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ANDREJA STARE,  
SVETNICA KS PRIMSKOVO  
ZADOLŽENA ZA KULTURO

V soboto, 17. oktobra 2015, smo se zbudi-
li v čudovit, sončen jesenski dan. Prava 
sreča, smo si rekli, saj je prej cel teden 
lilo kot iz škafa. Začetek dober – konec 
dober, smo si rekli organizatorji 1. poho-
da Po poteh žitnih polj v sklopu prazni-
ka Krajevne skupnosti Primskovo, ki 
smo se nanj pripravljali dolgo, in točno 
to se je tudi zgodilo.
Ves trud je bil poplačan, ko smo vide-
li, koliko ljudi prihaja na start. Kar 170 
ljudi je hodilo, kuhalo, plesalo, igralo, 

peklo kostanj in skrbelo, da je vse pote-
kalo tako, kot mora.
Pohodniki so po dobri uri in pol žareli, 
ko so se na cilju brezplačno okrepčali 
s klobaso, pivom, kostanjem in čajem, 
izžrebali smo tudi srečnico, ki je domov 
odnesla gajbico jabolk.
Srečni smo, da so se vabilu k sodelova-
nju nesebično odzvali člani Pihalnega 
orkestra Mestne občine Kranj in ple-
salke Mažoretnega in Twirling kluba 
Kranj, ki so navdušili s svojo vrhun-
skostjo in srčno razigranostjo.  Presene-
ča dejstvo, da so se pohoda v veliki meri 

udeležili ljudje s cele Gorenjske, pa tudi 
domačini so se izkazali z obiskom.
V štirih urah smo poskrbeli za zdravje, 
prijetno druženje in kramljanje, kulina-
riko in kulturo.
Hvala vsem, ki so sodelovali pri orga-
nizaciji pohoda. Janko Zupan, Franci 
Čeh, predstavniki sveta Krajevne sku-
pnosti Primskovo s predsednikom Igna-
cem Vidmarjem, Anita Peteh, AFZ Ozara 
Kranj-Primskovo, PGD Kranj-Primsko-
vo, možje in žene organizatorjev, Tomaž 
Gruden ...,  skupaj smo bili odlični.
Pohod je uspel, se vidimo prihodnje leto!

Prvi pohod  
Po poteh žitnih 
polj uspel
Kar 170 ljudi je hodilo, 
kuhalo, plesalo, igralo, 
peklo kostanj in skrbelo, 
da je vse potekalo tako,  
kot mora.

Jutranje zbiranje prijav na pohod

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 
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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. Motiv na naslovnici: Pavel Rakovec

SUZANA P. KOVAČIČ

Krajevna skupnost Primskovo ima svoj praznik meseca okto-
bra in tudi letos so se organizatorji potrudili s pripravo šte-
vilnih dogodkov, ki so potekali kar dober teden dni. Potekal 
je prvi slikarski extempore z odprtjem razstave, v organizaciji 
Krajevnega odbora RK Primskovo je potekala akcija zbiranja 
zapakirane hrane, oblačil, higienskih pripomočkov in prikaz 
uporabe defibrilatorja pri srčnem zastoju. Koronarno druš-
tvo Gorenjske je organiziralo predavanje Oživljanje s pomo-
čjo avtomatskega defibrilatorja. Potekal je šahovski turnir, 
odlično je bil obiskan 1. pohod Po poteh žitnih polj. Društvo 
bolnikov z osteoporozo Kranj je povabilo na UZ-meritve kost-
ne gostote na petnici pa na predavanje Iz čustvene stiske do 
notranjega miru ... Osrednja slovesnost 'Vsak po svoje nam 
poje' je bila v Domu krajanov.

Lepo pripravljen in obiskan krajevni praznik

Na osrednji slovesnosti so nastopili tudi učenci podružnične šole.
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SUZANA P. KOVAČIČ

Predsednik Sveta Krajevne skupno-
sti (KS) Primskovo Ignac Vidmar je naj-
prej pohvalil lepo izvedene dogodke ob 
krajev nem prazniku in se zahvalil vsem 
društvom, ki so pomagala pri njihovi 
izvedbi, prav tako se je zahvalil vsem 
krajankam in krajanom, ki so prepozna-
li trud organizatorjev in so ga nagradili z 
obiskom dogodkov. »Še enkrat se je izka-
zalo, da si tudi dvorana Doma krajanov, 
v kateri smo gostili večino dogodkov, 
zasluži pozornost ne samo našega kraja, 
ampak širše – celega Kranja. Dvorana je 
akustična, primerna tako za gledališko 
dejavnost kot koncertno. Leta 2016 se 
bomo še posebej potrudili, da bomo dvo-
rano energetsko sanirali, posvetlili, kar 
bo sicer velik zalogaj za krajevno skup-
nost, ampak želja in volja po tem je zelo 
močna,« je poudaril Vidmar.

MEJNIKE ZAHTEVAJTE NAZAJ
V krajevni skupnosti je na določenih 
območjih še aktualna odmera komu-
nalnega prispevka iz naslova gradnje 
kanalizacijskega omrežja v projektu 
Gorki. »Formula za izračun komunal-
nega prispevka je bila znana in objav-
ljena že prej, tako da so si krajani vsaj 
približno lahko izračunali, koliko bodo 
morali plačati oz. sofinancirati. Z za
ključkom projekta Gorki je komunal-
no opremljen tudi Kokrški log, na tem 
območju se je do določene mere uredilo 

