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Predsednik in člani Sveta Krajevne 
skupnosti Primskovo čestitamo  

krajankam in krajanom ob prazniku 
krajevne skupnosti.
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STIKI SO PRILOGA ČASOPISA 

STIKI (ISSN 2232-5980) so pri lo ga Go renj ske ga gla sa o Krajevni skupnosti Primskovo. Glasilo pri prav lja Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 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; 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: Nonparel, 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

Tako kot sem obljubil ob kandidaturi za župana, je ena od 
mojih odgovornosti, da prisluhnem krajevnim skupnostim. 
Vsem 26, med katerimi je tudi KS Primskovo. Sodelovanje z 
vami je zame kot župana izjemno pomembno. Moja naloga 
je, da ste zadovoljni v skupnosti in okolju, v katerem bivate. 
Pred kratkim smo v občinski upravi sedli skupaj s predsedni-
kom sveta Matevžem Ribnikarjem in pregledali prednostne 
projekte. Nekaj nalog je že obkljukanih, nekaj nas jih še čaka. 
Pri ureditvi pločnika pred Centrom IBI v sklopu načrta varne 
šolske poti PŠ Primskovo, ki bo vključevala tudi pas za kole-
sarje na cestišču na Jelenčevi ulici, smo zaključili parcelacijo. 
Nastali sta dve novi parceli. Narejen bo tudi prehod za pešce. 
Ta čas izbiramo izvajalca. Veseli smo, da smo prvi, ki smo 
uspešno razrešili večletno problematiko, na katero so dolgo 
časa opozarjali v krajevni skupnosti in svetu staršev Podruž-
nične šole (PŠ) Primskovo. Dela bodo končana do decembra.
Letos začenjamo tudi preplastitev zgornjega dela Ručigajeve 
ulice do križišča z Jezersko cesto. Označili bomo kolesarski 
pas na cestišču v obe smeri, omenjeni del Ručigajeve ulice pa 
bomo preuredili za enosmeren promet proti Jezerski cesti (od 
pekarne).
Poskrbeli bomo za ureditev komunalnih priključkov za hiše 
nasproti pekarne, ki še nimajo kanalizacije, sanacijo vode 
in kable za elektriko pod zemljo. Na pobudo sveta staršev PŠ 
Primskovo je med predlogi tudi ureditev enosmerne ulice od 
Zadružne ulice 1a do Jezerske ceste 33. Na Jezerski cesti vse 
do izteka v Britofu preučujemo možnosti vzpostavitve kole-
sarske poti.
Zelo pomembna je ozelenitev občine. S predsednikom uprave 
Mercatorja sva ob odprtju prenovljenega trgovskega središča 
na Primskovem konec avgusta zasadila dve drevesi, v tem in 
prihodnjem mesecu se lotevamo ureditve drevoreda pri kro-
žišču in na nasprotni strani ob enosmerni kolesarski poti. Na 
eni strani bomo zasadili še 16 dreves, na nasprotni strani ob 
kolesarski poti pa več kot 50 dreves vse do križišča v smeri 
Planine. 

Pripravljamo idejno zasnovo brvi za kolesarje in pešce za 
Centrom IBI. Povezovala bo Primskovo s športnim centrom. 
Ob pridobitvi sofinanciranja iz evropskih sredstev ali Eko 
sklada načrtujemo izvedbo v obdobju 2021/2022.

V pripravi je projekt sanacije mostu čez Rupovščico ob izlivu 
v Kokro in kolesarska povezava do Predoselj. Sanacijo načr-
tujemo predvidoma sredi prihodnjega leta. Asfaltirali bomo 
parkirišča pred mostom. Na isti relaciji pa preučujemo tudi 
vzpostavitev asfaltirane kolesarske poti vse do Predoselj ozi-
roma Brda. V okviru projekta Kolesarska povezava 8 (Soseska 
Primskovo, Jezerska cesta–Upravno-trgovski center Prim-
skovo), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Kohezij-
ski sklad EU, bo predvidoma v prihodnjem letu urejena tudi 
Šuceva ulica od križišča z Ulico Mirka Vadnova do Jezerske 
ceste. V sklopu tega projekta bomo uredili manjkajoče povr-
šine za pešce, za kolesarje pa odsek v celotni dolžini.
Vseskozi se rojevajo nove želje in predlogi, vseskozi se trudimo, 
da jih temeljito proučimo, saj nam je pomembno, da delujemo 
in ustvarjamo v urejenem okolju. Prav je, da si želimo še več in 
še boljše za svojo skupnost in zanamce. Veselim se nadaljnjega 
sodelovanja z vami! Matjaž Rakovec, župan

Novim zmagam naproti

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec 

Vseskozi se rojevajo nove želje in predlogi, 
vseskozi se trudimo, da jih temeljito proučimo, 
saj nam je pomembno, da delujemo in ustvarjamo 
v urejenem okolju. Prav je, da si želimo še več in 
še boljše za svojo skupnost in zanamce.
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MATEVŽ RIBNIKAR, 
PREDSEDNIK SVETA KS PRIMSKOVO

V Svet Krajevne skupnosti (KS) Primskovo 
smo bili v mandat 2018–2022 poleg mene 
izvoljeni Beno Fekonja, Luka Štular, Miro-
slav Rogelj, Nataša Rogelj, Robert Čeferin 
in Urška Šenk. Za predsednico Sveta KS 
Primskovo smo člani sveta soglasno potr-
dili Urško Šenk, ki je prejela tudi največ 
glasov na volitvah. Šenkova je s položaja 
odstopila, vodenje Sveta KS sem prevzel 
aprila 2019. Delo članov Sveta KS je bilo že 
na začetku mandata oteženo, ker ni bilo 
uradne primopredaje. Dobili smo samo 
šop ključev od Doma krajanov Primskovo, 
ki nam jih je predala občinska uradnica. 
Dom krajanov je z večinskim soglasjem 
(med 80 in 85 odstotki) desetih solastni-
kov doma in na podlagi javnega razpisa 
letos spomladi končno dobil upravnika.
Zadnjih nekaj mesecev imam največ 
dela z urejanjem papirologije, ker smo 
na podlagi anonimne prijave imeli izre-
den nadzor nad poslovanjem v letu 2019 
s strani notranje službe za revizijo Mes-
tne občine Kranj. Pogodbena razmerja 
z najemniki Doma krajanov moramo 
po navodilih notranje revizije urediti, 
nekatere pogodbe so namreč še izpred 
šestih in več let in niso več veljavne. 
Nove pogodbe smo obnovili oz. jih pri-
pravljamo skladno z zakoni in odloki, 
je bilo pa kar nekaj pritožb nekaterih 
društev, ker so cene najema prostorov 
zaradi višjih stroškov razumljivo višje 
kot npr. pred leti; cenik je zdaj eno-
ten za vse uporabnike. V več prostorih 
doma imamo objavljen urnik uporabe 
prostorov, za katerega prosim vse, da 
se ga držijo, da hišnik lahko nemoteno 
opravi svoje delo, ko zapustijo prostor. 
Služba notranje revizije mi je naložila 
tudi, da dam v pregled in oceno zako-

nitosti dolgoročno pogodbo s pevskim 
društvom Viharnik.
Že leta 2011 se je začel vpis etažne last-
nine Doma krajanov. V tem času dokon-
čujemo urejanje in plačilo vpisa etažne 
lastnine. Ve se, kdo so lastniki doma, s 
sodnim vpisom pa bo jasno tudi, kaj je 
od koga. Večinski lastnik doma je sicer 
Krajevna skupnost. Mestna občina Kranj 
nam ne financira obnov, popravil in 
drugih stroškov vzdrževanja, ampak 
moramo ta sredstva pridobiti sami. Lan-
sko leto se je Svet KS Primskovo potru-
dil z oddajo velike dvorane in presegel 
načrtovane prihodke. Dvorano smo zato 
lahko avdio-vizualno opremili, sanirali 
poškodbe, očistili klimatske naprave in 
kupili še eno, ki smo jo zamenjali s pok-
varjeno v mali dvorani prizidka. Kupili 
smo nove stole, zamenjali krila vrat s 
podboji. Uredili smo (vsaj delno) tudi šol-
sko pot. Letos je epidemija precej posegla 
v to, da je prireditev in drugih dogodkov 
v dvorani bistveno manj, s tem posledič-
no tudi manj prihodkov.
Naj omenim še nekaj drugih investicij. 
Lani smo uredili pločnik mimo Petrola in 
Jeršina, pločnik do trgovine Cokla, uredili 
smo otroško igrišče v Kokrškem logu in 
tam ponovno začeli kositi travo. Organi-
zirali smo obdarovanje otrok z obiskom 
Miklavža. Urejena je spletna stran KS.
Sodelujemo s krajani in poskušamo reše-
vati številne težave, ki so vezane pred-
vsem na ureditev prometa na ulicah, 

