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Svet Krajevne skupnosti Primskovo 
čestita krajankam in krajanom ob 

prazniku krajevne skupnosti.
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Ponedeljek, 12. 10. 2015 • 9.00

1. SLIKARSKI EX TEMPORE (slikanje v naravi)  ljubiteljskih slikarjev – 
okolica doma

Tema: vedute, kmečka arhitektura Primskovega, kanjon Kokre in Rupovščice

• Prihod slikarjev od 9.00 do 10.00  
• 18.00 – odprtje slikarske  razstave udeležencev Ex tempora, s kulturnim 
programom (AFS Ozara) – velika dvorana prizidka      

Torek, 13. 10. 2015 • Primskovo Kranj – velika dvorana doma krajanov, 
14.00–18.00

Dobrodelni dogodek v organizaciji KRAJEVNEGA ODBORA RDEČEGA KRIŽA  

Humanitarna akcija z zbiranjem zapakirane hrane (veljavni rok uporabe), 
oblačil in obutve za otroke in odrasle, higienskih pripomočkov, ki bodo 
prvenstveno namenjene ogroženim krajanom Primskovega – praktični 
prikaz namena in uporabe defiblatorja pri srčnem zastoju

Sreda, 14. 10. 2015 • Velika dvorana Doma krajanov Primskovo, 18.00 

Koronarno društvo Gorenjske vabi na predavanje: 

OŽIVLJANJE S POMOČJO AVTOMATSKEGA DEFIBLATORJA, 

predava Monika GrÜnfeld, dr. med.

Četrtek, 15. 10. 2015 • Mala dvorana Doma krajanov Primskovo, 17.00 uri

ŠAHOVSKI TURNIR V ORGANIZACIJI  
ŠAHOVSKEGA KLUBA PRIMSKOVO KRANJ

Petek, 16. 10. 2015 • Velika dvorana Doma krajanov Primskovo, 19.00 

OSREDNJA SLOVESNOST »VSAK PO SVOJE NAJ NAM POJE«  
PEVSKI VEČER

Sodelujejo: Mešani pevski zbor Musica Viva, Ljudske pevke Bodeče neže, 
Komorni zbor De Profundis, Kvartet Emmu (Eva Čeh & co.), Ljudski  pevci 
Kranjski furmani, Otroci OŠ Simona Jenka Kranj Primskovo, Igralci igralske 
šole POTica

Sobota, 17. 10. 2015 • Zbor pred Domom krajanov Primskovo

1. POHOD »PO POTEH ŽITNIH POLJ« – ZA VSE GENERACIJE

• 9.30 – medicinske meritve za pohodnike (KORK Primskovo Kranj), 
prijave pohodnikov  
• 10.00–10.30 – štart 
• 12.00 – topli obrok in pijača za pohodnike, družinsko balinčkanje (nagrade) 
• 12.30 – nastop: Pihalni orkester MO Kranj s plesalkami Mažoretnega in 
Twirling kluba Kranj  
• 13.00 – žrebanje udeleženca pohoda, ki prejme zabojček jabolk. 
Pohod bo v vsakem vremenu, štartnina je prostovoljna!

Ponedeljek, 19. 10. 2015 • Velika dvorana Doma krajanov Primskovo

DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO KRANJ VABI:

• 14.30–18.00 – UZ meritve kostne gostote na petnici 
• 15.00 – predavanje: Iz čustvene stiske do notranjega miru, predava 
Janja Rednjak – EFT svetovalka 
• 16.00 – Kuhanje za močne kosti vseh generacij, s promotorko zdravega 
in varnega kuhanja Emiljo Pavlič

Vljudno vabljeni na vse dogodke, ki so brezplačni!

Prireditve ob prazniku 
krajevne skupnosti

SLAVKO SAVIĆ,  
INŠPEKTOR, MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

Višji posevki od 75 centimetrov tik ob cestišču zmanjšu-
jejo vidljivost in preglednost na vozišču (npr. drevesa, 
grmovnice, višje poljščine, npr. koruza), ki z vejami sega-
jo v zračni prostor ceste. Občani se s takšnimi zasaditva-
mi pogosto ne zavedajo odgovornosti za svoje ravnanje. 
Lastniki zemljišč morajo skrbeti za varovalni pas, v kate-
rem se razrašča vegetacija iz stavbnih in kmetijskih 
zemljišč v zračni prostor javnih cest, saj to zelo vpliva na 
varno odvijanje cestnega prometa. Občane zatorej opozar-
jamo, da obrežejo nevarne zasaditve v okolici cest in poti. 
Globa je predpisana v 5. ali 98. členu Zakona o cestah. Po 
5. členu znaša 1000 evrov, po 98. členu pa 500 evrov. V pri-
meru prometne nesreče, ki bi nastala zaradi razraščene 
vegetacije kot ovire na ali ob cesti, je lastnik zemljišča, 
s katerega raste vegetacija, tudi odškodninsko odgovo-
ren za nastalo škodo. Želimo, da kršitelji sami odstranijo 
moteče ali nevarno zelenje oziroma vejevje, ker to pome-
ni večjo prometno varnost in se hkrati s tem izognejo 
nepotrebnemu plačilu globe oz. obrezovanju na njihove 
stroške.
Gradnja, rekonstrukcija in podobne spremembe v varo-
valnem pasu občinskih cest, tudi npr. ograj, so dovoljene 
le s soglasjem občine, čeprav ta dela potekajo na zaseb-
nem zemljišču. Po 97. členu Zakona o cestah se varovalni 
pas občinske ceste meri od zunanjega roba cestnega sveta 
v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objek-
tih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov 
objekta na zemljišče pri lokalnih cestah znaša 10 metrov, 
pri javnih poteh pa 5 metrov. Z globo 200 evrov se kaznuje 
za prekršek posameznik, ki v varovalnem pasu občinske 
ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca 
ceste gradi ali rekonstruira stavbo ali objekte ali v njem 
postavlja kakršnekoli druge objekte ali naprave ter izvaja 
kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih. Pravni ose-
bi, samostojnemu podjetniku posamezniku in posamez-
niku, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori enak pre-
kršek, kot v prejšnjem stavku, se izreče globa 2000 evrov, 
za njihove odgovorne osebe pa 200 evrov.
Temeljni namen tega članka je preventiva oz. odvrnitev 
občanov od škodljivega ravnanja in posledično izrekanja 
sankcij inšpekcije oziroma redarstva. 

Preglednost  
ob cestnem svetu
Medobčinski inšpektorat Kranj 
tako kot policija nadzoruje oviranje 
preglednosti cest in gojenje previsoke 
ali preširoke vegetacije. Javni interes 
je, da so ceste normalno prevozne in 
da na njih ni elementov, ki bi ogrožali 
ali bili nevarni za vse udeležence v 
prometu.



SUZANA P. KOVAČIČ

V Kokrškem logu se zaključuje gradnja komunalne infra
strukture, je povedal predsednik Sveta Krajevne skupnosti 
(KS) Primskovo Ignac Vidmar, ki verjame tudi v to, da se 
bodo posamezni zapleti z izvajalci del uredili: »Izvajalci so 
ponekod nekoliko prehiteli z deli, morda s premalo dogo
vora s krajani. Vsak zaplet rešujemo sproti individualno in 
verjamem tudi v to, da bo v končni fazi novozgrajena komu
nalna infrastruktura prinesla samo najboljše za krajane.«
Projekt Gorki z gradnjo komunalne infrastrukture v občini 
je tudi sicer osrednji projekt Mestne občine Kranj in finan
čno velik zalogaj, zato Svet KS Primskovo ne pričakuje kaj 
dosti več denarja, kot ga je potrebnega za tekoče vzdrževa
nje. Tudi o tem je tekla beseda pri županu Boštjanu Trilar
ju, ko so ga obiskali članice in člani Sveta KS Primskovo in 
mu predstavili še ostale odprte projekte v domači krajevni 
skupnosti. »V mislih imam prenovo dvorane v Domu kra
janov. Pridobili smo idejni načrt, kako jo narediti upora
bnikom čim bolj prijazno tudi s svetlejšimi barvami in z 
boljšo in obenem ekonomičnejšo osvetlitvijo. S postavitvijo 
lesenih oblog v višini vrat bomo dobili prostor za razstave 
slikarskih del,« je pojasnil Vidmar in dodal, da iščejo tudi 
primerna imena za poimenovanje dvoran oz. prostorov v 
Domu krajanov. Z vgradnjo klimatske naprave so prihra
nili pri energentu za približno petdeset odstotkov, dvorana 
pa še čaka na notranjo izolacijo. Vidmar pričakuje, da se 
bodo prenove dvorane lahko lotili v prihodnjem letu.
V lanskem letu je Svet KS poskrbel za asfaltiranje poti, ki 
poteka iz Ulice Milene Korbar ob šoli do Doma krajanov. 
Trenutno urejajo intervencijske poti. »Dogovarjamo se, 
da bi šolsko ograjo prestavili bolj proti šoli, da bi dobili 
intervencijsko pot okrog Doma krajanov, ki je nujno pot
rebna,« je še izpostavil predsednik Sveta KS Primskovo in 
krajanke in krajane povabil k ogledu spletne strani kra
jevne skupnosti: »Prizadevamo si, da je spletna stran ure
jena, koristna in uporabna. Krajanke in krajane vabim, 
da sodelujejo in posredujejo podatke, najave dogodkov ... 
primerne za objavo na spletni strani.« 
Članice in člani Sveta KS so si med seboj razdelili naloge, 
veliko je pobud in predlogov na področju urejanja okolja 
in prostora, za katerega skrbi Janez Bešter. »Vse pobude, 
pripombe krajanov obravnavamo na naših sejah in tudi 
individualno. Trudimo se čim bolj ugoditi krajanom,« je 
dejal Ignac Vidmar, ki krajankam in krajanom čestita ob 
bližnjem prazniku krajevne skupnosti in jih obenem vabi 
na številne dogodke, ki jih pripravljajo v tednu praznova
nja krajevne skupnosti: »Še posebej pa na prvi Pohod po 
poteh žitnih polj, ki bo v soboto, 17. oktobra.«