tudi cestišče. Pozivam pa krajane, naj 
zdaj reagirajo  na mejnike, vče jim jih 
izvajalci del niso postavili nazaj. Zahte-
vajo naj jih nazaj, ampak zdaj je čas za 
to, ne kasneje,« je opozoril predsednik 
Sveta KS in dodal, naj krajanke in kra-
jani na Svet KS po navadni pošti ali po 
e-pošti pošiljajo pobude, predloge, kriti-
ke ..., le tako bodo vedeli tudi za proble-
me na terenu. »Že dolgo se borimo za 
pločnik in prehode za pešce na Šucevi 
cesti. Veliko je tudi predlogov domači-
nov, kje vse bi morali ulice spremeniti v 
enosmerne, kje vse postaviti talne cest-
ne hitrostne ovire. Veliko razmišljamo 
v Svetu KS o cestni ureditvi, apelirali 
bomo na medobčinsko redarsko služ
bo, naj poostri nadzor na večkrat izpo-
stavljenih odsekih, da bomo ugotovili 
dejansko stanje. V cestnem prometu pa 
ni pomemben samo nadzor, v prvi vrsti 
je pomembna kultura vseh udeležencev 
v cestnem prometu in pravočasna vzgo-
ja mladih. Veseli smo predloga Sveta 
staršev OŠ Simona Jenka in pripravlje-
nosti lastnika cone IBI, da se bo ograja 
na Jelenčevi cesti ustrezno pomaknila 
na zasebno zemljišče, zato da bomo pri-
dobili prepotreben pločnik zaradi večje 
varnosti otrok na šolski poti. Svet star-

šev ima še nekaj drugih predlogov, tudi 
po izboljšani varnosti pešcev v semafo-
riziranih prometnih križiščih pri Jaku 
in pri poslovnoobrtnem centru. Križi-
šči sta zahtevni za vključevanje peščev, 
a tukaj bomo še največ naredili starši, 
učitelji, vzgojitelji sami s tem, da bomo 
otroke pravilno poučili o cestnopromet-
nih predpisih. Že pa smo udejanjili pre-
dlog iz preteklosti, to je razširitev pri-
ključka ceste na most čez Kokro (preden 
se zavije na Ovčana),« je povzel Vidmar. 

DOBRO SODELUJEMO Z DRUŠTVI 
V Krajevni skupnosti Primskovo odlično 
delujejo številna društva in kot je pove-
dal predsednik Sveta KS, se sodelovanje iz 
leta v leto le še izboljšuje: »Društvom se 
zahvaljujem za podporo, pomoč, Svet KS 
pa se bo še naprej trudil, da bodo imeli 
čim boljše pogoje za svoje delovanje. Tudi 
v svojem imenu seveda poleg organiza-
torjev, Kranjskih furmanov, vabim vse 
na božičnonovoletno koledovanje 26. 
decembra.« Predsednik Sveta KS Prim-
skovo Ignac Vidmar vošči vsem krajan-
kam in krajanom mirne in zadovoljne 
prihajajoče praznike, v letu 2016 pa si želi 
čim več medsebojnega sodelovanja in 
skupnega ustvarjanja.

Še več sodelovanja in skupnega ustvarjanja
»Še enkrat se je izkazalo, da si tudi dvorana Doma krajanov, v kateri smo gostili 
večino dogodkov ob krajevnem prazniku, zasluži pozornost ne samo našega kraja, 
ampak širše – celega Kranja,« je med drugim povedal predsednik Sveta Krajevne 
skupnosti Primskovo Ignac Vidmar. 

Ignac Vidmar

»Z zaključkom projekta Gorki 
je komunalno opremljen tudi 
Kokrški log, na tem območju 
se je do določene mere uredilo 
tudi cestišče. Pozivam pa 
krajane, naj zdaj reagirajo na 
mejnike, če jim jih izvajalci del 
niso postavili nazaj. Zahtevajo 
naj jih nazaj, ampak zdaj je čas 
za to, ne kasneje,« je opozoril 
predsednik Sveta KS.
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RAJKO BOGATAJ

Šestnajst ljubiteljskih slikarjev z vse 
Gorenjske je na vabilo Krajevne skupno-
sti Primskovo – kultura risalo na prvem 
slikarskem extemporu na Primskovem. 
Slikarji so se zbrali v ponedeljek, 12. okto-
bra, zjutraj v Domu krajanov, kjer so 
dobili slikarska platna in malico, potem 
pa so odšli iskat motive za svoje ustvar-
janje. Ker pa je bilo tega dne prehladno za 
slikanje v naravnem okolju, si je večina 
naredila skice in fotografske posnetke 
objektov in vedut za kasnejše slike. Nekaj 
najvztrajnejših je še vztrajalo v čudoviti 
soteski Kokre, nazadnje pa so se vsi znašli 
v prostorih Doma krajanov, kjer je nasta-
lo osemnajst del v olju, akrilu in akvarelu, 
ki so bila potem razstavljena v veliki dvo-
rani prizidka, ves teden v času prireditev 
ob krajevnem prazniku.

Odprtje razstave ob 18. uri istega dne so 
s svojim nastopom popestrili folkloristi 
mladinske sekcije AFS Ozara, navzoče 
je pozdravil predsednik Sveta Krajevne 
skupnosti Primskovo Ignac Vidmar, raz-
stavo je ocenil akademski slikar Zmago 
Puhar, slikarje pa je predstavil slikar 
krajan Rajko Bogataj. Večina slikarjev 
se je odločila, da svojo sliko podari Kra-
jevni skupnosti Primskovo v dobrodelne 
namene.
Slikarji udeleženci ex tempora so bili Maja 
Cerar, Boleslav Čeru, Dragica Kurillo, Alojz 
in Slavica Štirn in Izidor Vrhovnik, vsi 
iz Kranja; Francka Globočnik iz Tržiča, 

Anton Kavčič iz Kamne Gorice, Anamarija 
Kostevc iz Žabnice, Anka Marzidovšek iz 
Radovljice, Franc Rant iz Železnikov, Vida 
Soklič iz Begunj, Metka Zajec iz Ljubljane 
in Ivan Žibert z Visokega.
Celotno likovno prireditev smo zaklju-
čili zvečer ob kozarčku in prigrizku, ki 
so ga pripravile prizadevne krajanke in 
soorganizatorke tudi preostalih priredi-
tev ob krajevnem prazniku.
Svet Krajevne skupnosti Primskovo pa se 
zahvaljuje podjetju Hobby&Art iz Kranja 
za donacijo slikarskih platen za izvedbo 
prvega slikarskega extempora v Krajevni 
skupnosti Primskovo.

