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Praznik Krajevne skupnosti Primskovo
15.–22. oktober 2017
PROGRAM:
Nedelja, 15. 10. 2017, ob 19.00

TVOJ BODOČI BIVŠI MOŽ
•VID VALIČ v avtorski komediji

Dom krajanov Primskovo – velika dvorana
Vstopnice (prodajna mesta Eventima): 15 EUR predprodaja/18 EUR na dan predstave

Ponedeljek, 16. 10. 2017, ob 18.30

LITERARNI KLUB MONOS NA OBISKU

• Odprtje slikarske razstave akvarelov akademske slikarke MIRNE PAVLOVEC
• Recital avtorja in umetnika JANEZA SAGADINA
• Razstava umetniških butičnih koledarjev in aktualnih koledarjev za leto 2018
Dom krajanov Primskovo – prizidek
Vstop prost

Torek, 17. 10. 2017, ob 19.00
Komorni zbor DE PROFUNDIS

KONCERT VOKALNE GLASBE

• JANEZ JOCIF, čembalo
• JAKA TRILAR, violončelo
• BRANKA POTOČNIK KRAJNIK, dirigentka
Program: P. Trubar, J. Handl – Gallus, J. Pachelbel, J. C. Bach, J. L. Bach, H. Purcell, C. V. Stanford,
G. Orban, G. Deak-Bardos, S. Jericijo, K. Pahor, J. Gruber
Župnijska cerkev Marije Vnebovzete na Primskovem
Vstop prost

Sreda, 18. 10. 2017, ob 18.00
KORONARNO DRUŠTVO GORENJSKE

ZDRAVLJENJE SRČNEGA POPUŠČANJA Z MATIČNIMI CELICAMI
• Predava prof. dr. BOJAN VRTOVEC
Dom krajanov Primskovo – velika dvorana
Vstop prost

Četrtek, 19. 10. 2017, ob 18.00

ZAMBIJA 2017 – DELO IN ŽIVLJENJE

• Potopisno predavanje humanitarno-medicinske odprave študentov Fakultete
za medicino (sekcija za tropsko medicino)
Predavatelji: DAVID ZUPANČIČ, ANJA VIDMAR, MIHA ŽIBERT
Dom krajanov Primskovo – velika dvorana
Vstopnina: zaželeni so prostovoljni prispevki za naslednjo odpravo
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Četrtek, 19. 10. 2017, ob 17.00
ŠAHOVSKI KLUB PRIMSKOVO KRANJ

8. ŠAHOVSKI TURNIR za ciklus v letu 2017

Turnir je odprt za vse ljubitelje šahovske igre, igralke in igralce, ne glede
na starost in šahovsko znanje oz. moč.
Dom krajanov Primskovo – mala dvorana
Vstop prost

Sobota, 21. 10.2017, od 9.00 do 15.00

3. POHOD PO POTEH ŽITNIH POLJ

• 9.00–10.00 – zbor in prijava pohodnikov
• medicinske meritve za krajane KS Primskovo
• 10.00–10.30 – start
• 12.00 – malica
• 13.00 – zabavni program
• 14.30 – žrebanje pohodnika za zabojček jabolk
STARTNINA 2 EUR je prostovoljna.
Ob prispevani startnini sta hrana in pijača brezplačni.
V času pohoda bo KO RK Kranj Primskovo izvedel humanitarno akcijo zbiranja originalno
zapakirane hrane in vas s pomočjo lutke učil oživljanja.
Za zabavo bodo s plesom in glasbo poskrbela krajevna društva.
Otrokom se bodo s svojimi veščinami posvetili taborniki in gasilci.
Pekli bomo kostanj in sladke penice.
Sodelujete lahko v nagradnem turnirju v kmečki košarki.
Sodelujejo: AFS Ozara, PGD Kranj Primskovo, taborniki Rod Stane Žagar – mlajši,
kmetija Pr' Šmajd, Cowboy ritem, KO RK Kranj Primskovo in drugi.
Vabimo vse pohodnice spretne gospodinje, da tako kot prejšnja leta prinesejo
sladice, piškote … za piko na i.
ZBOR: Dom krajanov Primskovo Kranj
POHOD BO V VSAKEM VREMENU.

Nedelja, 22. 10. 2017, od 10.00 do 12.00
PGD Kranj Primskovo

DAN ODPRTIH VRAT GASILCEV PRIMSKOVO
• predstavitev dejavnosti, dela, vozil, opreme
• pregled in nakup ročnih gasilnih aparatov ter svetovanje
• prikaz gašenja z ročnimi gasilnimi aparati za občane
• predstavitev izolirnih dihalnih aparatov
• druženje
Gasilski dom Primskovo

O morebitni spremembi programa vas bomo obvestili
na: www.ksprimskovo.org.
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Previdno
pri akviziterjih,
nekateri so
lažni
Pomočnika komandirja
Policijske postaje Kranj
Štefan Žagar in Damijan
Suhadolnik sta predstavila
varnostno problematiko
v Krajevni skupnosti
Primskovo.
SUZANA P. KOVAČIČ
Tudi na območju Krajevne skupnosti
Primskovo so policisti že zaznali lažne
akviziterje oziroma prodajalce. Pomočnik komandirja Policijske postaje (PP)
Kranj za splošne policijske naloge Štefan Žagar krajanom svetuje, da od akviziterja zahtevajo dokumente. »Če dvomite o akviziterju, pokličite v podjetje
in naj vam povedo, ali ga je res poslalo in za kakšne vrste posel. Saj ni treba (takoj) kupiti stvari, ki jo akviziter
ponuja, tudi če vam je ta všeč. Predlagamo tudi, da akviziterjev ne spuščate
v stanovanja, vse se lahko dogovorite
pred vrati. Ni bilo malokrat, da so lažni
akviziterji stanovalca zavedli, prosili še
za kak dokument, in ko ga je stanovalec
šel iskat v drug prostor, je prišlo do tatvine denarnice, denarja, zlata, tistega,
kar je bilo na dosegu roke. Oškodovanci
žal to pogosto ugotovijo šele kasneje,«
je pojasnil Žagar in dodal, da v okolici
trgovskih centrov, kar nekaj jih je tudi
na Primskovem, sploh v toplejših mesecih beračijo tujci: »Gre za organizirano
beračenje, običajno so to Romuni, Bolgari, Madžari, zbirajo pa lažne prispevke za invalidne osebe na vozičkih, gluhoneme ... Občani nas kar obvestijo o
tem, pridemo na kraj, in če ugotovimo

Štefan Žagar in Damijan Suhadolnik / Foto: Tina Dokl
prekršek za nasilno beračenje, stečejo
prekrškovni postopki. Lokalne berače
poznamo, problem so tujci.«

KRAJE VOZIL NA PLANINI 3
Del Krajevne skupnosti Primskovo je
soseska Planina 3. »Na tem območju
se največ ukvarjamo s tatvinami avtomobilov. Jih je pa letos manj; lani je
bilo do tega časa na celotnem območju Planine 23 ukradenih vozil, letos
8. Naši nadzori so intenzivirani,« je
povedal Damijan Suhadolnik, pomočnik komandirja PP Kranj za področje
kriminalitete. Največ tatvin je v garažnih hišah, Suhadolnik stanovalcem
predlaga v razmislek namestitev video
nadzora. V sosesko Planina 3 policiste
večkrat pokličejo tudi zaradi kršitev
javnega reda in miru, največkrat zaradi čezmernega hrupa.
So pa kriminalisti pred približno dvema
tednoma obravnavali vlom v stanovanjsko hišo na Jezerski cesti, do česar v tem
okolju vsaj v zadnjem času ni prihajalo.