“Trudimo se čim bolj 
ugoditi krajanom”
O nekaj aktualnih temah smo se 
pogovarjali s predsednikom Sveta 
Krajevne skupnosti Primskovo Ignacem 
Vidmarjem.
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Ignac Vidmar

Idejni načrt prenove dvorane v Domu krajanov

  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

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

trgovina z drobno galanterijo  
za šivanje in ročna dela
Reševa 14, Kranj
T: 04 235 28 50

Ko vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrstiKo vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrstiKo vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrsti
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STIKI JE PRILOGA ČASOPISA 

STIKI (ISSN 2232-5980) je pri lo ga Go renj ske ga gla sa o Krajevni skupnosti Primskovo. Glasilo pri prav lja Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, Ble i we i so va ce sta 4, s so de lav ci: od go vor na 
ured ni ca: Ma ri a Volč jak; ured ni ca pri lo ge: Suzana P. Kovačič; telefon: 04/201-42-24; e-pošta: suzana.kovacic@g-glas.si; oglas no tr že nje: Janez Čimžar, te le fon: 04/201-42-36, 
041/704 857; te le faks: 04/201-42-13, e-pošta: janez.cimzar@g-glas.si; tehnični urednik: Grega Flajnik; pri pra va za tisk Go renj ski glas, d. o. o., Kranj; oblikovanje: Matjaž Švab;  
tisk: Ti skar na Lit te ra pic ta, d. o. o.; naklada je 1950 izvodov, glasilo do bi o vsa go spo dinj stva v KS Primskovo brezplačno. Fotografija na naslovnici: Gorazd Kavčič

JANEZ KERN,  
PREDSEDNIK KO RK PRIMSKOVO

Jesen je tu in z njo tudi čas praznovanja 
krajevnega praznika. Aktivnosti v poča-
stitev praznovanja bodo potekale od 12. 
do 17. oktobra. V  dogajanja se bo tvor-
no vključila tudi Krajevna organizacija 
Rdečega križa (KO RK), in sicer v torek, 13. 
oktobra. Popoldne od 14. do 18. ure tega 
dne bomo v vhodni avli Doma krajanov  
organizirali prostovoljno do brodelno 
akcijo. Zbirali bomo hrano, ki naj bo ori-
ginalno zapakirana, oblačila in obutev 
za otroke in odrasle in higienske pripo-
močke. Podarjeno bo šlo v skladišče RK 
v Kranju in se bo razdeljevalo socialno 
ogroženim družinam in posameznikom, 
prvenstveno krajanom Primskovega. 
Spoštovani Primskovljani, vsem vam, ki 
boste dobrodelno darovali svojim sokra-
janom, se vam KO RK Primskovo najlep-
še zahvaljuje! 
Istočasno v istem prostoru bomo prak-
tično demonstrirali namen in uporabo 
defibrilatorja. Želimo, da bi se čim širši 
krog krajanov seznanil in usposobil upo-
rabljati defibrilator za oživljanje priza-
detih. Defibrilator je po hitrem po stopku 
vsak trenutek dosegljiv v Domu krajanov. 
Uporabnik mora le imeti določeno zna-

nje za njegovo pravilno uporabo in prav 
temu je namenjena ta akcija. Demon-
stracijo bo izvajala strokovno usposoblje-
na ekipa. Vljudno vabljeni!
V soboto, 17. oktobra, z začetkom ob 8. 
uri bomo izvajali brezplačne medicinske 
meritve. Merili bomo krvni tlak, krvni 
sladkor in holesterol. Meritve namenja-
mo vsem krajanom, predvsem pa tistim, 
ki so v ostalih dnevih tedna v službi in 
jim je na rednih meritvah udeležba one-
mogočena. Udeležence naprošamo, da 

se meritev udeležijo tešče. V primeru, 
da bo vreme dopuščalo in bo organizi-
ran rekreacijski in spoznavni pohod po 
mejah krajevne skupnosti, bomo zainte-
resirane udeležence povabili, da bi pred 
odhodom na pohod pristopili k brezplač-
ni meritvi krvnega tlaka in sladkorja, v  
prostorih krajevne skupnosti v prvem 
nadstropju Doma krajanov. S to akcijo 
želimo krajanom vzbuditi pozornost in 
skrb za lastno zdravje, saj je konec kon-
cev to tudi poslanstvo RK. 

Dobrodelna akcija na Primskovem
V torek, 13. oktobra, popoldne bo Krajevna organizacija Rdečega križa Primskovo 
organizirala prostovoljno dobrodelno akcijo zbiranja hrane, oblačil in higienskih 
pripomočkov za socialno ogrožene družine in posameznike. 

Skladišče RK v Kranju / Foto: Gorazd Kavčič

JANKO ZUPAN

K pisanju tega članka me je spodbudil članek o grbu krajev-
ne skupnosti (KS), ki je bil objavljen v prejšnji številki Stikov. 
Govoril sem z nekaj krajani in opazil, da o tem vemo malo ali 
skoraj nič. Doma imam tekst z naslovom O krajevnem praz-
niku in spomenikih na Primskovem, ki ga je izdala Krajevna 
organizacija ZB NOV Primskovo, že daljnega leta 1986. Pov-
zemam: »KS praznuje svoj krajevni praznik od leta 1980, na 

pobudo krajevne organizacije ZB NOV Primskovo. Vsako leto 
se praznuje 3. nedeljo v oktobru. Ob tej priliki se najbolj dejav-
nim krajanom podelijo krajevna plaketa in krajevno priznanje 
... KS Primskovo je tako prevzela za svoj praznik odhod borcev v 
partizane v letu 1941 ter delo in odhod skojevcev v ilegalo, janu-
arja 1942 ... Svoja življenja je dalo 59 vaščanov Primskovega, 
Gorenj in Klanca kot borci NOV, talci in zaporniki v vseh tabo-
riščih širom Evrope.« Ta povzetek je narejen po virih: govor 
Andreja Babiča iz leta 1980, zapiski Karel Brezar

O krajevnem prazniku ...
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FRANC GODEC, ŽUPNIK