Gorenjski slikarji za krajevni praznik  
na Primskovem
Na prvem slikarskem extemporu na Primskovem je nastalo osemnajst del v olju, 
akrilu in akvarelu, ki so bila razstavljena v veliki dvorani prizidka Doma krajanov. 
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telefon: 041 216 580, 0590 60124
studio.malisa@gmail.com
www.malisa.si

0, 0590 601240, 0590 60124

Masažni studio Malisa    |   Jelenčeva 1, Kranj   |   Darja Pirec   |   041 216 580, 0590 60124  |  studio.malisa@gmail.com    |   www.malisa.si

V masažnem studiu Malisa vam nudimo vrsto storitev,  
prepoznavni smo predvsem po učinkovitih  terapevtskih masažah. 
Po končani terapiji boste salon zapustili lahkotnejši in bolj gibljivi.

Prednosti družinskega salona:
g možnost dveh masaž istočasno g nakup darilnih bonov
g  termini po dogovoru od jutra do večera 
g infrardeča savna s protibolečinskim grelcem
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LJUBO KOVAČIČ

Kranjski Furmani v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Primskovo 
v soboto, 26. decembra, ob 17 uri organizirajo božično-novoletno 
koledovanje, na katerega vabijo krajane vseh starosti. Ta ljudski obi-
čaj bi radi predstavili tudi otrokom in jih s tem spodbudili k ohranja-
nju ljudske dediščine. Vsi udeleženci si priskrbite bakle. Koledniki 
vas bodo pričakali pred vhodom v dvorano, nato popeljali po ulicah 
našega kraja do Kokre in nazaj. Pohod bo trajal približno pol ure, 
nato bo sledilo druženje v prostorih krajevne skupnosti.

Božično-novoletno koledovanje

ŽAN PELKO,  
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRANJ PRIMSKOVO

V mesecu požarne varnosti v oktobru smo bili tudi gasil-
ci s Primskovega aktivni. Skozi celotni mesec smo gostili 
otroke iz okoliških vrtcev in šol, ki smo jim prikazali naše 
delo in opremo. V veliko zadovoljstvo nam je, da se vedno 
več otrok udeležuje tudi naših vaj in tekmovanj, pred-
vsem pa zabavnih gasilskih srečanj v gasilskem domu. 
V decembru smo vas že, ali vas še bomo obiskali, vam 
zaželeli srečne in vesele praznike ter vas obdarili z novim 
koledarjem. V mesecu petard in raket bodite previdni pri 
njihovi uporabi, saj pri nepravilni uporabi lahko pride do 
resnih trajnih poškodb.
Gasilci Primskovega vam želimo srečno in zdravo leto 
2016. Z gasilskim pozdravom NA POMOČ.

Z gasilskim  
pozdravom Na pomoč
Pred časom smo se gasilci še posebej 
razveselili obiskov otrok iz vrtcev in šol. 

KO BORCEV ZA VREDNOTE NOV PRIMSKOVO

Član Krajevne organizacije borcev za vre-
dnote NOV Primskovo Stane Kalan je 12. 
oktobra letos dopolnil 90 let. Oglasili smo 
se pri njem, kjer nas je čil, zdrav in dobre 
volje sprejel na klepet. Skozi okno smo 
opazovali visoki mlaj z znakom 90, ki so 
mu ga postavili sokrajani. Sam pa se kljub 
težkemu življenju, ki ga je prehodil med in 

po drugi svetovni vojni, dobro počuti v krogu svojih, sina, sna-
he in vnukov. Zaželeli smo mu zdravja še naprej. Vsem članom 
ZB, njihovim prijateljem in vsem krajanom želimo v letu 2016 
zdravja, uspehov in sreče v družinskem krogu in v domovini.

Jubilej Staneta Kalana
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JANEZ KERN,  
PREDSEDNIK KO RK PRIMSKOVO

Vseh darovalcev v tem letu pa je bilo še 
več, in sicer v svojih delovnih okoljih 
in sosednjih krajevnih skupnostih. Kar 
nekaj naših krajanov daruje kri ali krv-
no plazmo tudi na klic Zavoda za tran-
sfuzijsko medicino v Ljubljani, prav tako 
so posebej povabljeni tudi tisti, ki imajo 
zelo redek tip svoje krvi in je v zdravstvu 
zelo iskana. Upoštevajoč vse te momente 
je torej darovalcev še več. Vsem prosto-
voljnim darovalcem velja iskrena hva-
la in zahvala za visoko človekoljubno 
zavest podariti del sebe, da bi se ohra-
nilo zdrav je ali celo življenje sočloveka. 
Krajevna organizacija Rdečega križa se 
trudi, da bi krvodajalske akcije speljali 
tako, da bi bile čim bolj prilagojene daro-
valcem časovno in lokacijsko. Izkušnje 
kažejo, da smo v tem smislu na pravi 
poti in bomo v tem stilu tudi nadaljevali. 
V letošnjem letu je štiriindvajset naših 
krajanov prejelo posebna priznanja Rde-
čega križa Slovenije  za večkrat darovano 
kri. Vsem prejemnikom priznanj Krajev-
ni odbor Rdečega križa čestita in vabi k 
sodelovanju tudi v prihodnje.
Priznanja so prejeli: za 70-krat darova-
no kri Gorazd Hace, za 35-krat darova-
no kri Stanislav Tičar, za 30-krat daro-
vano kri Slavica Marjančič in Alenka 
Bogataj, za 25-krat darovano kri Gre-
gor Batistič, Armin Kern, Elvil Kruezi, 

Matej Majnik, Jurij Podpečan, Ignac                                                    
Sušnik, David Šenk, Stojče Trajanov, za 
20-krat darovano kri Matija Lokar, Ida 
Mlakar, Damjan Rikanovič, za 15-krat 
darovano kri Tomaž Novak, Jaka Sajo-
vic, za 10-krat darovano kri Rasim Zej-
nilovič, za 5-krat darovano kri Franc 
Čeh, Jordan Glavina, Alojz Marn, Mojca 
Mohorič, Mojca Murko, Vlasta Sušnik.
Visoko priznanje Rdečega križa Slovenije 
za večletno požrtvovalno delo v Krajevni 
organizaciji Rdečega križa Primskovo so 
prejeli Anica Požeg - srebrni znak, Janez 
Kern - srebrni znak, Milka Šubic - brona-
sti znak in Andreja Tičar - bronasti znak.
Vsem dobitnikom visokih priznanj 
iskrene čestitke!