NADZORI TUDI NA KOSOREPU
Policisti dobijo tudi kakšno anonimko,
največkrat se te nanašajo na Kosorep,

npr. da se preprodaja droga. »Tja se v
takih primerih odpravimo z rednim
nadzorom in kdaj pride tudi do zasega
indijske konoplje. Na vsako anonimko
se odzovemo,« je pojasnil Suhadolnik.

OBVEZNO NOŠENJE ČELAD
Sogovornika sta opozorila še na obvezno nošenje čelad za kolesarje do 18. leta
starosti, po starem je bila ta meja 14.
let: »Bolj prav bi bilo, da bi čelado nosili
tudi kasneje, ne samo do polnoletnosti.
Kadar pride do prometne nesreče, kolesarska čelada zelo zmanjša tveganje za
poškodbe glave. Enako velja za mopediste, ki pa morajo pod pogoji iz prometnega zakona čelado uporabljati ne glede na starost voznika in zato tudi po 18.
letu.« Sektorski policist deluje tudi preventivno in spodbuja učence v šolah,
naj nosijo čelade. Žagar je še dodal, da
so bile ob začetku šolskega leta pregledane tudi šolske poti na Primskovem.
»Na splošno so sicer v občini še vedno
problem prevelike hitrosti v okolici
šol, v Krajevni skupnosti Primskovo je
v zvezi s tem stanje kar zadovoljivo. K
zmanjševanju hitrosti precej pripomorejo tudi radarji v ohišjih.«

STIKI SO PRILOGA ČASOPISA
STIKI (ISSN 2232-5980) so priloga Gorenjskega glasa o Krajevni skupnosti Primskovo. Glasilo pripravlja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, s sodelavci: odgovor
na urednica: Marija Volčjak; urednica priloge: Suzana P. Kovačič; telefon: 04/201 42 24; e-pošta: suzana.kovacic@g-glas.si; oglasno trženje: Janez Čimžar, telefon: 04/201 42 36,
041/704 857; telefaks: 04/201 42 13, e-pošta: janez.cimzar@g-glas.si; tehnični urednik: Grega Flajnik; priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj; oblikovanje: Matjaž Švab;
tisk: Nonparel, d. o. o.; naklada je 1950 izvodov, glasilo dobijo vsa gospodinjstva v KS Primskovo brezplačno. Fotografija na naslovnici: Mitja Puhar.

Naslednji Stiki izidejo v petek, 22. decembra 2017. Rok za oddajo člankov je 11. december.
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Tretji pohod Po poteh žitnih polj
Ob počastitvi praznika na Primskovem Svet krajanov Krajevne skupnosti Primskovo
s sodelavci že tradicionalno prireja pohod z namenom ponuditi ljudem druženje,
jesenske vonjave in lepe poglede.
ANITA PETEH, FRANCI ČEH, JANKO ZUPAN
Prireditev, ki bo v soboto, 21. oktobra, je spontana, iskrena in ni
komercialnega značaja, saj ob simboličnem prispevku pohodniki prejmejo zdravo druženje, šport, kulinariko, zabavo in kulturo.
Trasa pohoda poveže tri krajevne skupnosti. S Primskovega se po
gozdnih in poljskih poteh odpravimo do Predoselj, kjer nas na
kontrolni točki pri Šmajdovem gradu čakajo okrepčilo, harmonika ter predstavitev zdravilnih izdelkov iz industrijske konoplje
kmetije Pr' Šmajd. Okrepčani pridemo do Ilovke, Krajevne skupnosti Vodovodni stolp in varno domov. Pot je dolga dobrih pet
kilometrov, lepo urejena in primerna za vso družino, tudi takšno
z otroškimi vozički. Povprečno nam vzame uro in pol.
Pohodniki ob prostovoljnem prispevanju startnine (dva evra)
prejmejo spominski startni list, ob prihodu pa pečen kostanj,
toplo malico in pijačo. Na cilju se s pesmijo, plesom in drugimi dejavnostmi predstavijo krajevna društva, ki k plesu
povabijo tudi pohodnike. Lahko se udeležite turnirja v kmeč-

Pospravi za menoj, saj sem
kuža tvoj

ki košarki, kjer ste lahko tudi nagrajeni. Na koncu izžrebamo enega od udeležencev pohoda, ki prejme zabojček jabolk.
Za otroke poskrbijo krajevni gasilci in taborniki, ki jih učijo
svojih veščin, lahko pa si nad ognjem spečejo sladke penice.
Vse pohodnice so povabljene, da prispevajo domače sladice,
piškote … za piko na i.
Med 9. in 10. uro bodo zbor in prijava pohodnikov pred
Domom krajanov na Primskovem ter medicinske meritve za
krajane Krajevne skupnosti Primskovo. Med 10. uro in 10.30
bo start pohoda, ob 12. uri bo malica, ob 13. uri bo sledil zabavni program, ob 14.30 pa žrebanje. V času pohoda bo Krajevni
odbor Rdečega križa Kranj Primskovo izvedel humanitarno
akcijo zbiranja originalno zapakirane hrane in vas s pomočjo
lutke učil oživljanja. Sodelujejo AFS Ozara, Prostovoljno gasilsko društvo Kranj Primskovo, taborniki Rodu Stane Žagar
mlajši, kmetija Pr' Šmajd, Cowboy ritem, Krajevna organizacija Rdečega križa RK Kranj Primskovo in drugi. Spremljajoči
program bo potekal pred Domom krajanov in v njem.
Pohod bo v vsakem vremenu. Vabi Svet krajanov Krajevne
skupnosti Primskovo ter organizacijski odbor Anita Peteh,
Franci Čeh in Janko Zupan.

SUZANA P. KOVAČIČ

trgovina z drobno galanterijo za šivanje in ročna dela
Reševa 14, Kranj, T: 04 235 28 50
Delovni čas: od 8. do 19. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure

V KRATKEM SE SELIMO NA NOVO LOKACIJO –
v prostore bivše lekarne v Podjetniški center na cesti
Staneta Žagarja poleg poslovalnice SKB-ja.

 sukanci, gumbi, zadrge, okrasni in robni trakovi
 volna, pletilke
	preja za kvačkanje in vezenje, kvačke
	metraža z otroškimi motivi, podloge in blago
za vezenje

Šiviljska popravila

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

Lastniki psov so dolžni počistiti za svojimi ljubljenčki, opozarjajo člani
Sveta Krajevne skupnosti Primskovo. Problem je namreč precej pereč.
Vsak lastnik bi pasje iztrebke nekaj sto metrov v vrečki že lahko prinesel do doma in vrečko odvrgel v domači zabojnik za mešane odpadke, kljub temu bo Svet Krajevne skupnosti Primskovo krajanom prišel
nasproti. Trenutno so v dogovoru z Mercatorjem, ki ima trgovino na
Primskovem, da naj bi skupaj postavili zabojnik, namenjen le pasjim
iztrebkom. Treba je še poiskati pravo lokacijo, saj so najbolj onesnažene zelenice v zasebni lasti. Zabojnik naj bi poskusno postavili za nekaj
mesecev, ta bo pod video nadzorom, zato da bi vanj odvrgli le pasje
iztrebke in ne ostalih smeti. Tudi iz Mercatorja so sporočili, da je to, da
počistijo za svojimi psi, odgovornost lastnikov, osnovna olika in tudi
skrb za skupno dobro, saj so zelene površine dobro nas vseh. Mercator skrbi za urejenost neposredne okolice svojih trgovin, ne more pa
urejati vsega, kar se okoli trgovin dogaja, so dodali. Iz kranjske občine
pa so sporočili, da so na območju Krajevne skupnosti Primskovo trenutno trije koši za pasje iztrebke, vsi na območju Planine. Zavedajo se,
da je potrebnih več košev, predvsem pri Domu krajanov, otroškem igrišču Kokrški log in na robovih naselij. Pred nedavnim so začeli usklajevati načrt dela za leto 2018, v katerem bodo poskušali upoštevati tudi
kakšno izmed zgoraj omenjenih lokacij. Odlok Mestne občine Kranj
določa, da ni dovoljeno voditi živali, razen službenih psov in psov
vodičev, na javne površine, kjer je to z označbo prepovedano. Določa
tudi, da je skrbnik živali dolžan za živaljo počistiti iztrebke na javnih
površinah. Za kršitev je prepisana globa za fizično osebo v višini sto
evrov, glob v zadnjih treh letih sicer niso izrekli, so pa mestni redarji
delovali preventivno z opozarjanjem na dolžnost čiščenja za živalmi.