Sedmega junija letos je minilo 50 let, 
odkar je ljubljanski nadškof in prvi slo-
venski metropolit dr. Jožef Pogačnik 
ustanovil župnijo Kranj-Primskovo. Ta je 
izšla is starodavne preddvorske in naza-
dnje iz kranjske župnije s slovesom božje 
poti pri Mariji Vnebovzeti. Prvi župnik, ki 
je njeno ustanovitev pripravljal, je bil dr. 
France Rozman, za njim pa je 23 let vodil 
župnijo g. Božidar Slapšak. Jubilejne slo-
vesnosti smo obhajali ob prazniku Mari-
jinega vnebovzetja, na veliki šmaren, 15. 
avgusta letos. Na vigilijo praznika je bil z 
nami novi ljubljanski pomožni škof dr. 
France Šuštar, ki je vodil tudi procesijo s 
starodavnim kipom primskovske Mate-
re Božje iz 15. stoletja. Na sam praznik 
popoldne je maševal ljubljanski nadškof 
in metropolit msgr. Stanislav Zore. Po 
maši pa je bilo na cerkvenem dvorišču 
jubilejno žegnanjsko srečanje s kratkim 
kulturnim programom. Povezovala ga je 
Metka Herman, sodelovali pa so pevci 
župnijskega mešanega zbora in Bodeče 
neže. Na slovesnost sta bila povablje-
na tudi kranjski in šenčurski župan ter 
predsednik Krajevne skupnosti Prim-
skovo. Od povabljenih se je v imenu 
predsednika, ki je bil zadržan, slovesno-
sti udeležila predstavnica Krajevne sku-
pnosti gospa Bizjakova. Slovesnosti se 
je udeležil tudi predstavnik družbenega 
življenja, poslanec državnega zbora mag. 
Branko Grims. Sklepne slovesnosti bodo 
na nedeljo Kristusa Kralja 22. novembra, 

ko bo izšel tudi jubilejni župnijski zbor-
nik. Vsem, ki sodelujejo pri pripravi tega 
zbornika, saj gre za obsežno in zahtevno 
delo, se prisrčno zahvaljujem. Iskrena 
zahvala tudi vsem, ki ste pripravljeni 
finančno pomagati pri njegovem izidu, 
tako tudi Krajevni skupnosti Primsko-
vo, ki je ta projekt že finančno podprla. 
Zbornik bo kulturna in duhovna oboga-
titev kraja. Ob tej priložnosti bomo v spo-
min na jubilej 50. obletnice ustanovitve 
župnije odkrili spominsko ploščo usta-
novitelju župnije, nadškofu Pogačniku. 
Na njej bodo vpisani župniki, ki so do 
sedaj vodili župnijo, in se dodajali tisti, 
ki jo bodo vodili v prihodnosti.
Letos bo v mesecu oktobru v vsej kranj-
ski dekaniji potekal misijon z geslom: 

BOG TE LJUBI! Ta bo od 16. do 25. okto-
bra. V naši župniji ga bodo vodili patri 
frančiškani. Nekatera misijonska doga-
janja in prireditve bodo potekale skupaj 
za vso dekanijo. V pripravi na misijon 
bo potekala devetdnevnica z molitvijo 
ob misijonskem križu skozi devet dni 
v devetih domovih po župniji. Dan pred 
začetkom misijona bo romanje vseh 
župnij na Brezje. Tam bo škof dr. Šuš-
tar izročil župnikom misijonske sveče, 
ki bodo v času misijona gorele v župnij-
skih cerkvah v dekaniji Kranj. Misijon-
ski  program bomo poslali vsem kra-
janom, katoličanom kot vabilo, vsem 
ljudem dobre volje kot prijazno obvesti-
lo o duhovnem dogajanju v župniji, kjer 
je vsak prijateljsko dobrodošel.

Župnija v znamenju zlatega jubileja

frizerski salon lenart pirc, s. p.
staneta žagarja 40, 4000 kranj
04 235 73 10, lenart.pirc@siol.net
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SUZANA P. KOVAČIČ

Prvega septembra je 40 otrok prvič pre-
stopilo prag hrama učenosti v Podruž-
nični šoli Primskovo. Po mesecu dni 
smo jih obiskali in prijetno ugotovili, da 
prav radi obiskujejo šolo, kar so zagoto-
vili v en glas. V 1. E sta učiteljici Andrej-
ka Dobre in Marijana Kavčič, v 1. F pa 
Mojca Šarlija in Nuša Juvan. V sredo sta 
imela oba razreda prvo uro slovenšči-
no, da pa bodo mladi učenjaki dodobra 
osvojili grafomotoriko, so se učili risanja 
vodoravnih črt. Risali so jih na tablo, z 
nevidnim čopičem, v pšenični zdrob, v 
delovni zvezek ... »Fino je v šoli, ker se 
učimo in igramo,« je povedal Tom iz 1. E, 
sošolka Natalija pa je dodala: »Andreja je 
naša učiteljica. Kaže nam, kaj moramo 
delati za nalogo.« Sošolec Aljaž je poka-
zal na steno, na katero so prilepljene sli-
ke čebelnjakov, ki so jih narisali učenci. 
Andrej je pokazal na drugi konec stene, 
na kateri visijo slike obrisanih dlani. Ja, 
vsak je obrisal svojo dlan. In kaj so se že 
naučili, so v 1. E povedali kar v pesmi-
ci, ki se začne takole: »To je moja desna 
roka, seže do neba. To je moja leva roka, 
dotakne se srca ...« 

To smo mi
Obiskali smo učenke in 
učence 1. E in 1. F razreda 
v Osnovni šoli Simona 
Jenka - Podružnični šoli 
Primskovo. 

Učenke in učenci 1. E z učiteljico Andrejko Dobre. / Foto: Gorazd Kavčič

Učenke in učenci 1. F z učiteljico Mojco Šarlija /Foto: Gorazd Kavčič

popravila poškodovnih vozil

Pokukali smo še v 1. F. Maksu je najbolj 
všeč, ker se igrajo, on se najraje z avto-
mobilčki. Ivona in Lina sta dodali, da se 
tudi učijo. Steli in Maticu pa je najbolj 
všeč v telovadnici. Izvedeli smo še, da so 
delovni zvezki zato, da se vanje dela nalo-
ge, Tara pa je povedala, da rumene rutice 
okrog vratu nosijo zato, da jih opazijo na 
cesti, ker so še majhni otroci. Na enem 
delu stene imajo slike pod imenom To 
smo mi. Narisali so sami sebe. Na dru-
gem delu stene pa so slike pod imenom 
Ptice na žici. »Risali smo jih pri likovnem 
pouku, osnova so bile črte in barvna plo-
skev,« je povedala učiteljica Mojca Šarlija. 
In veste, da se skorajda vsako jutro, ko 
pridejo v šolo, posedejo na stolčke, ki 
so postavljeni v krogu, in naredijo krog 
prijateljstva.   
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ANDREJA STARE, AKADEMSKA IGRALKA

VABILO NA AVDICIJE – VPIS
Igralsko šolo POTica vodim akdemska 
igralka Andreja Stare. Izobrazbo sem pri-
dobila na priznani gledališki akademiji v 
Pragi - DAMU, sem magistra alternativ-
nega in lutkovnega gledališča, smer igra. 
Letos poteka vpis že 3. generacije slušate-
ljev. Vpisujem otroke od 7. leta naprej, si 
pa želim, da bi bili najstnice in predvsem 
fantje bolj pogumni pri oderskem udej-
stvovanju.  Vpis bo potekal v oktobru, 
informacije dobite osebno pri meni – tel. 
041 895 404, andrejastare@hotmail.com

ZAKAJ POTICA
Cilj igralske šole je gledališka predstava. 
Vendar je cilj vedno odvisen od kvalite-
te in iskrenosti celeoletnega dela – to je 
POTI. Lahko rečem, da je cilj zgolj posledi-
ca poti.  Male poti – POTice nas vodijo na 
pravo, ponosno in optimistično življenjsko 
pot. Vsak otrok, ki obiskuje igralsko šolo, 
tekom šolskega leta prehodi kar dve poti. 

VSAK OTROK HODI PO SVOJI POTI
Prva pot je osebnostna pot. Pot k sebi, k 
stiku s samim seboj, pot h koreninam, 
zato, da lahko sproščeno dvignemo roke 
in glavo proti nebu.Otroku sem v pomoč 
in ga usmerjam pri lastnih talentih. Pre-

ko profesionalnega igralskega treninga 
raziskujemo zakone gledališča in tako 
krepimo in spoznavamo lastno telo in 
osebnost. Otrok spoznava samega sebe 
– koncentracijo, premaguje tremo, dela 
na ravnotežju, občutku za gibanje, uči 
se gledališkega govora in petja, zdrave-
ga individualizma. Otrokom pomagam, 
da sami spoznavajo resnice o sebi in se 
z njimi soočijo na zdrav način. Nekate-
ri so močni govorci, drugi gibalci ali pa 
režiserji, glasbeniki, nekateri se najdejo 
na poti ročnega ustvarjanja in poskrbijo 
za rekvizite, sceno ...

NAŠE POTI SE PREPLETAJO
Druga pot je pot skupine. Otrok v gleda-
lišču vedno deluje v skupini. Uči se sku-
pinske dinamike, poslušanja drugega. 
Veliko vaj je zasnovanih tako, da uspejo 
le, če si skupina pomaga. Moj moto je, da 
ne obstaja pravilno in nepravilno (dobro 
in slabo) opravljena igralska vaja, obsta-
ja le opravljena in neopravljena naloga. 
In iščemo vedno nove načine, kako nalo-
ge opravimo – zelo ustvarjalno. Obe poti 
se odvijata v varnem okolju. Skušam 
ustvariti okolje sprejetosti, medsebojne 
skrbi, skupino, ki se ima rada, ki deluje 
za isto stvar, ne glede na to, da je vsak 
med nami drugačen. Skupaj delamo, 
se igramo, skupaj rešujemo težave, ko 

se včasih spremo, skupaj se trudimo in 
smejemo, skupaj nas je vse strah pred 
predstavo in skupaj smo neznansko sre-
čni, ko doživimo aplavz.