zelenicah, javni razsvetljavi. Želja vseh 
svetnikov je tudi, da se uredi varna pot 
na območju Jelenčeve ulice ob Ibiju. Več 
spoštovanja reda bi si želeli na ekoloških 
otokih, da se vanje odlaga samo tisto, kar 
sodi vanje, in da ljudje ne odlagajo kosov-
nih odpadkov ob ekološke otoke. Glede 
aktualnih projektov smo našli skupni 
jezik tudi z županom MO Kranj Matjažem 
Rakovcem.
Spomladi med epidemijo smo se orga-
nizirali štirikrat in gospodinjstvom v KS 
zagotovili zaščitne maske (toliko, kot 
smo jih prejeli). 
V petek, 16. oktobra, ob 19.30 bo slavnostna 
akademija v veliki dvorani Doma krajanov 
Primskovo. Izvedli jo bomo skladno s pri-
poročili Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje in z omejenim številom sedežev 
na sto. V programu bodo nastopili Meša-
ni pevski zbor Musica Viva, Komorni zbor 
Deprofundis Kranj in pevka Marta Zore. 
V soboto, 17. oktobra, od 8. ure dalje bo 
tradicionalen pohod Po poteh žitnih polj, 
zakuske pa zaradi epidemioloških razmer 
letos ne bo. Lepo vabljeni na akademijo in 
pohod. Krajevna organizacija Rdečega kri-
ža Primskovo je že izvedla meritve krvne-
ga sladkorja, holesterola ... v septembru, še 
ene bodo v času krajevnega praznika, za 
vse krajane brezplačne, strošek bo pokri-
la krajevna skupnost. O morebitnih spre-
membah dogodkov zaradi razmer novega 
koronavirusa vas bomo obvestili sproti na 
spletni strani KS Primskovo.

Spoštovane krajanke, dragi krajani

Na podlagi javnega razpisa je Dom krajanov Primskovo letos spomladi dobil upravnika.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Za stik krajanov s člani Sveta Krajevne sku-
pnosti Primskovo je na voljo več kontaktov: 
e-pošta: ksprimskovokr@gmail.com, taj-
ništvo na telefonski številki 040 837 049, 
za rezervacijo dvorane pokličite na 040 837 
049, hišnikova številka pa je 064 177 161. 

Kontakti Sveta  
Krajevne skupnosti 
Primskovo
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RAJKO BOGATAJ 
PREDSEDNIK KD LIKOVNIKOV KRANJ

Kulturno društvo likovnikov Kranj je bilo ustanovljeno 18. sep-
tembra leta 2018 z namenom, da v Kranju združi ljubiteljske 
ustvarjalce vizualne umetnosti, s poudarkom na likovnem, 
grafičnem in fotografskem ustvarjanju. Društvo ima sedež na 
Savski cesti 8 v Kranju, vendar širi svojo dejavnost tudi na širše 
območje Mestne občine Kranj in izven nje.
Zaradi pomanjkanja razstavnih prostorov in sploh galerije za 
razne likovne razstave smo z veseljem sprejeli vabilo pred-
sednika Sveta Krajevne skupnosti Primskovo, da društvene 

razstave prirejamo v Domu krajanov Primskovo, z vključitvi-
jo krajevnih glasbenih in folklornih skupin. Letos bomo za 
krajevni praznik v ponedeljek, 12. oktobra, postavili že četrto 
razstavo društva z naslovom Jesen je tu. Te jesenske razsta-
ve so rezultat likovne delavnice, ki jo običajno organizira-
mo na območju reke Kokre in njenega kanjona skozi Kranj. 
Tudi letos bomo imeli v petek, 9. oktobra, likovno srečanje 
na sotočju Rupovščice in Kokre, pod Vočanom in v gozdičku 
pod Kurirsko potjo. V društvu je 19 različnih ustvarjalcev, ki 
slikajo v akvarelni, akrilni in oljni tehniki. Imamo grafike, ki 
delajo v visokem in globokem tisku (lesorez, linorez, jedkani-
ca in suha igla), in priznane umetniške fotografe.

Likovniki za krajevni praznik

Člani KD likovnikov Kranj Nastop ženskega pevskega zbora Bodeče neže

MILENA ZUPIN

Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj 
je bilo ustanovljeno marca leta 2000. 
Delujemo na območju devetih občin. Ob 
koncu leta 2019 je bilo registriranih 873 
članov, predvsem žensk. Organiziramo 
predavanja, povezana z osteoporozo, 
presejalno merjenje mineralne kostne 
gostote z ultrazvokom na petnici. Ima-
mo več kot trideset organiziranih sku-
pin terapevtske vadbe pod vodstvom 
fizioterapevtov. Organiziramo teden 
zdravljena oz. preprečevanja osteopo-
roze v zdraviliščih, vseslovensko stro-
kovno-družabno prireditev ob svetov-
nem dnevu osteoporoze, 20. oktobru. 
Družimo se na pohodih, izletih, ob pol-

ni luni, nordijski hoji, družabnih sre-
čanjih. Imamo vpisne knjige na različ-
nih vrhovih, kjer imamo članstvo.
V soboto, 17. oktobra, bomo tudi mi 
sodelovali na Pohodu žitnih polj ob pra-
zniku Krajevne skupnosti Primskovo. 
V ponedeljek, 19. oktobra, bomo imeli 
Dan odprtih vrat društva z začetkom 
ob 15. uri v dvorani Doma krajanov na 
Primskovem (ob upoštevanju priporočil 
NIJZ). Poleg predstavitve programa in 
dvajsetletnice delovanja društva bomo 
pripravili UZ-meritve kostne gostote (na 
petnici) in predavanje dr. Božidarja Volj-
ča Zdravstvena pismenost po domače. 
Po odmoru bo potekala delavnica, ki jo 
bo vodila mag. Mateja Kržin, na kateri 
bo najprej predstavila vzroke za inkon-

tinenco in možne rešitve, sledile bodo 
vaje za krepitev mišic medeničnega 
dna, na koncu pa predstavitev izdelkov 
za zaščito pri inkontinenci.
Na Primskovem potekata tudi dve tera-
pevtski vadbi v Osnovni šoli Simona 
Jenka, Podružnični šoli Primskovo, vsa-
ko sredo ob 17.30 in 18.30.
Sedež društva imamo v prostorih Doma 
krajanov Primskovo in tam smo prisot-
ni v času uradnih ur, vsak ponedeljek 
od 9. do 11. ure, vsak prvi ponedeljek pa 
tudi popoldan od 16. do 17. ure. V tem 
času smo tudi dosegljivi na telefonsko 
številko 04 204 31 57. Smo najštevilnejše 
društvo za osteoporozo v Sloveniji, pove-
zani v zvezo. Bili smo tudi med ustano-
vitelji zveze.

Največje društvo bolnikov z osteoporozo v Sloveniji
Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj praznuje dvajsetletnico, svoje delovanje bomo 
predstavili tudi ob prazniku Krajevne skupnosti Primskovo.
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Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson,  
Fendt, Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS, plugi (tuji proizvajalci),
   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva, filtre, 

svetlobno opremo …,
  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

 

Akumulatorji Yuasa 

od avtomobila do 

kamiona. Garancija 

42 mesecev.