Ko vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrsti
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Vodi, Marija, po pravi nas poti
Ob velikem šmarnu nas je obiskal ljubljanski nadškof msg. Stanislav Zore,
na predvečer malega šmarna je čudovito zapel Luka Debevec Mayer ...
METKA HERMAN
V IMENU ŽPS ŽUPNIJE KRANJ PRIMSKOVO
Vsi prebivalci našega kraja, predvsem
farani, imamo srečo, da živimo v zavetju
naše Matere Marije. Vsako leto ob velikem šmarnu (Marijino vnebovzetje) 15.
avgusta ji posvetimo praznik naše župnije – žegnanje ali po domače »smnj«. Lepa
navada je bila, da se na ta dan vsa družina zbere pri maši in se po njej poveseli
na domu svojih staršev. Letos smo imeli
za praznik pomembne goste. Obiskal nas
je ljubljanski nadškof msg. Stanislav Zore
in med drugimi tudi novi ravnatelj Bogoslovnega semenišča v Ljubljani naš rojak
g. Peter Kokotec. Posebno doživetje je vsako
leto procesija z lučkami po primskovskem
polju na predvečer praznika, ko se nam po
starodavnem običaju pridružijo tudi farani sosednjih župnij. Praznik zaključimo s
srečanjem krajanov s pogostitvijo na župnijskem dvorišču po zaključni popoldanski slovesnosti. Vsem dobro dene druženje
s prijatelji in znanci. Bilo je lepo!

KONCERT ARGENTINSKEGA ROJAKA
Nekaj besed bi rada zapisala tudi o septembru, v katerem 8. septembra obhajamo praznik Marijinega rojstva mali
šmaren.
Na predvečer praznika, 7. septembra,
smo imeli prelep koncert argentinskega
rojaka, svetovno znanega basbaritonista Luka Debevca Mayerja, ki trenutno
koncertira po cerkvah in dvoranah vse
Slovenije. V čast nam je bilo, da je izbral
za svoje sakralno izvajanje tudi naš
Marijin biser. Rojen je bil v Buenos Airesu v Argentini. V Sloveniji je bil že dvajsetkrat. O sebi je povedal: »Rad pridem
sem, na obisk k delu družine, ki živi tu,
in na nastope. Mama je bila Ljubljančanka, ata pa je odraščal v Begunjah pri
Cerknici. Vedno mi je govoril o jezeru,
zaljubljen je bil vanj, in moj najljubši
kraj v Sloveniji je in bo Cerkniško jezero, vsakič je drugačno in vedno prelepo.
Ata je govoril resnico.« Luka v sebi zdru-

Luka Debevec Mayer
žuje slovenske korenine in južnoameriški temperament. Slovenska skupnost
v Buenos Airesu je bila vedno močno
povezana z usodo in jezikom, zato so bile
sobote in nedelje slovenske: slovenska
šola, zbor in cerkev. Toda svet bi bil za
Luko Debevca Mayerja premajhen kjerkoli, celo v veliki Argentini. Starši mu
niso strigli peruti, temveč so ga vzgajali v neodvisnem duhu. Fant, ki je na
delti reke Matanza-Riachuelo opazoval
naravo in poslušal reko, ki mu poje, si je
upal sanjati velike sanje in postal eden
najbolj prepoznavnih basistov na svetu.
Študiral je filozofijo na Argentinski katoliški Univerzi in solopetje na Umetniški
akademiji Teatra Colón. Bil je nagrajen
na tekmovanjih v Argentini in Italiji.
Prejel je štipendije za »masterclass« s
slovitimi učitelji v Parizu in Salzburgu. Je
član opernega ansambla Juventus Lyrica v Buenos Airesu. Argentinsko združenje glasbenih kritikov mu je podelilo
nagrado za najboljšega pevca Argentine
v sezonah 2004, 2009, 2014 ter 2015. Sodobna glasba mu tudi ni tuja. Nastopil je
kot solist z vodilnimi simfoničnimi in
komornimi orkestri in zbori v Argentini
ter Južni Ameriki, s Slovenskimi filharmoniki, s Slovenskim komornim orkestrom, s Slovaško filharmonijo in zborom

Župnija Kranj Primskovo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo
Primskovo vabi na Miklavževanje v torek, 5. decembra.

ter s Slovenskim komornim zborom. V
okviru vokalnega abonmaja Slovenske
filharmonije je imel samostojen recital.
Uspehe je žel na festivalih v Franciji, na
Hrvaškem in Slovaškem, v Braziliji, Urugvaju, Čilu in Peruju. Pevca odlikuje izjemna pevska tehnika in izjemen občutek
za sporočilo, ki ga s seboj nosi pesem.
Za naslednjo sezono pripravlja tri naslovne vloge, ki bodo na sporedu v Teatru
Colón, najprestižnejši operni hiši v Buenos Airesu. Na koncertu ga je spremljal
argentinski organist, klaviaturist Diego Licciardi. Večer je bil nepozaben. Vsi
smo začutili v njegovem prepričljivem
podajanju božjo bližino. Cel koncert je
bil ena sama molitev.

SLOMŠKOV MESEC
Ravnokar končani september je tudi Slomškov mesec – 24. 9. se spominjamo smrti
našega blaženega svetniškega kandidata
Antona Martina Slomška. Zanimivo je, da
je bil rojen natančno en teden pred Francetom Prešernom. Bila sta tudi sošolca in
sta se osebno poznala. Tudi Slomšek je bil
velik častilec naše nebeške matere Marije.
Ob sklepu svoje pridige na praznik Marijinega vnebovzetja je Slomšek vernike takole nagovoril: »Kaj bomo storili mi, Evini
otroci, ki zdihujemo v solzni dolini? Svojo
ljubo Mater, kraljico nebes in zemlje hočemo vredno častiti, posnemati njene lepe
čednosti in ostati dobri njeni otroci.«
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V mesecu požarne varnosti tudi dan odprtih vrat
Prostovoljno gasilsko društvo Primskovo v nedeljo, 22. oktobra, vabi na dan odprtih
vrat. Takrat bo na voljo tudi servis gasilskih aparatov, ki jih imate doma.
ALJAŽ KERN, PGD KRANJ PRIMSKOVO
FOTO: ALJAŽ KERN
Smo v oktobru, mesecu požarne varnosti. Letošnja tematika je namenjena
intervencijskim potem in površinam
za gasilce. Zavedati se moramo, da je
čas dostopa do požara izrednega pomena, saj s tem lahko močno zmanjšamo
škodo. Na prvem mestu moramo poskrbeti, da ne parkiramo na označeni
površini za intervencijska vozila ter v
vsakem primeru omogočiti prost prehod. V oktobru bomo obiskali nekaj šol
in vrtcev z namenom prikaza opreme,
delovanja in preventive. Kot vsako leto
bomo letos sodelovali pri vaji evakuacije vrtcev in šol, da prikažemo še ukrepanje po sami evakuaciji. Namen vaje
je naučiti učence in sodelavce, kako je
treba opraviti zapustitev šolske zgradbe,
preizkus organizacijske in tehnične pripravljenosti ter ugotoviti, kaj je še treba
izboljšati, da bi bila morebitna evakuacija šole čim bolj varna in učinkovita.
Tudi letos bomo sodelovali na krajevnem pohodu Po poteh žitnih polj.
Letošnja novost bo dan odprtih vrat PGD
Kranj Primskovo v nedeljo, 22. oktobra,
od 10. do 12. ure. Želimo, da s krajani
čim bolj sodelujemo, zato smo se odlo-