Spoštovani krajani! Končuje se leto in 
bližajo se nam prazniki, to je čas rado-
sti, sprostitve in novih načrtovanj. Ozri-
mo se drug k drugemu in si z nasme-
hom voščimo najlepše. Bodimo pozorni 
do bolnih in osamljenih, zaželimo jim 
praznične radosti, da se bodo poveseli-
li skupaj z nami. Predstavniki RK bomo 
tudi letos obiskali ostarele in bolne, jim 
izrekli praznično čestitko in jih prilož-
nostno obdarili. Ta srečanja so nemalo-
krat čustvena in ganljiva!
Spoštovani krajani Primskovega! Kra-
jevni odbor Rdečega križa vam želi lepo 
božično in novoletno praznovanje, pred-
vsem pa obilo sreče, zdravja in zadovolj-
stva v prihajajočem letu 2016.

Krvodajalcem gre zahvala
Na Primskovem smo krvodajalsko akcijo organizirali v mesecu juniju. 
Udeležilo se je je 170 krajanov, kar je zavidljiva in pohvalna številka.

Priznanja krvodajalcem in prostovoljcem so letos podelili v Šenčurju. / Foto: Tina Dokl

Na prireditvi ob podelitvi priznanj je nastopila tudi tamburaška skupina, ki deluje pri Folklornem društvu Kranj. / Foto: Tina Dokl
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ŽUPNIK FRANC GODEC  
IN ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA 
JUBILEJNEGA ZBORNIKA ŽUPNIJE KRANJ 
PRIMSKOVO

Dolgo časa so čakali vaščani Primskove-
ga, Gorenj in Klanca na svojo faro. Kore-
nine ima naša župnija v bogati verski 
preteklosti starodavne preddvorske in 
nazadnje kranjske župnije. Ko se s pono-
som in hvaležnostjo oziramo v preteklost 
na tako bogato versko tradicijo obeh pra-
župnij, z optimizmom gledamo v njeno 
prihodnost, v želji, da bi se korenine vere 
v njej še bolj razrasle. Vedno so verniki 
imeli veliko željo, da bi lahko vsak dan 
obiskovali sveto mašo v svoji cerkvi in 
imeli vedno na voljo svojega župnika. In 
prišel je ta dan! Čeprav šele leta 1965.
Sedmega junija je bila velika slovesnost 
razglasitve župnije Kranj Primskovo. Prvi 
župnik je postal g. dr. France Rozman 
(kasneje profesor Sv. pisma na Teološki 
fakulteti), ki je vse pripravil za ustanovi-
tev nove fare. Sedaj sta v večnosti že oba 
dušna pastirja, ki sta orala ledino v novi 
župniji; njen ustanovitelj g. dr. France 
Rozman in g. prelat Božidar Slapšak, ki je 
že v letu ustanovitve 1965 prevzel dušno 
pastirsko poslanstvo v njej za triindvajset 
let, do leta 1988. Obema dolgujemo hvale-
žen spomin in veliko zahvalo. Zato smo 
letos preživeli posebno leto in poskrbeli 
smo, da je zlato zasijalo. Delo smo zače-

li že meseca januarja, ko smo se odločili 
za izdajo knjige ob zlatem jubileju. Takoj 
smo se lotili dela. Poleg uredniškega 
odbora se je v delo vključilo zelo veliko 
faranov, ki so prispevali slikovni materi-
al in svoje spomine na preživele dogodke 
v novi župniji.
V knjigi bomo podrobno predstavili: zgo-
dovino našega kraja pod okriljem drugih 
župnij z dušnimi pastirji do ustanovitve 
župnije; popoln opis sakralnega objekta z 
vsemi obnovitvenimi deli in novimi zvo-
novi; ustanovitev župnije s predstavitvijo 
vseh župnikov; opisi sakralnih znamenj 
v vasi; predstavitev duhovnih poklicev, ki 
so dozoreli v času župnije; duhovno živ-
ljenje skozi 50. let (krsti, poroke, pogrebi, 
birme, oratoriji, misijoni, romanja …); 
delovanje faranov za dobrobit župnije; 
pastoralno delovanje župnije zajema 
zanimive članke o Župnijskem pastoral-
nem svetu, o pevcih, ministrantih, zvo-
narjih, molitvenih skupinah, katehezi, 
Karitasu …
Podrobno je bila predelana župnijska 
kronika skozi 50 let in izpisani najbolj 
zanimivi dogodki. Zapisana in prikazana 
bo cerkvena statistika. Celotna vsebina 
bo podkrepljena z zgovornimi fotografi-
jami življenja župnije.
Naša župnija je starodavna božja pot pri 
Mariji Vnebovzeti. V zadnjih desetletjih je 
ponovno zaživela v romarskem vzduš ju 

