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Predsednik in člani Sveta Krajevne
skupnosti Primskovo voščimo
krajankam in krajanom ob prazniku
krajevne skupnosti.

2 | UVODNIK

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani
Leto je naokoli, marsikaj se je zgodilo v tem času; lepega,
občasno – zlasti zaradi epidemije – tudi stresnega. Vendarle
pa nas izzivi, ko jih premagamo, okrepijo, pridobimo dragocene izkušnje, zaradi katerih prihodnjič odreagiramo bolje,
bolj mirno, bolj uspešno … A želim si, da bi vi in vaš podmladek nabrali predvsem dobre izkušnje in občutek zadovoljujočega in prijetnega bivanja zaradi urejenosti okolja, v
katerem živite. Na Mestni občini Kranj se res trudimo, da bi
bilo tako v vseh kranjskih krajevnih skupnostih in pregled
opravljenega dela na območju Primskovega kaže, da smo pri
vas v preteklem letu dobro vihali rokave. Predvsem me veseli,
da nam je na Jelenčevi cesti po več desetih letih prizadevanj
končno uspelo zgraditi pločnik, ob katerem so zdaj zarisani
še kolesarski pasovi in prehod za pešce. Pot do mesta in pa
do Podružnične šole Primskovo je zdaj varna, zmanjšala se je
tudi hitrost motoriziranega prometa na ulici, povrhu pa smo
v tem delu zamenjali še star in izrabljen vodovod. Bolj varna
bo kmalu tudi Podružnična šola Primskovo, saj tam urejamo
vse potrebno za ureditev požarne varnosti objekta. Ta sicer
od letos spada pod novoustanovljeno šolo, OŠ Janeza Puharja
Kranj, ki smo jo lani temeljito obnovili, in tako nudi starejšim učencem iz vašega konca kakovostne razmere za izobraževanje, zaradi urejenih igrišč pa tudi za športne veščine in
druge spretnosti. Te si lahko otroci in mladina nabirajo še na

Predvsem me veseli, da nam je na Jelenčevi
cesti po več desetih letih prizadevanj končno
uspelo zgraditi pločnik, ob katerem so zdaj
zarisani še kolesarski pasovi in prehod za
pešce. Pot do mesta in pa do Podružnične šole
Primskovo je zdaj varna, zmanjšala se je tudi
hitrost motoriziranega prometa na ulici, povrhu
pa smo v tem delu zamenjali še star in izrabljen
vodovod. Bolj varna bo kmalu tudi Podružnična
šola Primskovo, saj tam urejamo vse potrebno za
ureditev požarne varnosti objekta.
dokončno urejenem in že obnovljenem grbinastem poligonu
oziroma pumptracku na Planini 3. Na novo smo posadili travo, z leseno ograjo ločili »hitri del« igrišča od otroškega z igrali, postavili stojalo za kolesa, klopi in koše. Naj bo prijetno,
čisto in lepo za vse uporabnike in sprehajalce!
A če se vrnem k cestam: Dodobra smo uredili še eno od najbolj
uničenih ulic, Ručigajevo: zdaj je tam obnovljen vodovod, objekti so priključeni na kanalizacijo urejeni so vsi priključki, nova
je asfaltna prevleka. Preurejeni del ulice je v večjem delu eno-

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec
smeren s posebnim pasom za pešce in pasom za kolesarje, ki
lahko peljejo tudi v nasprotno smer. To prinaša večjo prometno varnost ter nove površine za pešce in kolesarje. Ti se zdaj
lahko bolj varno vozijo tudi po Jezerski cesti, kjer smo na novo
zarisali skoraj tri kilometre kolesarskih pasov skozi Primskovo in Britof, po Zadružni ulici – ta je po novem enosmerna za
motoriziran promet – pa oznake za souporabo voznega pasu.
Prihodnje leto bomo uredili še manjkajočo kolesarsko povezavo na območju poslovno-trgovskega območja Primskovo. Tam
od konca lanskega leta ob mestni vpadnici pri krožišču že lepo
uspeva drevored lipovcev, zasaditve pa bomo nadaljevali tudi
letos jeseni in pozimi. Ob Cesti Staneta Žagarja bomo na dveh
lokacijah posadili še 23 oziroma 16 lipovcev, zasaditev drevoreda
na obeh straneh ceste pa načrtujemo tudi od bencinskega servisa OMV do Petrolovega in potem vse do krožišča z državno cesto.
Še več priložnosti bo za varno sprehajanje in kolesarjenje,
ko bomo zgradili most za pešce in kolesarje čez Kokro med
Ibijem in športnim parkom. Za ta projekt trenutno pripravljamo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in
se usklajujemo s soglasodajalci, močno pa stiskamo pesti za
evropska sredstva, saj bi to pomenilo, da lahko projekt začnemo že v letu 2022. Potem bo precej krajša in bolj zanimiva
tudi pot do Kosorepa, ki je res priljubljena destinacija številnih sprehajalcev.
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Vsi se že veselimo, da bo v kratkem, predvidoma do konca novembra, zaključena tudi obnova mostu čez Rupovščico:
dela v vodotoku so končana, zdaj je treba končati le še tista na mostu. V načrtu
je tudi asfaltiranje obstoječih parkirnih
mest, na drugi strani ceste pa bomo
uredili še nekaj novih.
Z veseljem pa vam sporočam še nekaj:
v dveh letih nam je na podlagi analiz,
argumentov in trdnega prepričanja, da
je projekt potreben in izvedljiv, uspelo
prepričati Ministrstvo za infrastrukturo in DARS, da je avtocestni priključek
Kranj sever možno zgraditi in je nujno
potreben tako za razbremenitev prometa v Kranju kot zaradi povečanja varnosti. Nahajal se bo na meji med KS Primskovo in KS Britof ob državni cesti proti
Škofji Loki oziroma Hotemažam. Kakor
so nam pred kratkim sporočili z DARS-a,
bo projekt umeščen v prostor predvidoma leta 2025, potem bodo stekli postopki za začetek gradnje. Skratka, zdaj ni
več vprašanje, ali bomo imeli priključek Kranj sever, ampak kdaj. In tudi na
meni ter moji ekipi je, da poskušamo to
časovnico – če bo le mogoče – še skrajšati.
Lahko rečem, da nam je uspelo izpeljati kar nekaj projektov, za katere se
je zdelo, da jih je nemogoče uresničiti
oziroma se jih dolga leta ni in ni rešilo.
Naj gre v tem ritmu dalje, ker to pomeni še boljše razmere za življenje nas
vseh.
V tem trenutku pa upam tudi, da bomo
imeli lepo jesen in zimo ter bo veliko
priložnosti za preživljanje prostega časa
na svežem zraku. Da se razgibamo, krepimo svoje zdravje, po možnosti v dobri
družbi. Mogoče se kje tudi srečamo. Že
zdaj maham v pozdrav!
Matjaž Rakovec, župan

