikov smo vas povabili na prireditev Srečanje krajanov s Krajevno 
skupnostjo in Rdečim križem Primskovo. Obvestili smo vas, da bomo praznik krajevne 
skupnosti Primskovo letos praznovali v dveh delih. Računali smo, da bomo prvi del iz-
vedli v lepem vremenu, kot se za mesec junij spodobi, uradni del s slavnostno akademijo 
pa bi ostal za oktober, ko je vreme že hladno in nepredvidljivo. No, pa nam jo je vreme 
tudi junija zagodlo, tako da smo prvotno planirano izvedbo na prostem morali preseliti v 
Dom krajanov. Ocenjujemo, da je bil to tudi eden od razlogov, za po naši oceni, premajhno 
udeležbo na sami prireditvi. Verjamemo, da ste vsi tisti, ki ste prišli na prireditev, uživali 
v poskočni glasbi tria TRiM, podmladek AFS Ozara nas je navdušil s slovenskimi plesi. 
Kot vedno je bil odličen nastop pevskega zbora OŠ Primskovo, iz lutkovne predstave Take 
ljudske, ki jo je izvedlo lutkovno gledališča NEBO, pa smo dobili nekaj poučnih sporočil. 
Presenetil nas je dober odziv na glasbeno delavnico, ki jo je izvedla gospa Branka Potoč-
nik. S strani obiskovalcev smo dobili tudi nekaj dobrih namigov, kako še bolje organizirati 
podobne prireditve. Z veseljem jih bomo upoštevali. Dobrodelni del prireditve pa je bil bolj 
obiskan, tako da se v imenu Rdečega križa in Krajevne skupnosti Primskovo zahvaljujem 
vsem darovalcem. Zbrali smo okoli 150 kg različnih živil, 130 kg otroških oblačil in 16 kg 
otroške obutve. Gospod Martinjak iz podjetja Eurocom pa je podaril 10 kompletov šolskih 
potrebščin, ki jih učenci v teh dneh že pridno uporabljajo. 
Krajevni odbor RK Primskovo je lahko vzor odlično organizirane in usposobljene orga-
nizacije, saj so člani že na sami prireditvi evidentirali vse zbrane prispevke, jih ustrezno 
razvrstili, v skladišču RK pa pripravili za oddajo uporabnikom. 
Želimo si, da bi dobrodelna prireditev postala tradicionalna, saj vemo, da s podarjenimi 
izdelki lahko pomagamo marsikateri družini v stiski.

V imenu RK in KS Primskovo, Tatjana Oražem

»Gasa piknik«  
Tekstilne ulice

Naslov morda komu ne gre najbolj v uho, 
a tako smo v današnjem »zmešanem« 
času poimenovali srečanje krajanov naše 
ulice. V petek, 21. septembra, ob 17. uri 
nas je organizator povabil na druženje 
»pod ulično svetilko«. Na programu je 
bila zelenjavna juha, skuhana iz zelenja-
ve domačih vrtov, seveda pa so naše vrle 
sokrajanke prinesle veliko doma pečenih 
dobrot, zalili smo jih s kuhanim vinom 
in čajem gostiteljice, pa še veliko dobrega 
je bilo vmes, za pozni večer kar preveč. 
Kramljalo se je o vsem kar dolgo v noč. 
Lepo je, da se krajani tako srečujemo in 
spoznavamo, saj drugače skoraj nimamo 
časa za daljši pogovor.
Hvala vsem organizatorjem, posebej Na-
cetu Vidmarju za prijeten večer, prostor 
in vse ostalo. Štefka Kovač 

Žalna slovesnost od dnevu 
spomina na mrtve

Vabimo vas na žalno slovesnost ob dnevu 
spomina na mrtve, ki bo v petek, 26. ok-
tobra, ob 11. uri pred spomenikom NOB 
pred Osnovno šolo Primskovo. V progra-
mu bodo sodelovali učenci OŠ Primskovo 
in recitatorja. Ob slabem vremenu bo pro-
slava v avli OŠ Primskovo.

KS PrimSKovo Praznuje
Vabimo vas, da se nam ob prazniku KS Primskovo  

pridružite v petek, 19. oktobra 2012, ob 19. uri v Domu krajanov 
Primskovo na osrednji prireditvi »Leto je zraslo«.

Če smo lani želi pridelke jeseni, bomo letos zavrteli kolo narave skozi 
vse letne čase in počastili naravo v vseh barvah. Saj prav narava določa 
življenjski ritem ljudi in tudi nas, krajanov, ki živimo v objemu žitnih polj.
Kako diši pomlad, kako zveni zima, kako pleše poletje in kakšnega okusa je  
jesen, nam bodo prikazali:
  pevci Me PZ Musica Viva Primskovo
  pevci komornega zbora De Profundis Kranj-Primskovo
  plesalci Akademske folklorne skupine Ozara Kranj-Primskovo
  otroci osnovne šole Simona Jenka - podružnica Primskovo
Govora bo tudi o tem, kaj vse se je na Primskovem dogajalo čez leto, 
predvsem v veliki dvorani Doma krajanov. Na koncu pa se boste lahko 
družili, plesali … ob zvokih ansambla Veseli svatje.
Prireditev bo povezovala krajanka - akademska igralka Andreja Stare.

Praznik je namenjen vsem krajanom, ljudem, ki se radi družijo  
in praznujejo, saj praznovanje pomeni spoštovanje in odraža veselje 
do življenja v vseh okoliščinah in v vseh letnih časih.
Za dobrodošlico vam bomo ponudili pečen kostanj in mošt (brezplačno)!
Za pijačo bo poskrbljeno! Vstopnine NI!

Donatorji prireditve: 
  VREČEK AGRO, Kranj 
  DOM TRADE, PC Kranj-Primskovo 

Vabi Svet KS Primskovo
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Aktualno

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti (KS) 
Primskovo Ignac Vidmar je strnil dela, ki so 
jih letos opravili v Domu krajanov: »Obnovili 
smo pročelje doma in stopnišče, armirali stene 
v stopniščnem delu, umaknili nepotrebne zuna-
nje inštalacije, ostale pa vzidali. Zamenjali smo 
luči za senzorske, da varčujemo z elektriko, za-
menjali smo tudi vrata, ki se zdaj avtomatsko 
odpirajo in zapirajo, ter nanje montirali panik 
kljuke, kar pomeni, da v primeru požara, potre-
sa … vsakdo lahko pride ven. Stekla na vratih 
v preddverju so zdaj namesto navadnih kaljena 
in zato varnejša. V hodnik smo postavili večjo 
oglasno desko. Skupaj s Koronarnim društvom 
Gorenjske smo na vidno in dostopno točko pred 
domom namestili polavtomatski defibrilator, ki 
omogoča tako zdravstvenemu osebju kot lai-
kom učinkovitejše in uspešnejše oživljanje, ko 
je treba pomagati človeku, ki je doživel zastoj 
srca. Dom krajanov smo izbrali zato, ker se tod 
zadržuje veliko ljudi, zraven so pošta, trgovina, 
šola, cerkev …«
Dom krajanov »diha« s številnimi društvi, v 
njem vadijo in nastopajo AFS Ozara, Kranjski 
furmani, Mažoretni in twirling klub Kranj, 
Mešani pevski zbor Musica Viva, Društvo De 
profundis, pa tudi Šahovski klub Primskovo 
Kranj, Koronarno društvo Gorenjske, Društvo 
za osteoporozo Kranj in Krajevna organizaci-
ja Rdečega križa (KO RK) Primskovo. »Rad 
pa bi še posebej opozoril na pevsko šolo, v ka-
tero vabi glasbena pedagoginja Branka Potoč-
nik Krajnik in je namenjena mladim pevkam 
in pevcem, ki imajo veselje do glasbe in pe-
tja,« je dejal predsednik Sveta KS Primskovo 
in nadaljeval: »Novi uporabnik doma je postal 
Kranjski oktet, ki je z lastnimi in donatorski-
mi sredstvi investiral v nekdanjo kurilnico.« 
Ignac Vidmar se ob tej priložnosti zahvalil 

tudi vsem, vključno s KO RK Primskovo, ki so 
junija organizirali srečanje s krajani ali pa so 
na prireditvi prispevali prostovoljne prispevke 
za socialno ogrožene.
Problem Doma krajanov ostaja slaba izolacija. 
»Velika dvorana je sicer lepa, pred leti obnov-
ljena, a energetsko potratna. Ima visok strop, 
ta je nad odrom visok kar devet metrov in pol. 
Upam, da bomo že v prihodnjem letu ta pro-
blem lahko rešili, kar je odvisno od prihodkov 
iz občinskega proračuna,« je pojasnil Ignac 
Vidmar in dodal, da je v dogovorih z Merca-
torjem za širitev parkirišča pred domom, ki naj 
bi ga do konca asfaltirali in s tem pridobili ve-
lik zunanji prireditveni prostor: »Nazaj bi radi 
uvedli veselje na Primskovo, organizirali vese-
lice na prostem, kakršne so bile včasih. Kljub 
temu da smo vsi zaposleni po cele dneve, na 
dobre medsebojne odnose ne smemo pozabiti.« 
V načrtih je, da se okrog Doma krajanov uredi 
krožno pot. »V pogovorih smo s Slogo za od-
kup zemljišča zadaj ob dvorani. S prestavitvijo 
šolske ograje bi dobili krožno pot, ki bo name-

njena intervencijski poti, dostavo za trgovino 
Mercator, avtomobile. Skratka, da bi promet 
tukaj lepo tekel,« je pojasnil Vidmar. 
 »Še letos želimo na Planino 3, ki je del KS 
Primskovo, postaviti stebričke ob pločnikih, 
ki bodo onemogočili napačno parkiranje tako 
na pločnikih kot na zelenih površinah. Nekaj 
otroških igrišč bomo obnovili,« je povedal 
predsednik Sveta KS.
Pogovori tečejo o razbremenitvi Šuceve ulice 
»od krožišča do krožišča« z ureditvijo ploč-
nikov in prehodov za pešce. »Aktualna je tudi 
gradnja prečne ceste od trgovine Hofer do do-
mačije Košnikovih. V pripravi je severna obvo-
znica, če temu načrtu izpred desetletij še lahko 
tako rečemo,« je izpostavil Vidmar in se za 
zaključek še dvakrat zahvalil: »Zahvaljujem se 
vsem, ki ste upoštevali naš nasvet v zadnjih Sti-
kih in porezali žive meje na predpisano višino 
ter s tem omogočili pogled na cesto. Zahvalju-
jem se tudi Komunali Kranj, ki je v Domu kra-
janov za krajanke in krajane organizirala koris-
tno predavanje o ločevanju odpadkov. Akcija 
zbiranja nevarnih odpadkov v KS Primskovo 
bo v ponedeljek, 29. oktobra, od 16 do 19. ure 
pred Domom krajanov na Jezerski cesti.« 

Suzana P. Kovačič, foto: Tina Dokl

Naložbe odvisne od prihodkov,  
dobra volja od nas samih

Okrog Doma krajanov na Primskovem je v načrtu krožna pot, v domu pa ureditev izolacije. Planina 3  
bo dobila nekaj otroških igral in stebričke, ki bodo onemogočili napačno parkiranje. »Zahvaljujem pa se 

vsem, ki ste porezali žive meje na predpisano višino,« je dejal Ignac Vidmar. 