MARJETKA HERMAN  
ZA ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

Naša zavetnica vsem faranom daje moč 
in pomoč v premagovanju vsakodnev-
nih nalog. Zaupamo vanjo in se ji pri-
poročamo. Prav tako in nič drugače ni 
bilo v tem posebnem letu, ko se je poja-
vil in ohromil življenje nalezljivi virus. 
Saj božje pomoči nam nič ne more vzeti. 
Zato smo lahko hvaležni in srečni, ker 
lahko zaupamo in verujemo. To je dar, 
ki si ga nismo zaslužili. 
Življenje se je letos skoraj ustavilo. 
Zaprli so cerkve in prav ob največjem 
krščanskem prazniku veliki noči smo 
ostali brez skupnega praznovanja in 
velikonočnih obredov. Vendar, kot drug-
je po Sloveniji in svetu, smo tudi pri nas 
na Primskovem uporabili moč sodobne 
tehnologije in se povezali z verniki pre-
ko spleta. Vsa zahvala gre našemu mla-
dincu Urbanu Klančarju, ki je vsak dan 
tri mesece skrbel za prenos bogoslužja 
preko Facebooka. Maše so bile sprem-
ljane z orglami in petjem. Neverjetno, 
koliko odzivov smo dobili po Sloveniji, 
z nami pa so bili tudi drugod po svetu.
Po epidemiji se je življenje vrnilo tudi 
v cerkev. Strogo smo se držali navodil 
zdravstva in tudi v jesenskem času skr-
bimo za varne razdalje v cerkvi, dosled-
no nosimo maske, razkužujemo si roke 
in ob obisku cerkve se zapiše telefon-
ska številka vernikov. Maše so ostale 
tako kot v preteklosti. Ob nedeljah so tri 
svete maše, da čim več vernikov lahko 
pride k bogoslužju. Družinska nedeljska 
maša ob pol enajstih ob lepem vremenu 
poteka na odprtem prostoru za cerkvijo.
S premikom ure se bo maša v večernem 
času med tednom premaknila na 18. uro. 
Naj omenimo še nekaj dejavnosti in 
slovesnosti. Kot vsako leto je mladinska 
skupina pripravila počitniški oratorij za 
otroke. Zelo so se potrudili z vsebinami 
in tudi s skrbjo za čim bolj varno izved-
bo. Blagoslovljena župnija, ki ima tako 
pridne mladince!
Župnijski praznik Marijinega vnebov-
zetja ali veliki šmaren je bil tudi letos 
pri nas nadvse slovesen. Počaščeni smo, 
da so se slovesnosti udeležili in na njej 
sodelovali pomembni gostje. Zvečer 
pred praznikom je maševal ljubljanski 
pomožni škof dr. Franc Šuštar. Na sam 
praznik popoldne je bil glavni maše-

V zavetju primskovške Marije Vnebovzete  

Čudovito cvetje krasi okolico cerkve in župnišča. / Foto: Mija Cerar

valec dr. Mitja Leskovar, ki je sedaj že 
nastopil pomembno službo nuncija in 
nadškofa v Iraku. Novi nadškof izhaja 
iz Župnije Kokrica, v ponos in veselje pa 
nam je, da je bil krščen v naši župnijski 
cerkvi 25. januarja 1970. Somaševal je 
prelat Stanislav Zidar, dolgoletni kranj-
ski dekan in letošnji zlatomašnik. Kot 
nova moč v duhovniških vrstah se nam 
je pridružil tudi novomašnik s Kokrice 
g. Anže Cunk. Bilo je slovesno, lepo, in 

praznik so s svojim petjem obogatile 
tudi ljudske pevke Bodeče neže. Vse je 
potekalo po priporočilih zdravstvenih 
služb.
Začelo se je tudi že novo veroučno leto, 
kjer se strogo držimo varnostnih ukre-
pov. Upamo in želimo si, da bi farno živ-
ljenje potekala brez posebnih omejitev.
Naša življenja v župniji so bila okrnje-
na. Ne moremo pa tega reči za bogato 
cvetoče rože okoli cerkve. 
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Tretje največje slovensko mesto, Kranj, 
potrebuje več zelenih površin, kot je pred 
leti pokazala tudi anketa Gorenjskega gla-
sa, v kateri je več kot 80 odstotkov prebi-
valcev mesta menilo, da naše mesto res-
nično potrebuje več zelenih površin, med 
njimi tudi urejene parke.
Krajanke in krajani Primskovega, enega 
od večjih urbanih prostorskih delov Kra-
nja, si že vrsto let prizadevamo, da bi v 
samem jedru Primskovega, ob Domu kra-
janov, ohranili še zadnji preostali košček 
nepozidanega zemljišča kot zeleno povr-
šino. Želimo si, da bi to območje nekda-
njega vaškega jedra ustrezno urbanistič-
no uredili in s tem pridobili urejen odprt 
javni prostor s parkom. Skratka, prostor 
za druženje krajank in krajanov in druge 
družbene dejavnosti v povezavi s ključ-
nimi dominantami prostora – cerkvijo, 
domom krajanov, vrtcem in šolo.
V bližnji preteklosti smo bili žal priča 
primerom, ko so se v prostoru, tudi na 
Primskovem, zgradili številni novi sta-
novanjski objekti, ne oziraje se na celost-
no podobo neposrednega okolja in kvali-
teto bivanja v njem.
Trenutni lastnik zelene površine ob 
Domu krajanov Primskovo je Sklad obrt-
nikov in podjetnikov iz Ljubljane, ki je to 
celotno zemljišče pred leti (2002) z inve-
stitorjem (Spekter invest iz Škofje Loke) 
nameraval v celoti pozidati z velikim 
kompleksom stanovanjskih blokov. Kra-
jevni skupnosti Primskovo in krajanom 
nam je namero pozidave tega zemljišča v 

upravnem postopku, ki se je pravnomoč-
no zaključil leta 2011, uspelo preprečiti. 
Vsa ta leta se krajanke in krajani ter šte-
vilni kompetentni občani zavzemamo za 
ohranitev zelene površine in apeliramo 
na občino za ureditev lastniškega raz-
merja tega zemljišča ter ureditev par-
ka. Naj ostane vsaj ta košček v spomin 
na nekdanje Primskovško polje, ki ga ni 
več! Tovrstna prostorska usmeritev je 
bila iniciirana že leta 2002 s strani naše-
ga krajana, akad. slikarja Marka Tuška, 
ter podprta z mnenjem prof. dr. France-
ta Rihtarja s Fakultete za arhitekturo v 
Ljubljani. Leta 2010 je Krajevna skupnost 
Primskovo pod vodstvom mag. Draga Šte-
feta Mestni občini Kranj posredovala pre-
dlog za ustreznejšo prostorsko ureditev 
jedra krajevne skupnosti, ki vključuje tudi 
zasnovo za park. Mestna občina Kranj je, 
ob upoštevanju strokovnih argumentov, 
predlog Krajevne skupnosti Primsko-
vo upoštevala in ga vključila v občinski 
prostorski načrt (OPN), ki je bil leta 2014 
sprejet. To pomeni, da je spremenila sta-
tus omenjenega zemljišča iz zazidljivega 
stavbnega zemljišča v zeleno parkovno 
površino z namenom ureditve parka. Kot 
odziv na to je Sklad obrtnikov in podjetni-
kov na Ustavno sodišče RS vložil pobudo 
za oceno ustavnosti in zakonitosti OPN v 
delu, ki se nanaša na to spremembo.
Ustavno sodišče je, kot ste morda sezna-
njeni, junija letos odločilo, da bi Mestna 
občina Kranj pri svoji odločitvi o določitvi 
namenske rabe zemljišča morala tudi pre-

soditi, ali bo zagotovljeno pravično ravno-
vesje med interesi skupnosti in interesom 
posameznika, varovanega s pravico do 
zasebne lastnine. Pri tem je treba pojasniti, 
da Ustavno sodišče ni razveljavilo OPN-ja, 
ki na tem zemljišču določa zeleno parkov-
no površino, temveč je naložilo občini, da 
ponovno pretehta javni in zasebni interes 
ter nekako uredi razmerje do zasebnega 
interesa lastnika. To ne pomeni, da Ustav-
no sodišče od občine zahteva ali ji nareku-
je, da namembnost tega zemljišča spre-
meni nazaj v zazidljivo stavbno zemljišče, 
obstajajo tudi druge možnosti in rešitve, ki 
bi uredile to razmerje (odškodnina, pozi-
dava na drugem, bolj primernem območju 
mestne občine Kranj, druge rešitve).