Praznik krajevne skupnosti
MATEVŽ RIBNIKAR,
PREDSEDNIK SVETA KS PRIMSKOVO
Letošnji krajevni praznik bomo praznovali v duhu omejitev, ki smo jih deležni zaradi epidemije covida-19, in tudi
družili se bomo na podoben način. Na
zraku. Aktivno bomo preživeli ta dan.
Se sprostili v naravi, napolnili pljuča,
seveda zraven pokramljali in pretegnili
noge. Zato vas že takoj na začetku tega
nagovora vabim, da se udeležite našega
tradicionalnega pohoda, ki bo v soboto, 16. oktobra. Dobimo se ob 9.30 pred
Domom krajanov Primskovo. Vsi udeleženci pohoda ob startu dobite bon za
prehrano, ki ga boste unovčili ob vrnitvi. Poskrbeli bomo tudi za okrepčila.
Drugih prireditev v dvorani zaradi epidemije ne načrtujemo in upamo, da bo
drugo leto drugače. Koncert 3. oktobra
pa je zaradi okužbe v zboru odpadel.
Ne glede na vse, ljudje potrebujemo
medčloveške stike in zato tudi izdajamo našo revijo Stiki. V njej predstavljamo naša aktivna društva in organizacije, ki povezujejo ljudi. Vabim vas, da se
jim pri njihovem aktivnem delovanju
pridružite tudi vi. Večina njih uporablja prostore v Domu krajanov Primskovo in menimo, da imajo odlične pogoje
za svoje delo. Ob tem seveda ne smemo
pozabiti naših krajevnih gasilcev, ki s
svojim prostovoljnim delom gojijo dolgoletno tradicijo gasilstva na Slovenskem. Žal je korona zahtevala davek
tudi v naši domači cerkvi. Želimo si, da
bo z novim župnikom delo župnije potekalo tako kot do sedaj.
V zadnjem času se je na področju infrastrukture v krajevni skupnosti izvedlo kar

nekaj investicij, ki so predvsem izboljšale varnost pešcev in kolesarjev, kar je
izredno spodbudno. Napovedane so tudi
povezave z drugim bregom Kokre, kar bo
našim krajanom še dodatno skrajšalo
poti do Športnega centra Kranj in Šorlijevega naselja. Želimo si, da bi začasni
pretovor predvsem ločeno zbrane emba-

Ob prazniku krajevne
skupnosti vas vabim, da se
udeležite tradicionalnega
pohoda v soboto, 16. oktobra,
ki je namenjen prav vsem
generacijam. Združili bomo
zdrav način življenja, hojo po
jesenskih gozdovih in travnikih.
Dobimo se ob 9.30 pred Domom
krajanov Primskovo. Vsi
udeleženci pohoda ob startu
dobite bon za prehrano, ki ga
boste unovčili ob vrnitvi.
laže preselili v industrijski del mesta, saj
vemo, da je naše naselje del urbanega
središča Kranja. V zadnjem letu nam
je uspelo urediti tudi etažno lastninjene našega Doma krajanov Primskovo.
S tem smo dokončno uredili lastninske
pravice vseh lastnikov v tej stavbi.
Rok Kadoič je posnel kratek film o Krajevni skupnosti Primskovo Kranj, ki bo
na spletu objavljen 16. oktobra.
Za konec vam želim obilo zdravja,
pokončno držo in optimizem, ki ga boste delili z ljudmi, ki ga najbolj potrebujejo. Željam se pridružujejo tudi aktivni
člani sveta KS Primskovo.

Kontaktni podatki
Krajevne skupnosti
Primskovo
Za stik krajanov s člani Sveta Krajevne skupnosti Primskovo je na voljo več kontaktov:
ksprimskovokr@gmail.com, tajništvo na
telefonski številki 040 837 049, hišnikova številka pa je 064 177 161. Rezervacija
dvorane in drugih prostorov Doma krajanov
Primskovo je možna po 15. uri na številki
064 177 161 in na elektronski poštni naslov
dvoraneprimskovo@gmail.com. S. K.

Dvorana Doma krajanov Primskovo / Foto: arhiv KS Primskovo
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Ohranimo urejeno, mirno in zeleno Primskovo
Ena največjih krajevnih skupnosti v Kranju je Primskovo. Nekoč lepo primestno
naselje s krajevnim (vaškim) središčem, ki ga izrazito poudarjajo stavba doma
krajanov, stavba šole in vrtca ter cerkve skupaj z zeleno površino v sredini (ob domu
krajanov), ki zaokroži možnost in namen morfološke ureditve sredine kraja.
DARKO JARC
Krajevna skupnost (KS) Primskovo trenutno še zadržuje status umirjenega
naselja z nižjimi eno- ali dvodružinskimi hišami, kamor stavbe večstanovanjskih blokov ne sodijo. V preteklosti
jim je, z namenom brezkompromisne
pozidave vseh zelenih površin v Kranju,
tudi v KS Primskovo že uspelo na dveh
lokacijah neustrezno umestiti večstanovanjske stavbe, ki uničujejo skladnost
prostorskega urejanja, bivanja in prometne varnosti kraja ter posledično tudi
celostne urejenosti Kranja kot celote.
Kranj je četrto največje slovensko mesto, ki potrebuje realno strategijo ureditve mesta z več zelenimi površinami,
umirjenim bivalnim okoljem, urejeno
ter domišljeno prometno strategijo. Pred
leti je to pokazala tudi anketa Gorenjskega glasa, v kateri je več kot osemdeset
odstotkov prebivalcev mesta menilo, da
naše mesto resnično potrebuje več zelenih površin, med njimi tudi urejene parke. Krajani Primskovega, enega od večjih
urbanih prostorskih delov Kranja, si že
vrsto let prizadevamo, da bi v samem
jedru Primskovega, ob domu krajanov,
ohranili še zadnji preostali košček nepozidanega zemljišča kot zeleno površino.
Želimo, da bi to območje nekdanjega vaškega jedra ustrezno urbanistično uredili
in s tem pridobili urejen odprt javni in
funkcionalni prostor kraja (prireditveni
prostor, mini tržnica, otroško igrišče …)
s parkom. Skratka prostor za druženje
krajanov ter druge družbene dejavnosti v
povezavi s ključnimi dominantami prostora – cerkvijo, domom krajanov, šolo
in vrtcem.
Lastnik zelene površine ob Domu krajanov Primskovo je Sklad obrtnikov in
podjetnikov iz Ljubljane, ki je to celotno zemljišče pred leti (2002–2011) z
investitorjem (Spekter Invest, d. o. o.,
Škofja Loka) že tudi nameraval v celoti
pozidati z velikim kompleksom stanovanjskih blokov in poslovnih prostorov.
Ta namera je bila lastniku preprečena.

Ta fotografija je nastala v dneh, ko so zaradi takrat predvidene gradnje (nova trgovina)
posekali Vokarjev sadovnjak jablan in hrušk. Ta delček primskovskih polj je navkljub kar
nekaj poskusom še do danes ostal nepozidan. Ohranimo ga in tukaj zasadimo lep park.
/ Vir: Vladimir Knific, Zbornik KS Primskovo – Vasi v objemu žitnih polj (2010), str. 57