Krajankam in krajanom  
čestitam ob krajevnem prazniku 

in vas vabim na  
osrednjo prireditev Leto je zraslo 

v petek, 19. oktobra. 

Predsednik Sveta KS Primskovo

Ignac Vidmar

Črna pika. Nekdo se ni potrudil, da bi biološke odpadke vrgel v kompostnik ali v zabojnik za biološke odpadke. Raje jih je vrgel vnemar na travnik ob Domu krajanov!?
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Praznik

Vozila bi še, le po izpit noče  
v Ljubljano

Ivana Šimenc ima rojstni dan 26. februarja, le 
da ga nikoli ne praznuje, pove v smehu, tudi 
letošnjega okroglega ne. Štejete pa leta, jo 
vprašam. »To pa drugi namesto mene (smeh),« 
je odgovorila. 
Gospa Ivana se je rodila v Češnjevku pri Cer-
kljah, ker pa je že od svojega šestnajstega leta 
na Primskovem, se tukaj šteje za domačinko. 
Njeni starši so imeli trgovino z mešanim bla-
gom, Pr' Šimenc se je reklo in kot »ta mala« v 
družini je tudi že malce pomagala. Trgovino 
so po vojni z denacionalizacijo morali zapreti. 
Gospa Ivana se je zaposlila v mlekarni, ki se je 
kasneje združila s Kmetijsko živilskim kombi-
natom, kjer je delala do upokojitve. »Zdaj sem 
že dlje v penzijonu, kot sem pa delala (smeh),« 
zna stavke na šaljiv način zaviti Ivana Šimenc. 
Danes živi v hiši skupaj s sestro Kristino. »Jaz 
sem zgoraj, sestra spodaj, tako da se ne krega-

va (smeh). Kuhava vsaka zase, ker imam jaz 
dieto. No, saj včasih so bili v hiši podnajemni-
ki, tudi po šest strank je bilo,« se spominja čila 
devetdesetletnica, ki rada obdela košček vrta, 
rešuje križanke, le pomoč pri pospravljanju si 
je zaželela. »Do letos sem vozila avto, sem si 
rekla, vozim lahko, hodim pa malce težje … 
Letos so hoteli, da grem v Ljubljano zaprosit 
za podaljšanje vozniškega dovoljenja. Do tega 
mi pa res ni bilo. Če bi vozniškega lahko po-
daljšala v Kranju, bi še vozila. Tako sem pa 
dala avto naprej, pa je bilo,« je povedala. 

Še vedno aktivna in rada  
med ljudmi

Ana Hribar je devetdeseti rojstni dan prazno-
vala 28. julija. Slavje so imeli najprej v gostil-
ni pri Ančki in ga nadaljevali doma. Gospa 
Ana se je rodila v Gradu pri Cerkljah, že kot 
dekle se je preselila na Primskovo. »Potem 
sem se poročila, mož je bil telefonist, doma iz 

Moravč,« je povedala. Petričeva Anca, kot ji 
pravijo po domače, je najprej delala v Gumici, 
potem je bila dolga leta »furmanka«. Težaško 
delo je bilo to za žensko, se spominja: »Pre-
mog smo vozili, pa ne samo vozili, ga tudi z 
lopatami nakladali in razkladali z voza. Za 
gradnjo kranjske bolnišnice sem opeko zvozi-
la z Bobovka, po tri »fure« na dan so bile. Za 
komunalo sem vozila pokojne. Še ena ženska 
tukaj okrog je bila »furmanka«, drugače so 
bili moški. No, vsaj plača je bila po dobra.«
Gospa Ana je čila in aktivna devetdesetletni-
ca. Vsak dan kolesari, k frizerju gre enkrat na 
teden … Kot je povedala njena snaha, gospa 
Ana prva vstaja v hiši in kaj postori, na primer 
pomede, popoldne ob petih pa sede pred tele-
vizijo in gleda nanizanke. 
Štiri vnuke ima Ana Hribar in tudi že tri pra-
vnuke. En čas je pri hčerki v Zvirčah, en čas 
pri snahi na Primskovem. Da ji ni dolgčas, 
izvemo, in še, da se na obeh koncih počuti – 
doma. Suzana P. Kovačič, foto: Tina Dokl

Čestitke za jubilej
Devetdeset let imata letos Ivana Šimenc in Ana Hribar s Primskovega. Obema je  čestital in zaželel  

vse dobro predsednik Krajevne skupnosti Primskovo Ignac Vidmar.

Predsednik KS Primskovo Ignac Vidmar in slavljenka Ivana Šimenc. Ignac Vidmar je tudi Ano Hribar ob visokem jubileju razveselil s šopkom rož. 

Koščki spominov na otroška leta naše krajanke, ki je letos prav 
tako dopolnila 90 let.

Pisalo se je leto 1928, ko smo otroci, ki smo do prvega septembra 
dopolnili šest let, prestopili prag dvorazredne osnovne šole na Prim-
skovem. Šola je stala na koncu vasi že tri desetletja. V to stavbo 
so hodili otroci s Primskovega, Gorenj, Rupe, Klanca, Huj in Čirč. 
Poučevala sta dva učitelja. Gospod Slapar je bil upravitelj in je učil 
tretji in četrti razred, gospa Malijeva pa dopoldan drugi razred, od 
13. ure naprej pa prvi razred.
Upravitelj je imel stanovanje v prvem nadstropju, učiteljica pa sobo 
poleg razreda. Prvi učitelj na primskovski šoli je bil Fran Luznar. 
Bil je dober in umen mož. Vaščani so ga imeli radi, imeli so ga za 
»svojega očeta«. V njegov spomin je danes poimenovana ulica – Lu-
znarjeva ulica.
Na začetku pouka, ko je učiteljica vstopila v razred, smo vsi vstali 
in začeli moliti Oče naš. Potem smo se učili matematiko. Računali 
smo s pomočjo fižolčkov in paličic. Seveda smo imeli tudi računalo 
s kroglicami. Ko pa nam je razlagala snov, smo morali roke položiti 
na klop ali pa smo imeli roke na hrbtu. Biti smo morali čisto tiho, 
sicer je bila včasih tudi kazen – klečati pred tablo. Rok si nismo 

umivali, saj je bil v veži le majhen umivalnik. Poleg je visel lonček 
za vodo, da si se lahko odžejal. Prtičkov in copat nismo poznali. 
Kdor je prišel v šolo v coklah, jih je moral pustiti pred vrati v veži. 
V razred je šel bos.
Spomnim se, ko sem prišla v četrti razred, je drugi ali tretji dan 
pouka nekdo potrkal na vrata. Učitelj je stopil v vežo in se čez čas 
vrnil nazaj v razred. Pogledal je proti meni. Sedela sem v prvi vrsti. 
Učitelj je rekel: »Ivanka, tvoj oče je bil tukaj. Prosil me je, če bi šla 
nazaj v tretji razred, da bi dopoldne lahko pasla krave.« Vsi otroci 
so seveda bruhnili v smeh, jaz pa v jok. Učitelj je stopil k meni in me 
potolažil z besedami: »Ne jokaj, saj ne boš šla.«
Tudi izlete smo imeli. V prvem razredu smo šli na Šmarjetno goro. Tam 
smo videli oslička, s katerim je gospodar hodil h Grudnu po kruh. V tre-
tjem razredu smo šli na Bled v Vintgar. Zdelo se mi je nebeško lepo, saj 
sem bila prvič na Bledu. V četrtem razredu smo šli z vlakom v Ljubljano 
na velesejem, na Ljubljanski grad in Nebotičnik.
Domače naloge smo pisali ob nedeljah ali pa zvečer, seveda kar pri 
petrolejkah, ker elektrike ni bilo. Učiti smo se morali kar na paši. 
Mlajši so pasli po dve kravi, večji pa tri. Krave so imele okrog nog 
privezano vrv. Pasli smo jih ob robu njiv.
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Priznanje

Jožica Debelak je vso svojo poklicno pot oprav-
ljala delo učiteljice razrednega pouka, vrsto let 
pa je poleg tega na šoli vodila otroško folklorno 
skupino. Z aktivnim mentorstvom je nadaljevala 
tudi po upokojitvi, dokler ji je zdravje dopuščalo, 
kasneje pa je pomagala in pomaga pri delu mlaj-
šim mentorjem. 
Prvo folklorno skupino je ustanovila na OŠ  
Staneta Žagarja v šolskem letu 1977/78. Zna-
nje, ki ga je potrebovala, je pridobivala sama s  
prebiranjem ustrezne literature, posvetovanjem s  
plesalci, ki so tedaj plesali v FS v Kranju in 
kasneje na seminarjih, ki so bili organizirani 
v okviru ZKO. Skupinica je sprva prikazovala 
preproste postavitve plesov, ki so bili primerni 
za otroke, z leti pa so postavitve postale vsebin-
sko in plesno vse bolj bogate. 
V šolskem letu 1980/81 je bila v Kranju odpr-
ta nova osnovna šola – OŠ Planina, kasneje OŠ 
Bratstvo in enotnost, danes OŠ Jakoba Aljaža, 
kjer je Jožica nadaljevala svoje delo. Otroke je 
učila gorenjske in belokranjske plese, v odrske 
postavitve je vključevala otroške igre in pastir-
ske šege in navade. Začeli so se udeleževati revij 
otroških folklornih skupin, kjer so bili za svoje 
nastope dobro ocenjeni. Nastopali so v vsak-
danjih oblačilih, za posebne priložnosti so si 
»noše« izposodili. 
V šolskem letu 1983/84 so na šoli omogočili, da 
je skupina dobila prve kostume, vendar jim ne 
bi uspelo brez Jožice in njene vztrajnosti, saj je 
skrbela za nabavo materialov, krojev, sodelovala 
s šiviljo in marsikaj tudi sama zašila. V naslednjih 
letih je oblačilni videz skupine nadgrajevala, obo-
gatila in prilagajala novim spoznanjem v stroki. V 
istem letu je skupina že nastopila na srečanju OFS 
iz vse republike na Ravnah na Koroškem.
V naslednjem šolskem letu (1985) se je skupina 
pod njenim mentorstvom uvrstila na regijsko sre-
čanje v Kamniku in nato na republiško v Domu 
španskih borcev v Ljubljani. Vrstili so se nastopi 
na šoli, v Kranju in okolici, velika vzpodbuda je 
bilo srečanje folkloristov v Cankarjevem domu v 
Ljubljani (junij 1987). 