Skupina krajanov je julija in ponovno sep-
tembra letos predlagala županu in pred-
stavnikom občine, da poiščejo alternativne 
rešitve za ureditev razmerja do lastnika, 
v skladu z Ustavno odločbo, zeleno povr-
šino v jedru Primskovega pa ohranijo, saj 
je urbanistično potrebna in je strateškega 
pomena za kraj in celotno občino. Prav 
tako se ne strinjamo z morebitnim kom-
promisom delne pozidave, zelena površina 
že sedaj ni velika. S stališčem je skupina 
seznanila tudi Svet KS Primskovo.
Občina za zdaj ni našla oziroma predsta-
vila rešitve, ki bi pomenila celovito ohra-
nitev zelene površine na danem območju. 
Tako se nahajamo v kritičnem trenutku. 
Potrebna bo podpora in odločno mne-
nje širše množice krajanov, ki nam je 
mar za kvaliteto bivanja in ohranitev še 
zadnjih zelenih površin na Primskovem. 
V preteklih letih smo zbrali več kot 500 
podpisov za ohranitev zelene površine ob 
Domu krajanov, verjetno pa bo potrebna 
še dodatna podpora. Iskati moramo tudi 
druge poti izražanja svojega mnenja za 
zeleno Primskovo in s strokovnimi argu-
menti spodbuditi občino, da najde rešitev 
v korist krajanov. Predstavnike kraja-
nov, ki si še prav posebej prizadevamo za 
ohranitev zelene površine, lahko kontak-
tirate na e-naslov za.zeleno.primskovo@
gmail.com. Darko Jarc

Ohranimo zeleno površino ob Domu  
krajanov Primskovo

»Zelena površina ob Domu krajanov, poleg šolskega igrišča – zadnja zelena oaza v središču 
Primskovega, ki nam odpira možnosti za ureditev parka, odprtega prostora za druženje, 
vaške tržnice ...« 

»Vse, kar je potrebno za 
zmagoslavje slabega, je, da 
dobri ljudje ne storijo ničesar.« 
(Edmund Burke)
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SILVA BIZJAK, PREDSEDNICA KO RK PRIMSKOVO

V želji pomagati skušamo na KO RK Primskovo organizirati 
več dejavnosti in jih razširiti, za kar imamo v sedanjih pro-
storih Doma krajanov na Primskovem na voljo tri ure meseč-
no. Za izvajanje programov, kot so vaje spomina, oblike sez-
nanjanja o demenci v manjših skupinah …, bi potrebovali 
več ur in prostor. Vendar za to nimamo finančnih sredstev. 
Želeli bi imeti prostore, prilagojene tudi za manjše skupine, 
in opremljenost z avdiovizualnimi pripomočki.
Letos smo kljub nastalim razmeram zaradi novega korona-
virusa izpeljali dve krvodajalski akciji, ki sta bili dobro obi-
skani. Pred velikonočnimi prazniki, v času epidemije, smo z 
veliko truda izpeljali akcijo z maskami. V vseh dva tisoč gos-
podinjstev v krajevni skupnosti smo razdelili po dve zaščitni 
maski. Želeli smo, da krajani lahko opravijo vsaj najnujnejše 
poti, do mask pa je bilo takrat težko priti. Dejavnosti, ki nam 
jih ni uspelo udejanjiti do sedaj, bodo predvidoma prišle na 
vrsto v zadnjem delu leta. Tako bomo v oktobru lanskoletne 
prvošolce povabili, da postanejo podmladek naše organizaci-
je, in jim poklonili majčke. Prav tako bomo poslali v zdravili-
šče na Debelem rtiču krajane, ki se jim je zdravje poslabšalo 
in so bili v preteklosti izjemni krvodajalci oziroma so aktivno 
sodelovali v naših humanitarnih akcijah vrsto let.
V decembru želimo obiskati naše krajane, ki so starejši od 
80 let ali pa so hudo bolni. Želimo jih razveseliti s skrom-
nim darilom in obiskom (upamo, da bo to glede na aktualne 
razmere izvedljivo). Vse vas prosimo, da nam pomagate ažu-
rirati sezname, saj drugače do teh podatkov ne moremo priti.
Toplo vabljeni vsi, ki bi želeli pomagati, da poklonite svoj čas 
za še aktivnejše delovanje naše Krajevne organizacije RK na 

Primskovem. Pokličete nas lahko po telefonu na številko 030 
768 078 ali pa nas obiščete v pisarni Doma krajanov (prvo 
nadstropje levo) vsak prvi četrtek v mesecu med 8. in 10. uro. 
Zahvaljujemo se vsem krajanom in sponzorjem, ki s svojimi 
prostovoljnimi prispevki omogočate naše delovanje.

Obe krvodajalski akciji sta bili dobro obiskani
Krajevni odbor Rdečega križa (KO RK) Primskovo se že desetletja trudi, da v svojem 
okolju krepi humanitarnost. 

Terenska krvodajalska akcija meseca februarja v Domu krajanov 
Primskovo / Foto: Marjan Potrata

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

za vezenje
	šiviljska popravila

Ko vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrsti
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trgovina z drobno galanterijo za šivanje in ročna dela
Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj, T: 04 235 28 50

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

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

od leta 1989

Po februarski krvodajalski akciji so krvodajalcem pripravili 
pogostitev. / Foto: Marjan Potrata
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SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: ARHIV DRUŠTVO APÉL

Glavni področji delovanja društva ApéL sta gledališče in ples, 
posegajo pa tudi na področja likovne, medijske in lutkovne 
umetnosti. Društvo je zgolj v treh letih pridobilo številne člane 
od otrok do odraslih ter nagrade in priznanja na gostovanjih 
po različnih festivalih in srečanjih v Sloveniji in tujini. Uspe-
šnost društva ustvarjalci pripisujejo združevanju in sodelovan-
ju ljubiteljskih in profesionalnih umetnikov, zunanjih sodela-
vcev ter prepričanju, da je iskrena umetnost in kreativnost ena 
od osnovnih človekovih potreb, da osvobaja in zdravi človeško 
dušo ter pripomore k zdravi samopodobi in samozavesti. 

GLEDALIŠKA IN PLESNA PEDAGOGIKA

Ena najmočnejših dejavnosti društva je delo z otroki in mlado-
stniki. Akademska igralka in gledališka pedagoginja Andreja 
Stare je povedala: »Tri skupine osnovnošolskih otrok in ena 
mladinska skupina deluje pod imenom POTica – igralska šola. 
Najmlajši otroci, ki še obiskujejo vrtec, pa se osnov sodelovanja 
in artikuliranega izražanja učijo v plesno-gledališki priprav-
ljalnici GIBAMICA. Poslanstvo mentorjev je otrokom ponuditi 
profesionalno gledališko in plesno izobrazbo ter jim ponuditi 
vpogled v različne gledališke in plesne zvrsti. Ideja sodelovanja 
je močnejša od tekmovanja, saj le s sodelovanjem in empatijo 
lahko gradijo na skupinski, končni produkciji.« Vodilna akter-
ka s področja gledališča in plesa je poleg omenjene Andreje 
Stare še Talija Kaličanin. Obe si želita, da bi otroci dobili dovolj 
izkušenj, znanja in trajne ljubezni do odrskega ustvarjanja in 
se kasneje pridružili odrasli gledališki skupini MICA POTICA in 
odrasli plesni skupini MIG, ki sta tudi del društva.

MEDNARODNO SODELOVANJE

V preteklih letih je društvo APéL začelo sodelovati s sorodno 
organizacijo, Centrom prostega časa LUŽANKY iz Brna, ki se 
prav tako na profesionalnem nivoju ukvarja z dramsko vzgojo 
in gledališko pedagogiko ter številnimi drugimi izobraževalni-
mi dejavnostmi za otroke. »Letno se v omenjeno organizacijo v 

prostem času vključi več kot 8000 otrok,« je pojasnila Staretova. 
Skupaj s Čehi so pripravili izmenjavo, posledica pa je bilo 
mednarodno izobraževanje – izkustvene delavnice na temo 
medvrstniškega nasilja, ki so ga izvedli na nekaterih kranj-
skih osnovnih šolah ter v Mestni knjižnici Kranj in je požel 
izredno zanimanje.