ŠOLA ZA ŽIVLJENJE
Vsak izmed nas zna speči okusno, okro-
glo potico, ki je povezana s tradicijo – 
modrostjo in sprejemanjem le-te. Treba 
je poskusiti, si vzeti čas in ne odnehati, 
če ne »rata« prvič. Osnovnih resnic pri 
peki ne moremo spreminjati – veljajo 
od vekomaj! Vsak pa ima pravico pove-
dati, katera potica mu je najboljša. Meni 
pehtranka! In tako je tudi v igralski šoli 
POTica – šoli za življenje! Gledališče ni 
tekmovanje, gledališče je sodelovanje. 
Gledališče ni prisila, je iskrena želja. V 
gledališču nisi nikoli sam, ampak ve
dno obdan z ljudmi, ki ti pomagajo in s 
tem pomagajo sebi. Osebnostne lastno-
sti, ki so v družbi lahko tarča posmeha, 
so v gledališču zaželene in potrebne, saj 
obogatijo pisano preprogo življenja in 
je ne raztrgajo (le kaj bi Stan brez Olia). 
Gledališče je pot k samemu sebi, je spre-
jetost samega sebe in to je osnova za 
srečnega in samozavestnega človeka. In 
končno, gledališče je ena velika igra živ-
ljenja, igra pa je bolj zdrava od mleka, je 
bolj sveža od vode, v igri smo svobodni 
in se imamo radi.

Igralska šola Potica – Šola za življenje
... je šola, kjer  preko profesionalnega igralskega treninga in s pomočjo  
gledališča  otroci izživijo lastno osebnost v varnem in ustvarjalnem okolju skupine. 
Šola deluje v prizidku Doma krajanov Primskovo, enkrat tedensko po dve polni uri.

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

Nasvet iz lekarne Primskovo
Ob začetku šolskega leta se v lekarnah pojavita dve najpogostejši vprašanji: »Kako okrepiti imunski sistem otroka?« 
in »Kaj mi lahko svetujete glede odpravljanja uši?« Ker smo o imunskem sistemu v tem kotičku že pisali, vam tokrat 
podajamo par odgovorov glede ušivosti. Ko uši opazite, jih takoj začnite odstranjevati z ustreznimi izdelki, postopek 
čez en teden ponovite. Svetujemo tudi redno pregledovanje oseb, ki niso bile okužene, in poskrbite, da ste uši 
odstranili iz okolice. Za več informacij ste povabljeni tudi v našo lekarno, kjer lahko učinkovite izdelke tudi kupite. 
Strokovno vam bomo svetovali tudi pri drugih težavah z lasmi in lasiščem (prhljaj, mastni lasje, izpadanje las) in vam 
svetovali dermatološko testirane izdelke oz. vas napotili k zdravniku, ko ocenimo, da je to potrebno.

Dogodkom, ki se bodo odvijali v naši lekarni v jesenskih mesecih, lahko sledite na spletni strani  
www.gorenjske-lekarne.si na podstrani Lekarne Primskovo.

Prisrčno vabljeni!
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LJUDMILA KEPIC,  
ČLANICA MEPZ MUSICA VIVA  
KRANJ – PRIMSKOVO

Naj vas pa še seznanimo z našim delom 
v drugi polovici prejšnje sezone. V letoš-
njem marcu smo prepevali na Območ-
ni reviji pevskih zborov, posvečeni 180. 
obletnici rojstva Davorina Jenka, ki se 
je odvijala v Kulturnem hramu Ignacija 
Borštnika v Cerkljah. V maju smo sode-
lovali na Primskovem na dobrodelnem 
koncertu z naslovom Melodije z raz-
logom – Pomagajmo Nepalu, vmes pa 
smo se vneto pripravljali za letni kon-
cert z naslovom Kako pa kaj sosedje? 
Letni koncert smo pripravili v juniju v 
Domu krajanov na Primskovem, kjer so 
bili naši gostje plesalci folklorne skupi-
ne Ozara, nato pa smo koncert ponovili 
še v Kulturnem domu Podnart. Na obeh 
koncertih smo predvajali tudi video-pro-
jekcijo, prek katere so poslušalci lahko 
pogledali čez »plot« k sosedom in obe-
nem prisluhnili, kako zvenijo pesmi 
njihovih narodov: Hrvatov, Avstrijcev, 

Madžarov in Italijanov – seveda pa niso 
manjkale tudi slovenske ljudske pesmi.
Preden smo se koncem junija odpravili 
na zaslužene počitnice, smo se prepriča-
li, da je tudi v deželi mraza, a toplih ljudi 
– v Babnem Polju – zelo lepo, saj je naše-
mu zboru prijazna gospa Alenka Veber 
iz zavoda Rihtarjeva domačija organi-
zirala končni izlet. Poznavalsko nas je 
vodila po poti »Iz zelenega krasa v Gorski 
Kotar«, da smo tudi mi zares pokukali  
čez »plot« v sosednjo deželo – in tu je res 
pravi, zeleni neokrnjeni raj. Videli smo 
kar nekaj zanimivih muzejskih zname-
nitosti, ki ponazarjajo življenje v prete-
klosti, na primer Palčavo šišo v Kotarju 
(domačini tu hišo imenujejo šiša). Pose-
bej pa se nam je vtisnila  v spomin  drob-
cena  ženička iz Babnega Polja – takšna 
izpred davnih dni –, ki je sede na klopci 
pred svojo hiško mirno opazovala svoj 
pravi, pravcati ograjeni »gartlc« – poln 
bujnih  živo pisanih rož starih sort, ki 
jih v naših vrtovih žal ni več zaslediti.  Z 
veseljem smo ji zapeli koroško narodno 
pesem Stoji gartelc zagrajen in ona nam 

je s solznimi očmi mahala. Toliko, kot 
droben utrinek z izleta.
V novi sezoni nas prvi nastop čaka 16. 
oktobra ob prazniku Krajevne skupno-
sti Primskovo. V nedeljo, 18. oktobra, na
stopamo v baročni dvorani Radovljiške 
graščine in tam imamo v gosteh angle-
ški zbor «Voice of the People«.  Angleški 
pevci pa so nas povabili na njihov kon-
cert na Bledu večer poprej. V prvi polovici 
novembra nas čaka regijsko tekmovanje 
v Radovljici. V spomladanskem času pa 
se bomo prijavili – in upamo – udeležili 
tekmovanja v tujini. Kot vidite, imamo 
zahtevne cilje in kar nekaj truda bomo 
morali vložiti, da jih uresničimo tako, da 
nam bodo v zadovoljstvo in ponos.
Kar zadeva jubilejno praznovanje 70let-
nice vas že vnaprej vabimo nanj, njegovi 
obrisi pa naj zaenkrat še ostanejo zaviti 
v kopreno našega trdega dela in tančico 
vaših pričakovanj. Obljubljamo, da se 
bomo z našo predanostjo petju zelo po-
trudili, da se vas bo dotaknil angel pesmi 
– prek alkimije naših glasov in občutenj 
naših src, saj je pesem tam, kjer je srce.                                                                     

Pesem je tam, kjer je srce
Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Musica viva smo 31. avgusta 2015  
vstopili v novo pevsko sezono 2015/2016. To bo za nas jubilejno leto, saj  
se s prvim januarjem 2016 začne sedemdeseto leto neprekinjenega delovanja  
našega zbora. In za vas, spoštovani bralci glasila Stik in cenjeni zvesti poslušalci 
našega petja, smo se že začeli pripravljati na to praznovanje.
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SUZANA P. KOVAČIČ