V šolskem letu 1987/88 je vodila na OŠ Brat-
stvo in enotnost folklorno skupino, ki je bila 
tako številna, da so se plesalci delili v tri sku-
pine glede na starost in plesno znanje. Za šolo, 
ki je delovala v narodnostno zelo mešanem 
okolju, je bil to velik uspeh in pridobitev. Sku-
pina se je iz leta v leto uvrščala na regijska in 
republiška srečanja OFS. Jožica je vsako leto 
pripravila vsaj tri nove odrske postavitve, ki so 
vsebovale pesmi, plese, igrice, šege in navade 
… Bila je med prvimi mentorji, ki so otroško 
izročilo prikazovali na način, ki je bil otrokom 
blizu. Ves čas je črpala ideje iz etnološke litera-
ture, pogosto pa tudi od informatorjev. 
Prelomnico v njenem delu je prav gotovo po-
menilo leto 1990, ko je bila skupina izbrana za 
sodelovanje na »Jugoslovanskem festivalu dje-
teta« v Šibeniku. Naslednje leto je skupina pri-
pravila prvi samostojen celovečerni koncert, 
kjer so prikazali sedem odrskih postavitev. 
Vsako šolsko leto je skupina pod njenim vod-
stvom z več odrskimi postavitvami sodelovala 
na srečanjih OFS – občinskih, regijskih, redno 
pa se je katera od postavitev uvrstila tudi na 
državno srečanje.

Leta 1991 so se prvikrat odpravili v tujino – na-
stopali so na festivalu v Gorici v Italiji. Nasled-
nje leto so predstavljali Slovenijo na CIOFFo-
vem festivalu na Poljskem (NowySacz), kjer je 
bil program skupine tako odmeven, da so kon-
cept, katerega avtorica je bila Jožica, uporabili 
za zaključni večer festivala.
Sledila so gostovanja na festivalih in izmenjavah 
na Madžarskem (1994), v Londonu (1995), v  
Vatikanu (1996) in na Češkem (1996, 1997, 
2003), na Sardiniji (2001), v Nemčiji (2002), na 
Lentu (2002).
Jožica Debelak je na svoji bogati poklicni poti 
vzgajala in učila mnoge otroke; številnim med 
njimi je poleg »šolskega« znanja približala  
ljudsko izročilo. Mnogi so postali plesalci pri 
uspešnih folklornih skupinah, nekateri danes 
delujejo kot mentorji v FS. 

Priznanje za našo članico
Sredi vročega poletja folklorniki vsako leto združijo prijetno s koristnim in v beltinškem parku plešejo, pojejo 
in muzicirajo na seminarjih in prireditvah pod okriljem tamkajšnjega folklornega festivala. Letošnji festival je 
bil še posebej slovesen za našo članico Jožico Debelak, ki je prejela Maroltovo listino kot priznanje za njeno 

dolgoletno ljubiteljsko in pedagoško delo na področju folklorne dejavnosti.

GOSTILNA PR’ MATI^KU

Jezerska cesta 41, 4000 Kranj
tel.: +386 (0)4/234 33 60

E-mail: prmaticku@gmail.com
www.prmaticku.si

Delovni ~as: pon.- pet.: 11.00 - 23.00, sob.: 12.00 - 23.00
nedelje, prazniki: odprto po dogovoru
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Ozarčani in predvsem njene Neže  
Jožici za priznanje čestitamo  

in želimo zdravja ter neomajne volje, da 
bi še dolgo z nami prepevala!
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Društva

Naša pustolovščina se je začela 20. junija, ko 
smo v dopoldanskih urah odrinili s Primsko-
vega in jo mahnili proti Dunaju, nato smo še 
dvakrat prestopili, preležali precej neudobnih 
ur na letalih, na kar nas je toplo objela sopara 
mesta Cuiabá, glavnega mesta brazilske drža-
ve Mato Grosso, sicer najtoplejšega mesta v 
Braziliji sploh. Mednarodni festival folklor-
nih skupin, Fifolk 2012, se je pričel v mestecu 
Cáceres, ki leži ob reki Paraguay na robu Pan-
tanala, največjega mokrišča na svetu. 
Nastanili so nas v starem samostanu s prije-
tnim notranjim dvoriščem, ki je postalo prizo-
rišče za druženje, petje naših ljudskih pesmi in 
klepetanje, kmalu pa tudi za druženje z osta-
limi skupinami, skupnim petjem ob sprem-
ljavi kitar, violine, harmonike in ukulela. Če 
je AFS Ozara edina zastopala staro celino, so 
azijske veščine predstavljali plesalci s Kitaj-
skega, gostovala je še skupina iz sosednjega 
Urugvaja, ni manjkalo eksotičnejših ritmov z 
Velikonočnega otoka, v katere nas je popeljala 
čilska zasedba, brazilske barve pa so predstav-
ljale še štiri skupine z različnih koncev te ve-
like države. Vsakovečerni nastopi, povorka po 
mestu in navdušene množice so nas plesalce 
spodbudile, da smo dali vse od sebe in se tako 
nenavadno preveč oblečeni predstavili s slo-
venskimi plesi. 
Festival se je začel 22. junija s povorko in 
predstavitvenim nastopom, naslednjega dne 
so se vse skupine udeležile skupne svete 
maše, preden pa smo se poslovili od Cácere-
sa, smo se na dan našega državnega praznika 
predstavili še šolarjem. Celotno dogajanje je 
zaznamovalo sproščeno vzdušje in ne preveč 
naporen ritem, ki je vključeval tudi kopanje v 
bazenu in izlet po reki, kjer se je kljub ropota-

nju motorja dalo videti precej divjih ptic, med 
drugim tudi nekakšno čapljo, imenovano »tu-
juju«, simbol mesta; ena skupina je imela celo 
to srečo, da so videli pravega kajmana, aliga-
torja, ki poseljuje območje Pantanala. Sledilo 
je čustveno slovo in avtobus nas je odpeljal 
na naslednje prizorišče festivala, v Barra do 
Bugres. Trije dnevi so ob večernih nastopih in 
obiskih šol minili karseda hitro, kljub dolgo-
trajnim prašnim vožnjam po luknjastih cestah, 
ki so prevozne vsaj zdaj, v sušni dobi, nihče pa 
si ni predstavljal, kako je, ko te metrske luknje 
zalije obilno deževje … Spomini na tovrstne 
dogodivščine so neprecenljivi, neprecenljivo 
pa je tudi biti prvi tujec, ki se kopa v neki reki 
sredi neokrnjene narave.
Še zadnje prizorišče festivala je bilo mesto 
Cuiabá, kjer smo prvi večer fleksibilno reši-
li težavo s premajhnim odrom in se z dobrim 
nastopom izkazali za odlične improvizatorje, 
drugi večer pa smo prvič brez ljudskih kostu-
mov pogledali nastope naših prijateljev in uži-
vali udobje kratkih rokavov. 
Še zadnjič smo se pozabavali z novimi prijate-
lji, zavrteli v ritmih »sertaneja« in utrdili zna-
nje plesanja brazilskega tradicionalnega plesa 
forró. Na letališču smo se poslovili od našega 
dragega predanega vodiča Rodriga in odleteli 
v São Paolo, kjer nas je čakalo še eno slovo od 
skupine pustolovcev, ki so se potovanje odlo-
čili podaljšati in so jo skupaj mahnili proti Riu 
de Janeiru. 
Ozarčani smo prišli domov po 42 urah potova-
nja utrujeni, prezebli od klime na letalu, a pol-
nejši za še eno čudovito izkušnjo in sklenjena 
prijateljstva, ki ne zmanjšajo razdalje med 
Južno Ameriko in Slovenijo, ampak jo oživijo. 

Anja Draksler

Na gostovanju v Braziliji
Prah, ki ga je dvignil koncert ob Ozarinem praznovanju  

šestdesetletnice, se še ni dodobra polegel, ko smo člani vodilne skupine 
začeli s pakiranjem kovčkov za turnejo. Kam? Čez ocean, v Brazilijo!