Zadnja zelena površina v središču Primskovega ima poseben pomen za kraj, s primerno
ureditvijo bi pripomogla k sproščenemu, zdravemu in družabnemu načinu življenja nas vseh.
Mestna občina Kranj je pred leti prisluhnila argumentom in utemeljitvam
krajanov, da bi zemljišče neposredno
ob domu krajanov ohranili nepozidano,
in ob sprejetju novih občinskih prostorskih dokumentov (OPN – občinski prostorski načrt) to zemljišče spremenila iz
zazidljivega v nezazidljivo z možnostjo
ureditve parka. Taka ureditev bi vsebinsko pripomogla k povečani kvaliteti
bivanja ter k ohranjanju jedra kraja v
korist krajanov. Na osnovi teh dejstev
in na osnovi naših nasprotovanj pozidavi tega zemljišča je Sklad obrtnikov in
podjetnikov na Ustavno sodišče RS vložil pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti OPN v delu, ki se nanaša na to
spremembo. Sočasno pa je tudi Mestni
občini Kranj posredoval pobudo za spre-

membo podrobne namenske rabe tega
zemljišča iz nezazidljivega ponovno v
zazidljivo zemljišče ter predlog za pozidavo tega celotnega zemljišča s stanovanjsko gradnjo za trg.
Ustavno sodišče je lanskega junija odločilo, da bi Mestna občina Kranj pri svoji odločitvi o določitvi namenske rabe
zemljišča morala tudi tehtno presoditi, ali bo ob tem zagotovljeno pravično
ravnovesje med interesi skupnosti in
interesom posameznika, varovanega s
pravico do zasebne lastnine.
Odločba Ustavnega sodišča Mestni občini
Kranj ne narekuje, da mora pozabiti na
dolgoletna prizadevanja in interes krajanov Primskovega – svojih občanov in se
podrediti kapitalnemu interesu investitorja ter spremeniti to zemljišče nazaj v
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nega sodišča, in sicer naj se celotno zemljišče neposredno
ob domu krajanov ohrani nepozidano in zeleno, naj občina
z lastnikom zemljišča dogovorno poišče alternativno rešitev, da župan in sodelavci v tej zadevi maksimalno zastopajo
interese krajanov, svojih občanov, ter naj se na ohranitev
zelene površine ne gleda zgolj kot problem, pač pa tudi kot
izziv, saj ima zelena površina skupaj z domom krajanov
velik potencial tudi za pridobivanje sredstev (npr. iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, skladno s konceptom
Trajnostne urbane strategije Kranja 2030).
Obljubljeno nam je bilo, da dobimo v enem letu ustrezne
informacije glede pogovorov Mestne občine Kranj s predstavniki Sklad obrtnikov in podjetnikov iz Ljubljane ter glede odločitve Mestne občine Kranj in predstavitve rešitve, ki
jo občini nalaga odločitev Ustavnega sodišča RS. Do danes
Mestna občina Kranj ni našla oziroma predstavila rešitve,
ki bi pomenila celovito ohranitev zelene površine na danem
območju. Skupina krajanov Primskovega je zato pozvala
župana Kranja g. Matjaža Rakovca, naj nam na ponovnem
sestanku predstavi informacije in izhodišča, saj je enoletno
obdobje že poteklo.
Seveda je na Primskovem odprtih še mnogo drugih zadev,
ki jih je treba v realnem času rešiti v skupno zadovoljstvo
krajanov. Nagovarjam krajanke in krajane Primskovega
s prošnjo za vašo podporo ter odločno mnenje širše množice krajanov, ki nam je mar za kvalitetno, varno in zadovoljno bivanje ter ohranitev še zadnjih zelenih površin na
Primskovem, še zlasti te neposredno ob domu krajanov. Na
predstavnike krajanov, ki si še prav posebno prizadevamo
za ohranitev zelene površine, se lahko obrnete na e-naslovu
za.zeleno.primskovo@gmail.com.

od leta 1989

zazidljivo. Pričakovana vloga župana Mestne občine Kranj je, da
dela v korist občanov mesta Kranj kot celote ter z ustrezno miselnostjo, da najde zakonite rešitve problema, ki ne bodo v škodo
Primskovega ter njegovih prebivalcev. Krajani Primskovega zato
upravičeno pričakujemo, da bo Mestna občina Kranj poiskala in
realizirala druge zakonite možnosti rešitve problema in odprta
nerešena vprašanja dogovorno uredila z lastnikom zemljišča, s
Skladom obrtnikov in podjetnikov iz Ljubljane. Dejstvo je, da gre
za strateško zemljišče in lokacijo za kraj, za jedro naselja Primskovo, za pomemben del mesta Kranj. Ustavno sodišče je dalo
mestni občini Kranj eno leto, da realizira sklep.
Skupina krajanov in predsednik Sveta KS Primskovo smo bili
v septembru 2020 na sestanku pri županu, kjer smo županu in njegovim sodelavcem argumentirano predstavili svoja
stališča in pričakovanja v zvezi z realizacijo odločitve Ustav-

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







Sukanci, gumbi, zadrge, okrasni in robni trakovi
Volna, pletilke
Preja za kvačkanje in vezenje, kvačke
M
 etraža z otroškimi motivi, podloge in blago za vezenje
Šiviljska popravila

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

Ko vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrsti

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

Skica ureditve središča Primskovega ob domu krajanov (predlog
izdelal Marko Tušek). Namen take ureditve je povezati ključne
ustanove kraja s pešcu prijaznimi povezavami in bolje artikulirati
ta prostor kot središče kraja. Brez skrbne, funkcionalne ureditve
centra Primskovega se bo nekdanje središče vasi »utopilo« v sivem
predmestju mesta in postalo neprepoznavno./ Vir: mag. Drago Štefe,
Zbornik KS Primskovo – Vasi v objemu žitnih polj (2010), str. 259
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Razstava likovnikov
ob krajevnem prazniku
Kulturno društvo likovnikov Kranj
je v počastitev krajevnega praznika
postavilo razstavo likovnih del svojih
članov, letos na temo Jesen v Kranju in
na Gorenjskem. Razstava je na ogled v
glasbeni sobi severnega prizidka Doma
krajanov Primskovo.
SUZANA P. KOVAČIČ
»Letošnja razstava na temo Jesen v Kranju in na Gorenjskem bo imela poudarek na jesenskih barvah, ki so še
posebno zanimive v kanjonu Kokre, ki je reka naše krajevne skupnosti, kar se vidi tudi na grbu Krajevne skupnosti
Primskovo. Dela za razstavo so delno nastala na likovni
delavnici, ki smo jo imeli na Primskovem 24. septembra,
delno pa na raznih srečanjih in doma,« je povedal Rajko
Bogataj, predsednik Kulturnega društva (KD) likovnikov
Kranj.

Razstava bo na ogled ob prireditvah v dvorani in
ob sredah od 18. do 19. ure ter ob sobotah od 10.
do 12. ure. Zaprli jo bodo konec oktobra.
Razstavo Jesen v Kranju in na Gorenjskem so odprli v ponedeljek, 11. oktobra, strokovni komentar o razstavi je podala
umetnostna zgodovinarka Petra Vencelj, v kulturnem programu je nastopila ženska pevska skupina Bodeče neže pod
vodstvom Mateje Urbiha. Razstava bo na ogled ob prireditvah
v dvorani in ob sredah od 18. do 19. ure ter ob sobotah od 10.
do 12. ure. Zaprli jo bodo konec oktobra.