Približno petnajst let je, kar je Mihael odkril glino. »Glina je 
terapevtski material. Proces dela v keramiki pa vedno zahte-
va čas, ki ga ne moreš skrajšati ali ubrati krajšo pot, in tako 
se z ustvarjanjem učiš umetnosti potrpežljivosti,« je povedal. 
Mihael je samouk in se je preizkusil že v veliko keramičnih 
tehnikah, tako oblikovanja kot žganja keramike, ki da vedno 
končno podobo in avtorski pečat. Začel je s kipi, večjimi skul-
pturami, svetili  in kar nekaj teh primerkov ima še vedno v 
hiši na Jelenčevi ulici. Veliko je naredil keramičnih skulptur 
rib, za katere se zdi, da plavajo. »Ribe so moja stalnica. So 
prav take, kot sem sam. Ljubijo svobodo gibanja, « je pojasnil 
sogovornik. Zanimive so keramične oljenke, kot velike ambi-
entalne plamenske svetilke. Navdih za prve figuralno bogato 

okrašene je črpal iz numizmatične umetnosti antične Grčije. 
Kot je razložil, se groba oblika izdela s pomočjo za to ustvarje-
nega kalupa. Elemente se ročno spoji in zmodelira, da vsaki 
pripada lastna pripoved.
Njegovi izdelki imajo certifikat domače in umetnostne obr-
ti. V zadnjih letih velik del ustvarjalnega programa zastopa 
uporabna keramika. Razvil je svojo formo pekačev za kruh, 
kruharji jim pravi. Ti pekači so ne samo estetski, drugačni, 
ampak dejansko povsem uporabni za v pečico. Lahko se upo-
rabljajo tudi kot jušnik ali kot skleda za sadje, morda solato. 
V vsakem primeru takle kruhar pusti vtis na mizi oz. kamor-
koli ga položimo v prostor.
Za domačo hišo na Jelenčevi raste rabarbara, vzpenja se figa. 
Rabarbarine in figove liste Mihael domiselno uporabi v deko-
rativnih keramičnih izdelkih, kot so okrasne skodelice ali 
nakit. »Vtisnjenim motivom listov ustvarim življenje v kera-
mičnem izdelku. Pri tem se rad lotim t. i. tehnike obvara, 
ki je malo znana beloruska tehnika žganja keramike, včasih 
sem se precej ukvarjal tudi s staro japonsko tehniko raku,« 
je pojasnil. Posebna zgodba so Zemljinke kot zašite keramič-
ne zgibanke ali energijske voščilnice, ki postavljene v prostor 
ostanejo v trajen spomin.
Mihael je po poklicu grafik, čeprav zdaj nove poslovne pri-
ložnosti išče s ponudbo lastnih keramičnih izdelkov pod 
imenom KerQult. Predstavlja se na Art marketu v Ljubljani 
in še nekaterih prireditvah po Sloveniji. Ustvarja doma in 
tudi atelje ima v domači hiši. Kot še doda, ga vodi vztrajnost; 
vztrajnost do dela, do novih izzivov, ki jih najde tudi v nara-
vi. In njegovi načrti, kakšni so, ga še povprašam. »Atelje bi 
rad iz domače hiše preselil na drugo lokacijo, dostopnejšo 
obiskovalcem, na kateri bi lahko organiziral različne delav-
nice.«

Zgodba mora priti ven
Pod imenom KerQult se z avtorsko keramiko predstavlja Primskovljan Mihael 
Štiglich. KerQult keramika je njegov svet. Je obsežen, je čaroben, je predvsem 
svet ljubezni do ustvarjanja. Skupaj s procesom žganja v različnih tehnikah pa mu 
predstavlja platno, na katerem se zrcalijo osebni izzivi. Vsak izdelek pripoveduje  
svojo zgodbo …

Mihael Štiglich v domačem ateljeju Kruhar

»Ribe so moja stalnica. So prav take, kot sem sam. Ljubijo svobodo 
gibanja.«
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SLAVKO SAVIĆ,  
INŠPEKTOR, MEDOBČINSKI  
INŠPEKTORAT KRANJ

Kmetje v času poljedelskih opravil pri-
peljejo delovne stroje oz. traktorje in 
delajo na poljih, njivah, travnikih in v 
gozdovih. Kar nekaj površin se naha-
ja v bližini javnih poti in cest, katerih 
lastnik je občina. Onesnažene ceste so 
še posebej nevarne za voznike, kadar 
so mokre zaradi padavin. Poljedelec je 
dolžan da, preden se z delovnim stro-
jem vključi na javno pot, s pnevmatik 
in delovnih strojev očistiti blato, zemljo 
in podobne snovi. 
Onesnaženja cestišč mnogokrat povzro-
čajo tudi tovorna vozila, ki dovažajo in 
odvažajo potrebni material z gradbišč. 
Investitorji oziroma izvajalci gradbe-
nih del, kljub zagroženim globam, ne 
poskrbijo za redno čiščenje pnevmatik 
ob izvozu z gradbišča na cesto. Takšno 
onesnaženje pomeni tudi prekršek cest-
no prometnih predpisov, saj 1. alinea 
5. točke 2. odstavka 5. člena Zakona o 
cestah določa, da je na cestišče javne 
ceste prepovedano nanašati blato ali ga 
kako drugače onesnaževati. Za omenjen 
prekršek je predpisana tudi dokaj viso-
ka globa v višini 1000 evrov. Občina zato 
poziva vse poljedelce in voznike tovor-
nih vozil, da so pri svojem delu pozor-
ni na kakršnokoli onesnaženje javne 
ceste, ki bi bila posledica njihovega dela 
na kmetijskih zemljiščih ali izvozov z 
gradbišč. 
Prav tako je potrebno poljedelce opo-
zoriti na posledice nedovoljenega ora-
nja njiv v bližini javne ceste. 4. točka 
2. odstavka 5. člena Zakona o cestah 
namreč prepoveduje orati na razdalji 
manj kot štiri metre od roba cestnega 
sveta v pravokotni smeri na cesto ali 
na razdalji manj kot en meter od roba 
cestnega sveta vzporedno s cesto. Tudi 
za tovrstni prekršek je predpisana glo-

ba v višini 1000 evrov. Pri tem je treba 
posebej poudariti, da cestni svet ni rob 
asfalta. Poleg roba asfalta za odmik je 
treba upoštevati najmanj še bankino, 
bermo, naprave za odvodnjavanje, če so 
tik ob cestišču (mulda, koritnica), nasip 
ali  vkop, ker vse to sestavlja cestno telo 
in vpliva na cesto in so del cestnega 
sveta. 
V primeru oranja pod kotom 30 stopinj 
se prepoveduje orati na razdalji manj 
kot 2 m od roba cestnega sveta, pod 
kotom 45 stopinj je ta razdalja 2,85 m 
in pod kotom 60 stopinj je ta razdalja 
najmanj 3,45 m.
Oranje kmetijske površine bližje od pred-
pisane v preveliko bližino cest pomeni, 
da se poškoduje spodnji nosilni ustroj 
ceste. Posledica preorane njive preblizu 
bankine ali celo v cestišče je razpoka-
nost asfalta, posedki robu prometnega 
pasu,  spreminja trdnost bankin in s 
tem stabilnost samih cest, kar precej 
skrajšuje življenjsko dobo cest. Poškod-
be cestišča se morajo zaradi zagotovitve 
varnosti udeležencev v cestnem prome-
tu nujno takoj sanirati. Škoda, ki nasta-
ne, je velika, precej večja od nekaj več 
pridelka in jo mora plačati občina iz 

proračuna. Namesto da bi denar name-
njali za nove ceste in celovite prenove, 
je občina prisiljena namenjati sredstva 
za popravilo obstoječih cest.
Zaradi premajhnih odmikov od cest-
nega sveta orači obračajo traktorje s 
priključki na cestnem svetu, celo na 
asfaltnem vozišču, s čimer povzročajo 
poškodbe bankine in onesnaženje vozi-
šča.
Za vsako od naštetih kršitev: poškodba 
bankine, poškodba cestnega smerni-
ka, poškodba prometnega znaka, ora-
nje njive preblizu ceste, onesnaženje 
vozišča je predpisana globa. Zato je ob 
oranju, spravilu poljskih pridelkov in 
podobno potrebno paziti, da se stroji 
ne obračajo na cestišču (na bankini in 
asfaltnem vozišču) in da se ne onesnaži 
vozišča ter poškoduje bankin ali cestnih 
smernikov.
Osnovni namen članka je preventiv-
ni in odvrnitev občanov od škodljivega 
ravnanja in posledično izrekanja sank-
cij inšpekcije oziroma redarstva. Občani 
bi se morali v primeru kršitev zavedati, 
da so odgovorni za svoje ravnanje, še 
posebej, če je zaradi tovrstnih posegov 
ogrožena varnost v cestnem prometu.

Onesnaženje cest in nepravilna  
razdalja pri oranju
Medobčinski inšpektorat Kranj v varovalnem pasu ceste nadzoruje  
na cesti onesnaženja z blatom in zemljo, oranje preblizu ceste in  
gradnjo v varovalnem pasu brez soglasja. Javni interes uporabnikov  
javnih cest je, da so te normalno prevozne in da na njih ni elementov,  
ki ogrožajo ali so potencialno nevarni za vse udeležence v prometu.
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Zbirali bomo nevarne odpadke iz gospodinjstev
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je priložnost, da nevarno odložite na varno. 