ob praznovanju velikega šmarna. Posta-
la je prepoznavna v širšem slovenskem 
prostoru.
Ponosni smo, da v naši cerkvi še vedno 
domuje starodavni znameniti kip Marije 
z Jezusom. Ohranil se je iz prvotne got-
ske cerkve na Primskovem iz 15. stoletja. 
Torej je danes star več kot 570 let, mogoče 
še starejši.
Sedaj stoji v niši pod zvonikom. Letos 
je dobil zaščitno kovano ograjo in osve-
tlitev. V vsakem času dneva si ga lahko 
ogledate, ker stoji tik za vhodnimi vrati 
pred zaklenjenimi cerkvenimi prostori. 
Med pomembnimi dogodki prazničnega 
leta naj omenimo še odkritje spominske 
plošče na zunanji steni zvonika. Posve-
čena je ustanovitelju župnije dr. Jožefu 
Pogačniku in obema dosedanjima umr-
lima župnikoma.
Upamo, da bo knjiga izšla do božičnih 
praznikov ali vsaj do novega leta. Naj naj-
de prostor v vsakem domu ljudi v našem 
kraju, ki čutijo z njim povezanost, spoštu-
jejo njegove korenine in bogato kulturno 
in versko dediščino naših prednikov. Naj 
spremlja vaše prihodnje rodove. Zato ste 
vsi ljudje dobre volje povabljeni na slove-
snost ob izidu. Ob tej priložnosti bo knjiga 
že na voljo. To je lahko tudi lepo božično 
darilo za vaše sorodnike in prijatelje.
Vsem krajanom želimo lepo božično praz-
novanje in zdravja ter miru v novem letu.

Zlato leto župnije Marije Vnebovzete
Letos smo preživeli posebno leto, poskrbeli smo, da je zlato zasijalo. Delo smo  
začeli že meseca januarja, ko smo se odločili za izdajo knjige ob zlatem jubileju. 

Med pomembnimi dogodki prazničnega leta je bilo odkritje spominske plošče na 
zunanji steni zvonika. Posvečena je ustanovitelju župnije dr. Jožefu Pogačniku in obema 
dosedanjima umrlima župnikoma.

Ponosni smo, da v naši cerkvi še vedno 
domuje starodavni znameniti kip Marije  
z Jezusom.
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SUZANA P. KOVAČIČ

Pavel Rakovec s Primskovega je obliko
valec. Ne samo da je bil to njegov poklic, 
grafično oblikovanje je način njegovega 
življenja tudi zdaj, ko je že upokojen. 
Njegov najdaljši in še čisto svež projekt 
je bil oblikovanje zanimive knjige oz. 
monografije Cvetje slovenske dežele, ki 
je izšla pri založbi Narava. Da njegovo 
strokovno delo cenijo tudi založniki, 
lahko beremo iz uvodne zahvale Petra 
Virnika iz Založbe Narava ravno v tej 
knjigi. Piše: «Še enkrat lepa hvala za 
tvoj velik oblikovalski doprinos k sku
pnemu projektu Flore Slovenike. Brez 
tvojega prefinjenega oblikovanja knjiga 
ne bi bila tako lepa, kot je. G. Pintar (dr. 
Luka Pintar, ki ima v knjigi objavlje
ne fotografije, op. a.) in vsi, ki so jo do 
sedaj videli, so nad njo zelo navdušeni.« 
Časov no dolg je bil ta projekt predvsem 

zato, ker so morali v knjigo 'ujeti' cvetje v 
različnih letnih časih, v različnih fazah 
cvetenja. Pavel Rakovec v tem letu sode
luje tudi pri oblikovanju zbornika, ki bo 
predvidoma konec leta izšel ob zlatem 
jubileju župnije Kranj Primskovo. 

IZ SNEŽENE KEPE NASTAL  
FRANCE PREŠEREN

Kdo bi na začetku petdesetih let prej
šnjega stoletja slutil, da bo njegova pot 
krenila v to smer. »Kot otrok sem obli
koval sneženo kepo v podobo Franceta 
Prešerna, kar je opazil moj učitelj. Pre
dlagal mi je, naj jo naredim še iz ilovice 
za šolsko proslavo. Bilo je sredi zime, 
komaj sem dobil material, in ko sva z 
bratom kip nesla v šolo, se nama je ne
srečno zvalil po bregu. Na srečo je ostal 
cel in ko sem ga opazoval postavljenega 
v šoli, sem si mislil 'tega pa že nisem 
jaz naredil, to je preveč lepo'. Sam sebi 

nisem verjel,« se spominja. Takrat je 
imel deset, enajst let. Učitelj ga je pokli
cal na oder, mu izročil kuverto, v kateri 
je bilo takratnih petdeset dinarjev, in to 
je bilo zanj veliko. In še veselje do obli
kovanja je dobil s tem kipom Prešerna. 
Osnovno šolo je obiskoval v rojstnih 
Ovsišah pri Podnartu, nadaljeval je 
šolanje v nižji gimnaziji v Kranju in 
med leti 1957 in 1961 obiskoval Šolo za 
umetnostno obrt, današnjo Srednjo šolo 
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. 
»Matematike tako nisem preveč maral, 
zato je bila šola za umetnostno obrt 
moja prava odločitev,« je svojo izbiro 
še pojasnil. Njegova prva služba je bila 
v tedanji 'ta veliki' ljubljanski Iskri, kjer 
so imeli celo svoj propagandni oddelek 
in so izdelovali plakate, koledarje, pro
spekte ..., vodil ga je Davorin Savnik. 
Kasneje se je Iskrino industrijsko obli
kovanje preselilo v Kranj, še naprej ga je 

Oblikovalski dragulji Pavleta Rakovca
Kdo bi na začetku petdesetih let prejšnjega stoletja slutil, da bo poklicna  
in tudi zasebna pot Pavleta Rakovca krenila v smer grafičnega oblikovanja. 
»Kot otrok sem oblikoval sneženo kepo v podobo Franceta Prešerna, kar je  
opazil moj učitelj. Predlagal mi je, naj jo naredim še iz ilovice za šolsko  
proslavo.« S tem se je vse skupaj začelo ... 