NAGRADE IN PRIZNANJA

Društvo APéL se od ustanovitve redno udeležuje festivalov, 
srečanj in tekmovanj s področja plesa in gledališča. Otroš-
ke gledališke skupine redno posegajo po državnih naslovih 
(srečanja otroških gledaliških skupin JSKD), društvo je pre-
jelo več nagrad za najboljše uprizoritve na festivalu Otroških 
gledaliških sanj v Pionirskem domu, Ljubljana, kjer so redno 
nagrajeni tudi mentorji. Tudi plesna skupina MIG posega po 
državnih naslovih na srečanjih plesnih skupin (JSKD).
V oktobru še poteka vpis novih članov – otrok in mladostni-
kov – v igralsko šolo. Več informacij dobite na Facebook stra-
ni APéL, kulturno, umetniško in izobraževalno društvo. 

ApéL poziva h gledališču in plesu
V Domu krajanov na Primskovem od leta 2017 deluje tudi kulturno, umetniško  
in izobraževalno društvo APéL, ki deluje na številnih področjih umetnosti. 

Predstava Mala in modra

Predstava Klovni Izkustvena delavnica – SVČ LUŽANKY in ApéL



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
V zadnjem tednu septembra lekarniški farmacevti praznujemo dan slovenskih lekarn. Letošnji dan smo posvetili 
moškim in zdravilom, ki jih najpogosteje uporabljajo. Moški ste po raziskavah bolj dosledni pri jemanju zdravil, žal 
pa včasih pomoč za svoje težave pri zdravniku ali lekarniškem farmacevtu poiščete prepozno. Nekaj brezplačnih iz-
vodov knjižice, ki vam bo odkrila še marsikateri zanimiv podatek in je izšla letos, je še na voljo v naši lekarni.
Jeseni in pozimi so pogostejša tudi prehladna obolenja. Letošnje leto se jim pridružuje še epidemija koronavirusne 
bolezni, zato pozivamo, da v lekarno prihajate samo zdrave osebe. Vzdržujte ustrezno medsebojno razdaljo, redno 
si umivajte in razkužujte roke in uporabljajte zaščitne maske. V lekarno vstopajte posamezno oz. spoštujte opozorila 
o največjem številu obiskovalcev. Svetujemo vam, da pregledate in dopolnite domačo lekarno z zdravili, ki jih boste 
potrebovali v primeru katerega izmed virusnih obolenj. Za nasvet smo vam na voljo tudi po telefonu št. 04/20 16 169 
ali elektronski pošti lekarna.primskovo@gorenjske-lekarne.si.

Sodelavke lekarne Primskovo vam želimo, da ostanete zdravi.

SUZANA P. KOVAČIČ

V Mažoretnem in twirling klubu Kranj prakticirajo twirling in 
mažoretno disciplino. Sedeminpetdeset članic je razdeljenih v 
rekreativne in tekmovalne skupine, ki trenirajo pod vodstvom 
Ingrid Čemas. »Twirling baton je šport, ki združuje plesne, 
gimnastične in baletne prvine ter elemente s prav posebno 
palico. Mažoretka pa je dekle, ki koraka in pleše na takt pihal-
nega orkestra. Klub se nekoliko bolj usmerja v twirling baton. 
V tej disciplini se redno udeležujemo državnih in mednaro-
dnih tekmovanj. Z mažoretno disciplino pa zelo rade popes-
trimo nastope, skupaj z različnimi pihalnimi orkestri. Vsako 
leto organiziramo vsaj dve samostojni prireditvi ter poletno 
twirling šolo,« je povedala Ingrid Čemas. Kot je še pojasnila, 
treningi vključujejo gimnastični, plesni trening ter učenje in 
treniranje elementov s palico. Raznolika in razgibana vadba 
vključuje tudi trening moči, vzdržljivosti ter različne gibalne 
vzorce, ki pripomorejo k še boljši pripravi twirlerk na nastope 
in tekmovanja. 

'Korona leto' je precej zaznamovalo tudi njihovo dejavnost. 
»Med epidemijo smo nekaj vadb in druženj izvedli online, 
preko interneta. Skupaj z dekleti sem zelo pogrešala sku-
pinske treninge. Po sprostitvi ukrepov smo z veseljem, s še 
večjo vnemo in motivacijo, nadaljevale treninge,« je dejala 
Čemasova. Konec junija so v organizaciji Zveze kulturnih 
društev sodelovale na prireditvi Pozdrav poletju. Dekleta so 
se predstavila z različnimi twirling in plesnimi koreografija-
mi in popestrila dogajanje na Glavnem trgu v Kranju.  Kljub 
trenutnim razmeram dekleta z upoštevanjem vseh priporočil 
pridno trenirajo in se pripravljajo na morebitne nastope ter 
tekmovanja. Sezono so začele z že tradicionalno 6. Poletno 
twirling šolo Mažoretnega in twirling kluba Kranj. Pet dni 
treningov in delavnic so preživela v Mladinskem letovišču 
in zdravilišču Debeli Rtič. Nove člane vpisujejo čez celo šol-
sko leto, začeli so septembra. Več informacij dobite na mtk.
kranj@gmail.com ali po telefonu: 040 261 428 (Ingrid).
Za letošnjo sezono si dekleta želijo čim več nemotenih tre-
ningov, nastopov in udeležb na tekmovanjih.

Raznolika in razgibana vadba
Že kar 21 let nastopi mažoretk in twirlerk Mažoretnega in twirling kluba Kranj 
razveseljujejo kranjske ulice, različne prireditve in dogodke po celi Sloveniji. 
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TANJA JAMNIK, MEPZ MUSICA VIVA

Če bi mi pred enim letom nekdo rekel, 
da bo v letu 2020 en mali virus vzrok 
za ustavitev svetovnega gospodarstva, 
ustavitev družbenega in socialnega 
življenja in skoraj popolno zamrtje 
kulture, bi rekla, da gre za še enega od 
premnogih scenarijev za akcijski triler, 
in mu seveda ne bi verjela. Ko pa se je 
v marcu začela epidemija tudi pri nas, 
smo praktično zamrznili v času. 
Kultura je bila in je še vedno ena od 
najbolj zapostavljenih področij v tem 
negotovem času. Tako je tudi naš zbor v 
marcu prekinil pevske vaje. Vaje pa pev-
cu pomenijo marsikaj – poleg glasbene-
ga poustvarjanja tudi druženje s prija-
telji in ravno to smo v tem času najbolj 
potrebovali – poleg glasbe, ki poboža 
dušo, tudi prijazen nasmeh, toplo bese-
do, bližino prijateljev. Vse to je z odpove-
djo vaj obstalo in zelo težko smo čakali, 
da so se razmere kolikor toliko stabili-
zirale, da smo se lahko ponovno srečali 
na vajah v živo.
V času karantene smo vsak v svojem 
domu prepevali Verdijevo Splavaj misel, 
se posneli in naš dirigent Jan Gorjanc 
je iz tega sestavil glasbeni kolaž. Mogo-
če ni bil ravno kakšen glasbeni prese-
žek, saj nobeden od nas profesionalno 
ne obvlada snemanja, pa tudi petja ne 
na takšen način, pa vendar nam je bilo 
v zadovoljstvo, da smo ponovno peli 

in naredili en svoj glasbeni izdelek. In 
kako simbolična je bila ta pesem – zbor 
sužnjev, upajočih na rešitev … tako kot 
mi vsi, ki smo čakali konec karantene, 
konec preteče nevarnosti koronavirusa. 
Jan nam je ves čas po elektronski pošti 
pošiljal nova notna gradiva, zvočne pos-
netke skladb in ogrevalnih vaj za naše 
glasilke, ki so preveč počivale in jih je 
bilo treba počasi aktivirati. 

OBJEMALI SMO SE S POGLEDI

Ko so se razmere nekoliko umirile, smo 
se v začetku junija ponovno srečali na 
pevskih vajah. Veseli smo bili, ko smo se 
po treh mesecih ponovno srečali, vendar 
smo se tokrat objemali le s pogledi. Raz-
dalja med pevci, stalno zračenje in raz-
kuževanje prostora, razkuževanje rok ter 
maske so nova realnost, vendar vse to je 
bolje kot biti narazen in ne prepevati. 