čili, da vam s tem dogodkom približamo delo operative, prostovoljstva in
preostalih dejavnosti društva. Možen bo
ogled opreme gasilskih vozil – cisterne
s tri tisoč litri vode, vodno črpalko, visokim tlakom …, in dveh vozil moštva,
predstavili vam bomo izolirni dihalni
aparat, zaščitno opremo, ukrepanje ob
srečanja vozila na intervencijski vožnji ter teoretične osnove in praktični

prikaz gašenja z gasilnikom. Hkrati bi
vas povabili, da nam prinesete gasilne
aparate na servis (naš mojster vam jih
servisira v času obiska), kajti nepregledan gasilski aparat morda ne bo deloval
v primeru požara. Kot se za gasilce spodobi, bomo poskrbeli za hrano, pijačo
in seveda tudi za najmlajše, ki se bodo
lahko pomerili na gasilskem poligonu
in posladkali s palačinkami. Vabljeni!

PREHLAD IN GRIPA
V teh hladnejših jesenskih mesecih so že na pohodu številne okužbe dihal. Prehlad in gripa sta nalezljivi virusni
okužbi zgornjih dihalnih poti. Širita se s kapljicami, ki jih bolnik pri kašljanju ali kihanju prenaša v zrak. Okužimo se
lahko tudi z neposrednim stikom z bolnikom ali okuženimi predmeti (kljuke, telefonske slušalke, jedilni pribor …).
Začetek prehlada navadno občutite z bolečinami v žrelu, temu sledijo kihanje, zamašen nos, izcedek iz nosu, kašelj
in splošna utrujenost. Za gripo pa so bolj značilni nenadna visoka temperatura, mrazenje, bolečine v mišicah in
sklepih, glavobol in močna utrujenost. Obisk pri zdravniku običajno ni potreben, saj bolezen praviloma sama izzveni v
nekaj dneh. Priporočamo počitek in pitje večjih količin tekočine. Zdravila za samozdravljenje so namenjena izključno
lajšanju simptomov in skrajšanju njihovega trajanja. V lekarni Primskovo vam z veseljem svetujemo, kako si neprijetne simptome najlažje olajšate sami in tudi ukrepe za uspešno preprečevanje virusnih okužb.

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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Življenje je vrtiljak
Rdeča nit letnega koncerta je bila ljubezen v skoraj vseh svojih odtenkih, ki jih skozi
vrtiljak življenja vrti »sivi čas«, predstavili smo tudi novo zgoščenko Z mano se ozri.
Pevsko sezono 2016/2017 smo zaključili v juniju z izletom na Krk, jesen pa prinaša ...
LJUDMILA KEPIC, MEPZ MUSICA VIVA

LJUBEZEN V SKORAJ VSEH ODTENKIH

Pevci Mešanega pevskega zbora Musica
Viva Kranj Primskovo smo letošnji letni
koncert pod vodstvom dirigenta Aleša
Gorjanca s simboličnim naslovom Življenje je vrtiljak izvedli 26. maja v Domu
krajanov Primskovo. Pesnik F. G. Lorca je dejal: »Peti, vsakič, ko je pretežko
govoriti.« Peti pesmi, vesele in otožne –
pesmi upanja, tolažbe in ljubezni. In mi
to počnemo – z zavedanjem, da nam in
vam, poslušalcem, prek pesmi podarjamo ljubezen.
Potem ko smo dokončno odvrteli našo
70-letnico neprekinjenega prepevanja,
smo zagrizli v novo desetletje dela, saj se
nismo nikoli zaustavili. Verjamemo, da
je vsak poslušalec naših koncertov zaznal pravi pomen zapetih pesmi po svojem čutenju in občutenju ter obenem
zaznal, kar čutimo pevci. Tako se pesem
širi ter postaja Velika pesem vrtiljaka
Življenja. Naš dirigent Aleš Gorjanc, ki že
osmo leto vodi naš zbor, z izjemnim po
sluhom in tankočutnostjo izbira milozvočne pesmi za naše glasove, ki jih neutrudno in nepopustljivo pili in brusi – za
kar se mu neizmerno zahvaljujemo.
Njegov premišljeni izbor pesmi prinaša
tudi zelo občutena besedilna sporočila,
ki vam jih želim predstaviti.

Rdeča nit letošnjega koncerta je bila
ljubezen v skoraj vseh svojih odtenkih,
ki jih skozi vrtiljak življenja vrti »sivi
čas«. V prvem delu koncerta smo zapeli
pesmi, ki so pele o marsičem: Vrtiljak
(o mladi, bleščeči ljubezni); Vem, da je
zopet pomlad (o ljubezni do narave, ko
se prebujajo cvetoče pomladne skrivnosti); Žabe (ki »kvakajo« o poročnem slavju in rajanju); Na lipici zeleni (o osuti
in zapuščeni ljubezni); Prešernova Kam
(o brezupno nesrečni in nedosegljivi
ljubezni); V zocu je ljubezen (pesem, v
kateri so skriti vsi odgovori za najino
mladost, je pesem kranjskega nadobudnega skladatelja Gašperja Jereba);
Znamenje Simona Gregorčiča (posebno
milozvočna pesem, ki s fanfarami kiti
in slavi domovinsko ljubezen).
Drugi del koncerta je vseboval pesmi:
Hallelujah letos preminulega Leonarda
Cohena (slavi ljubezen, od najbolj čutne
do transcendentne); Te Quiero (o tem, da
ljubezen je in pomeni veliko več kot dva);
Igraj kolce (belokranjski napev o snubljenju); Z mano se ozri (S. in V. Avsenik; o
brezpogojnem razdajanju ljubljeni osebi;
Danny Boy (o pietetni ljubezni do mrtvega prijatelja); Amigos para siempre (o
prijateljski ljubezni za vedno); The greatest love of all (o največji od vseh ljubezni

Gostovanje na otoku Krk / Foto: arhiv Musica Viva

– da se naučimo ljubiti sebe, o občutku
za dostojanstvo in ponos ter o moči ljubezni v sebi); Na deževen dan (tudi ko se
ljubezen konča, bo jutri še vedno sončen
dan).
Domišljen scenarij sta pripravili Tanja
Jamnik in Tjaša Rezar, igrivo in prisrčno pa sta ga povezovali Vilma Kumše in
Mojca Lozar. Koncert so dodatno popestrili Mojca Ančimer s klavirsko spremljavo, čelist Dino Gojo in plesalca AFS
Ozara. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Krajevni skupnosti Primskovo za
pomoč pri izvedbi koncerta.
Na koncertu smo predstavili tudi svojo
novo zgoščenko z naslovom Z mano se
ozri, ki smo jo posneli v aprilu kot plod in
presek dela zadnjih let in je na voljo vsem
spoštovanim poslušalcem, pevcem in ljubiteljem zborovskega petja.