Slika Franca Beštra
»Radi pridemo razstavljat na Primskovo, saj v mestnem jedru
Kranja ni razstavišča, ki bi bilo prednostno namenjeno ljubiteljski dejavnosti, razen manjšega prostora pri Zvezi kulturnih društev na Glavnem trgu. Nerazumljivo je, da si Kranj ne
more privoščiti manjše galerije v te namene. V naše društvo
vabimo slikarje, grafike in fotografe, ne glede na njihovo likovno izobrazbo, povezuje nas samo ljubezen do likovne umetnosti in ustvarjanja. Radi bi, da se nam pridruži več mladih,
saj bi v družbi izkušenih slikarjev lahko veliko pridobili in se
spoznali z različnimi likovnimi tehnikami,« je povedal Rajko
Bogataj, krajan Primskovega, sedež KD likovnikov Kranj pa
je v njegovem ateljeju na Savski cesti 8 v Kranju. »Smo tudi
organizator vseslovenskega Ex tempora Kranj – zgodovinsko
mesto, ki smo ga letos na koncu maja že tretjič ponovili, v
sodelovanju z Mestno občino Kranj, Zavodom za turizem in
kulturo Kranj ter Gorenjskim muzejem Kranj. Kot društvo in
kot posamezni člani se udeležujemo raznih delavnic, likovnih tečajev in razstav, kjer dobivajo naši člani pomembne
nagrade in priznanja,« je še povedal Bogataj.

Brezplačne meritve

Slika Anke Marzidovšek

Svet Krajevne skupnosti Primskovo v sodelovanju s Krajevno organizacijo Rdečega križa Primskovo za svoje krajane organizira brezplačne meritve krvnega tlaka, holesterola in krvnega sladkorja v
prostorih krajevne skupnosti. Do konca leta bodo to izvedli še v
dveh terminih, in sicer 16. oktobra ter 2. novembra, obakrat od 8.
do 10. ure. S. K.
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V gasilski dvorani je spet več življenja
V oktobru, mesecu požarnega varstva in mesecu, ko praznuje tudi Krajevna skupnost
Primskovo, bi vas radi obvestili o aktivnostih gasilcev.
JANKO ZUPAN, ČLAN NADZORNEGA
ODBORA PGD KRANJ – PRIMSKOVO
Večji dogodek bo že v petek, 22. oktobra,
ko boste lahko od 15. do 18. ure prinesli
svoje gasilske aparate, mi pa jih bomo
prepeljali v servisno službo GARS Kranj,
kjer jih bodo strokovno pregledali. Ob
tem si boste lahko ogledali tudi naše
notranje prostore in začutili gasilski
utrip.
Leto, ki se preveša v zadnjo četrtino,
je bilo pestro. V tem covidnem obdobju smo imeli do sedaj kar 26 gasilskih
intervencij, kar je ob vseh omejitvah
kar veliko. Bili smo na požarih, poplavah, iskali smo pogrešano osebo …
Letošnji občni zbor smo prestavili iz
januarja v september, tudi lokacijo zbora smo prestavili iz gasilske dvorane v
društveno garažo ter tako lažje zadostili
covidnim ukrepom. Pregledali smo stanje v društvu, opozorili na nekaj težav,
sprejeli plan dela, podelili nekaj priznanj, druženje pa zaključili z gasilskim
golažem. Na občnem zboru sta nas s
svojo prisotnostjo počastila tudi novi
župnik g. Sebastijan Cerk in od nedavno tudi naš sokrajan, župan g. Matjaž
Rakovec.
Kot vsako leto nameravamo tudi letos
pregledati čim več od 324 hidrantov, saj

V petek, 22. oktobra, od 15. do 18. ure vabljeni, da prinesete svoje gasilske aparate, mi pa jih
bomo prepeljali v servisno službo GARS Kranj na strokovni pregled.
je njihovo normalno delovanje nujno.
Prve ekipe pregledovalcev so že aktivne.
V pripravi je že nov gasilski koledar,
kar pomeni, da se bomo tudi letošnjega
decembra oglasili pri vas, sokrajanih,
in vam ga izročili. Seveda nam vaša
finančna pomoč, ki jo ob tem dobimo,
veliko pomeni in z njo lažje nabavimo
prepotrebno gasilsko opremo.
V gasilski dvorani je spet več življenja,
kot ga je bilo, saj so se z novim šolskim
letom začele aktivnosti za otroke in
odrasle, telovadba za malčke, balet za
deklice, stare od tri do šest let, telovadba za gibljivost za ženske v zrelih letih
(torek zvečer, četrtek zjutraj).

V svoje vrste vabimo mlade člane našega območja. Več informacij vam bo posredoval Kristjan na telefonski številki:
031 495 459.
Ob koncu vas prosimo, da obiščete spletno stran https://www.edonacije.com/,
kjer lahko izberete, da želite donirati
PGD Kranj – Primskovo del dohodnine
in nam s tem namenite 0,5 odstotka. Za
vas se ne spremeni nič, del vaše dohodnine pa bi se na ta način prelil na naš
naslov, in ne vrnil nazaj v državni proračun. Za prispevek se najlepše zahvaljujemo.
Novi e-poštni naslov društva je kranj.
primskovo.pgd@gmail.com

NASVET IZ LEKARNE PRIMSKOVO
Septembra je minilo že pet let, odkar smo se preselili v nove prostore. Veseli smo vašega obiska na novi lokaciji
in da smo z večjim parkiriščem pridobili tudi večji krog strank. To nam je omogočilo, da smo razširili kolektiv
in v jesen vstopili z dodatno magistro farmacije. S tem bomo še dostopnejši za dodatne lekarniške svetovalne
storitve, kot so osebna kartica zdravil, pregled uporabe zdravil in homeopatsko svetovanje. Pomen teh storitev
ste zaradi slabšega dostopa do družinskih zdravnikov in specialistov v zadnjem letu prepoznali že sami, saj je
vedno več vprašanj glede usklajevanja terapije in jemanja zdravil. Za vse navedene storitve se lahko najavite ob
obisku lekarne, po telefonu (04 20 16 169) ali e-pošti (lekarna.primskovo@gorenjske-lekarne.si).
Hvala za vaše zaupanje in ostanite zdravi!
www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si
Lekarniške enote: Bled Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Kranj, Kranjska Gora, Kropa, Lesce, Planina,
Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica,
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij
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Me PZ Musica viva Kranj – Primskovo / Foto: Boštjan Gunčar

Musica viva praznuje petinsedemdeset let
Leto 2021 je za KD Me PZ Musica viva Kranj – Primskovo praznično leto, saj zbor letos
praznuje 75-letnico neprekinjenega delovanja.
TANJA JAMNIK, ME PZ MUSICA VIVA
Načrti praznovanja jubileja so bili velikopotezni, pa jih nismo uspeli povsem
uresničiti, saj nas je koronavirus in vse
omejitve, povezane z njim, pošteno pretresel. Že lanski oktober so se pevske
vaje prekinile in božični pozdrav smo
pevci poslali vsak iz svojega doma kar
po Zoomu. Vsak je zapel Sveto noč, naš
dirigent Jan Gorjanc pa nas je sestavil v zborček in pesem po elektronskih
omrežjih poslal naprej med poslušalce.
Kako smo se pogrešali! Pogrešali smo
skupno petje, prijatelje, druženje … tudi
prazniki se odvijejo povsem drugače ob
lepi pesmi. Srečevali smo se na zborovskih srečanjih po Zoomu – še dobro, da
imamo sodobno tehniko!