POTUJOČI KONCERT

Ko smo sredi junija ugotovili, da nam 
letnega koncerta letos na klasičen 
način ne bo uspelo izvesti, smo se odlo-
čili za alternativo. Naredili smo Potujoči 
koncert MePZ Musica viva Kranj-Prim-
skovo. Tako smo se v nedeljo, 5. julija, z 
avtobusom odpravili na Notranjsko. Na 
poti smo pobrali še vodičko in organi-
zatorico naših koncertov Alenko Veber. 
Najprej smo si ogledali Rakov Škocjan in 
skoraj povsem presahnjeno Cerkniško 
jezero, potem smo se odpravili v Babno 

Polje, kjer smo na dvorišču Rihtarjeve 
domačije, ki jo vodi Alenka Veber, prip-
ravili prvi koncert. Na odprtem prostoru 
se je zbralo kar precej domačinov, ki so 
z veseljem prisluhnili našim pesmim. 
In čeprav smo imeli namen tam zapeti 
le pet pesmi, se je po aplavzu dalo sluti-
ti, da so bili poslušalci po daljši kultur-
ni suši res željni pesmi, zato smo jim 
namenili kar nekaj dodatkov.
Naslednji nastop smo imeli v čudovitem 
parku pred gradom Snežnik. Najprej 
smo zapeli načrtovani program, z nekaj 
dodatki seveda, potem si je pol zbora 
ogledalo grad, druga polovica pa se je 
sprehodila po grajskem parku, uživala 
v naravi in v strokovnih razlagah naše 
vodičke. Potem sta se skupini zamenjali 
in na koncu je sledil še drugi del kon-
certa, ki so ga naključni obiskovalci gra-
du Snežnik ponovno pospremili z nav-
dušenim aplavzom. Tretji nastop smo 
imeli pa praktično na kopališču, saj 
smo se ustavili še ob Bloškem jezeru, ki 
je bilo tisto toplo, sončno nedeljo oble-
gano s kopalci in sprehajalci. Ker je bila 
jezerska obala polno zasedena, nam je 
bilo kar malo neprijetno, da bi se še mi 
pomešali med obiskovalce – razdalja 
in vse, kar sodi zraven … vendar smo 
na koncu našli precej prazen travnik, 
kjer smo se postavili in zapeli. Najprej 
nam je bilo malo neprijetno, da takole 
vdiramo v uživanje ljudi v nedeljskem 
popoldnevu, da jih ne bi motili, ko pa 

Veseli ponovnega snidenja prijateljev in petja
Mešani pevski zbor Musica Viva Primskovo v času covida-19

Potujoči koncert Me PZ Musica Viva Primskovo
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so se okrog nas zbrali navdušeni poslu-
šalci in nam z aplavzom dali vedeti, da 
smo dobrodošli, je negotovost minila 
in seveda smo na koncu ponovno peli 
dodatke. Tokrat celo po željah. Zadnji 
nastop je bil v Cerknici, kjer smo na trgu 
ob cerkvi zapeli še nekaj pesmi in takoj 
dobili poslušalce, in če se nam ne bi že 
pošteno mudilo domov, bi lahko prepe-
vali še pozno v noč, saj smo takoj spoz-
nali še dva pevca tamkajšnjega zbora, ki 
sta pritegnila našemu petju.
Na potujoči koncert in izlet smo pova-
bili tudi svoje bivše pevce in vsi, ki so 
se našemu vabilu odzvali, so bili veseli 
ponovnega druženja in petja.

KONCERT OB PRAZNIKU KRAJEVNE 
SKUPNOSTI

Ker smo imeli celo pomlad glasilke na 
prisilnem dopustu, je bilo poletje toliko 
bolj delavno. Vadili smo tudi v juliju in 
del avgusta, kar je bilo zelo dobrodošlo, 
saj smo bili lahko precej zunaj, lahko 
smo peli pri odprtih vratih in tudi virus 
takrat ni bil tako aktiven. 
V petek, 16. oktobra, ob 19.30 načrtujemo 
koncert v okviru praznika Krajevne sku-
pnosti Primskovo v tamkajšnji dvorani. 
Na koncertu bo sodelovala tudi znana 
pevka Marta Zore in še en domači zbor 
– DeProfundis pod vodstvom Branke 
Potočnik Krajnik. Upamo, da nam bo 
situacija z nesrečnim virusom naklo-
njena in nam bo koncert uspelo izvesti.
V soboto, 17. oktobra, smo ponovno 
povabljeni v Postojno, kjer bo koncert 
organiziral tamkajšnji Mešani pev-
ski zbor Postojna. Skupni koncert smo 
načrtovali že spomladi, vendar nam 
situacija ni bila naklonjena, zato sedaj 
upamo, da nam bo uspel skupen nas-
top, druženje pa bomo morali prestaviti 
na bolj prijazen čas.
Do konca leta imamo še kar nekaj načr-
tov. Kaj od načrtovanega nam bo uspelo 
uresničiti, tokrat ni odvisno le od nas in 
naših grl, ampak od vsesplošne zdrav-
stvene situacije. Vadimo, kot da bomo 
uresničili vse, in upamo na najboljše. 
Kjer je volja, je pot!
Za konec pa še vabilo – če vas veseli zbo-
rovsko petje, se nam pridružite! Posebej 
bomo veseli kakšnega moškega glasu. 
Vaje zbora so vsak ponedeljek ob 19.30 
v stranski dvorani KS Primskovo. Pri-
jazno vabljeni med nas, saj smo ravno 
zakorakali v malo jubilejno sezono, v 
kateri bo naš zbor praznoval 75 let nep-
rekinjenega petja, in imamo za to še 
veliko smelih načrtov!

MARTIN KLANČAR

Začelo se je še v predkoronskih časih …
Komorni zbor De profundis Kranj se od 
začetka lanskega študijskega leta ali – kot 
v kulturi rečemo – sezone lahko pohvali s 
prenovljeno člansko zasedbo, ki pa ni zbo-
ra le pomladila, ampak ga je na poseben 
način popeljala nazaj k njegovim koreni-
nam. Zboru se je pridružilo pet fantov, ki 
prihajajo s Primskovega – kraja, kjer je bil 
zbor ustanovljen in še danes deluje.
Zborovodkinja in dirigentka Branka Poto-
čnik Krajnik je v prenovljeni zborovski 
zasedbi videla potencial in takoj začela 
intenzivno delo za adventni koncert z 
naslovom Laetentur coeli et exultet terra. 
Koncertni spored smo oblikovali z izbra-
nimi moteti za čas adventa renesančne-
ga skladatelja Jacobusa Handla Gallusa 
in jih prepletli z Mariji posvečenimi anti-
fonami v uglasbitvah pretežno še živečih 
evropskih skladateljev, med katere sodi 
tudi mladi slovenski skladatelj Andrej 
Makor, ki je za to priložnost ustvaril novo 
glasbeno delo. Po dobrih treh mesecih vaj 
se je zbor v novi zasedbi prvič predstavil 
javnosti. Najprej v domači cerkvi Mari-
je vnebovzete na Primskovem, tri dni 
kasneje, 18. decembra, pa je nastopil še v 
uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani 
v okviru Sakralnega abonmaja, katere-
ga namen je odkrivanje lepote sakralne 
glasbe. Oba koncerta je tako domača kot 
tudi širša publika sprejela z velikim odob-
ravanjem, saj je zbor pokazal, da zna odli-
čno izvesti in interpretirati bisere vokalne 
glasbe, ki so nastajali v razdobju 500 let.
V začetku novega leta se je zbor posvetil 