ZAKLJUČEK SEZONE NA KRKU
Pevsko sezono 2016/2017 smo zaključili v
juniju z izletom na otok Krk na povabilo
pevskega zbora Zvon pod vodstvom dirigenta Damira Smerdela iz Dobrinja. Ta
zbor je gostoval v Sloveniji decembra 2016,
ko smo skupaj pripravili koncert sakralnih in božičnih pesmi v cerkvi na Primskovem. Izlet je trajal od 2. do 4. junija 2017
z dvema nočitvama v Domžalskem domu
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(Mladinski počitniški dom) v Vantačićih. Takoj po nastanitvi smo
imeli pevske vaje za skupni koncert z zborom Zvon v društvenem domu Polje. Sledilo je prisrčno druženje z domačini – seveda
ni manjkalo obilo navdušujočega petja z obeh strani, še zlasti je
odmevala skupna pesem Pa se sliš, ki so se jo pevci iz Dobrinja
naučili za skupni nastop.
Naslednji dan, ko je bil praznični dan binkošti in praznovanje
sv. Kvirina, ki je patron mesta Krk, nas je vodnik Arne odpeljal
na ogled znamenitosti mesta Krka. Za začetek nas je presenetil
s prijetno dobrodošlico, ki sta nam jo izrekla v značilna grajska
oblačila oblečena knez in kneginja Frankopanska. Nato smo si
ogledali krško katedralo, cerkev sv. Kvirina, trdnjavo Kamplin in
avstrijski stolp. Sprehodili smo se po značilnih ozkih, tlakovanih
trgih mesta Krk in občudovali starodavni mestni vodnjak. Kasneje smo se z avtobusom odpeljali na ogled znamenite podzemske
jame Biserujka in okolice – vas Rudine, Sljivansko uvalo, vas Čižići in Soline, kjer je plaža z zdravilnim blatom. Po vrnitvi v Vantačiće smo se sprehodili do obale in se naužili sončnih žarkov, se
osvežili v morju in ob čudovitem sončnem zahodu prepevali na
obali. Zvoki pesmi so se blagodejno in milo dotikali gladine morja
ter se vračali nazaj na obalo – bilo je čarobno.
Zadnji dan smo se iz Vantačićev odpeljali v mesto Punat, se v
pristanišču vkrcali na ladjo More ter se odpeljali na otok Košljun, kjer smo obiskali Frančiškanski samostan. V cerkvi smo
prisostvovali nedeljski staroslovanski maši s petjem, po maši
smo tudi mi zapeli štiri pesmi. Nato smo si ogledali majhen,
vendar zelo zanimiv muzej, kjer hranijo tudi najmanjšo knjigo
na svetu. Po vrnitvi iz Košljuna smo se odpeljali v Vrbnik, kjer
smo imeli kratek postanek na eni od čudovitih razglednih točk
na skali s pogledom na odprto morje in nasprotno stran obale, kjer so mesta Crikvenica, Selce in Novi Vinodolski ter ena
sama modrina …
Idejno zasnovo in organizacijo sodelovanja med zboroma in
medsebojna gostovanja sta izpeljala zakonca Arne in Edita
Mavčič, naša pevca, ki zadnje desetletje »poletno domujeta« na
otoku Krk. G. Arne nas je na izletu profesionalno, neutrudno,
brez predaha in z občudovanja vrednim znanjem seznanjal z
zgodovino, sedanjosti in prihodnjo vizijo otoka Krk. Edita, vedno prijazna in ustrežljiva, sicer prevajalka naših izdaj v angleški jezik, je kot vedno izžarevala pozitivno energijo in jo delila
z nami. Vsi pevci se jima iskreno zahvaljujemo za nepozabne
trenutke, skrbno načrtovano, odlično in brezhibno organizacijo izleta ter vložen čas in trud.
Prav tako se iskreno zahvaljujemo tudi naši predsednici Tanji
Jamnik za vsa njena nam pevcem nevidna dela, dopisovanja,
razgovore, skrbi, čuječnosti in usklajevanja, da naš zbor lahko nemoteno deluje in gradi naprej. Zavedamo se, da se ji ne
bomo nikoli mogli dovolj zahvaliti za njeno trdnost in odličnost. Še enkrat: hvala, Tanja!

KAJ PRINAŠATA JESEN IN ZIMA
Triindvajsetega septembra smo sodelovali na Visokem pri Kranju na koncertu partizanskih pesmi Zapoj zdaj, srce partizansko, 8. oktobra imamo ponovitev letnega koncerta v Radovljici, nato nas čaka nastop v okviru prireditev KS Primskovo. 11.
novembra bo prav tako ponovitev letnega koncerta v Gimnaziji
Kranj z odličnim zborom Glasis iz Markovcev, s katerim smo
se spoznali v Bratislavi, kjer smo oboji sodelovali na tekmovanju odraslih pevskih zborov. V decembru bomo pripravili tradicionalni božično-novoletni koncert.

Uredite prejemanje in/ali
plačevanje računov: preko e-pošte,
e-računa ali
direktne obremenitve računa
Prejemanje računov
Namesto klasičnega računa v papirni obliki se lahko
odločite za prejemanje računa preko elektronske pošte. Prijavite se preko e-naslova info@komunala-kranj.si.
V sporočilu navedete: ime in priimek, šifro kupca, naselje,
hišno številko in e-naslov, kamor želite prejemati račune.
Če želite, se lahko odločite za e-račun za komunalne
storitve v elektronski banki. V svoji e-bančni aplikaciji
izberite prijavo na e-račun Komunale Kranj. Pri prijavi
navedite sklic zadnje položnice.

Plačevanje računov
Pri plačevanju računa za komunalne storitve Komunale
Kranj lahko izberete možnost direktne obremenitve
vašega plačilnega računa oz. trajnik. Če želite skleniti novo soglasje za izvajanje direktnih obremenitev
ali spremeniti obstoječe, to uredite osebno na sedežu
Komunale Kranj ali izpolnite obrazec, ki ga najdete na
spletni strani Komunale Kranj. Soglasje za direktno
obremenitev lahko podpiše zgolj plačnik storitve in pri
tem predloži veljavni osebni dokument ter bančno kartico. O znesku direktne obremenitve ste mesečno obveščeni z računom. Izberete lahko klasični račun v papirni
obliki ali račun po elektronski pošti.
E-račun in račun po elektronski pošti enakovredno nadomeščata račun v papirni obliki. Pomenita pa do okolja
prijaznejše poslovanje in enostavnejše rokovanje za uporabnika. Več informacij na 04 28 11 300 ali na brezplačni
telefonski številki 080 35 55, lahko pa vprašanje pošljete tudi v pisni obliki na info@komunala-kranj.si ali na
naslov Komunala Kranj, d. o. o., Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj.

KOMUNALA KRANJ d.o.o.,
UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
STK-1030/17