Brezplačno boste lahko oddali različne vrste nevarnih odpadkov. 

Najboljši je tisti odpadek, ki sploh ne nastane!
Premislimo, preden kupimo, in natančno preberimo etiketo na izdelku in se tako seznanimo s snovmi, ki jih ta 
izdelek vsebuje. Izogibajmo se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi, bodimo pozorni na besede, kot so opozorilo, 
nevarnost, previdnost, saj so s temi besedami označene nevarne snovi. Poiščimo varnejše nadomestke, izberimo 
izdelek, ki je okolju prijazen in ne vsebuje snovi, ki bi bile lahko škodljive oziroma nevarne.

Več o pravilnem ravnanju z odpadki na www.krlocuj.me.

Krajevno skupnost Primskovo bomo  
s posebno mobilno postajo obiskali  

v ponedeljek, 26. oktobra 2015. 
Nevarne odpadke boste lahko oddali 
med 13. in 16. uro na parkirišču pred 
zadružnim domom na Jezerski cesti. 

Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki, 
topila, lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, aku-
mulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi … Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi (emba-
laža barve, kemikalij …).
Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih preberemo na izdelku samem. Bodimo pozorni na različna opozorila 
in navodila v obliki grafičnih simbolov: vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, 
jedko.

Ste vedeli?
•   V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki lahko ob nepravilni uporabi, shranjevanju in  

odstranjevanju škodujejo našemu zdravju in okolju.
•  Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati skupaj z ostalimi odpadki. 
•  Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v naravo, saj s tem ogrožamo podtalnico, zrak, prst in živali.
•  Zlivanje odpadnega olja in ostalih tekočih izdelkov v odtok, greznico ali kanalizacijo je škodljivo.
•   Ko nevarne odpadke odložimo ločeno, preprečimo njihov škodljiv vpliv na okolje. Z ločenim zbiranjem zagotovimo,  

da se bodo ti odpadki predelali oz. strokovno uničili. 
•  Nevarne odpadke lahko oddate tudi med letom v času uradnih ur zbirnega centra Zarica in Tenetiše.

Žal v zabojnikih za mešane odpadke in odpadno embalažo še vedno najdemo odpadna zdravila, baterije, barve, lake, 
plastenke z odpadnim oljem in ostale nevarne odpadke. Omogočite varno odstranitev svojih nevarnih odpadkov in jih 
prinesite na zbirno mesto v času akcije. 



12 | ZANIMIVOSTI

ANTON VESELIČ,  
PREDSEDNIK ŠK PRIMSKOVO KRANJ

V okviru Festivala športa Kranj 2015 je 
bila v sredo, 16. septembra, v mali dvo-
rani Doma krajanov Primskovo po dalj-
šem času ponovno organizirana šahov-
ska simultanka s šahovskim mojstrom, 
ki jo je uspešno odigral mojstrski kan-
didat Dušan Zorko, sicer redni dolgo-
letni udeleženec šahovskih turnirjev na 
Primskovem. Simultanke se je udeležilo 
enajst udeležencev, odigrana pa ni bila 
na klasičen način, pač pa kot hendikep 
dvoboj na čas – eno uro, kar pomeni, da 
je vsak izmed udeležencev imel na voljo 
za partijo eno uro časa, Dušan Zorko pa 
tudi eno uro časa za vseh enajst tek-
movalcev. Partije so bile tudi zato zelo 
zanimive in napete, uspešnejši na kon-
cu pa je bil Dušan Zorko, ki je nasprotni-
ke premagal z rezultatom 6 : 5. Zmagali 
so Tase Ristov, Štefan Borovac, Gorazd 
Zupan in Jože Gazvoda, remizirala pa 
sta Pjetr Gjini in Nurija Nuhanović. 
Dan zatem, v četrtek, pa je bil odigran 
tudi že sedmi letošnji turnir, ki je prav 
tako potekal v okviru Festivala športa 
Kranj 2015. Zmagovalec tega turnirja je 
bil Matej Keršič, drugo mesto je osvojil 
Milorad Bulatović, tretje mesto pa Dušan 
Zorko, ki sicer vodi v točkovanju za sku-
pno celoletno uvrstitev, za katero se šteje 
osem (najboljših) rezultatov v letu. Zma-
govalci turnirja so prejeli posebne meda-
lje, vsi udeleženci pa majice, ki jih je v 
ta namen prispeval Zavod za šport Kranj. 
Točkovni seštevek trenutno vodilnih 
tekmovalcev v letošnjem tekmovanju je 
še dokaj izenačen, zato bodo za skupno 
zmago in najboljša mesta šahovske par-
tije v nadaljevanju na naslednjih turnir-
jih še kako zanimive.
Do konca letošnje serije šahovskih turnir-
jev, ki se upoštevajo za skupno razvrsti-
tev, so preostali še trije turnirji, in sicer: 
15. 10. (za krajevni praznik), 19. 11. in 3. 
12. 2015. Razglasitev skupnega končnega 
vrstnega reda v celoletni razvrstitvi za 
letošnje leto bo po končanem novoletnem 
turnirju dne 17. decembra 2015, ko bomo 
najboljšim trem šahistom na Primsko-
vem za leto 2015 podelili tudi priznanja.
Vse ljubitelje šaha vabimo, da se nam 

pri igranju šaha v prostorih KS Prim-
skovo (v prvem nadstroju Doma kraja-
nov Primskovo) pridružijo tudi ob sre-
dah med 16. in 19. uro. Takrat je možno 
dobiti tudi več informacij o dejavnosti 
šahovskega kluba ter o vključevanju v 

aktivnosti in delovanje kluba. Kontakt 
in dodatne informacije: 040 201 300 
(Tone Veselič). Zahvaljujemo se Krajev-
ni skupnosti Primskovo za dobro sode-
lovanje ter razumevanje in podporo pri 
naši dejavnosti.

Šahovsko dogajanje na Primskovem
Po kratkem premoru v poletnih mesecih je šahovsko dogajanje na Primskovem 
ponovno v polnem teku.

Šahovski turnir 17. septembra 2015

ŠTEFKA KOVAČ

Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB je imela 13. marca 2015 občni zbor, na kate-
rem smo pregledali dosedanje delo in se dogovorili za delo v tekočem letu. Predsednik 
Janez Bešter je poročal, da so se člani udeležili številnih srečanj in praznovanj (Dražgoše, 
Pokljuka, Planica, Šenčur, Ljubelj, Udin boršt, Vodiška planina ...) in tudi komemoracij 
ob spomenikih in spominskih obeležjih padlim (Šorlijev mlin, Okroglo, Kokra), pa tudi 
partizanskega mitinga na Pangeršici. To srečanje je že tradicionalno vsako leto in se ga 
udeležujejo člani in njihove družine z otroki in prijatelji. Dobro obiskana je komemoracija 
v spomin žrtvam ob 1. novembru pred spomenikom ob šoli in na pokopališču. Povsod 
sodelujejo tudi učenci osnovnih šol in drugi krajani. V lanskem letu smo se poslovili od 
sedmih naših članov: Franca Puriča, Franca Gašperšiča, Marije Jelenc, Marjana Kranerja, 
Anice Kovačič, Antona Razdrha in Marije Knific. Pogreba se udeležijo številni člani ZB, 
organizacija pa se umrlemu zahvali s cvetjem, zastavo, včasih tudi z govorom. 
Predsednik in člani ožjega odbora se udeležujejo rednih konferenc, ki jih organizira občin-
ski odbor borcev za vrednote NOB Kranj. Njihova skrb sta tudi obe obeležji: spomenik 
pred šolo Primskovo in grobišče v parku pri cerkvi Primskovo. 
Ob novem letu in ob okroglih obletnicah se naših starejših članov posebej spomnimo z 
majhnim darilom. Ker se naša organizacija oz. njeni člani starajo, vabimo mlajše krajane, 
da se nam pridružijo. Poleg srečanj v spominskih krajih občinski odbor Kranj organizira 
tudi izlete v druge kraje bivše skupne domovine (Bihač, Jajce, Beograd, Plitvička jezera). 
Vabljeni člani in prijatelji. 