Pavel Rakovec se je v hišo na Primskovem preselil leta 1971. 
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Drobec oblikovalskega dela Pavla Rakovca. Za Primskovljane je med drugim oblikoval znak 
za Mešani pevski zbor Musica Viva, za Komorni zbor De profundis ... 

vodil Savnik. Z notranjo reorganizacijo 
pa so začeli zmanjševati število zaposle-
nih in Pavel Rakovec je novo zaposlitev 
poiskal v Gorenjskem tisku v Kranju, 
kjer je delal do upokojitve. »V službi 
sem še največ delal za Lek, pravzaprav 
en čas samo za Lek, ker je imelo podjetje 
toliko različnih publikacij, strokovnih 
pomagal tudi v reklamne namene.«

OD SVINČNIKA DO RAČUNALNIKA

Težko si je danes zamisliti grafično obli-
kovalsko delo brez novodobnega pripo-
močka, računalnika. Ampak delovni 
pripomočki Pavla Rakovca so bili na 
začetku svinčnik in barvice, osnutke so 
delali na roko. Nekaj pa je bilo pri nje-
govem delu pomembno tedaj in danes. 
Natančnost, kot poudari. Veliko se je 
posvečal Prešernu, oblikoval je knjige, 
povezane z dr. Francetom Prešernom: 
Prešernovi nagrajenci, 50. let Prešerno-
vih nagrad; Simpozij Prešernovi dnevi 
v Kranju; zbirka prevodov Prešernove 
poezije z naslovom Prešernova pot v 
svet; plakati za številne Prešernove pro-
slave, publikacije za Akademski pevski 
zbor France Prešeren ... »Koliko sem pri 
svojem delu avtonomen, je odvisno od 
naročnika. Nekdo ti povsem prepusti, 
da boš naredil najboljše, nekdo drug 
želi, da delaš po njegovem napotku, kar 
ti v primeru, da ne poznaš dovolj vse-
bine, lahko pomaga. Veliko sem delal 
za Prešernovo gledališče, npr. plaka-
te, in pri delu za gledališče je bilo zelo 
pomembno, kako ujameš vsebino. 
Tedanji direktor gledališča Milan Mari-
nič mi je dal zmeraj zelo proste roke. 
Prinesel mi je skripto, vsebino in rekel, 
zdaj pa naredite vaše videnje tega.«

LISTI PLEŠEJO V VETRU
Ena najlepših, čeprav drobcena knjiži-
ca, ki jo je oblikoval, je zbirka pesmi Li
sti plešejo v vetru avtorice Mete Bohinc. 
Še posebej ena pesem, Tiha noč, je pre-
vzela tudi kranjski Akademski pevski 
zbor France Prešeren, da jo je uglasbil.
Veliko je in še sodeluje Pavel Rakovec z 
različnimi avtorji besniške doline, tako 
je oblikoval knjigo Naše korenine, to 
je album besniških družin z rodovniki 
avtorice Marije Šolar. Oblikoval je tudi 
knjižni izdaji ob ne tako davnih jubile-
jih Turističnega društva Besnica in Pro-
stovoljnega gasilskega društva Besnica. 
Veliko je sodeloval z Olimpijskim komi-
tejem Slovenije, dragocen spomin, ki ga 
med številnimi drugimi hrani doma, je 
knjižna izdaja Stoletnika Leona Štuklja, 
ki jo je oblikoval. 

POZDRAV Z GORENJSKE
Pogled pritegne knjiga 'Dragulji. V 
kamen ujeta barva.' avtorja Mihe Jerška, 
ki je izšla pri založbi Narava in jo je sku-
paj z Mihom Primcem oblikoval Pavel 
Rakovec. V njegovi bogati domači zbirki 
ima svoje mesto tudi knjiga Tomaž Pirc 
avtorja Jurija Kurilla. Sogovornik je še 
omenil, da bodo ponatisnili knjigo 'Poz-
drav z Gorenjske: zbirka starih razgled-
nic', ki jo je na 265 straneh leta 2010 prvič 
izdal Gorenjski muzej. Da je knjiga tudi 
oblikovno privlačna, je 'odgovoren' prav 
Pavel Rakovec. »Moj verjetno največji 
uspeh pa je iz mednarodnega Festivala 
gledaliških plakatov, ki je pred leti pote-
kal v Franciji. S svojim delom sem prišel 
v izbor stotih, kar se morda veliko sliši, 
vendar je sodelovalo preko 1600 avtorjev 
iz celega sveta,« se spominja sogovornik. 

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

Kar nekaj nagrad je dobil tudi za kole-
darje, nekaj tem bolj zapaženih kole-
darjev so slovenske kmečke hiše 1998, 
vodnjaki 1999, Ljubljansko barje 2000, 
Cerkniško jezero 2001, okna 2002, mos-
tovi povezujejo 2003 ...

FOTOGRAFIJA IN PLATNO

Njegov prvi fotoaparat je bil Altix, kupil 
ga je iz nagrade leta 1961, kot pove: »Prvo 
nagrado za fotografijo sem dobil še v 
šoli, bil je en tak velik razpis za pohod 
ob žici okupirane Ljubljane. Za posnetek 
sem dobil tedanjih 100 tisoč dinarjev in 
si s tem lahko kupil kolo, že omenjeni 
fotoaparat ...« 
Za to svojo strast, fotografijo, je dobil 
še kar nekaj nagrad, leta 2009 zlato 
medaljo za najlepšo slovensko pokraji-
no Osoje. Ob upokojitvi leta 2003 je od 
hčeri dobil za darilo slikarski tečaj pri 
akademskem slikarju Zmagu Puharju 
in vse od tedaj je udeleženec njegovih 
slikarskih delavnic. »To traja ... in zdaj 
je to tudi že stvar druženja ne samo sli-
kanja. Imamo pa vsako leto razstavo 
avtorskih slik,« je pojasnil. 
Je eden verjetno bolj redkih avtorjev, ki je v 
svoje ustvarjanje vključil tako imenovano 
tehniko zračni čopič, ameriško retušo ali v 
originalu kar »air brush«, pri kateri gre za 
ekstremno tanke razpršene nanose barve. 
In kakšni so še načrti Pavla Rakovca? 
»Da bi vsaj lahko še naprej tako delal, 
da lahko nekaj naredim za svojo kondi-
cijo,« preprosto odgovori. 
Očetu sledita hčeri. Andreja, ki z dru-
žino živi na Finskem, je grafična obli-
kovalka, Sabina, ki z družino živi v 
hiši skupaj s staršema, je arhitektka. 
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NEŽA ROZMAN