Prva turneja za Ozarine 
"frišne" mladince

Letos se je pri Ozari resnično dogajalo 
na polno. V okviru pomembne obletnice, 
60-letnice, so potekali različni projek-
ti. Mladinska skupina, ki v tej zasedbi 
obstaja dobri dve leti in to v ogromnem 
številu mladih fantov in deklet, je bila 
v začetku avgusta od petka do nedelje v 
glavnem mestu Srbije - Beogradu.
Na nastope smo se dobro pripravili, saj je 
skupina nastopila dvakrat s kar polurnim 
programom, enkrat v Beogradu, drugič 
v Novem Sadu. Za popestritev sta poskr-
bela tudi mlada godca v sodelovanju z 

že zelo izkušenima godcema pri vodilni 
skupini. Lepo je bilo - ljudje veseli, nav-
dušeni, eden izmed gledalcev je ves pre-
srečen pripovedoval, kako ima sorodnike 
Slovence, kako rad ima Slovenijo in kako 
vesel je, da lahko v Beogradu opazuje 
prelepe slovenske ljudske plese. Nastop s 
spletom gorenjskih plesov Travniči, šta-
jerskih pustnih plesov in koroških plesov 
je iz občinstva izvabil čudovite aplavze. 
In res – kljub vročim poletnim beograj-
skim temperaturam so mladinci pokazali, 
iz kakšnega testa so. Odplesali so tako, da 
smo jaz, somentor Gašper in predsednik 
društva Miha, ki smo bili spremljevalci 
skupine, vsi ponosni, srečni in veseli ugo-
tavljali, kako zelo dobri plesalci in plesal-
ke postajajo Ozarini člani. 
In ker bistvo nista samo ples in petje, smo 
naš izlet začinili z obiskom Kalemeg-
dana, se podali na večerno raziskovanje 
Skadarlije v središču mesta in se kopali 
na Adi Ciganliji. Ob odlični beograjski 
kulinariki smo prepevali, zvečer poplesa-
vali, opravili smo zabaven krst prav vseh 
udeležencev, saj so bili vsi prvič na turne-
ji in na koncu na poti domov strnili naše 
vtise, ko je vsak od nas spregovoril nekaj 
besed v mikrofon v avtobusu. Sodeč po 
vseh odzivih je bil namen izpolnjen - 
imeli smo se več kot odlično.
Mladinska skupina prav sedaj vstopa v 
novo sezono. Letos je pred nami zopet 
eno pestro leto, ko bomo svojemu pro-
gramu dodali še nekaj novih spletov, ki 
jih bomo dvakrat na teden utrjevali v 
primskovljanski dvorani. Spet polni nove 
energije s prijetnim pričakovanjem pleše-
mo in pojemo novim izzivom naproti.
Zala Nahtigal
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Sodelovanje na tujih festivalih je 
Kranjskim furmanom že v krvi. S 
temi rečmi smo se »okužili« lani v 
Rusiji. In ker smo »kužni«, potem 
tudi tisti, ki nas poslušajo, niso več 
varni. Zato se je zgodilo tudi letoš-
nje sodelovanje, tokrat kje drugje 
kot v Ukrajini, na XIII. Mednaro-
dnem festivalu »Polesian Summer 
with folklore«. S pomočjo in posre-
dovanjem dr. Bruna Ravnikarja, ki 
se je zavzeto izboril za naš ukrajin-
ski prostor pod kar precej vročim 
soncem. Upravičeno se sprašujem, 
če bo morebiti prihodnje leto na vr-
sti kakšna tretja bratska slovanska 
dežela, na primer Belorusija?
Če se mi je v času priprav na obisk 
Rusije zaradi komplikacij z viza-
mi od jeze že rahlo tresla brada, 
pa je bilo tokrat povsem drugače: 
prav nobenih težav v času priprav, 
vse lepo in prav, prava poezija. 
Kakšne vize neki, za Ukrajino jih 
vrli evropski državljani vendar ne 
potrebujemo.
Oboroženi z dvema kombijema, 
inštrumenti, nabrušenimi glaso-
vi, Arvajevimi kranjskimi kloba-
sami in spominki smo se na pot 
podali kmalu po polnoči 21. av-

gusta. Omeniti moram še poseb-
ne goste, ki so nas spremljali na 
potovanju: dr. Ravnikarja ter naša 
vrla plesalca Manco in Miha. 
Vožnja skozi Madžarsko in celo-
tni zahodni del Ukrajine od juga 
do severa je potekala gladko. 
Če odštejem rahel zastoj zaradi 
kontrabasa, ki smo ga morali na 
ukrajinski meji prav posebej pri-
javiti. Drugi inštrumenti carini-
kov niso zanimali, čeprav je bila 
njihova skupna vrednost verjetno 
kar 20-krat višja od kontrabasove. 
Kontrabas je vendar velik! Pa še 
dekleta se z njim rada fotografirajo, 
vsaj iz lanskih izkušenj sodeč. No, 
glede gladke vožnje bi bilo pošteno 
odšteti še pot od Lviva do ciljnega 
Lutska. Ta odsek potovanja je bil 
namreč še najbolj podoben na pol 
veleslalomu, na pol rodeu. Zaradi 
grbin, vdrtin in lukenj v cesti. 
Dvaindvajsetega avgusta se je zače-
lo zares, trajalo pa do poznega veče-
ra 26. avgusta, ko je bila na osred-
njem stadionu v Lutsku zaključna 
ceremonija, okrašena s pompoznim 
ognjemetom. Tudi sicer so bili ve-
čeri v večini zelo pozni, enkrat 
smo se na primer z nastopa vrnili 

v hotel, v katerem smo bili udobno 
nastanjeni, tik pred polnočjo. In 
prav tisti večer smo, skladno s pro-
gramom, ki smo ga dobili že pred 
potovanjem, kar malo na silo vztra-
jali, da izpeljemo slovenski večer 
(oziroma noč) s kranjskimi kloba-
sami, medico, keksi … Malo na silo 
zato, ker organizatorji nad tem kar 
naenkrat niso bili prav nič navdu-
šeni. Priznam, da sem zaradi pozne 
ure tudi sam omahoval. Še dobro, 
da me kolegi niso jemali resno, kaj-
ti kranjske klobase, postrežene pred 
hotelom ob enih zjutraj, so pošle v 
hipu! Da o medici in keksih ne iz-
gubljam besed. In slovenski večer 
je ob zvokih ljudske glasbe naših 
ubranih muzikantov seveda uspel! 
Vsak dan po nekaj nastopov in osta-
la spremljajoča dogajanja, pa kratke 
noči, skratka, festival je bil iz dne-
va v dan vse bolj naporen. Najbolj 
seveda za tiste, ki so »bolehali« za 
nespečnostjo. Najbolj obremenjen 
a vseeno poln energije je bil pa za-
gotovo glavni furman Adrijan, ki 
je zagnano in profesionalno vodil 
naše nastope od prvega do zadnjega 
dne festivala, tako z organizacijske-
ga kot umetnostnega vidika. Ga je 
pa tu in tam naša mlada in neizku-

šena vodička Darja malo ujezila, 
saj ji prevajanje ur iz ukrajinščine v 
angleščino ni in ni šlo najbolje od 
jezika. Pa vseeno ni bilo prehudo, 
vse je dobro, če se dobro konča.
Iz Ukrajine smo jo mahnili na-
ravnost na Poljsko, točneje v bivšo 
poljsko prestolnico Krakow, prvega 
mesta na svetu, ki je bilo uvršče-
no na seznam Unescove kulturne 
dediščine. Zbrali smo še preostale 
trohice moči in si najprej pogleda-
li kulturne znamenitosti Krakowa, 
Sledil je spust v podzemlje – v še en 
bližnji biser na Unescovem sezna-
mu – rudnik soli Wielicka, kjer smo 
v menda najbolj akustični dvorani 
v Evropi, če ne že na svetu, kakih 
200 m pod površjem, kajpak tudi 
zapeli. Res nekaj posebnega, tam se 
človeku celo od furmanskega petja 
dlaka naježi … Zadnji dan, na dan 
odhoda nazaj proti domu, pa smo si 
spotoma pogledali še obe koncen-
tracijski taborišči v Auschwitzu, 
ki je nedvomno eden od pomnikov 
najtemnejših plati človeške zgodo-
vine. In nato naprej skozi Češko in 
Avstrijo nazaj v Slovenijo, kamor 
smo pošteno utrujeni prispeli 30. 
avgusta v zgodnjih jutranjih urah. 

Roman Zupanec

Kranjski furmani v Ukrajini
Kultura
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Lesena peč je zažarela
Igralci dramske skupine Pod Stražo letos nadaljujejo z igranjem zelo 

uspešne burleske Lesena peč.

Dramska skupina Pod stražo, ki deluje pod okriljem Kulturnega 
društva Davorin Jenko Cerklje na Gorenjskem, je lani januarja na oder
postavila burko v treh dejanjih Lesena peč, ki jo je napisal Janez Jalen,
režirala pa Breda Žargaj. Prav zato so se igralci odločili, da burlesko 
izvedejo v pristnem domačem narečju. 

V predstavi sodelujejo igralci iz treh vasi Pšata, Šmartno in Poženik. Po
dveh lanskih uspelih predstavah v nabito polnem Borštnikovem hramu v
Cerkljah in gostovanju v Komendi, so morali zaradi poškodbe igralca z
gostovanji prekiniti, letos pa so se z igranjem odločili nadaljevati. Z igro
so v letošnji sezoni tako že uspešno nastopili v Cerkljah, gostovali pa so
že v Vodicah, Preddvoru in Ihanu. Po glasnem smehu in bučnih aplavzih
občinstva lahko potrdimo, da so z izborom igre Lesena peč naredili pra-
vo odločitev in vsakič privabili zadovoljstvo njihovim gledalcem. To daje
igralcem voljo in željo po nadaljnjem ustvarjanju. Vloge so igralcem pi-
sane na kožo. Zadnjo ponovitev v Borštnikovem hramu v Cerkljah si je
ogledal tudi nekdanji režiser Franci Perčič. Pohvalil je njihovo navduše-
nje za ljudsko igro in ohranjanje ljudskega izročila. Ljudska igra je bila
skozi zgodovino za slovenski narod velikega pomena. Ohranjala je jezik,
spodbujala druženje in nudila razvedrilo. Če se samo spomnimo, da je
skoraj vsaka večja slovenska vas imela svoj oder. Janez Kuhar

Ob zaključku predstave v Borštnikovem hramu v Cerkljah so bili igralci deležni
gromkega aplavza. / Foto: Saša Horvat

VRTNARIJA JENKO
Trata pri Cerkljah 18
Tel.: 04/25 22 666, 041 500 860

JDJ - AVRIKELJ, d.o.o., Spodnji Brnik 30, Cerklje

Nudimo vam veliko izbiro 
sadik za balkonska korita, gredice 

in grobove.