Čisto je lepo.
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Vse najboljše
za devetdeset let
Marjan Černivec s Primskovega je
dvanajstega avgusta praznoval
devetdeseti rojstni dan. Še posebno rad
obudi dni, ko je aktivno sodeloval pri
postavitvi nove kapele na Kredarici.
SUZANA P. KOVAČIČ
Marjan Černivec se je rodil 12. avgusta leta 1927, izhaja iz
družine z enajstimi otroki. Zadnja leta biva v Domu upokojencev Kranj, še vedno pa se rad sprehodi do domačega
Primskovega, do sorodnikov in prijateljev. Na rojstni dan je
bila najprej sveta maša v župnijski cerkvi Marije Vnebovzete. Obred je bogatila pesem Mešanega pevskega zbora Župnije Kranj Primskovo pod vodstvom Alekse Klančar, maševali
so trije duhovniki, domači Franc Godec, »triglavski« Franc
Urbanija in velesovski Slavko Kalan. »Na svetu smo, da nam
je lepo, da živimo v ljubezni in smo za to hvaležni,« je lepo
povedal Franc Godec in slavljencu zaželel še veliko zdravja
in notranjega veselja ter mu podaril jubilejno svečo z odtisom imena in motivom domače cerkve. Slavka Kalana in
Marjana Černivca vežejo spomini še na leta, ko je Marjan
delal v Vinu-Pivu Kranj, Slavko, tedaj študent teologije, pa
med počitnicami tam zaslužil kakšen dinar. »Sem Slavku
ves čas govoril, ali bom prišel na njegovo ohcet ali pa na
novo mašo,« se spominom nasmeji Marjan, sicer izučeni kovač, ki pa je najprej delal kot tkalec v Tekstilindusu,
potem pa se zaposlil v podjetju Vino-Pivo Kranj in delo z
veseljem opravljal do upokojitve. Pošteno in dobro delati, to
je bilo njegovo vodilo.
Spomini Marjana Černivca vežejo tudi s Francem Urbanijo, ki
si je s ponovno izgradnjo porušene kapele na Kredarici pridobil
naziv »triglavski župnik«. Marjan je sodeloval pri gradnji kapele od začetka do konca. Koliko delovnih ur je opravil? »Nisem
jih štel, a bilo jih je veliko,« je skromno povedal. K tem spominom je Marjanova priča na slovesnosti Janko Zupan dodal, da
je bilo tudi pletenje vencev za krasitev nove kapele v domeni
Primskovljanov pod idejnim vodjo Marjanom Černivcem (prispevek o tem je objavljen v zborniku Zlati jubilej Župnije Kranj
Primskovo 1965–2015).
Marjanovemu jubileju so se poklonili tudi gasilci. Slavljenec
je gasilec že od otroških let, je član Prostovoljnega gasilskega društva Kranj Primskovo, bil je tudi predsednik društva,
sedaj je njegov častni član in nosilec najvišjih gasilskih odlikovanj še v nekdanji Jugoslaviji in v samostojni Sloveniji. Je
tudi zbiralec in dober poznavalec krajevne zgodovine, pisec
člankov ... Dnevi mu hitro minevajo, saj si je tudi v Domu
upokojencev našel kup zaposlitev, v domu je tudi razstavljal,
med drugim na temo dvajsete obletnice postavitve Aljaževe kapele oz. kapele Marije Snežne in stoletnice kranjskega
vodovoda. V veliko pomoč sta mu hči Mira in vnuk Črt, je pa
čili devetdesetletnik sam pripravil protokol za praznovanje,
ki se je nadaljevalo na njegovem rojstnem domu.

Marjan Černivec s pričama, sokrajanom in prijateljem Jankom
Zupanom in nečakinjo Stanko Rehberger / Foto: Tina Dokl

Odprtje in blagoslov kapele Triglavske Matere božje na Kredarici.
Blagoslova 19. avgusta 1992 se je udeležilo več kot pet tisoč
planincev, kar je bil rekord nad rekordi, se spominja Marjan.
Blagoslovitelj je bil ljubljanski nadškof in metropolit Alojzij Šuštar,
velika zahvala je šla tudi »triglavskemu« župniku Francu Urbaniji.
/ Foto: osebni arhiv Marjana Černivca

Temeljno ploščo za kapelico Marije Snežne so zabetonirali 21.
septembra 1991. Marjan Černivec se z žarom v očeh spominja, kako
so delali s pozitivno energijo in »na horuk«, kot so takrat rekli, dela
pa so bila zaključena v rekordnem času. Beton so mešali z enim
betonskim mešalcem in ročno. Vodo so imeli v bližini, saj je pod
Domom na Kredarici zajetje ledeniške vode. Vsi so na visokogorsko
delovno mesto hodili peš, le gradbeni material so vozili s
helikopterjem, enkrat zaradi slabega vremena celo s konji. / Foto:
osebni arhiv Marjana Černivca
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Rdeči križ v počastitev krajevnega
praznika

SUZANA P. KOVAČIČ

JANEZ KERN, PREDSEDNIK KO RK PRIMSKOVO

Na medicinski humanitarni odpravi v sklopu Sekcije za tropsko
medicino Medicinske fakultete v Ljubljani v Nangomi v Zambiji je
bila tudi Primskovljanka Anja Vidmar. Tamkajšnje delo in življenje
bo nekaj članov odprave, vključno z Anjo, predstavilo 19. oktobra ob 18. uri v Domu krajanov na Primskovem. Odprava je trajala
tri mesece, domov so se vrnili konec pomladi. »Življenjski standard je z vidika zahodne družbe izredno slab. Bolnišnica, v kateri
smo večinoma delali, je zasnovana kot kompleks z bolnišničnimi
oddelki, administracijo, cerkvijo, župniščem, stanovanjskimi prostori za zaposlene in njihove družine (ti so že bolje opremljeni) in
Slovensko hišo. Anja Vidmar in prav tako Kranjčan Miha Žibert sta
povedala, da so člani odprave največ časa preživeli na oddelkih,
kjer so spremljali stanje bolnikov in predpisovali terapijo, večinoma ob sodelovanju z lokalnim zdravnikom. Ob večjih operacijah pa
so asistirali glavnemu zdravniku.
Eden izmed uradnih jezikov v Zambiji je angleščina, a kot sta povedala sogovornika, jo obvladajo le bolj izobraženi. Niti domača
zdravnika nista vedno razumela pacientov, saj je v Zambiji kar 73
različnih jezikov. »Domačini so nas bili zelo veseli, starejši zaradi
nove delovne moči, opreme in izkušenj, mlajši pa zaradi barvic,
pobarvank in iger, ki smo se jih igrali v popoldanskem času. Sicer
pa smo bili edini belci daleč naokoli in smo bili vsem strašno zanimivi,« sta še dejala Anja in Miha in povabila na potopisni večer,
kjer bodo povedali še veliko zanimivega.

Najprej želim omeniti krvodajalstvo. Letos smo prvič organizirali
dve krvodajalski akciji, prvo v februarju. Tudi junija je bila udeležba pohvalna, 177 krvodajalcev, enako število kot v februarju pa
pomeni, da je tudi v prihodnjem letu smiselno organizirati dve
krvodajalski akciji. Hvaležni smo vsem udeležencem prostovoljnim krvodajalcem za sodelovanje. Prav tako gre zahvala Svetu Krajevne skupnosti Primskovo, ki nam brezplačno odstopi prostore za
izvedbo akcije. Tudi v prihodnje vabimo krajane, predvsem mlade,
k sodelovanju.
V oktobru krajani Primskovega praznujemo krajevni praznik. Krajevna organizacija Rdečega križa (KO RK) na Primskovem se bo aktivno vključila v program praznovanja. Organizirali bomo tri samostojne akcije, vse bodo potekale v soboto v tednu praznovanja od 8.
ure dalje v Domu krajanov na Primskovem. Prva bo humanitarna,
zbirali bomo v dobrodelne namene hrano, oblačila in obutev, higienske pripomočke, čistila ter šolske potrebščine. Zaželeno je, da
je hrana originalno pakirana, ostali prispevki pa primerno pripravljeni. Druga aktivnost, namenjena izključno našim krajanom, bodo
brezplačne medicinske meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in
holesterola. Tretji naš prispevek pa bo praktičen prikaz oživljanja z
defibrilatorjem. Namen te akcije je seznaniti in usposobiti čim širši
krog krajanov, kako lahko v določenem trenutku pomagajo življenjsko ogroženemu človeku. V imenu KO Rdečega križa Primskovo vse
krajane vabim k sodelovanju.