slovenskim ljudskim pesmim in začel 
pripravljati nov projekt Odmevi srednjega 
veka za svoj tradicionalni zgodnjepoletni 
glasbeni večer v Pavšlarjevi hiši v starem 
mestnem jedru Kranja konec junija. Žal 
je bilo delo zbora na novem sporedu zara-
di razmer v državi prekinjeno. Uspel je le 
še nastop na vsakoletni reviji v začetku 
marca, kjer je zbor ponovno dokazal, da s 
pomlajeno zasedbo ohranja pričakovano 
najvišjo raven izvedb zborovskih skladb. 
Ko so se karantenski ukrepi sprostili, je 
zbor ponovno oživel, a le za nekaj vaj. 
Zelo posebna sezona je nepričakovano 
prinesla nove izkušnje in spoznanja, tudi 
pozitivna.
V letošnji sezoni se zbor lahko pohvali s 
tremi novimi pevkami, ki so dopolnile 
ženski del zasedbe, in z novimi unifor-
mami za moški del zbora. Vaje zdaj pote-
kajo drugače, kot si je kdorkoli izmed 
nas lahko predstavljal. Vsak pevec ima 
med vajo ves čas nadeto obrazno masko, 
med seboj ohranjamo varnostno razda-
ljo in se na splošno držimo vseh pripo-
ročil za preprečevanje možnosti širjenja 
virusa, ki bi lahko ponovno preprečil zbi-
ranje pevcev. Čeprav so ti pogoji za mar-
sikoga vse drugo kot ugodni, nas želja po 
ustvarjanju in muziciranju žene naprej, 
da se nad trenutnimi okoliščinami ne 
pritožujemo preveč. Sad našega dela bo 
viden kmalu – ob prazniku Krajevne 
skupnosti Primskovo, 16. oktobra, v veliki 
dvorani Doma krajanov na Primskovem, 
kjer bomo skupaj z drugimi izvajalci pri-
pravili lep glasbeni večer, srednjeveška 
glasba pa bo z zborom zazvenela v pozni 
jeseni.  

Nekaj novosti iz življenja zbora 
De profundis

Koncert Komornega zbora De profundis Kranj v uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani 
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DR. DRAGO PAPLER

Tudi po desetletju od izida je knjiga Vasi 
v objemu žitnih polj: Primskovo, Klanec 
in Gorenje aktualna in biser med domo-
znanskimi knjigami z vidika vsebine in 
oblikovanja. 
Svet Krajevne skupnosti (KS) Primsko-
vo si je v programu dela v mandatnem 
obdobju 2006–2010 zadal nalogo izdati 
zapis gospodarskega, kulturnega in zgo-
dovinskega dogajanja na Primskovem, 
Klancu in v Gorenjah v obliki zbornika.
Za konkretno izvedbo naloge je Svet KS 
Primskovo 20. decembra 2006 imenoval 
devetčlanski odbor za izdajo zbornika. 
Vanj so bili imenovani: Drago Štefe, Štefan 
Kadoič, Marija Simčič, Janko Zupan, Vla-
dimir Knific, Vinko Tušek, Nives Križnar, 
Franc Benedik in Andrej Žalar. Kot urednik 
sem bil povabljen k sodelovanju. Lektorica 
je bila prof. Nives Križnar, oblikovalec pa 
akademski slikar Marko Tušek.
Vsebinska zasnova zbornika je zasno-
vana tako, da je v dvanajstih poglavjih 
strokovno in ljubiteljsko podan prikaz 
življenja v krajevni skupnosti. Vsa pod-
ročja življenja in dogajanja zajemajo 
teme z vsebinami: Uvodnik, Primskovo, 
Gorenje in Klanec skozi čas, Iz cerkvene 
zgodovine, Medvojna pričevanja, Narav-
ne znamenitosti, Gospodarstvo in infra-
struktura, Šolstvo, Kulturno društveno 
življenje, Znane osebnosti, Na pomoč, 
Spomini, izročila, prigode, Primsko-
vo v dokumentarni kroniki, Sponzorji. 
Bogato opremljen monografsko-zborni-
ški pregled skozi čas od pradavnine do 
današnjih dni vsebuje 42 prispevkov, ki 
jih je napisalo 31 avtorjev: Franc Bene-
dik, Mihaela Blatnik, Marjan Černivec, 
Franc Drolc, dr. Damir Globočnik, Niko 
Grafenauer, Berta Golob, Metka Rogelj 
Herman, Martin Kadivec, mag. Štefan 
Kadoič, Miha Kern, Primož Kern, Vladi-
mir Knific, Marija Kos, mag. Nika Leben, 
Renata Pamič, mag. Drago Papler, 
Simon Papler, Anita Peteh, Brane Šmid, 
Bea Kranjc Poredoš, mag. Metod Rogelj, 
mag. Monika Rogelj, Marija Simčič, 
Metka Sosič, Matija Šorli, mag. Drago 
Štefe, Vinko Tušek, Janko Zupan, mag. 
Marjana Žibert in Andrej Žalar. 
V času izida sta dva avtorja žal že pre-
minula: Vladimir Knific in Primož Kern, 

tri mesece po izidu pa še Vinko Tušek in 
kasneje Marjan Černivec. 

ŠE NEKAJ ZANIMIVOSTI O KNJIGI

Največ prispevkov so prispevali: mag. 
Drago Papler (tri in eden v soavtorstvu), 
Janko Zupan (tri), Marjan Černivec (tri), 
dr. Damir Globočnik (dva), mag. Dra-
go Štefe (dva), Vinko Tušek (dva), Štefan 
Kadoič (en prispevek in en v soavtorstvu).
Najdaljši prispevek sta napisala: prof. 
Martin Kadivec o Janku N. Roglju: Ameri-
ški Slovenec, slovenski Američan (18 stra-
ni) in mag. Nika Leban o kulturno-zgo-
dovinskem orisu župnijske cerkve Marije 
Vnebovzete na Primskovem (18 strani).   
Najdaljši slikovni prispevek je pripravil 
Vinko Tušek z razstave starih razgled-
nic Primskovo nekoč (20 strani).
Najdaljše poglavje je o enajstih znanih 
osebnostih (76 strani). 
Najpomembnejšo listino je pri zbiranju 
gradiva za zbornik odkril Janko Zupan 
iz leta 1479, izdano v Rimu; našteti kar-
dinali podeljujejo kapeli blažene device 
Marije na Primskovem sto dni odpu-
stkov na določene dni v letu. Original-
ni pergament hrani Nadškofijski arhiv 
Ljubljana, kopijo pa Janko Zupan.
Zadnji je prispevek v lekturo Nives Križ-
nar oddal Andrej Žalar.
Zadnjo sliko za knjigo je posnel Marko 
Tušek 19. septembra 2010: naraslo reko 
Kokro po tridnevnem deževju 19. sep-
tembra 2010, avtor članka zanimivih 
prigod in spominov Marjan Černivec pa 
se je ravno tisti čas znašel nepričakova-
no na mostu med Primskovim in Rupo.

Maratonske korekture sva glavni in 
odgovorni urednik Drago Papler in obli-
kovalec Marko Tušek opravila 19. sep-
tembra 2010. Oblikovana knjiga za tisk 
je bila zaključena v torek, 21. septembra 
2010. Izid je bil načrtovan in uresničen 
na datum z magično številko 10. 10. 10. 
Zbornik obsega 432 strani v trdi vezavi 
z več kot 500 barvnimi in črno-belimi 
reprodukcijami, fotografijami in ilus-
tracijami, več kot petdesetimi grafični-
mi ponazoritvami v obliki zemljevidov, 
načrtov, preglednic in grafikonov. Zbor-
nik v nakladi 1500 izvodov, ki je bil tis-
kan v Tiskarni Littera picta, je bil pred-
stavljen na osrednji akademiji v okviru 
praznovanja krajevnega praznika KS 
Primskovo 15. oktobra 2010. Po desetih 
letih ugotavljamo, da je dokumentarna 
zgodovinska pripoved Primskovega sko-
zi čas od pradavnine do danes še vedno 
aktualna in zanimiva za branje in osta-
ja kronika časa. Po desetletju je tiskana 
knjiga leta 2020 dobila tudi elektronsko 
sestro.
Oblikovalec akademski slikar Marko 
Tušek je namreč nadgradil knjigo Vasi 
v objemu žitnih polj: Primskovo, Kla-
nec in Gorenje z digitalnim medijem. 
Digitalna literatura je postala še pose-
bej aktualna v času epidemije covida-19, 
ko so jo začeli uporabljati vse pogosteje. 
S tem je po desetletju od tiskane izdaje 
knjiga dobila novo razsežnost in širo-
ko javno dostopnost s sodobnim kva-
litetnim medijem. Dostop do elektron-
ske knjige je na povezavi: http://online.
anyflip.com/wyryi/boeu/. 