Ulica 4. oktobra 1
4207 Cerklje

Tel.: 04/25 25 189
GSM: 031/641 335

ŠIVILJSTVO GRILC 

Šivanje po meri - vsa popravila oblačil.
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Odprto vsak dan od 7. do 23. ure, ob četrtkih od 7. do 12. ure.

Erjavšek Zvone, s. p.

Slovenska c. 39, 4207 CERKLJE
tel.: ++386(0)4 252 91 30

UREJANJE VRTOV
Marko Andrej s. p., Zgornji Brnik 125

Telefon: 04/25 22 701, GSM: 041/519 870

Načrtovanje in urejanje vrtov, parkov ...
● sejanje trave in polaganje travne ruše

● sajenje in obrezovanje grmičevja 
● strojno zračenje trate

● obrezovanje sadnega drevja 

mesarija KEPIC
PREDELAVA MESA IN PRODAJA

Kepic Aleš, s.p., 
Krvavška 14, 4207 Cerklje, 

CERKLJE: 04/25 26 900, 0590 24 979
PRIMSKOVO: 04/2042 659

PLANINA: 04/23 31 223

V naših prodajalnah Vam nudimo meso in
mesne izdelke po ugodnih cenah.

PRAŠNO - KLASIČNO - ELEKTROSTATIČNO
lakiranje radiatorjev ter ostalih  

kovinskih predmetov.
Zupan Peter s.p., Tekstilna ul. 2/a, Kranj

INDUSTRIJSKO  
LIČARSTVO
Zupan Peter
Tekstilna ul. 14, Kranj
tel./faks: 04/2042 622
gsm: 040/540 723

www.licarstvo.si

Na odru glavnega trga v Lutsku

Ljudska veseloigra v treh dejanjih:  
BOTER ZMEDA 

Kratka vsebina: Dogajanje poteka pred gostilno. Gostilničar Čeh 
bi rad poročil svojo edinko Miciko z Nemcem Fricem. Domačim 
fantom se to ničkaj ne dopade, zato se vmešajo v vso stvar. Vmeša 
se tudi boter Zmeda Jaka, ki pa bi pri posredovanju rad še nekaj 
zaslužil, zato prav spretno spletkari. Zaplete pa se seveda, ko se 
pojavi na vasi še študent Janez, ki pa mu je Micika že obljubila 
svoje srce. Svoje pa dodata še Kveder in Franček, ki poskušata 
reševati stvari. Frančkovo dekle Betka pa vsej stvari nekako ne 
more slediti, vendar stvar dokončno reši Reza Kveder, ki razišče 
zgodovino Fricovega življenja in to tudi pred vsemi razkrije. Igra 
se zaključi srečno: Frica preženejo iz vasi, Čeh pa pod pritiskom 
popusti in da svojo hčer Janezu za ženo.
KJE: Dom krajanov Primskovo; KDAJ: 26. 10. 2012 ob 19. 
uri. Vstopnina: 7 EUR; Vstopnice so na voljo: Bar ŠPELCA 
- Jezerska c. 46, ; Frizerski studio SKUŠTRANA URŠKA,  
Jezerska c. 41, eno uro pred začetkom na dan predstave.
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Na zbirnem mestu bo prisoten delavec Komunale Kranj in strokovna oseba iz podjetja, pooblaščenega za zbiranje nevarnih odpadkov, 
ki bosta nadzorovala prevzem pripeljanih nevarnih odpadkov. 

Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje nevarne snovi?
Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih posameznega izdelka lahko preberemo na izdelku samem, saj vsak poleg navodil, 
vsebuje tudi različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov in besedil (vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, 
okolju škodljivo, strupeno, jedko).

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje nevarnih odpadkov?
V številnih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki ob nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju lahko škodujejo 
našemu zdravju in našemu okolju.  Svojih nevarnih lastnosti ne izgubijo niti takrat, ko postanejo odpadek, zato moramo z njimi ravnati 
drugače kot z drugimi gospodinjskimi odpadki.  Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za odpadke in ne v naravo. Teko-
čih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtok ali kanalizacijo. Ti odpadki zahtevajo poseben način odstranitve, saj 
le tako preprečimo njihov škodljiv vpliv. Zato jih moramo odložiti ločeno.

Prinesite nevarne odpadke na zbirna mesta in omogočite njihovo varno odstranitev.
V Mestni občini Kranj se bo zbiranje nevarnih odpadkov s posebno mobilno postajo začelo v ponedeljek, 22. oktobra 2012, in bo 
trajalo do ponedeljka, 29. oktobra 2012. Nevarne odpadke lahko oddate na sledečih zbirnih mestih:

KS Kokrica, ponedeljek, 22. 10., od 10. do 13. ure na parkirišču pred Domom krajanov
KS Zlato polje, ponedeljek, 22. 10., od 13.15 – 16. ure pri trgovini Mercator na Kidričevi cesti
KS Planina, ponedeljek, 22. 10., od 16.15 – 19. ure na parkirišču pri Športni dvorani Planina

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
Priložnost, da varno odložite nevarne odpadke. 
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V ponedeljek, 29. oktobra 2012, bomo s premično zbiralnico nevarnih odpadkov obiskali tudi krajevno skupnost Primskovo. 
Nevarne odpadke bomo zbirali pred Zadružnim domom na Jezerski cesti med 16.15 in 19. uro. 
Brezplačno boste lahko oddali vse vrste nevarnih odpadkov. 

Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki, topila, 
lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, 
tonerji, neonske cevi … Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi (embalaža barve, kemikalij …)

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
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Čisto je lepo.
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KS Stražišče, torek, 23. 10., od 10. – 13. ure na Škofjeloški cesti v križišču z Delavsko cesto
KS Bitnje, torek, 23. 10., od 13.15 – 16. ure parkirišče Srednje Bitnje 128
KS Žabnica, torek, 23. 10., od 16.15 – 19. ure na parkirišču ob rokometnem igrišču

KS Besnica, sreda, 24. 10., od 10. – 13. ure, na parkirišču pred Pošto
KS Struževo, sreda, 24. 10., od 13.15 – 16. ure pod mostom nasproti ekološkega otoka
KS Mavčiče, sreda, 24. 10., od 16.15 – 19. ure na parkirišču nasproti pokopališča 

KS Čirče, četrtek, 25. 10., od 10. – 13. ure na parkirišču pri nogometnem igrišču
KS Predoslje, četrtek, 25. 10., od 13.15 – 16. ure parkirišče OŠ Predoslje
KS Britof, četrtek, 25. 10., od 16.15 – 19. ure na parkirišču ob nogometnem igrišču

KS Trstenik, petek, 26. 10., od 10. – 13. ure pri trgovini
KS Goriče, petek, 26. 10., od 13.15 – 16. ure parkirišče pred telovadnico
KS Golnik, petek, 26. 10., od 16.15 – 19. ure na makadamskem parkirišču nasproti Gasilskega doma 

KS Vodovodni stolp, ponedeljek, 29. 10., od 13. – 16. ure na parkirišču OŠ Simona Jenka
KS Primskovo, ponedeljek, 29. 10., od 16.15 – 19. ure pred Zadružnim domom Primskovo

Novi urniki rednega odvoza odpadkov
V času od novembra 2012 do aprila 2013 bomo biološke odpadke odvažali vsak drugi teden. Na dom boste prejeli nov urnik 
odvoza odpadkov. Shranite ga, naj vam bo v pomoč.
Če ocenjujete, da se vaše količine bioloških odpadkov v tem obdobju ne zmanjšajo, se lahko odločite za začasni najem večjega oz. 
dodatnega zabojnika za biološke odpadke.

Zbirni center Zarica na začasni lokaciji
S 1. oktobrom 2012 smo začeli z rekonstrukcijo zbirnega centra Zarica. V času rekonstrukcije je v neposredni bližini, na ma-
kadamskem parkirišču pri Servisnem objektu Komunale Kranj na Savski loki 33, urejen začasni zbirni center. 
Odpadke lahko pripeljete od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro ter ob sobotah med 8. in 16. uro. 
Zbirni center bomo posodobili in vam s tem dodatno olajšali oddajo odpadkov. Pričakujemo, da bomo vrata novega zbirnega centra 
odprli čez približno dva meseca. Hvala, ker ločujete odpadke. Več na spletni strani www.krlocuj.me.

Bodite informirani in se prijavite na brezplačno obveščanje
Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej pomembno v času motene oskrbe s pitno vodo. 
Z osebnim obveščanjem z SMS sporočili in/ali elektronskimi sporočili zagotovimo hitro in zanesljivo obveščanje uporabni-
kov, pri katerih je oskrba s pitno vodo v danem trenutku motena.
Obveščamo vas: 
●  o moteni oskrbi s pitno vodo v času načrtovanih del na javnem vodovodnem omrežju (sporočimo vrsto del, ki se izvajajo, in koliko časa 

bo delo potekalo oz. bo oskrba s pitno vodo motena),
●  o moteni oskrbi s pitno vodo v času okvar na javnem vodovodnem omrežju (sporočimo predviden čas odprave napake),
●  o morebitni sanitarni neustreznosti vode (sporočimo razlog za neustreznost pitne vode, čas, v katerem se morajo izvajati potrebni 

ukrepi, kot je na primer prekuhavanje vode, in vam po odpravi napake pošljemo novo sporočilo o preklicu neustreznosti pitne vode).