V prazničnem času povsod gorijo lučke; 
po domovih, na ulicah, v parkih. Z dari-
li prižigamo luči tudi v očeh in v srcih. 
S tem v mislih so svoj božični koncert 
poimenovali tudi učenci Osnovne šole 
Simona Jenka; Prižgimo luč se je glasil 
moto večera. Najbrž ne bo redek otrok 
ostal te praznične dni praznih rok, brez 
daril ali pa bodo ta zelo skromna, spet 
na drugi strani pa bodo dobri možje 
nekatere obdarovali zelo bogato. Smi-
selno je, da tisto, kar imamo, delimo – 
bojda šele takrat dobi smisel. Tudi učen-
ci sami mislijo na tiste, ki imajo manj 
sredstev in si vsega ne morejo privošči-
ti. Z organizacijo koncerta so se nanje 
spomnili in sredstva, zbrana s prosto-
voljnimi prispevki ter prodajo voščilnic 
in drugih izdelkov, bodo namenili šol-
skemu skladu.  
Že na vhodu v dvorano Doma kraja-
nov Primskovo se je trlo ljudi, parki-
rati sploh ni bilo možno. Starši, bratje, 
sestre in stari starši so se prerivali, da 
bi bolje videli nastopajoče, vedoč, da se 
obeta prisrčen večer. 
Šolski bend, ki je slavnostno odprl kon-
cert, je bil rokersko navdahnjen; prav 
težko bi rekli, da na odru niso zares sta-
li člani skupine Big Foot Mama. Nasto-
pili so tudi Trsteničani, ki so prosili, da 
naj božič, skupaj z Božičkom, nikar ne 

zamuja. Posebno doživetje je bila »Ena 
tolkalna« Glasbenih mojstrovalcev; ti 
so na oder celo priskakljali, s seboj pa 
imeli različna tolkala. Pridružili so se 
jim tudi člani otroškega pevskega zbora 
z matične šole. Štiri flavtice so naznani-
le prihod Božička, zaigrale pa še Mozar-
tovo »Očetov nasvet«, morda vedoč, da 
je slednjega kdaj pametno upoštevati. 
Zapeli so še otroci iz Gorič in Primsko-
vega, ti pa so imeli tudi spremljavo vio-
line. Tudi podružnica iz centra je pripra-
vila točko, za njimi pa so se vrnili šolski 
bend in mladinski pevski zbor; zopet so 
v dvorani zadoneli nekoliko bolj divji 
ritmi. Največji aplavz pa je zagotovo 
požel bend z znano božično skladbo, 
ki jo bomo nemara v naslednjih dneh 
slišali še nekajkrat; kakorkoli, ne gre 
nikoli iz mode: Mariah Carey in »All I 
want for Christmas is You«. V goste so 
učenci povabili komorni pevski zbor De 
Profundis, ki ga vodi Branka Potočnik 
Krajnik, sicer doma iz Primskovega, 
bojda tudi bivša učenka šole. De Pro-
fundis je goste popeljal od Anglije preko 
Italije vse do Slovenije; od tu slovenska 
kolednica »Vstan' Jurca«. Prav vse točke 
je s klavirjem spremljala učiteljica Katja 
Tiringer. 
Za veliki finale so se vsi nastopajoči, 
skupaj z učiteljicami, ki so v pripravo 
koncerta zagotovo vložile veliko truda, 
zbrali na odru. Veselih praznikov ne bi 

mogli zaželeti bolje kot pa z božično kla-
siko »Jingle Bells« ali »Zvončki«. 
Učencem so po končanem koncertu 
žarela lica; najbrž pa bodo tudi tistim, 
ki si bodo s zbranimi sredstvi lahko 
privoščili knjige ali pa šolski izlet. Kako 
pomembno vlogo ima šolski sklad pri 
organiziranju šolskih in obšolskih 
dejavnosti, pa sta dejala tudi ravnatelj 
Rudolf Planinšek in Ina Mohar, pred-
sednica šolskega sklada; oba sta se 
nastopajočim zahvalila, saj so vse svo-
je delo in izkupiček namenili dobrodel-
nosti.

Prižgali so sonce, ne le luči
Učenci Osnovne šole Simona Jenka so organizirali koncert z naslovom Prižgimo luč. 
Vsa sredstva, ki so jih zbrali s prostovoljnimi prispevki ter prodajo voščilnic in drugih 
izdelkov, so namenili šolskemu skladu.

Šolski bend, ljubitelji rokovske glasbe Glasbeni mojstrovalki pri igranju na bobne

Solistki Šolskega benda
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TANJA JAMNIK