BREZPLAČNA OBJAVA

Starejši veseli njihove pomoči,
mlajši pa barvic
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Dediščina rastlin, shranjena v herbariju
Primskovljan Ivan Csipö ima lično urejeno in dokumentirano zbirko posušenih
rastlin oziroma rastlinskih delov. Dragoceni pripomoček pri usvajanju znanja
mu je priročnik Ključ za določanje cvetnic in praprotnic.
SUZANA P. KOVAČIČ
Rastlina v naravi, še največkrat je to
nekje na Učanu, najprej pritegne njegovo pozornost. Ivan Csipö mora rastlino nepoškodovano prinesti domov,
potem pa se začne običajno zahteven
postopek njenega določanja; v slovenščini in latinščini podatek o družini,
sorti in vrsti, ne zapisuje pa podatka,
kje in kdaj je rastlino nabral. Najboljši
pripomoček pri določanju posamezne
rastline je povečevalno steklo, ki razkrije pomembne podrobnosti posamezne
rastline, kot pove in doda: »Dokončno
pa določim rastlino s pomočjo strokovnih knjig. Zame je biblija strokovne
literature priročnik Ključ za določanje
cvetnic in praprotnic avtorice dr. Angele
Piskernik iz leta 1941. Tolikokrat sem ga
že uporabil, da je skoraj razpadel in sem
ga dal na novo vezati.«
V zbirki ima več kot dvesto primerkov
rastlin, vsako po dvakrat. Ena zadnjih,
ki jo je utrgal na Učanu, je bila oljna
bučka (Echinocystis lobata). Vsako rastlino Ivan Csipö razprostre na časopisni
papir, da dobi lepo prepoznavno obliko.
V besedi se to sliši preprosto, a predstavljajte si, da je treba pravilno razprostreti
vsak najmanjši del rastline. To zahteva

Včasih se posušene rastline znajdejo tudi
na voščilnicah, ki jih je kreiral Ivan Csipö.
Soprogi Mariji je za njen življenjski jubilej
že podaril eno takšnih, oblikovano iz
spominčice, zlatice in marjetice (na sliki v
sredini zgoraj). / Foto: Tina Dokl

Ivan Csipö rad deli znanje o rastlinah v herbariju. Pokazal je tudi tri »sestre« (na sliki spredaj
ena ob drugi), ki se ločijo po obliki razcvetja: navadno zlato rozgo ter kanadsko in orjaško
zlato rozgo. / Foto: Tina Dokl
natančnost in potrpežljivost, ki ju Ivan
Csipö seveda ima. Ure in ure presedi v
delovnem kotičku v kletni sobi domače
hiše. Vsako rastlino je treba še stiskati, obdano s časopisom jo Ivan z vsake
strani stisne v primež, seveda z občutkom in pridobljenim znanjem. Rastlino
je treba vsak dan preložiti, da se posuši, pa lahko traja dneve in dneve, ko jo
dokončno prenese na papir in vloži v
plastificirano mapo v že zajeten fascikel. »Ta konjiček sem razvijal že kot
otrok, v peti gimnaziji sem bil, ko je to
moje zanimanje prepoznala tudi ena
od profesoric, me spodbujala pri tem
in mi podarila že omenjeni priročnik
Ključ za določanje cvetnic in praprotnic.
Nekaj let kasneje sem konjiček odložil
za mnogo let. Saj veste, pridejo družina,
gradnja hiše pa službene obveznosti ...
Zadnjih deset let pa sem spet našel čas.
To počnem iz zadovoljstva, iz velikega
spoštovanja rastlinskega sveta. Pogrešam le, da bi našel sorodno dušo in se o
rastlinah posvetoval.« Ima pa na knjižni polici vrsto knjig iz tega področja, kot
so Strupene rastline, Rastlinski vodnik,
Rastlinski svet Evrope, Alpska flora,

Slovenske zdravilne rastline ... Največkrat raziskuje rastlinski svet na Učanu.
Kakšno rastlinsko bogastvo (travniško
in gozdno) premore samo ta košček
zemlje, se Ivan Csipö kar ne more načuditi. Lončnic praviloma ne vlaga, tudi
z vrta malokaj prenese. Je pa vrt prav
tako zanimiv prostor za opazovanje, kot
pove: »Vsako leto je, zanimivo, v ospredju kakšna rastlina. Lani so bile na primer spomladanske lopatice, letos je bilo
vse modro, je bilo očitno leto za črnoglavko.« V naravi opazi tudi kaj takšnega,
kar mu ni najbolj všeč. Denimo alergeno ambrozijo v okolici Doma krajanov
ali pa preproge čemaža, za katerega je
prepričan, da se je že preveč razbohotil
in zamoril druge rastline.
Sem pa tja se v herbariju znajde tudi
prav tako zanimiva »vsiljivka« iz tujih
krajev. Sin Blaž mu je z nekega brega
Himalaje prinesel vejici, Ivan predvideva, da sta iz družine nebinovk. Kot je še
pojasnil, ima vsaka rastlina tudi svojo
zgodbo: »Konjska griva ima ime po dolgih koreninah, ki spominjajo na grivo.
Veliko je namreč takih, ki so ime dobile
po značilnostih, po katerih izstopajo.
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Tinkarino veselje za klekljanje in ples
Devetošolka Tinkara Pikec je izvrstna klekljarica, med drugim je svoje znanje in
spretnost dokazala na Festivalu idrijske čipke z osvojenim prvim mestom v svoji
starostni kategoriji. Prav tako najžlahtnejšo medaljo pa je tudi že priplesala ...
SUZANA P. KOVAČIČ
Tinkara Pikec je letos četrtič zapored
sodelovala na Festivalu idrijske čipke in
na tamkajšnjem državnem tekmovanju
iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič v svoji starostni kategoriji
osvojilo srebrno priznanje. Lani je bilo
to priznanje zlate barve. Da je prepričala komisijo z lepo klekljano, kakovostno
izdelano čipko v odmerjenem času, 45
minutah, pa stojijo ure in ure, vložene v
ta njen konjiček, ki ga je začela razvijati,
ko je bila v tretjem razredu osnovne šole.
»Sošolka Špela je klekljala, pa sem šla
pogledat na krožek, ki je na Podružnični
šoli Primskovo potekal pod mentorstvom
Sonje Tušar. Takoj mi je postalo všeč, na
sploh imam rada ročne spretnosti,« pove
Tinkara. Tako se je začelo. Še vedno obiskuje ta krožek in veliko kleklja tudi doma.
Njen prvi izdelek je bila z ozkim risom

klekljana ribica, ki je uokvirjena ostala
doma za spomin. Še kak okvirjen izdelek
ima na steni, kakšnega v mapi, veliko pa
jih podari, kot je čudovite klekljane uhane
mamici za rojstni dan. Tinkara pojasni,
da sta za klekljanje potrebni natančnost

in zbranost, če se pa zmotiš, lahko tudi
popraviš ... Zanimanja za klekljanje je
precej, ugotavlja tudi glede na to, da so v
krožku kar številna skupina, celo en fant
je med njimi. Ob koncu vsakega šolskega leta na ogled postavijo svoje izdelke,
za uvrstitev na državnem tekmovanju v
Idriji pa je treba zbrati dovolj točk v izbirnem tekmovanju.
Tinkara prosti čas v veliki meri namenja tudi plesu, t. i. cheerleader (navijaški
skupini) in disco dance pri Plesnem klubu
Tinča. Lani je njena skupina v mladinski
začetni kategoriji na državnem tekmovanju v cheerleader oz. pom pon osvojila
prvo mesto, še letos odpotujejo na evropsko tekmovanje v Nemčijo. Tinkara tekmuje tudi v formaciji disco dance, s katero
gredo na državno tekmovanje, prav tako v
mali skupini disco dance. Plesnih in klekljarskih izzivov, poleg šole, nadobudni
štirinajstletnici zagotovo ne (z)manjka ...