PEVSKI VIKEND
Dne 1. januarja 2021, ko bi morali praznovati rojstni dan, naših 75 let, pa smo
bili povsem zaprti, še vaj nismo smeli
imeti. Ko so se omejitve nekoliko sprostile, smo začeli pevske vaje po sekcijah
– alti in basi ter soprani in tenorji –,
da smo se držali omejitev glede števila

udeležencev. Tudi na petje z maskami
smo se navadili, samo da smo lahko nadaljevali pevske vaje. Ko je bilo v
mesecu maju najhuje mimo in omenitve nekoliko zrahljane, smo končno
začeli tudi skupne vaje in v pol meseca – do sredine junija – toliko navadili,

hrib Sv. Jošt nad Kranjem. Tam smo za
priložnostne obiskovalce te zelo obiskane kranjske turistične točke pripravili
koncert. Prav lepo smo zazveneli pod
mogočnimi drevesi na dvorišču pred
Domom na Joštu in bili nagrajeni z
lepim aplavzom.

Prijazno povabljeni na
slavnostni koncert ob 75-letnici
KD Me PZ Musica viva Kranj –
Primskovo, ki bo predvidoma 17.
decembra 2021 v Domu KS na
Primskovem.

PRAZNIK PETJA V PIRANU

da smo lahko izvedli »Pevski vikend«.
Tako smo se v soboto, 12., in v nedeljo,
13. junija, povsem posvetili zborovskemu petju. V soboto smo v goste povabili
mlado operno pevko Zalo Hodnik, ki nas
je podučila, kako s pravilnim dihanjem
lažje doseči lep ton. Prav uživali smo v
njeni družbi in naučeno prenesli še v
nedeljo, ko smo skladbe, ki smo jih v
soboto še izdelovali, sedaj le še ponovili
in izpilili. Po končani dopoldanski vaji
smo se družno peš odpravili na bližnji

V soboto, 19. junija, pa smo bili povabljeni na nastop na zborovskem festivalu
»Praznik petja v Piranu 2021«, katerega
organizator je bilo društvo Georgios iz
Pirana. Dopoldan smo se z avtobusom
odpeljali proti morju, polni navdušenja, saj nas je končno čakal tak »zaresen nastop« ter srečanje s še drugimi
pevskimi zbori iz različnih krajev Slovenije. Dan je bil sončen in vroč, a prvo
srečanje vseh zborov je bilo v čudovitem, prijetno hladnem križnem hodniku tamkajšnjega minoritskega samostana. Tam smo si tudi lahko ogledali
predstavitev vseh nastopajočih zborov,
ki je bila pripravljena na panojih. Temu
so sledili nastopi na več točkah po mestu Piran. Mi smo nastopili na Zelenjavnem trgu ter v parku med muzejem
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in hotelom Tartini. S svojimi pesmimi
smo kar dobro ogreli mimoidoče poslušalce, da so postali in nas kljub vročini poslušali do konca. Na vsaki točki
je nastopilo več zborov, vendar vedno
drugi, tako smo se lahko poslušali med
seboj. Zaključek popoldanskih nastopov
se je odvil na Tartinijevem trgu, kjer
smo se zbrali vsi nastopajoči zbori in
pod skupno taktirko zapeli zborovsko
himno Pevec. Kako lepo in mogočno je
zazvenela pesem iz številnih grl! Popoldanskim nastopom je sledilo skupno
kosilo in druženje zborov, kjer se je vsak
zbor z veseljem predstavil s še kakšno
pesmijo, ki je na nastopih še nismo
zapeli. Temu pa je sledil še slavnostni
zaključek – večerni koncert v PKC Georgios, kjer se je vsak zbor predstavil s po
tremi pesmimi. Praznik petja v Piranu
je bil v prvi polovici leta vsekakor višek
naše sezone in imeli smo občutek, da
se končno vračamo nazaj v normalno
življenje in delo.

SLAVNOSTNI KONCERT
Konec avgusta smo se ponovno dobili v
svoji pevski sobi v Domu KS Primskovo
in naredili načrt za slavnostni koncert,
s katerim bomo obeležili svoje jubilejno
leto. Ker pa so se zdravstvene razmere ponovno zaostrile, smo predvideni
datum koncert iz oktobra raje premaknili v mesec december. Na koncertu se
bomo oprli na eno od svojih strasti –
zborovske turneje, tekmovanja v tujini
– in poslušalcem iz vsake države, kjer se
je zbor Musica viva kdaj »potepal«, poslali po eno glasbeno razglednico, ki jo
bomo dopolnili še s kakšno svojo fotografijo, da bomo povsem verodostojni.
Poslušalcem obljubljamo še kakšno
glasbeno presenečenje, saj se na nastop
posebej pripravlja tudi naš zborovodja
Jan Gorjanc, pa še kakšen bombonček
se bo našel, zato že sedaj prijazno povabljeni na slavnostni koncert ob 75-letnici KD Me PZ Musica viva Kranj – Primskovo, ki bo predvidoma 17. decembra
2021 v Domu KS na Primskovem. Za to
priložnost pripravljamo tudi zbornik, ki
se bo bolj dotaknil dela zbora v zadnjih
petih letih, to je od naše 70-letnice.
Do koncerta nas čaka še veliko zanimivega in razburljivega dela. Smo pa
vedno veseli, če naše vrste obogati kakšen nov pevec, zato bi povabila tenorje,
baritone in basiste, ki še kolebate med
odločitvijo peti v zboru ali ne, da se nam
pridružite na naših pevskih vajah vsak
ponedeljek od 19.45 dalje. Dobrodošli!

Novi župnik na Primskovem
Župnija Kranj – Primskovo ima novega župnika
Sebastijana Cerka.
SUZANA P. KOVAČIČ
Sebastijan Cerk se je rodil 8. oktobra leta
1972 v Ljubljani. »Otroštvo sem preživel
v Borovnici, kjer sem obiskoval osnovno šolo. Vse do odločitve, da odgovorim
na Božji klic, sem bil skupaj s svojimi
brati in sestrami dejaven 'člen' borovniške župnije. Srednjo šolo sem obiskoval
v Ljubljani na Vegovi – srednja elektrotehniška šola. Študiral sem na fakulteti
za elektrotehniko in računalništvo na
Tržaški, kjer sem se pripravljal na delo
na RTV Slovenija, na področju telekomunikacij, kjer je služboval tudi moj
oče. Bog pa je imel z menoj drugačne
načrte,« je povedal Sebastijan Cerk, in
kot je dodal, je že po osnovni šoli čutil
Božji klic. »V tretjem letniku fakultete pa je ta klic postal tako močan, da
se mu nisem mogel več upirati in sem
odgovoril tako, kot je to storil Samuel v
1 Sam 3: »Tukaj sem, kajti klical si me.«
Leta 1994 je vstopil v ljubljansko bogoslovje in tam zaključil študij. »Diakonsko
posvečenje sem skupaj s svojimi sošolci
prejel leta 1999 v Župniji Ljubljana Polje
in se jeseni odpravil kot diakon na prvo
službovanje na Zlato polje v Kranju,
kjer je tedaj župnikoval sedaj že pokojni Milan Grden. V duhovnika sem bil

posvečen v svetem letu 2000 in svoja
prva kaplanska leta, od 2000 do 2003,
preživel v Župniji Kranj – center, kjer
sem se ogromno naučil od tedanjega
častitljivega župnika Stanislava Zidarja.«
Naslednja leta so ga ponesla v Rim na
podiplomski študij, kjer je na Papeški
univerzi v Lateranu študiral pastoralo
odraslih. Leta 2007 se je vrnil v Slovenijo
in kaplansko leto preživel v Škofji Loki
pri tedanjem župniku Jožetu Miklavčiču. »Leta 2008 pa sem kot župnik prišel
v Ljubljano, v Stožice, kjer sem letos, po
trinajstih letih, zaključil službovanje in
sprejel Župnijo Kranj – Primskovo. Ko se
oziram nazaj na prehojeno pot, vidim,
kako je vedno bdela nad menoj Božja
roka in skrbela zame. Hvaležen sem
vsem ljudem, ki vsak dan molijo zame.
Še posebno se je to čutilo tudi v Stožicah, ko so ljudje vsak dan pri rožnem
vencu molili tudi za domačega duhovnika. Molitve za domačega duhovnika
v cerkvi ni nikoli preveč. Tako tudi vas,
dragi župljani, prosim, da molite vsak
dan zame in za vse duhovnike. Le tako
lahko vsak dan znova upodabljamo svoja srca po Jezusovem srcu, srcu Velikega
duhovnika,« je sklenil župnik Sebastijan Cerk.