Spominom se poklonimo 
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SUZANA P. KOVAČIČ

 Je nogomet še vedno vaša prva izbira?
»Še vedno. Res pa moram delati zraven 
nogometa, ker se samo od nogometa 
zaenkrat še ne morem preživljati.« 
Kako daleč sežejo vaši začetki v tem 
športu?
»Začel sem v Britofu pri šestih, sedmih 
letih najprej kot igralec. Na eni tekmi 
smo bili brez vratarja in ker je bil tistega 
dne deževen dan, teren je bil razmočen, 
sem se ponudil. Brane Pavlin, zdajšnji 
trener NK Šenčur, me je postavil v gol in 
tako sem od svojega sedmega, osmega 
leta vratar. Sploh ne vem, kakšen sem 
kot igralec, to me zdaj najbolj mori (smeh 
...). Edino ko igram nogomet na rekreaci-
ji, takrat pa nikoli nočem iti v gol. 
Na začetku najstniških let me je Srečko 
Habuš povabil v Triglav, kjer sem nekaj 
sezon branil za leto dni starejše, potem 
pa sem počasi s svojo ekipo napredoval 
do članov. Pri članih v Triglavu sem bil 
vratar pet let.«

 Oče vas je redno spremljal pri nogo-
metu...
»Še ko sem bil v mlajših selekcijah, je bil 
moj oče pomočnik trenerja. Po eni stra-
ni mi je bilo to všeč, po drugi strani sva 
bila skupaj že toliko časa, da na trenin-
gih nisem več vedel, ali naj ga kličem oče 
ali trener (smeh). Morda bi edino prej 
odrastel, če bi bil več sam. Pa tudi če oče 
takrat ne bi bil v tej funkciji, verjamem, 
da bi mi dajal podporo.«

 Ste imeli kdaj krizo, da bi kar zame-
njali šport?
»Imel sem krizo en mesec, morda 
enkrat v eni situaciji, ko nisem bil več 

prvi vratar. Takrat sem se spraševal, 
zakaj sploh treniram, mar bi šel na 
morje poleti ... ampak kriza je mini-
la. Če nenazadnje toliko uživaš v tem, 
potem ne moreš kar pustiti nogometa 
od danes na jutri. Odigral sem osemde-
set tekem prve lige.«

 Triglav ste zapustil lani ...
»Potem sem šel v Zarico za pol leta, zdaj 
sem skoraj eno leto že v Avstriji. V bistvu 
so me »našli«. Z Avstrijcem, ki me ima 
pod okriljem kot menedžer, sva bila 
na vezi in sem rekel, bom poskusil. Je 
nekaj novega, drugi ljudje. Igram v St. 
Petru am Bichel za klub SC Ulrichsberg, 
ki je avstrijski nižjeligaš. Tudi samo 
dobro uro vožnje porabim do tja. Letoš-
nje poletje smo se dogovorili za podalj-
šanje pogodbe še za eno leto.«

 Se vozite vsak dan?
»V Avstriji imam dva vratarska trenin-
ga na teden in še nekaj malega z igralci, 
čez konec tedna pa tekme. Ostale dni 
treniram doma. Imam kvalitetne indi-
vidualne treninge v AS športu pri Sandi-
ju Kovačiču enkrat do dvakrat na teden. 
Kdaj grem na trening tudi na Zarico. 
Če nimam treninga, grem rad v hribe 
z dekletom ali pa z gorskim kolesom v 
hrib, kar mi je v zadnjem času postalo 
prav všeč, čeprav pretiravati ne smem 
zaradi nogometa, ker me po kolesu boli-
jo noge. Sem in tja igram tenis.«

 Pa ste imeli kdaj kakšne poškodbe?
»Manjše že, kot je kak zvin, ampak to 
skoraj ne šteje. Večjih na srečo ne.«

 Kakšni so še načrti v povezavi z 
nogometom?
»Ni moj cilj to, da bi ostal v nižjeligaški 
ligi. Ambicije imam večje, tudi tvegal bi, 
ker sem še toliko mlad. Morda pride v 
poštev tudi selitev, rad bi poskusil.»

 Ste pa tudi prostovoljni gasilec pri 
PGD Kranj-Primskovo, član upravnega 
odbora društva in operativni gasilec. 
Je tudi gasilstvo zraslo z vami?
»Gasilec sem že od majhnega. Samo 
mami v družini ni gasilka, ostali pa; ata, 
mama, sestra, oči je poveljnik. Ne samo 
da sem član, ampak tudi rad delam. 
Mislim, da smo v PGD Kranj-Primsko-
vo ena dobra klapa, pogoje za delo ima-
mo dobre, od gasilnega doma do vozil. 
Krajani nam stojijo ob strani, kajti zelo 
pomembno je, da smo s krajani poveza-
ni. V prihodnje, po nogometu, se morda 
vidim kot poklicni gasilec.«

Golman  
od nekdaj
25-letni Žan Pelko je 
nogometaš in je tudi 
prostovoljni gasilec.  
Pravi, da mu je šport  
v življenju dal disciplino, 
samostojnost, odgovornost 
in dobro počutje.  
Z gasilstvom pa se ukvarja 
za dušo, zato, ker rad 
pomaga ljudem.

Žan Pelko. Zdaj predvsem nogometaš, v prihodnosti morda poklicni gasilec. 

»Začel sem v Britofu pri  
šestih, sedmih letih najprej  
kot igralec. Na eni tekmi  
smo bili brez vratarja in  
ker je bil tistega dne deževen  
dan, teren je bil razmočen, 
sem se ponudil. Brane Pavlin, 
zdajšnji trener NK Šenčur,  
me je postavil v gol in tako  
sem od svojega sedmega, 
osmega leta vratar. Sploh  
ne vem, kakšen sem kot  
igralec, to me zdaj najbolj  
mori (smeh ...).«
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JANKO ZUPAN

Francoza Morgane in David sta z oslom in mulo potova-
la  čez pol sveta - od Grenobla, kjer sta doma,  do Kitaj-
ske - in vmes zavila še čez naše kraje. Prilagam internet-
ni naslov popotnikov, da si boste lažje ogledali zemljevid 
poti in občudovali, na kaj vse sta na tej dolgi poti naletela:  
www.rassoutex.e-monsite.com.
Pri bratu Francu Zupanu sta se popotnika spočila in napasla 
svojo mulo in osla, tudi sama sta se malo oddahnila in nekaj 
malega pojedla, saj sta oba vegetarijanca. Povedala sta, da so 
jima na poti poginili kar trije psi in da sta marsikje delala, 
da sta lažje preživela. Kakšnih zelo nevarnih dogodkov nista 
doživela. Pivo jima je kar dobro steklo in po dveh urah smo 
se poslovili. Zanimivo, prijetno, predvsem pa zelo posebno 
popotovanje. Težko razumemo pet let popotovanja od točke A 
do točke B, od kraja do kraja, kjer nikogar ne poznaš. Moraš biti 
zelo odprt in tudi poseben za vse to ...

Francoza sta se ustavila na Primskovem

Postanek na Primskovem / Foto: Janko Zupan

V zadnjem glasilu je bilo v nagradnem 
kotičku vprašanje, kdo je oblikoval grb 
za Krajevno skupnost Primskovo. Pravil-
ni odgovor je bil: akademski slikar Zma-
go Puhar. Izmed 25 prispelih odgovorov 
je bila izžrebana gospa Majda Hribernik, 
Oprešnikova 34, Kranj in dobila nagrado 
– kosilo za dve osebi v gostišču Arvaj.   

Izžrebali smo nagrajenca

Gostilna Arvaj

V Stikih uvajamo novo rubriko pod ime
nom Glas krajanov. Pošljite zanimivo 
dogodivščino, dogodek iz preteklosti ozi
roma obujanje spominov na posebne lju
di ali na  sam kraj Primskovo. Lahko nam 
pošljete stare kuharske recepte ali pa 
vaše vrtnarske izkušnje. Najbolj zanimi
ve prispevke, ki bodo prispeli do sobote, 
5. decembra 2015, na elektronski naslov  
zvona.puhar@ksprimskovo.org s pripisom 
Za rubriko Glas krajanov bomo objavili v 
naslednji številki Stikov, ki bo izšla sredi 
decembra 2015. 

Nova rubrika: Glas krajanov
28. marca letos smo izvedli čistilno akci
jo tudi v Krajevni skupnsoti Primskovo, 
ki je potekala v okviru akcije Očistimo 
Kranj. Udeležba bi bila lahko boljša, saj 
nas je bilo samo petnajst krajanov. Bili 
pa smo navdušeni nad udeležbo štirih 
učencev OŠ Simona jenka – Podružnič
ne šole Primskovo: Jakoba Zaplotnika, 
Jake Ahčina, Lavdrina Kadrija, ki so spo
mladi obiskovali 5. E razred, in Mie Šmit, 
ki je bila spomladi v 3. E razredu. 

Pohvala učencem

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,
  prodaja in popravilo kardanov, rezervni deli za kardane,
  rezervne dele pošljemo po pošti, 
  prodaja traktorjev ZETOR.