Fuzbal turnir treh Planin
V organizaciji KS Primskovo, Mestne občine Kranj in v sodelovanju s Pisarno prenove
soseske Planina smo skupaj s prebivalci na Planini III. oživili nogometno igrišče.
VOJKO VAVPOTIČ, PISARNA PRENOVE SOSESKE PLANINA
Najprej smo v soboto, 19. avgusta, izvedli delovno akcijo obnove
golov. Razpadajoče gole smo zavarili in jih skupaj z otroki in
starši pobarvali, kar bo za nekaj časa ustavilo nadaljnje propadanje. Hkrati je potekala kreativno-umetniška delavnica, na
kateri so otroci izdelali plakate z namenom promocije prihodnjega nogometnega turnirja po osnovnih šolah (OŠ) v soseski
Planina. Nadaljevali smo z ureditvijo igrišča za nogometni turnir, mreže za gole je doniral predsednik Sveta KS Primskovo
Ignac Vidmar. V soboto, 9. septembra, smo organizirali turnir
Fuzbal turnir treh Planin. Sodelovali sta dve ekipi učencev do
4. razreda OŠ (Triglav Kranj in Hitri orli) in dve ekipi učencev
od 5. do 9. razreda OŠ (Crvena zvezda in Zeleni zmaji). Sodelovalo je trideset otrok, ki jih je bodrilo prav toliko obiskovalcev.
Obiskovalci so se lahko preizkusili tudi v ročnem nogometu
ali prstometu v kotičku Kluba študentov Kranj. Na koncu smo
igrišče v uporabo slovesno predali prebivalcem Planine III. in
med ekipe razdelili bogate nagrade. Pri organizaciji prireditve
so nam pomagali donatorji, od društev do podjetij, pa otroci,
starši in zainteresirani prebivalci Planine III, za kar se vsem

iskreno zahvaljujemo. Fuzbal turnir treh Planin je potekal v
sklopu različnih aktivnosti kranjske občine s ciljem prenove
in oživitve soseske Planine. V ta namen se je ob koncu leta
2015 vzpostavila Pisarna prenove soseske Planina, ki deluje kot
multidisciplinarna delovna skupina petih oddelkov občinske
uprave, štirih krajevnih skupnosti, sedmih nevladnih organizacij in ob številni podpori prebivalcev soseske Planina.
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Utrinki iz
šolskih klopi
Prvega septembra je
prag Podružnične šole
Primskovo prestopilo več
kot 150 učencev, od tega
35 prvošolcev. Vsi so se
že lepo navadili na šolski
ritem, radi usvajajo nova
znanja in veščine.
MARIJANA KAVČIČ,
PODRUŽNIČNA ŠOLA PRIMSKOVO

Na dan drevesa je svoje mesto na šolskem igrišču dobilo drevo tulipanovec.

Na šoli se je od prvega septembra dogajalo veliko, zato omenjam le pomembnejše stvari. Tretješolci so na plavalnem tečaju usvajali veščine in tehnike
plavanja v pokritem olimpijskem bazenu v Kranju. Šolarji so imeli že prve dne-

Po postavljenem kolesarskem poligonu so se otroci urili v spretnostni vožnji s kolesom.

Učenci 1. e

ve dejavnosti (največ je bilo športnih),
z učenci prve triade pa smo si v SNG
Opera in balet v Ljubljani ogledali operno predstavo Pastir, kar je bilo posebno
doživetje v zares izjemnem prostoru.
Obiskali so nas tudi policisti, prvi obisk
je bil namenjen petošolcem, ko so se

Športni dan na Štefanji gori
ŽANA RIHTARŠIČ, 4.E
V sredo, 6. septembra 2017, smo šli na Štefanjo goro. Odpeljali smo se z avtobusom ob
7.30 do Olševka. Hodili smo po mešanem gozdu več kot eno uro. Večkrat smo se ustavili,
da nam je učiteljica povedala o značilnostih tega gozda. To so divje svinje, ilovnata tla in
veliko izvirov pitne vode. Najprej smo šli do cerkve svetega Štefana, ki je zavetnik konj in
na štefanovo tam blagoslovijo konje. Potem smo odšli do koče na vročo čokolado in malico.
Pred kočo je bilo zelo lepo, božali smo njihovega psa in še pse drugih obiskovalcev. Ko smo
prišli nazaj, smo šli peš do avtobusne postaje v Hotemažah in tam smo počakali na redni
avtobus. Odpeljal nas je do šole. Všeč mi je bilo, ker smo videli sledi jelena in žabo.

po postavljenem kolesarskem poligonu urili v spretnostni vožnji s kolesom.
Policista sta pred tem pregledala, ali
so kolesa primerno opremljena, in z
nasveti pomagala otrokom, da so uspešno prevozili poligon. Drugi obisk je bil
namenjen prvošolcem – urjenju pravilnega prečkanja ceste, ozaveščanju o
pomembnosti nošenja rumene rutice in
upoštevanja uporabe varnostnih pripomočkov za večjo varnost v prometu.
Otroci so zelo ustvarjalni, radi se izražajo na različnih področjih, še posebno
pa na likovnem in literarnem področju.
Najraje se sproščajo na zelo prostornem
šolskem igrišču, ki je opremljeno z raznovrstnimi igrali. Z igriščem smo zelo
zadovoljni, želimo pa si še malo več sence, zato vsako leto na dan drevesa 21.
septembra posadimo drevo. Letos je svoje mesto na našem igrišču dobilo drevo
tulipanovec.
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Uspehi Mažoretnega in
twirling kluba Kranj
INGRID ČEMAS, STROKOVNA VODJA MTK KRANJ
Na začetku avgusta sta se Karin Kristan in Manca Nograšek,
članici Mažoretnega in twirling kluba Kranj, udeležili svetovnega pokala v disciplini twirling, ki je potekalo v športni
dvorani Žatika v Poreču. Tekmovanje velja za eno tekmovanj
z največ udeleženci v disciplini twirling, saj je tekmovalo
več kot 1800 twirlerjev iz kar 19 držav. Karin in Manca sta na
tekmovanju nastopili prvič. Dekleti sta nastopili v kategoriji
artistic par B junior in se nepričakovano prebili v polfinale
tekmovanja. V zahtevni konkurenci, v kategoriji je nastopilo
kar 44 parov, sta zasedli odlično 16. mesto.
Z novo motivacijo, veseljem do plesa, gimnastike in vrtenja
palice nadaljujemo tudi v novem šolskem letu. Vpisujemo
nove člane od četrtega leta starosti dalje – kdor si želi plesa,
gimnastike in vrtenja palice, naj se nam pridruži! Več informacij dobite na številki 040 261 428 ali po e-pošti na naslovu
mtk.kranj@gmail.com.

Od leve: trenerka Ingrid Čemas ter tekmovalki Karin Kristan in Manca
Nograšek / Foto: arhiv MTK Kranj

www.gorenjskiglas.si

Ocvirek

Svet KS Primskovo je opozoril na nepravilno odlaganje večjih
odpadkov v okolici Doma krajanov Primskovo in ob ekoloških otokih.
Te bi morali lastniki oddati v Zbirnem centru Zarica.

Povabilo na igranje šaha
Šahovski klub Primskovo Kranj bo v okviru praznovanja krajevnega
praznika organiziral šahovski turnir, ki bo v četrtek, 19. oktobra, ob
17. uri v mali dvorani Doma krajanov Primskovo. Dušan Zorko svoje
mojstrstvo dokazuje tudi na letošnjih turnirjih, saj po sedmih odigranih turnirjih vodi v skupnem seštevku točkovanja za leto 2017.
Sledita mu Zlatko Jeraj in Boris Torkar. Vabljeni tudi na preostale
turnirje, ki jih bo klub organiziral do konca leta: 16. novembra in 7.
decembra. Letošnje šahovsko dogajanje bodo sklenili z novoletnim
turnirjem 21. decembra in najboljšim podelili pokale in medalje.
Šahisti se sicer redno dobivajo v mali dvorani Doma krajanov Primskovo ob sredah med 16. in 18. uro in vas vabijo, da se jim pridružite.

Srčno napisana zgodba
iz domačih krajev
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si;
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno branje