a
torji Yuas
Akumula obila do
od avtom arancija
.G
kamiona ecev.
42 mes
Trgovina Klasje vam ponuja:
 rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
 traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
 	novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,
Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson,
Fendt, Deutz, Hurlimann, Carraro,
 	rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS, plugi (tuji proizvajalci),
 	ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva, filtre,
svetlobno opremo …,
 popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
 prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
 prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
 rezervne dele pošljemo po pošti.
Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net
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V novo sezono na še višjem nivoju
Kulturno, umetniško in izobraževalno društvo APéL deluje skoraj na vseh področjih
umetnosti. Še vedno pa je glavno področje gledališče in gledališko-umetnostna vzgoja
otrok in mladine, ki se manifestira v POTici – igralski šoli Andreje Stare.
SUZANA P. KOVAČIČ
Andreja Stare pravi, da je njeno poslanstvo in poslanstvo njenih sodelavcev
izoblikovanje celostnega igralca in njegove osebnosti, zato šolanje vključuje
klasično gledališko igro, filmsko igro,
nastopanje pred kamero, improvizacijsko gledališče, petje, ples, likovno in
glasbeno umetnost ter vedno bolj aktualno video umetnost. »Tako lahko prav

vsak najde svoj medij v umetnosti, preko katerega se izrazi v pozitivni kreaciji.« Diši po pravi, mini umetnostni akademiji, kar je tudi Andrejina vizija, saj
želi znanja in pedagoške procese, ki jih
je pridobila med magistrskim študijem
na gledališki akademiji DAMU v Pragi
ter v dvajsetletni praksi posodobiti in z
modernimi pristopi približati mlademu
človeku. »Želimo, da otroci in mladi v
sebi najdejo lepoto, kompetence, in uči-

Nastop na Impro move dnevu v Pionirskem domu / Foto: arhiv društva

mo jih znanja, ki jim bodo koristila vse
življenje. Ker je ves svet oder in vsi ljudje
igralci na odru življenja.«

ČUDNO, ČUDOVITO IN ZMAGOVITO
LETO
»Zadnji dve leti smo večino časa vadili
po video srečanjih, kar zahteva veliko
več napora kot vaje v živo ter drugačne pedagoške in ustvarjalne procese.
In izplačalo se je. Takoj po spomladanskem odprtju smo na oder postavili predstavo Česnov vrt, ki obravnava
aktualno problematiko tujerodnih vrst
in njeno reševanje. Na 18. Festivalu
otroških gledaliških sanj v Pionirskem
domu v Ljubljani smo prejeli nagrado
za najboljšo predstavo I. in II. triade in
povečali zbirko nagrad s festivalov in
državnih srečanj otroških gledališč,« je
povedala Andreja Stare.

Akademska igralka Andreja
Stare se preizkuša tudi kot
voditeljica televizijskih oddaj
na RTV Slovenija, vodi oddaji
Žogarija ter Šport in Špas.
Pravi, da je najlepše, ko hkrati
na prizorišču spraviš na noge
večstoglavo publiko, v istem
trenutku pa nagovarjaš gledalca
pred televizijskimi zasloni ...
Letošnjo sezono pa so začeli z zelo uspešnim nastopom na Impro move dnevu
v Pionirskem domu, v sklopu mednarodnega projekta Young Theatre on the
Move (Mlado gledališče v gibanju).

NOVA REALNOST, NOVO ZAVEDANJE,
NOVI PRISTOPI

Iz predstave Voda – modra zgodba / Foto: arhiv društva

V društvu APéL sledijo tudi svetovnemu
trendu digitalizacije. Kot je pojasnila
Staretova: »Velik poudarek je na video
in filmski umetnosti ter igri pred kamero, snemanju procesov in produktov ter
predstavitev teh na socialnih omrežjih
in ostalih multimedijskih kanalih. Vsi

želimo biti videni, opaženi, kar je danes mogoče, pomembno
pa je, da objavljamo kvalitetne vsebine, širimo lepoto in pozitivne vrednote, kar je velik poudarek mladinske vzgoje v APéLu. Društvo APéL pa z digitalizacijo in uporabo recikliranih
materialov sledi tudi zeleni agendi ter novemu zavedanju –
vključevanju ranljivih skupin v kulturo in trenutno sta s svojim doprinosom v društvu aktivna že dva invalida.«

TELEVIZIJSKA VODITELJICA
Akademska igralka Andreja Stare se preizkuša tudi kot voditeljica televizijskih oddaj na RTV Slovenija, vodi oddaji Žogarija ter Šport in Špas. Pravi, da je najlepše, ko hkrati na prizorišču spraviš na noge večstoglavo publiko, v istem trenutku
pa nagovarjaš gledalca pred televizijskimi zasloni, in to brez
napisanega in vnaprej pripravljenega scenarija oziroma
besedila.

OBLETNICA IN VPIS
Prihodnje leto bodo praznovali kar dve obletnici: pet let delovanja društva APéL in deset let delovanja igralske šole POTica,
na kar se že aktivno pripravljajo. V oktobru pa poteka tudi
vpis novih članov v igralsko šolo. Delo društva in igralske
šole lahko spremljate na Facebooku (Andreja Stare; APéL, kulturno, umetniško in izobraževalno društvo; POTica, igralska
šola Andreje Stare).

Snemanje oddaje Žogarija / Foto: osebni arhiv

Aktivnosti Krajevne organizacije Rdečega križa
Leto je zopet naokrog in prepričani smo, da nam bo ostalo še dolgo v spominu.
Vendar smo kljub koronavirusu delo nadaljevali in izvedli dve krvodajalski akciji.
Ugotavljamo, da so se krvodajalci akcij udeležili skoraj v enakem številu kot v
preteklih letih.
SILVA BIZJAK, PREDSEDNICA KRAJEVNE
ORGANIZACIJE RK PRIMSKOVO
V podružnični osnovni šoli smo letos
nadoknadili izpad razdelitve majčk
Rdečega križa (RK) učencem. Tako so jih
dobili učenci prvega in drugega razreda.
Predstavili smo jim tudi delo in pomen
naše organizacije RK.
Povezali smo se tudi z občinsko enoto
Civilne zaščite, saj smo bili pripravljeni
s tremi prostovoljci pomagati pri izvedbi testiranj.
Žal smo v tem letu izvedli le nekaj meritev tlaka, krvnega sladkorja in holesterola, saj dana situacija tega ni omogočala.
Redno se vključujemo v donacije ob
požarih ali drugih nesrečnih dogodkih, ki jih organizira OZ RK Kranj, saj
se zavedamo, da je hitra pomoč zelo
pomembna. Povezali smo se tudi z
enoto pomoči na domu pri Domu upo-