Primskovo skozi čas od pradavnine do danes
Vasi v objemu žitnih polj: Primskovo, Klanec in Gorenje v digitalni obliki
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ANTON VESELIČ, PREDSEDNIK ŠK PRIMSKOVO KRANJ

Letos je Šahovski klub Primskovo Kranj svojo dejavnost pre-
selil v Medgeneracijski center Kranj (Cesta talcev 7), kjer smo 
bili prijazno sprejeti, prostori za delovanje pa so nam na voljo 
brezplačno. Šahovski ritem našega delovanja je ostal nespre-
menjen, šah igramo vsako sredo od 16. do 19. ure, mesečni 
šahovski turnirji pa so na sporedu vsak tretji četrtek v mese-
cu, razen počitniških oziroma dopustniških mesecev julija in 
avgusta. 
Po tem, ko smo na začetku letošnjega leta imeli že dva dobro 
obiskana šahovska turnirja, je tik pred tretjim turnirjem v 
marcu izbruhnila pandemija novega koronavirusa in naše 
običajno vsakodnevno življenje se je za nekaj časa ustavilo. 
Za nekaj časa se je ustavilo tudi naše šahovsko življenje, ki 
pa se je v okrnjenem delovanju ob upoštevanju vseh pre-
ventivnih zaščitnih ukrepov pred morebitnimi okužbami z 
novim koronavirusom postopoma vrnilo v juniju. Julija smo 
sodelovali v počitniškem programu za otroke, v katerem smo 
mladim osnovnošolcem predstavili osnove šaha z željo, da 
jih navdušimo za to kraljevsko igro. Šahovskih turnirjev iz 
preventivnih ukrepov od marca naprej nismo igrali, vse do 
septembra, ko smo lahko odigrali šele tretji letošnji turnir.
Na letošnjih turnirjih je doslej sodelovalo trideset igralcev. 
Da je šah prava igra tako za mlade kot za starejše, kaže tudi 
udeležba na turnirjih, ki je bila starostno zelo raznolika, saj je 
bil najmlajši udeleženec na turnirju star deset let, najstarejši 
igralec pa je imel 87 let.
Točkovni seštevek trenutno vodilnih tekmovalcev v letoš-
njem tekmovanju je še dokaj izenačen, zato bodo za skupno 
zmago in najboljša mesta šahovske partije v nadaljevanju na 
naslednjih turnirjih še kako zanimive.

PO TREH LETOŠNJIH TURNIRJIH JE TRENUTNI VRSTNI 
RED NASLEDNJI:

  Priimek Ime Točke Turnirji
1. Zupan Gorazd 256,4 3
2. Zorko Dušan 200,0 2
3. Jeraj Zlatko 171,4 2
4. Ristov Tase 171,1 3
5. Mitrovič Vojko 156,2 2
6. Medved Alfonz 150,0 2
7. Veselič Anton 145,0 3
8. Rabič Drago 143,8 2
9. Engelman Tomaž 141,2 2
10. Todorović Saša 110,3 2
11. Sadovski Nemanja 100,0 1
12. Torkar Franc 98,4 2
13. Naglič Franc 96,4 1
14. Hribar Grega 95,3 1
15. Rozman Mitja 92,7 1
16. Piskar Rihard 87,4 2
17. Logar Metod 74,5 1
18. Čebular Dušan 63,6 1
19. Vlasov Yehor 57,7 2
20. Homan Alojz 56,4 1
21. Stojčić Cveto 49,4 2
22. Smirnov Maksim 49,1 1
23. Muri Emil 45,5 1
24. Dejanovič Milan 43,5 1
25. Rogelj Tomaž 41,8 1
26. Miklavčič Marko 30,9 1
27. Zorko Lana 27,3 1
28. Pavlov Janko 24,7 1
29. Lončar Srečko 20,0 1
30. Šter Ivan 20,0 1

Do konca letošnje okrnjene serije šahovskih turnirjev, ki se 
bodo upoštevali za skupno razvrstitev, so preostali še trije 
turnirji, in sicer 15. oktobra, 19. novembra in 3. decembra. 
Razglasitev skupnega končnega vrstnega reda v celoletni raz-
vrstitvi za letošnje leto bo po končanem novoletnem turnirju 
17. decembra, ko bomo najboljšim trem šahistom na Prim-
skovem za leto 2020 podelili tudi priznanja.

Vabljeni, da se nam pridružite pri igranju šaha ob sredah ter 
na preostalih naših šahovskih turnirjih.

Šahovsko dogajanje na Primskovem
Na letošnjih turnirjih je doslej sodelovalo trideset igralcev. Da je šah prava igra tako 
za mlade kot za starejše, kaže tudi udeležba na turnirjih. Ta je bila starostno zelo 
raznolika, saj je bil najmlajši udeleženec na turnirju star deset let, najstarejši igralec 
pa je imel 87 let.

Utrinki s prvega letošnjega šahovskega turnirja v januarju
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Matija: Živjo, upam, da ste vsi v redu. Škoda, da ni več šole, 
ker ne morem iti k sošolcem. Upam, da bo šola čim prej, ker 
mi je dolgčas. Jaz sem v redu in upam, da bom še dolgo časa 
v redu.
Natalija: Dober dan! Zelo mi je že dolgčas. Vsak dan je isti in 
isti, nikoli pa se ne spremeni. Zato počasi pogrešam že dolge 
ure posedanja v šoli, najbolj pa vas in svoje sošolce in sošolke. 
Neli K.: Dragi sošolci, sošolke in učiteljica. Trenutna situacija 
je takšna, kakršna je, tako da sama delam dopoldan za šolo, 
popoldan pa ustvarjam, rišem, se igram in grem s staršema 
na sprehod. Upam, da ste vsi zdravi in polni energije. Komaj 
čakam, da se zopet vidimo. Vsem skupaj en lep pozdrav!

Aleks: Živjo, upam, da ste vsi zdravi. Zelo vas pogrešam. Jaz 
in moja družina smo v redu, upam, da so tudi vaše. Upam, da 
covid-19 hitro mine in se bomo lahko videli.
Taj: Danes je kulturni dan in vsem želim, da smo zdravi. Lepo 
bi bilo, da pride še lepo vreme. Učiteljica, vam pa želim, da se 
imate danes zelo dobro. Tudi vsem ostalim sošolcem želim, 
da se imate dobro (Maks, pozdravi se, če si “bolan”). 
Liam: Dragi sošolci in učiteljica. Upam, da se imate radi in se 
imate lepo.
Tom: Upam, da se imate fino! Najbrž zelo pogrešate svoje pri-
jatelje in svoje stare starše. Ker jaz sem v enakem položaju. 
Delajte za šolo!

»Živjo. Upam, da ste vsi v redu.«
Nekaj misli petošolcev OŠ Simona Jenka Kranj, Podružnične šole Primskovo, ki so jih 
spomladi, v času šolanja na daljavo zaradi epidemije novega koronavirusa, napisali 
sošolcem in učiteljici.  

Spomin na poletne dni
... v slikah učencev OŠ Simona Jenka Kranj, Podružnične šole Primskovo

Delfin / Narisala: Eva JermanMorje / Narisala: Jasna Kern
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Pes / Narisala: Anita Bežek



Knjiga avtorice 
Ivane Markun je 
del zbirke ljudskih 
pripovedi iz vse  
Slovenije. V njej 
je zbranih 207 
kratkih folklornih 
pripovedi iz 
Kranja  z okolico 
ter iz vasi na 
Sorškem polju. 
Nekatere zgobe 
so zapisane v 
pogovornem 
jeziku Sorškega 
polja vse pa 
govorijo o tem, 
kako so na tem  
območju živeli 
nekdaj.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

16Redna cena knjige je 20 EUR, če jo kupite 
ali naročite  na Gorenjskem glasu je cena le

EUR

Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 13 EUR. 
Če priročnik kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

                      + p oštnina

11 
EUR

V peti, dopolnjeni 

izdaji praktičnega 

priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  

10    
EUR

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

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
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ra
uß

   
  V

rt
ni

 p
tič

i v
 n

ar
av

ni
 v

eli
ko

sti

Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

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

                        + poštnina

16 256 strani, mere: 21 x  21 cm, trda vezava      

EUR

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete 
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha, 
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.  