Na brezplačno obveščanje se prijavite:
●  po elektronski pošti na naslov info@komunala-kranj.si
●  preko obrazca na spletni strani www.komunala-kranj.si
●  osebno na sedežu našega podjetja
●  pisno na naslov Komunala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
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Društva, župnija

Gasilci kampirali v Maredi 

Ker smo bili celo leto zelo pridni in marljivi, smo proti koncu naših po-
čitnic dobili nagrado, ki nas je vse zelo razveselila. 18. avgusta smo se 
z dvema gasilskima voziloma že v zgodnjih jutranjih urah odpravili na 
hrvaško obalo v avtokamp Mareda. Vseh dvanajst zagretih gasilcev sta 
zvesto spremljala in pazila mentor Gregor Vehar in Irena Košnik. Tudi 
Zala Vehar, ki vsak petek pridno spremlja naše vaje, se nam je pridružila. 
V kampu, kjer smo si postavili šotora, je bilo dobro vidno, da so v njem 
primskovški gasilci. Med bivanjem smo dobili tudi povabilo za ogled 
gasilskega doma v Novigradu, na katerega pa se na žalost nismo mogli 
odzvati. Naš čas in naše misli so vse skozi uhajale na uživanje, kopanje 
in druženje ob morju. Večer smo izkoristili za sprehod in zabavo v zaba-
viščnem parku, kjer smo svojo dušo in telo potešili z adrenalinom.
Naš mentor Gregor Vehar in mogoče bodoča mentorica Irena sta za nas 
res dobro skrbela in vsi skupaj se jima enkrat iskreno zahvaljujemo. 
Veselimo se novih doživetij in novih osvojenih pokalov! NA POMOČ! 

Maša Pelko

Gasilci že jesensko aktivni
Dopustniški dnevi so se v glavnem iztekli in tudi v gasilskih 
vrstah smo že v jesenskih aktivnostih, letos še posebej, saj se 
pripravljajo naši mladinci na državno tekmovanju v orientaciji, 
ki se že bliža …
Mesec oktober je mesec požarne varnosti in tudi okrog tega ima-
mo nekaj dela, saj bomo spet zbirali vaše gasilske aparate in jih 
odpeljali v GRS Kranj na servis. Pričakujemo vas vse oktobrske 
nedelje ob 11. uri.
Kot vsako leto nas bodo tudi letos obiskali otroci prvega razreda 
naše osnovne šole, mogoče se jim bo pridružil še kateri od oko-
liških vrtcev.
Poleti smo na morje, v avtokamp Mareda, peljali trinajst mladih 
članov in jim skušali popestriti počitniške dni. Kako so se imeli, 
preberite v članku, ki so ga napisali sami. Tudi slika je spomin 
na njihovo počitnikovanje.
Julija je minilo že štirideset let, odkar je ob sestopu s Triglava 
preminil naš član Jani Krč. Tudi letos je, tokrat nekaj članic, 
odšlo na Triglav in ob Janijevi plošči prižgalo svečko njemu v 
spomin. 
Poleg standardnih aktivnosti letos potekajo še priprave na nove 
volitve v upravni in nadzorni odbor društva. Če bi se nam kdo 
rad aktivno pridružil, naj nam to sporoči.
Med dopusti je bilo nekaj pozivov na pomoč oziroma na inter-
vencijo, skupno letos že pet.
Pripravljamo se tudi na tradicionalni gasilski izlet, ki je običajno 
v jeseni, letos ga nameravamo organizirati v soboto, 27. oktobra, 
v Posočje. Vabljeni, da se nam pridružite. 
Ob krajevnem prazniku vsem krajanom voščimo lepo praznova-
nje in vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom Na pomoč

Janko Zupan, 
UO PGD Kranj-Primskovo

Novo pastoralno leto – leto vere
Na rožnovensko nedeljo, 7. oktobra, je katoliška Cerkev začela »leto 
vere«, ki ga je razglasil papež Benedikt XVI. Cerkev na Slovenskem 
pa hkrati vstopa v obdobje pastoralne prenove, ki ga prinaša pasto-
ralni načrt pod naslovom »Pridite in poglejte«. To bo tudi vsebina 
razmiš ljanj in pogovorov na srečanjih župnijskega pastoralnega sve-
ta v tem času. Pred nami so izzivi in naloge nove evangelizacije, ki 
je vrnitev k živim izvirom krščanstva. Človeške napake in slabosti v 
Cerkvi nas kristjane boleče zadevajo, zahtevajo od nas radikalno od-
ločitev za moralno in duhovno prenovo v duhu Evangelija. To je tudi 
namen obhajanja leta vere v vesoljni Cerkvi. 
Konkretno se življenje Cerkve uresničuje v vsaki župniji. To pasto-
ralno leto je v naši župniji čas neposredne priprave mladih kristjanov 
iz 8. in 9. razreda veroučne šole na prejem zakramenta svete birme, 
ki bo maja leta 2013. Vsa priprava, ki že poteka pri redni katehezi in 
v delu po skupinah, je namenjena uvajanju mladih v življenju po veri 
in vključevanju v župnijsko skupnost, da v njej najdejo svoje mesto, 
kjer bodo lahko uresničili svoje sposobnosti in darove v dobro vseh. 
Velika pripravljenost mladih animatorjev pri vodenju in spremljanju 
skupin je razveseljiva ter vzpodbudna tudi za druge mlade, da se z ve-
seljem vključijo v pastoralno dogajanje v župniji. V župniji je za ljudi 
vseh starostnih generacij dovolj priložnosti, za dejavno vključevanje: 
v katehezi, sodelovanju pri bogoslužju, v otroškem, mladinskem in 
mešanem pevskem zboru, v karitativni dejavnosti, pri svetopisemskih 
srečanjih, v molitvenih skupinah in drugih medžupnijskih dejavno-
stih ter skupinah v dekaniji (npr. skavti, zakonske skupine).
Posebno priznanje gre tudi vsem tistim, ki skrbijo za lepoto in ureje-
nost cerkve in njene okolice kot tudi za čiščenje in vzdrževanje vseh 
prostorov, ki služijo pastoralni dejavnosti župnije. Hvala vsem, ki z 
veliko požrtvovalnostjo in dobro voljo zastonjsko dajejo svoje talente, 
znanje, moči in prosti čas v dobro župnije in tega dela našega mesta, 
v katerem je gotovo naša starodavna božjepotna in sedaj župnijska 

cerkev Marije Vnebovzete najdragocenejši kulturni spomenik. Njena 
lepota in urejenost je lahko v ponos vsakemu župljanu in krajanu, saj 
je to naša skupna dediščina številnih rodov Primskovljanov, ki so jo 
gradili in bogatili s svojo vero in ljubeznijo do prihodnjih rodov. 
Dragocena je dediščina naših prednikov, ker nam razodeva njihovo 
pridnost in ljubezen do domačega kraja in domovine ter zvestobe veri, 
ki so jo v svetiščih, ki so jih gradili, utrjevali in poglabljali. Dejansko 
so oni, ki so nam to zapustili, naša največja dediščina. Vsak človek 
s svojim življenjem in delom zaznamuje svoj čas in kraj. Če je ta za-
znamovanost v poštenosti in dobroti, je obogatitev za vse. To smo kot 
župnijska skupnost in prepričan sem tudi kot krajani vsi začutili ob 
smrti naše plemenite faranke in krajanke gospe Ane Košnik, po do-
mače Vampretove Anice s Primskovega, ki je umrla l5. septembra 
letos. Vse življenje je posvetila v službi ljudem, kot medicinska sestra, 
ko je bila zaposlena v zdravstvu, v pokoju pa še posebej s požrtvoval-
no karitativno dejavnostjo. Njeno delo je bilo neprecenljivo v pomoči 
ljudem v bolezni in raznih stiskah. Brez vsake razlike na njihovo pre-
pričanje je s svojo iskreno dobroto povezovala ljudi v medsebojnem 
prijateljstvu, zaupanju in spoštovanju. Župljani smo nanjo lahko po-
nosni, ker nam je bila zgled evangeljskega kristjana. Zadnja leta je v 
tihi odmaknjenosti živela v kranjskem Domu upokojencev, kjer je tudi 
mirno sklenila svojo življenjsko pot. Prav ob zgledu njenega življenja 
je za nas program »LETA VERE« naloga in izziv, ki sta uresničljiva 
v našem vsakdanjem življenju, v medsebojnem spoštovanju, zaupanju 
in sodelovanju z vsemi ljudmi, »ki dobro v srcu mislijo«, kot je zapisal 
Prešeren ali kot papež Janez XXXIII., ki jih imenuje »ljudje dobre 
volje«. On je pred petdesetimi leti sklical II. vatikanski cerkveni zbor, 
s katerim je hotel duhovno in moralno prenovo Cerkve. Z letom vere, 
ki ga pol stoletja za tem obhajamo, je ta naloga Cerkve še vedno enako 
aktualna, saj je to njena stalna naloga. 

Franc Godec, župnik
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Koronarno društvo Gorenjske 
krajankam in krajanom daje dra-
goceno darilo, zunanji avtomat-
ski defibrilator (AED), s pomočjo 
katerega se rešuje življenja pri 
srčnem zastoju. Kot je povedal 
podpredsednik društva Tomaž 
Gruden, je za postavitev apara-
ta na pročelje Doma krajanov na 
Primskovem imelo posluh tudi 
vodstvo Krajevne skupnosti Prim-
skovo. »Dogovorili smo se, da 

druš tvo daje defibrilator v upora-
bo in ga vzdržuje, krajevna sku-
pnost pa zagotovi primeren prostor 
z osvetlitvijo in video kamero, da 
ne bi prihajalo do zlorab aparata. 
Aparat je sicer pod steklom, ki se 
ga v primeru uporabe razbije,« je 
pojasnil Tomaž Gruden. Dom kra-
janov je za namestitev AED pri-
merna lokacija, saj so v bližini po-
šta, trgovina, šola, cerkev, v domu 
pa potekajo številne prireditve. 

Kaj je AED
Takoj po nastopu srčnega zasto-
ja pride najpogosteje do fibrila-
cije srca, najučinkovitejši način 
zdravljenja pa je defibrilacija z 
zunanjim avtomatskim defibrila-
torjem (AED). To je naprava, ki 
prepreči fibrilacijo srca, s tem da 
preko elektrod, ki jih namestimo 
na sprednjo steno prsnega koša, 
ustvari močan električni sunek, 
ki »resetira« srce ter omogoči nje-
govo normalno bitje. Opremljena 
je z nazornimi slikovnimi prika-
zi uporabe ter nas tudi glasovno 
vodi v slovenskem jeziku. AED so 
preprosti aparati, saj sami anali-
zirajo srčni ritem in presodijo, ali 
je potreben šok. Naloga tistega, ki 
pomaga človeku s srčnim zasto-

jem je samo namestitev elektrod 
ter sledenje navodilom. Pri tem je 
zelo pomemben čas, ki preteče od 
nastopa srčnega zastoja do začet-
ka defibrilacije: če z njo začnemo 

že v prvi minuti po zastoju, je 
uspešnost 90-odstotna, če do de-
fibrilacije mine 10 minut, pa le še 
10-odstotna.  Suzana P. Kovačič, 

foto: Tina Dokl

Defibrilator na dostopnem mestu 
Koronarno društvo Gorenjske bo v sredo, 17. oktobra, v okviru praznika Krajevne skupnosti Primskovo 

predstavilo uporabo zunanjega avtomatskega defibrilatorja, ki so ga namestili na pročelje Doma krajanov.