kojencev Kranj. Žal nam nekaterih
dejavnosti ni uspelo uresničiti, kot
na primer izleta krvodajalcev, nismo
mogli izpeljati letovanja v zdravilišču
na Debelem rtiču za krajane, ki se jim
je zdravje poslabšalo in so v preteklosti bili izjemni krvodajalci oziroma so
aktivno sodelovali v naših humanitarnih akcijah vrsto let.
Čaka nas pa še kar nekaj dela. V decembru želimo obiskati naše krajane, ki so
starejši od 80 let ali pa so hudo bolni.
Želimo jih razveseliti s skromnim darilom. Obiske bomo izvedli na podoben
način kot v preteklem letu v skladu z
ukrepi. Vse krajane prosimo, da nam
pomagate ažurirati sezname, saj drugače do teh podatkov ne moremo priti.
Aktivno se bomo v oktobru vključili v
teden praznovanja krajevnega praznika
na Primskovem. V pripravi pa imamo
tudi zloženko o svojih dejavnostih, saj se
želimo bolj približati našim krajanom.

Mlada krvodajalka Brina Đerković na
krvodajalski akciji na Primskovem
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Združili sta se dve enoti, ki se dobro poznata
Podružnica Primskovo je postala del nove osnovne šole v Mestni občini Kranj.
MOJCA BERTONCELJ,
VODJA PODRUŽNIČNE ŠOLE PRIMSKOVO
Letošnje šolsko leto smo začeli drugače. Pred samim začetkom pouka je bilo
veliko organizacijskega dela, saj smo
glede na šolski okoliš postali del novoustanovljene osnovne šole v Kranju, imenovane Osnovna šola Janeza Puharja
Kranj – Center.
Saj v resnici ne gre za tako drastično
spremembo. Združili sta se dve enoti, ki
se med seboj dobro poznata. Že prej smo
lepo sodelovali med seboj. Res pa je, da
je v kolektiv prišlo tudi nekaj novih

Na šolskem igrišču / Foto: arhiv šole

List
Lutke

Lara

sodelavcev. Po mesecu dni pravijo, da se
že znajdejo v labirintu šolskih hodnikov
in da se prijetno počutijo v naši družbi.
Na podružnični šoli Primskovo teče
delo po ustaljenih tirnicah. Tudi učenci
in starši so se že privadili na ime nove
matične šole. Učitelji se hecamo, da
smo ime dobili po izumitelju 'selfija'.
V drugi polovici septembra je našo podružnico obiskal tudi kranjski župan. Obiska smo bili veseli. Gospod Rakovec se je
sprehodil po šolskih prostorih. Stavba, ki
bo vsak čas praznovala 'abrahama', tudi
že kaže znake staranja. Nekoč bomo tudi
mi prišli na vrsto za obnovo.
V preteklem šolskem letu, po razglasitvi
epidemije, smo štiri mesece izvajali šolo

na daljavo. Če so bili na začetku učenci
še navdušeni, da ni treba hoditi v šolo,
pa so po štirih mesecih komaj čakali na
druženje s svojimi vrstniki in učiteljic,
ki snov razlagajo v živo.
Učiteljice si želimo, da bi letošnje šolsko
leto 'preživeli' v šoli, da bi ostali zdravi
in ob upoštevanju ukrepov pokazali, da
znamo popaziti drug na drugega. Da bi
bili čim manj časa pred računalniki in
čim več prostega časa preživeli zunaj v
naravi.
Polni optimizma se veselimo lepih dni,
ki nam jih prinaša pisana jesen. V članku pa dodajamo nekaj čudovitih izdelkov naših učencev, ki so nastali pri pouku likovne vzgoje.
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Delaj to, kar drugi ne
Rok Kadoič je ustvarjalec na več
področjih, predvsem pa pripoveduje
zgodbe kot filmar in scenarist. Svoj
kreativni prostor ima na vrhu Doma
krajanov Primskovo, kjer gosti tudi veliko
znanih in manj znanih Slovencev.
SUZANA P. KOVAČIČ
Rok Kadoič je režiser, snemalec in montažer. Prihaja iz soseske
Planina, kjer se je že v rosnih letih spoznal s hip hop kulturo.
Njegovi začetki tako segajo v produkcijo hip hop videospotov,
sodeloval je z znanimi imeni na slovenski sceni, kot so Trkaj,
Ghet, Tadi Tada ... Njegovo delo je opazila tudi legendarna ameriška hip hop zasedba Onyx, ki je osvojila več nagrad, med drugim prestižno platinasto ploščo, in velja za pionirje newyorške
hip hop scene. Do danes je Rok Kadoič režiral že več kot petdeset
videospotov vseh glasbenih žanrov. Iz glasbenih vod je prešel
tudi na ustvarjanje drugačnih vsebin, soustvarjanje dokumentarnih filmov, oglasov in televizijskih oddaj. Je prvi Evropejec,
ki je režiral in posnel televizijsko reklamo za LG V30, ki je bila
v celoti posneta s telefonom. Ta projekt je z govorom Delaj to,
kar drugi ne predstavil na TedX dogodku leta 2019 v Kranju. In
v tem govoru odgovoril na to, kako stopiti iz povprečja. S tem,
da je pokazal kratek avtorski videoposnetek, ki simbolizira življenje na zemlji, prebujenje. »Da izdelek ni povprečen, je nekaj
najtežjega. Zato sledim viziji svojega stavka Delaj to, kar drugi
ne. Sliši se preprosto, pa ni. Spraševal sem se, kaj lahko nare-

Rok Kadoič / Foto: osebni arhiv

V visoki gredi lahko
gojimo zelenjavo
preprosto in
udobno. S
tunelom iz folije
ali pokrovom za
toplo gredo na
najmanjši površini
tudi v jeseni in
pozimi lahko sami
nekaj pridelamo.
V knjigi so ideje za
zasaditve in nego
od preprostih
kombinacij pa
vse do zahtevnih
različic – s
15 vzorčnimi
gredami za
preproste
dodatne
posevke.

dim drugače. Veliko stvari je v denarju, času, opremi. Zakaj sem
vam pokazal ta video? Ker je bil v celoti narejen s pametnim
telefonom. Vrnil sem se k osnovi ... kajti pomembna je zgodba. Zgodba, da postaviš predmet, osebo v sliko in pri gledalcu
vzbudiš čustva. Umetnost pa je narediti dobro zgodbo.« Njegovi
videospoti so imeli do lani že več kot 40 milijonov ogledov.
»Vodim tudi delavnice za odrasle in letno obiščem več kot 2500
dijakov po vsej Sloveniji, kjer z nastopi motiviram mlade, da
postanejo bolj samozavestni in si izbirajo svojo prihodnost.
Na spletu bo 16. oktobra premierno na ogled kratek film o
Krajevni skupnosti Primskovo, v katerega je Rok Kadoič zajel
dogajanje v domači krajevni skupnosti, zgodbo slikarja Rajka
Bogataja, visok jubilej Mešanega pevskega zbora Musica viva
in nove pridobitve.

www.gorenjskiglas.si

Na spletu bo 16. oktobra premierno na ogled
kratek film o Krajevni skupnosti Primskovo.