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

Jabolčni kis topi maščobe in izboljša preba
vo. Nič več napadov lakote. Ocetna kislina 
že v ustni sluznici blokira hormonske si
gnale, ki povzročajo željo po sladki, mastni 
in slani hrani. Prav zaradi ocetne kisline se 
prebava škrobne hrane upočasni in s tem 
zmanjša njen glikemični indeks, kar pome
ni, da ublaži dvig in padec sladkorja v krvi 
po obroku. Če se želite znebiti kilogramov, 
pred vsakim obrokom popijte kozarec tople 
vode, v katerega ste zmešali od ene do 
dve čajni žlički jabolčnega kisa in po želji 
dodajte eno žličko medu. 

Jesen je čas jabolčnega kisa
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RAJKO BOGATAJ

V okviru krajevnega praznika v okto-
bru so bile že večkrat likovne razstave, 
ki so bile zelo obiskane. Obiskovalci 
so povedali, da bi si podobne razstave 

želeli večkrat ali pa vsaj vsako leto ob 
praznovanju praznika krajevne sku-
pnosti. Odbor za kulturne dejavnosti je 
na pobudo Rajka Bogataja sklenil, da 
likovno dogajanje še popestri in orga-
nizira slikarski ex tempore. To je slika-

nje v naravi povabljenih slikarjev, na 
predpisano temo. Na koncu se običajno 
postavi razstava narejenih del in podeli 
priznanja najboljšim. Tema našega Ex 
tempora bodo vedute in kmečka arhi-
tektura Primskovega ter kanjon Kokre 
in Rupovščice. 
Slikarji bodo risali v ponedeljek, 12. okto-
bra 2015, od 9. ure naprej z začetkom 
pred Domom krajanov na Primskovem. 
Odprtje razstave bo ob 18. uri isti dan in 
bo na ogled v prostorih Krajevne sku-
pnosti Primskovo. Vabljeni vsi krajani!

Prvi slikarski ex tempore
... v organizaciji Krajevne skupnosti Primskovo v okviru 
praznovanja krajevne skupnosti v oktobru

ANDREJA STARE,  
SVET KS PRIMSKOVO – KULTURA  
IN OSTALI SVETNIKI KS PRIMSKOVO

Dragi krajani in Kranjčani! Pa se bo zgodilo, končno, tudi v 
naši krajevni skupnosti nekaj novega. Svetniki KS Primskovo  
vas ponosno vabimo na 1. Pohod po poteh žitnih polj, ki bo v 
bodoče postal tradicionalen. V soboto, 17. oktobra 2015, vam 
ponujamo dogodek, ki bo združeval vse, kar dobro druženje 
zahteva. Gibanje, svež zrak, hrano in pijačo, glasbo in kultu-
ro, pa še kakšno lepo presenečenje.
Najprej vam ponujamo rekreacijo in zdravje. Na štartu bodo 
potekale zdravstvene meritve (krvni tlak, sladkor, holesterol 
– seveda na tešče) in potem se bomo odpravili na pohod. Pot 
ni zahtevna, je pa čudovita. Dolžina trase je okoli 5 km, čas 
hoje je pa odvisen od vas. Moja štiriletna hči jo je čisto sama 
prehodila v 1 uri in 50 min, a se je ustavljala ob vsakem list-
ku, polžu in ves čas preverjala zrelost koruze na poljih. Franci 
in Janko sta hodila uro in tričetrt, a sta priznala, da sta pri 
vsaki hiši klepetala – moški pač! Prepričana sem, da nekdo, 
ki ve, kako se »stopi«, pot opravi v dobri uri.
Z imenom pohoda želimo ostati zvesti imenu zbornika o 
Primskovem – Vasi v objemu žitnih polj. Žito je sicer pože-
to, večina bomo srečevali koruzo, pa moderno industrijsko 
konopljo, repo in zeljne glave. Trasa pohoda  poteka po gozdo-
vih, poljih in travnikih. To smo želeli, ker je lep jesenski dan 
na poljih in v gozdovih še lepši. Zato smo pot speljali malo po 
naši krajevni skupnosti, pokukali bomo pa tudi čez planke, k 
sosedom.

Štart pohoda bo pred Domom krajanov Primskovo, kjer bo vsak 
pohodnik dobil štartni – spominski karton z zemljevidom poti.  
Pot nas bo vodila mimo Tuškovega spomenika NOB, po Jelen-
čevi, čez oba mostova na Očana. Potem pa gor, k sosedom v 
Predoslje, ker imajo tam enega najlepših pogledov na vsa tri 
gorovja, tudi na Triglav, če vreme ali domišljija dopusti. Nad 
Šmajdovim gradom bo kontrolna točka za vse pohodnike. Kaj 
je Šmajdov grad? So bili tam res rokovnjači ? Vse to izveste na 
licu mesta. Tam boste lahko pili »krhlovo vodo«, dobili kruh 
in sol, se »pofočkali« pri kontrolerjih, otroci pa bodo nabi-
rali kostanj, ki bo ta dan čudežno popadal z dreves, ki sploh 
niso kostanji. Potem pa proti Ilovki in čez Strupijevo jaso spet 
domov. Med tem časom se bo že skuhalo nekaj na žlico. Pogo-
stili bomo vse pohodnike, tudi s pečenim kostanjem. Družine 
se bodo igrale balinčkanje, igrala bo Pihalna godba MO Kranj 
in plesala ter korakala bodo dekleta Mažoretnega in twirling 
kluba Kranj. Za konec pa bomo razveselili nekoga izmed poho-
dnikov. Žreb bo določil, kdo bo domov odnesel gajbico jabolk.
Namen pohoda je, da se družimo, hodimo, uživamo v dobri 
hrani, klepetamo, kaj spijemo in se spoznavamo prav vsi. 
Stari in mladi, večni domorodci in »ta frišni« Primskovljani 
ter ostali Kranjčani in Gorenjci !

Prvi pohod po poteh žitnih polj
V soboto, 17. oktobra 2015, vam ponujamo dogodek, ki bo združeval vse,  
kar dobro druženje zahteva. Gibanje, svež zrak, hrano in pijačo, glasbo  
in kulturo, pa še kakšno lepo presenečenje.

Ob 9.30 bodo medicinske meritve v organizaciji 
KO Rdečega križa Primskovo Kranj. Med 10. in  
10.30 bo štart. Približno ob 12. uri bo malica. Ob 
12.30 bodo nastopili Pihalni orkester MO Kranj 
ter Mažoretni in twirling klub Kranj. Ob 13. uri bo 
žrebanje. Štartnina za pohodnike je prostovoljna 
– 1 euro  – pohod bo v vsakem vremenu.



B
R

E
Z

P
LA

Č
N

A
 O

B
JA

VA

Roman vas bo popeljal  
v čas preteklih dni, 
ko je bilo življenje še 
zelo trdo, odnosi med 
ljudmi drugačni pa 
vendar polni veselja 
in druženja. Opisane 
so stare šege in 
navade, kot je žetev, 
mlačev, pletenje kit, 
izdelovanje cekarjev, 
pridelovanje krompirja, 
pastirstvo, zvonjenje 
ter številne zanimive 
kratke zgodbe o 
polpreteklem življenju, 
ki so se v Gorenjskem 
glasu v rubriki 
Gorenjski kraji in ljudje 
začele objavljati pred 
pol stoletja.

Ivan Sivec

Spomini so zlati okvirji življenja

Ivan SIVEC je najbolj plodovit in že več kot 
celo desetletje vedno med petimi najbolj 
branimi slovenskimi pisatelji. 
Ustvarjalno pot je začel s sedemnajstimi leti 
prav pri Gorenjskem glasu. V knjigi je veliko 
njegovih etnografskih člankov, nekaj začetnih 
reportaž, pa tudi prva Sivčeva povest Črnuh, 
Mihec pa še Žolna.
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Cena: 19 EUR

9 789619 365205

ISBN 978-961-93652-0-5
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Roman enega najbolj branih slovenskih 
pisateljev je nastal na podlagi zgodb, ki jih je 
pripovedoval oče. 
192 strani, trda vezava. Cena knjige je

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure. Naročila sprejemamo  
tudi po e-pošti: narocnine@g-glas.si

Roman o kraški 
družini Jakomin 
(1914-1917) so 
navdihnili spomini 
na prvo svetovno 
vojno. Pisatelj  
pa bolj kot vojni, 
ki se odvija na 
Krasu, pozornost 
posveča ljudem  
in njihovi usodi. 

Trda vezava,  
320 strani.
Redna cena knjige 
je 32,10 EUR. 

Pisatelj Ivan 
Sivec je za knjigo 
ponudil posebno 
ceno: če jo kupite 
ali naročite na 
Gorenjskem glasu 
je cena le 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, 
jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.
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