Društva

V sredo, 17. oktobra, od 16. do 18. ure vas Koronarno društvo 
Gorenjske vabi na praktični prikaz uporabe zunanjega avto-
matskega defibrilatorja (AED). Namen prikaza je, da se prisotni 
seznanijo in usposobijo za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja 
ter uporabo AED. Sodelovali bodo reševalci iz kranjske Službe 
nujne medicinske pomoči. Ob 18. uri bo sledilo predavanje  
Monike Grünfeld, dr. med. o uporabi AED pri zastoju srca. 

Programi društva za boljšo kakovost življenja koronarnih bolnikov
Koronarno društvo Gorenjske je edino neprofitno humanitarno društvo 
na Gorenjskem, ki srčno-žilnim bolnikom ponuja doživljenjsko rehabi-
litacijo. »Včlanjeni smo v Zvezo koronarnih društev in klubov Slove-
nije, s katero oblikujemo in usklajujemo program dela, ki je enoten za 
vsa koronarna društva. V Zvezi nam nudijo tudi vso potrebno pomoč s 
področja izobraževanja našega strokovnega kadra,« je povedal Tomaž 
Gruden. Člani društva so bolniki po prebolelem infarktu, bolniki z an-
gino pektoris - srčnim popuščanjem, bolniki po premostitveni operaci-
ji, z ustavljenimi umetnimi zaklopkami ali srčnim spodbujevalnikom, 
pa tudi bolniki s povečanim tveganjem za nastanek srčnih bolezni, kot 
so visok krvni tlak, sladkorna bolezen, povišane maščobe, debelost. V 
društvo se vključujejo tudi njihovi družinski člani. 
Članstvo v društvu, ki ima več kot dvesto članov v gorenjskih obči-
nah, prinaša možnosti rehabilitacije v številnih programih; od telo-
vadbe, plavanja, pohodov, zdravstvene vzgoje, druženja do psihološke 
pomoči, šole zdravega življenja z rehabilitacijo v toplicah in tečajev 
prve pomoči z reanimacijo – avtomatskim defibrilatorjem. »Za stro-
kovno in usklajeno delovanje društva gre zahvala dvaindvajsetim pro-
stovoljcem. Veliko podporo pri našem delu nam dajejo zdravstveni 
centri po Gorenjskem in širše ter zdravniki – kardiologi, ki spremljajo 
zdravstveno stanje naših članov. Zahvala gre gorenjskim občinam, 
preko katerih na Javnih razpisih za financiranje nevladnih, neprofi-
tnih humanitarnih in invalidskih organizacij za področje socialnega 
varstva prejemamo prepotreben del sredstev za izvajanje rehabilitacij-
skih programov,« je še poudaril Gruden.

 Koronarno društvo Gorenjske je lani prejelo Plaketo Mestne občine 
Kranj za dolgoletno humanitarno in strokovno delovanje na področju 
rehabilitacije srčno-žilnih bolnikov Gorenjske. 

Suzana P. Kovačič, foto: Matic Zorman

V društvu deluje dvanajst telovadnih skupin, s katerimi vadi dvanajst diplomiranih 
fizioterapevtov. V Kranju je pet skupin; dve v zdravstvenem domu, dve v Osnovni 
šoli Simona Jenka – Podružnični šoli Primskovo (na sliki) in ena v Osnovni šoli 
Jakoba Aljaža. 

Tomaž Gruden pred Domom krajanov 
na Primskovem, kamor so postavili 
zunanji avtomatski defibrilator (AED). 

Zunanji avtomatski defibrilator (AED)
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Šola

Prvi delovni šolski mesec je za nami, pa se je 
nabralo že veliko zanimivosti.
Prvi teden smo urejali šolske torbe in potreb-
ščine, potem smo oblikovali želje, kakšne in-
teresne dejavnosti bi lahko potekale na naši 
podružnici …
Že peto leto zapored smo 21. septembra na 
šolskem dvorišču posadili drevo. Tokrat se ve-
selimo, da se nam bo mlada breza razrasla v 
mogočno košato drevo in nam čim prej začela 
dajati prijetno senco.
Petošolci so začeli s teorijo o prometnih pred-
pisih, kajti spomladi jih čaka opravljanje kole-
sarskega izpita.
Prvošolčki pa se še učijo in 'lovijo', kje je kaj 
na šoli. Kje je knjižnica, ali pa računalnica; 
kam se odlaga zamaške, ki jih pridno zbiramo; 
kako je ime hišniku ...?
 V letošnjem  šolskem letu  2012/2013  podru-
žnično šolo na Primskovem obiskuje 141 
učencev, po pouku jih v podaljšanem bivanju 
ostane še 97. Dopoldne mladim nadobudne-
žem posreduje znanja devet učiteljic, popoldne 
pa za igro in domačo nalogo poskrbijo še štiri 
učiteljice. 
Poleg šole sta tudi dva oddelka vrtca, skupina 
najmlajših in sredinčkov.
Da nismo lačni in da je na šoli čisto, pa se tru-
dijo dve čistilki, kuharica in hišnik.
Zaradi prostorske stiske na 'Ta veliki šoli' na 
Centru našo podružnično šolo obiskuje tudi 
en oddelek šestošolcev, ki se med nami dobro 
počutijo.
Prvošolčki so bili v času Tedna otroka, ki je bil 
na začetku meseca oktobra, sprejeti v šolsko 
skupnost. Letošnja tema se dotika stisk in te-
gob v obdobju odraščanja naših otrok. Učenci 

so že napisali nekaj svojih razmišljanj in ugoto-
vitev. Narisanih je tudi precej zanimivih risbic.
Otroci doma in v svoji okolici spet zbirajo in 
hranijo star papir. S pomočjo odraslih res na-
polnimo dva ali celo tri visoke zabojnike.
V ponedeljek, 1. oktobra 2012, je bilo kar ne-
kaj vaščanov na Primskovem resno zaskrblje-
nih oz. prestrašenih, saj se je iz šole valil gost 
sivkast dim. Šola gori! Res je bilo videti tako, 
vendar je šlo le za evakuacijsko vajo. Učenci 
so vajo vzeli zares, saj niso vedeli, da gre le za 
vajo. Učiteljice so varno, organizirano in hitro 
odpeljale učence ven na varno. Še najbolje pa 
so odrezali 'domači' gasilci iz Primskovega, ki 
so pridrveli v pičlih štirih minutah na šolsko 
dvorišče in pogasili ogenj.
Z mislimi smo zazrti že v zimske mesece, ko 
bo decembra šolski novoletni sejem. Iščemo 
nove ideje za voščilnice, izdelavo daril, de-
koracije in vsega, kar sodi zraven. Izkupiček 
sredstev bo šel v šolski sklad, ki potem po-
maga vsem tistim otrokom, kajti mnogi vedno 
težje živijo v teh časih.

Vodja šole Mojca Bertoncelj

Bukev
Bukev smo danes posadili 
in si srečo z njo pridobili.
Pridno jo bomo zalivali 

in ji zemljo dodelili.

Senco dala nam bo, 
po pouku lenarili bomo pod njo,

pri likovni jo risali bomo,
da lepe ocene v redovalnici bodo.

Poleti zapustili jo bomo,
jeseni pa jo bomo speti občudovali.

Ista zgodba vsako leto ponovila se bo,
le da še bolj veselo bo.

Hana Mazi Jamnik in Nejc Butalič, 5.f

Drevo
Drevesa so narejena zato, 

da lahko; 
mravlje plezajo po njem, 

da ptički na vejah žvrgolijo, 
da jabolka dozorijo 

in miši v drevesnih luknjah živijo.
V gnezdih se ptički zvalijo 

in pod drevesom ljudje na klopci govorijo.

Drevo se nadvse boji sekire  
in žage motorne,

in ko sliši zvok motorja,  
od skrbi oleseni.

Pozimi ga skrbi,
da sneg vej mu ne polomi.

Poleti senco meče na nas, 
pod njem v senci krajšamo si čas.

Prav vsako drevo,
je lepo zelo. 

Tinkara Šubic in Žiga Luskovec, 5.e

Moja pot odraščanja
Vedno, ko je bil večer, je mami kuhala ve-
čerjo. Skoraj vedno sem jo prosila, če jo 
lahko opazujem. Čisto vedno mi ni dovo-
lila, saj se je bala, da bi se opekla. Ko sem 
bila stara 6 let, me je mami vprašala, ali ji 
spečem jajca na oko. Na začetku mi je po-
kazala, kako se to dela, nato pa sem posku-
sila sama. Največ težav sem imela pri tem, 
ko sem jajce obtolkla ob rob ponve, ker je 
v ponev padlo tudi nekaj koščkov lupine. 
Včasih mi je kakšno jajce padlo tudi na tla 
in se razbilo. Ko je mami pokusila moja 
spečena jajca, je rekla, da so še boljša kot 
njena. Bila sem zadovoljna. Do sedaj sem 
se že veliko naučila. 