80 strani, mehka vezava z zavihki,
format: 214 x 172 mm

Povabilo na igranje šaha
Vabimo vse ljubitelje šaha, da se nam pridružite pri igranju šaha
v Medgeneracijskem centru Kranj, Cesta talcev 7, vsako sredo med
16. in 19. uro.
Šahovski klub Primskovo Kranj, predsednik Anton Veselič

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

10,
EUR

+ po

št ni n a
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Raznolika in razgibana vadba
V letošnji sezoni si v Mažoretnem in twirling klubu Kranj želijo, da bi kultura in šport
ponovno zasijala v polni luči, vsepovsod.
MAŽORETNI IN TWIRLING KLUB KRANJ
Mažoretni in twirling klub Kranj v letošnji sezoni šteje 57 članov, ki so razdeljeni
v rekreativne in tekmovalne skupine ter
trenirajo pod vodstvom Ingrid Čemas. V
avgustu so letovali v Fiesi, kjer je potekala 6. Poletna twirling šola Mažoretnega
in twirling kluba Kranj. Teden treningov
in delavnic so začinili z druženjem in
zabavo na plaži ter za zaključek nastopili
na Tartinijevem trgu.
Septembra so začeli izvajati redne treninge in vpisovati nove člane. Kot vsako leto tudi letos medse vabijo vse, ki si
želijo gimnastike, plesa in vrtenja palice. Brezplačno se lahko priključijo na

informativnem treningu, kjer spoznajo
twirling, se preizkusijo v gimnastičnih
in plesnih veščinah in tako vidijo, ali
jim vadba ustreza. Za več informacij
glede vpisa, nastopov … so na voljo po
telefonu (040 261 428) in e-pošti (mtk.
kranj@gmail.com).
V klubu trenirajo predvsem twirling
baton. To je čudovit šport, ki združuje
več različnih komponent. Zahteva veliko koordinacije telesa in palice. Treningi vključujejo gimnastični in plesni trening ter učenje in treniranje elementov
s palico.
Raznolika in razgibana vadba vključuje
tudi trening moči, vzdržljivosti ter različne gibalne vzorce, ki pripomorejo k še

Teden treningov in delavnic so začinili z druženjem in zabavo na plaži. / Foto: arhiv kluba

Nastop na 6. Norminem pokalu v Novi Gorici

boljši pripravi na nastope in tekmovanja. Z mažoretno disciplino pa zelo radi
popestrijo nastope skupaj z različnimi
pihalnimi orkestri.
Prvi mesec letošnje sezone je bil precej
pester, a vseeno zanimiv in zabaven.
Za dober začetek, še boljšo medsebojno
povezanost in druženje so poskrbeli v
Pustolovskem parku Bled, kjer so člani
kluba uživali na celodnevnem teambuildingu.
Svojo dejavnost so v sredini septembra predstavili na Paradi učenja 2021.
Dogodek je uspešno organizirala Ljudska univerza Kranj v okviru Tedna vseživljenjskega učenja. Starejša dekleta
so se udeležila tudi športnega dogodka
MigiMigi dan v Arboretumu, kjer so se
preizkusile v različnih športnih vadbah.
Za zaključek meseca pa nastopile na 6.
Norminem pokalu v Novi Gorici. Tekmovanja se je udeležilo sedem tekmovalk, ki so nastopile v kategorijah solo
in freestyle. Nastope so dekleta uspešno
izpeljala in se uvrstila med prvih osem
tekmovalk. Domov so prinesla tudi
medaljo. Lenča Pečnik je v kategoriji freestyle C junior osvojila bronasto medaljo. Na začetku oktobra pa so s svojim
nastopom razveselile stanovalce Doma
upokojencev Kranj.
Trenutno se skupina juniork intenzivno
pripravlja na mednarodno tekmovanje
Twirling Cro challenge, ki bo potekalo konec oktobra v Poreču. Dekleta se
mednarodnega tekmovanja po res dolgem času zelo veselijo. Predvsem nove
izkušnje in tekmovalnega nastopa.
V novi sezoni jih čaka veliko nastopov
na različnih prireditvah ter sodelovanja
z različnimi kulturnimi in športnimi
društvi ter pihalnimi orkestri.
V klubu je aktivnih 27 tekmovalk, ki se
bodo začele pripravljati na državna in
mednarodna tekmovanja. Mlajša dekleta bodo nastopila v kategorijah osnovni
in začetni twirl ter mini freestyle. Dekleta, ki v twirlingu vztrajajo že vrsto let, pa
v kategorijah solo, freestyle in skupina.
Tako kot vsako leto tudi letos nameravajo izvesti dve samostojni prireditvi –
božično-novoletno prireditev ter prireditev ob zaključku šolskega leta.

Cena knjige je

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
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IZDELOVANJE klobas, sala

Z ALO@ BA K ME^K I GL AS

Z ALO@B A K ME^KI GLAS

Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 160 strani

EUR

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

V knjigi je 120
receptov, ki so
razumljivi, natančni,
sestavine pa vsem
dostopne. Med
njimi so recepti za:
čokoladne brizgane
piškote, cimetove
zvezdice, žepke
z marmelado,
pariške rože,
orehove rezine,
kefirjeve tortice,
pomarančne
kocke ...

Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 150 strani
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

10
EUR

+ po

št ni n a

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

10
EUR

+ po

št ni n a

Od nekdaj so suhe
mesnine iz celih
kosov mesa ponos
kmetij. Izvirni izdelki
iz svinjskega stegna,
slanine, vratovine ter
izdelki iz govejega,
divjačinskega
mesa in mesa
drobnice bogatijo
našo dediščino. Z
novimi praktičnimi
in teoretičnimi
znanji o sušenju in
dolgotrajnem zorenju
bodo izdelki še
kakovostnejši.
Izvirni izdelki iz
svinjskega stegna,
slanine, vratovine ter
izdelki iz govejega,
divjačinskega mesa
in mesa drobnice
bogatijo našo
dediščino.

www.gorenjskiglas.si

961 203 463 4

Cena: 16 EUR

dnje,
nost.

IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

www.gorenjskiglas.si
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V knjigi je več
kot 100 receptov
in zanimivosti o
čokoladi v poglavjih:
o kakavovcu in
kakavovem zrnu,
od kakavovega
zrna do čokolade,
čokoladne torte in
kolači, čokoladni
deserti in strjenke,
čokoladni fondiji,
čokoladni okraski,
pralineji in slane
jedi s čokolado.

Tradicija izdelovanja
suhih mesnin bogati
našo kulinarično
ponudbo. Knjiga
je namenjena
vsem, ki želijo
obogatiti svoja
praktična znanja
o pripravi mesa
ter izdelovanju
klobas, salam in
želodcev.

168 strani, brošura, 17 × 23 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

1350
EUR

+ po

št ni n a

Najnovejša tehnologija,
sodoben modni trend
Novi Polo

Kdo pravi, da se majhni avtomobili ne morejo pohvaliti z velikimi aduti? Novi Polo vas
bo navdušil s sodobnim dizajnom in inteligentno tehnologijo, kot so digitalni cockpit,
asistenčni sistem Travel Assist* in matrični led žarometi IQ.LIGHT*.

Emisije CO2: 156−118 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,9−5,2 l/100 km. Emisijska
stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0405−0,0211 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. *Oprema je na voljo opcijsko.

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I T: 04/2700 269 I www.avtohisavrtac.si