Živa Zupan, 4.e

Uvodna misel  
v novem šolskem letu

David Tomič, 3.f
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Zanimivosti

Čez celo leto je organiziranih deset rednih 
mesečnih šahovskih turnirjev (izjema sta 
le poletna oziroma dopustniška meseca julij 
in avgust). Turnirji se igrajo v mali dvorani 
doma krajanov v prvem nadstropju vsak tre-
tji četrtek v mesecu (decembra prvi in tretji 
četrtek) z začetkom ob 17. uri. 
Sistem tekmovanja je švicarski sistem (pri 
katerem praviloma približno enako močni 
igralci igrajo med seboj), igra pa se 9 kol (vsak 
igralec igra z devetimi nasprotniki). Časa za 
posamezno igro ima vsak igralec 10 minut 

(posamezna partija lahko traja največ 20 mi-
nut). Turnirji so računalniško vodeni.
Rezultati desetih mesečnih turnirjev se 
upoštevajo v točkovanju za skupno celole-
tno uvrstitev, kjer šteje le osem (najboljših) 
rezultatov. Razglasitev skupnega končne-
ga vrstnega reda v celoletni razvrstitvi za 
tekoče leto je vsako leto po končanem no-
voletnem turnirju. Letos bo to 20. decem-
bra, ko bomo najboljšim trem šahistom na 
Primskovem za leto 2012 podelili tudi po-
kale oziroma medalje.

Na zadnjem, septembrskem turnirju je zmagal 
Dušan Zorko, drugi je bil Živko Juroš, tretji 
pa Drago Rabič. Dušan Zorko je letos zmagal 
že na petem turnirju zapored, skupaj pa na 
šestih od sedmih turnirjev (le na februarskem 
turnirju je bil drugi) in vodi tudi v skupnem 
točkovanju.

Po sedmem letošnjem turnirju (septembr-
skem) je trenutni vrstni red najboljših de-
setih igralcev v skupni razvrstitvi naslednji:

mesto	 igralec	 točke	 število		
	 	 	 	 turnirjev
1.	 Dušan	Zorko	 696,0	 	7
2.	 Živko	Juroš	 544,6	 	7
3.	 Matevž	Mrak	 487,9	 	6
4.	 Alfonz	Medved	 468,6	 	6
5.	 Tomaž	Engelman	 457,0	 	6
6.	 Skender	Jusufi	 435,2	 	6
7.	 Drago	Rabič	 434,5	 	6
8.	 Tase	Ristov	 412,7	 	6
9.	 Vid	Gazvoda	 361,9	 	6
10.	 Kiro	Mitrov	 357,7	 	5

Šahisti aktivni v nadaljevanju sezone
Po poletnih počitnicah smo septembra šahisti spet aktivno nadaljevali s svojo dejavnostjo in mesečnimi 

šahovskimi turnirji v domu krajanov na Primskovem.

Jesen se obarva v neverjetno lepe 
barve, škrlatne, zlate, oranžno–
rjave. Čeprav jesen pomeni nižje 
temperature, je sprehod v naravi 
prav pomirjujoč. Pomirjujoč, a 
hkrati vznemirljiv je lahko tudi 
jesenski šopek cvetja v vazi na do-
mači mizi. Maksimilijan Grašič iz 
Cvetličarne Bambus pravi, da se 
v harmonijo lepo zlijeta šipek in 
mak, in dodaja, da jesenski šopek 
lahko ustvarite tudi z listi hrasta, 
javorja, torej s plodovi, ki nam jih 
je podarila narava. Naj vas ne ulovi 
turobnost hladnih in meglenih dni, 
ki so pred nami, raje si pričarajte 
nekaj topline v vaš dom, lahko tudi 
s pomočjo cvetja. S. K. 

Toplina jeseni v šopku cvetja

Povabilo 
Do konca leta bodo še trije turnirji, na katerih bo še možno izboljšati posamične rezultate in 
uvrstitve v skupne seštevku in sicer bodo turnirji še:
- 18. oktobra – turnir v počastitev krajevnega praznika (v veliki dvorani doma krajanov),
- 15. novembra in 
- 6. decembra ter
- 20. decembra - zaključni novoletni turnir.

Vabimo vse ljubitelje šahovske igre, da se nam na teh turnirjih pridružite ter s svojo pri-
sotnostjo in sodelovanjem popestrite šahovsko dogajanje na Primskovem in v Kranju.

V šahovskem klubu želimo, da bi se v dejavnost kluba vključilo čim več krajanov kakor 
tudi drugih, ne glede na njihovo starost in šahovsko znanje. Še posebej vabimo mlade, 
ki si bodo ob pomoči naših članov in kolegov lahko pridobivali nove šahovske izkušnje in 
skupaj z nami preživeli prijetne urice ob šahovskih deskah.

Zato vse krajane in druge vabimo, da se nam pri prostem igranju šaha v mali dvorani na 
Primskovem pridružijo ob sredah po 16. uri. Takrat je možno dobiti tudi več informacij 
o dejavnosti šahovskega kluba ter o vključevanju v aktivnosti in delovanje kluba. Kontakt in 
dodatne informacije so na voljo na številki 040/201 300.

Predsednik ŠK Primskovo Kranj
Anton Veselič

Društvo bolnikov z 
osteoporozo Kranj

25. oktober  
DAN ODPRTIH VRAT DBO KRANJ

Popoldanski program bo potekal od 15. 
ure dalje v Domu krajanov Primskovo.

Od 15. do 18. ure bodo brezplačne UZ 
meritve kostne gostote na petnico.

Predavanji: 
Ob 15.30: 
Pomen vode in soli v telesu – Vladimir Ma-
gajna, dr. med. spec. fizik. med.
Ob 16.30: 
Izdaja zdravil za osteoporozo (navodila o 
uporabi, neželeni učinki …) – Nina Pisk, 
magistra farmacije

Povabilo na šahovsko 
simultanko

Šahovski klub Primskovo tudi letos ob pra-
znovanju krajevnega praznika organizira 
šahovsko simultanko z mojstrskim kandi-
datom Dušanom Zorkom. Simultanka bo 
v mali dvorani Doma krajanov Primskovo 
potekala v torek, 23. oktobra, od 17. ure 
dalje. Predvidoma se bo igralo na dvajsetih 
deskah. Vljudno vabljeni!

Maksimilijan	Grašič	je	ustvaril	jesenski	šopek	iz	šipka	in	maka.
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Nagradni kotiček

NAGRADNI KOTIČEK
Potrudite se, sodelujte, ugibajte … !

Obkrožite pravilen odgovor in nagradni ku-
pon pošljite na naslov:
KS Primskovo, Jezerska cesta 41, 4000 
Kranj, s pripisom: za nagradni kotiček, ga v 
času uradnih ur oddajte osebno v tajništvu 
KS ali pa ga izven uradnih ur oddajte v nabi-
ralnik (označen KS Primskovo-nagradni koti-
ček), takoj za vhodnimi vrati, levo.
Med vsemi prispelimi in oddanimi kuponi-
-odgovori, ki bodo prispeli do vključno 26. 
oktobra 2012, bomo izžrebali tri nagrajence. 
V primeru oddanih več kuponov na isto ime 
se upošteva le en kupon.
Nagrajenci bodo o izidu žrebanja obveščeni 
po pošti, rezultati žrebanja pa bodo objavljeni 
v naslednji številki glasila STIKI. 

Prikupne nagrade prispevajo:
1. nagrado poklanja: CANTINA MARIA, 
Milomir Mikić s.p., Cesta Jake Platiša 17, 
4000 Kranj, tel. št.: 04/2324 116
Nagrada je: 1-x nedeljsko kosilo za 2 osebi
Za nedeljska kosila in kosila ob sobotah ve-
lja, da imajo otroci do starosti 10 let kosilo 
brezplačno.

2. nagrado poklanja: FOTO MITJA, Mitja 
Smrdel s.p., Ulica Mirka Vadnova 19, Kranj, 
tel. št.: 04/204 25 95
Nagrada je: 1-x fotografiranje za osebne do-
kumente za 1 osebo 

3. nagrado poklanja: PIK AS, d. o. o., Re-
stavracija AS, Šuceva ulica 23, Kranj, tel. št.: 
04/201 97 45
Nagrada je: 1-x malica za 2 osebi v času od 
ponedeljka do vključno sobote od 9. ure do 
14. ure

Prisrčno vabljeni k sodelovanju!

Izid žrebanja iz 1. številke glasila STIKI – maj 
2012:
Prejeli smo 14 pravilnih odgovorov. Izžrebani 
so bili:
Jožica Prdan, Kranj - 1. nagrada
Tončka Jelenc, Kranj - 2. nagrada
Vladimir Urbanc, Kranj - 3. nagrada 

Nagrajencem iskrene čestitke!
Alenka Slatenšek

Nagradno vprašanje:

Katero leto je tisto leto, ko so naše slavljenke prvič zagledale luč sveta in 
letos praznujejo 90. rojstni dan:

 -  1922  -  1912  -  1932 

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

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

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

Majhen namig: odgovor boste našli tudi v tem glasilu. 
 

Gostilna Arvaj
Kajuhova 2, 4000 Kranj, Slovenija

T: +386 (4) 28 00 100
F: +386 (4) 28 00 119
 www.gostilna-arvaj.si

Arvajevih 40 let
Gostilna in mesarija Arvaj letos slavita okrogli obletnici. Mesarija trideseto 
obletnico, gostilna v Kranju pa šteje že kar 40 let obstoja in ima tudi pravico do 
uporabe blagovne znamke Gostilna Slovenija.

Arvajevo gostilno ob Kokrškem mostu v Kranju dandanes ljudje poznajo predvsem po 
njihovi odlični kranjski klobasi. Svojo obogateno ponudbo pa so popestrili še z najno-
vejšo pridobitvijo, žarom na oglje, ki stoji znotraj gostilne. Dobrote z žara bodo gostom 
na voljo vse leto. Zaenkrat sicer samo popoldne, so pa posebej zanimivi četrtkovi do-
poldnevi, ko se za žarom znajde gospodar Tone, ki pri svojih dvainsedemdesetih letih 
izjemno uživa pri peki. Slastno meso z žara na ta dan gostje lahko dobijo že za malico. 
Pri Arvajevih v zadnjem času delajo tudi krofe, naredijo okusne sendviče, v gostilni 
pa imajo pripravljen poseben kotiček, kjer lahko njihovo kranjsko klobaso tudi kupi-
te in je lahko izvrstno darilo.

www.gostilna arvaj.si

DELOVNI ČAS: vsak dan od 8. do 23. ure; ob nedeljah od 9. do 16. ure
PRENOČIŠČA: na voljo tri dvoposteljne in ena triposteljna soba.

Vabi prenovljena ekipa gostilne Arvaj!

Gospodar Tone za žarom
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