V sezoni 2015/2016 je naš pevski zbor 
Musica viva Kranj-Primskovo vstopil v 
jubilejno leto, saj je bil kot pevska sekci-
ja v okviru KUD Primskovo ustanovljen 
že davnega 1. januarja 1946. Tako se zbor 
s sedemdesetimi leti neprekinjenega 
delovanja nedvomno uvršča med naj
starejše pevske zbore na Gorenjskem.
Pevke in pevci, ki smo ponosni na dol-
goletno tradicijo petja na Primskovem, 
smo pod umetniškim vodstvom dirigen-
ta Aleša Gorjanca, ki nas uspešno vodi 
že sedmo sezono, odločno in z veseljem 
zagrizli v projekt  naše 70letnice, ki jo 
bomo po svoje praznovali skozi vse leto 
2016. Začeli  smo seveda že v mesecu sep-
tembru 2015, s prvimi vajami in temelji-
tim načrtovanjem jubilejne sezone.
Začetek sezone je bil vesel in zelo poseben, 
saj smo v Baročni dvorani Radovljiške gra-
ščine na skupnem koncertu gostili meša-
ni pevski zbor iz Velike Britanije z imenom 
Voice of the People pod umetniškim vod-
stvom dirigentke, skladateljice, pevke in 
sploh vsestranske Yvette Staelens. Številen 
zbor, ki je bil v bistvu sestavljen iz petih 
skupin, ki jih gospa Staelens vodi po različ-
nih krajih Cornwalla in ki deluje po princi-
pu da »vsakdo lahko poje«,  nas je navdušil 
s starimi angleškimi pesmimi kot tudi s 
pesmimi iz daljne Afrike, južne Amerike in 
nežnimi havajskimi ritmi. Pevke in pevci 
pri svojem petju ne uporabljajo notnega 
zapisa, ampak se učijo petja s posluša-
njem in ponavljanjem. In ko zapojejo, se 
s svojim petjem zares dotaknejo poslušal-
cev! Ob petju pa tudi zaplešejo!
Po končanem koncertu smo na pokritem 
notranjem graščinskem dvorišču nada
ljevali s sproščenim druženjem, sku-
pnim prepevanjem in v kratkem smo 
postali prijatelji in si obljubili ponovno 
snidenje, tokrat v Veliki Britaniji.  
Zato za mesec oktober 2016 načrtuje-
mo obisk v njihovem domačem mestu 
Bridg water v Cornwallu. To potova-
nje predstavlja precejšen logističen in 
finančen zalogaj za naš zbor, vendar 
upamo, da nam ga bo s skupnimi moč-
mi uspelo izpeljati.
V soboto, 14. novembra 2015, smo nasto-
pili na Regijskem tekmovanju odraslih 
pevskih zborov v Škofji Loki in si pripe-

li srebrno priznanje, česar smo bili zelo 
veseli, saj smo dokazali, da dobro delo 
obrodi tudi lepe sadove. Ob tej priložnosti 
smo se občinstvu tudi prvič predstavili v 
novih pevskih oblekah.
V nadaljevanju letošnje sezone nas čaka 
še 21. decembra nastop v Domači vasi na 
prireditvi Tavelka reč, kjer bomo zapeli 
nekaj božičnih pesmi in se tako pripra-
vili na prihod novega leta 2016, ko nas 
čaka veliko dela in kar nekaj zanimivih 
dogodkov. 
Že 22. januarja 2016 načrtujemo koncert 
sakralne glasbe v cerkvi sv. Martina v 
Stražišču pri Kranju. Temu bo sledil 
jubilejni koncert ob kulturnem prazni-
ku 8. februarja v Galeriji Ovsenik. 
Slavnostni letni koncert, s katerim 
nameravamo še posebej slovesno obele-
žiti 70letnico delovanja našega pevske-
ga zbora, pa bomo imeli 20. maja 2016 v 
naši matični dvorani, dvorani Krajevne 
skupnosti na Primskovem.

Koncert bomo nato še 3. junija 2016 
ponovili v prekrasnem ambientu gradu 
Tuštanj v Zg. Tuštanju pri Moravčah.
Prvi del jubilejnega leta bomo zaključili 
z mednarodnim tekmovanjem pevskih 
zborov, in sicer od 16. do 19. junija  2016 
v slovaškem glavnem mestu Bratislava.
Seveda pa bomo vmes verjetno nanizali 
še precej manjših in velikih dogodkov, 
se družili v pevski sobi in izven nje – 
prvo takšno druženje bo že 19. decem-
bra na naši tradicionalni prednovoletni 
zabavi v gostilni Zajec v Lahovčah. 
Predvsem pa bomo veliko vadili in se 
trudili, da nam načrtovani dogodki kar 
najbolje uspejo. Če se nam želite pridru-
žiti na pevskih vajah in deliti z nami 
delo in veselje ob uspešnih nastopih, 
vas vabimo v našo pevsko sobo v starem 
delu KS Primskovo vsak ponedeljek od 
20. do 22. ure, ko imamo pevske vaje. 
Vabimo nove pevce in pevke, vabimo pa 
tudi bivše pevce in pevke Musice vive, ki 
bi mogoče radi zapeli z nami na jubilej-
nem koncertu in so pripravljeni ponov-
no vzeti notno gradivo v roke. Vsi naši 
podatki so na naši strani www.musica-
viva.si, če imate dodatna vprašanja, pa 
lahko pokličete na številko 031 370 377.
Na koncu pa bi vam vse pevke in pevci 
Mešanega pevskega zbora Musica viva 
KranjPrimskovo z dirigentom Alešem 
Gorjancem radi zaželeli mirne božične 
praznike ter srečno, zadovoljno in uspe-
šno novo leto 2016!

Petje nas druži že sedemdeset let
Jubilejna sezona – 70 let Mešanega pevskega zbora Musica viva Kranj-Primskovo

Na Regijskem tekmovanju odraslih pevskih zborov v Škofji Loki smo si pripeli srebrno 
priznanje, ob tej priložnosti smo se občinstvu tudi prvič predstavili v novih pevskih oblekah.

V nadaljevanju letošnje 
sezone nas čaka 21. decembra 
še nastop v Domači vasi na 
prireditvi Tavelka reč, kjer 
bomo zapeli nekaj božičnih 
pesmi in se tako pripravili na 
prihod novega leta 2016, ko nas 
čaka veliko dela in kar nekaj 
zanimivih dogodkov.
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Prireditev, združena z novoletnim praznovanjem, je bila 10. 
decembra v dvorani Doma krajanov na Primskovem. Druš-
tvo bolnikov z osteoporozo Kranj deluje v devetih občinah; 
v Kranju, Tržiču, Preddvoru, Šenčurju, Cerkljah, Škofji Loki, 
Železnikih, v Žireh in v občini Gorenja vas - Poljane. Osta-
ja največje tovrstno društvo v Sloveniji s skoraj tisoč člani, 
pretežno ženskega spola. Že od samega začetka vodita druš-
tvo predsednica Milena Zupin in poslovna sekretarka Nada 
Česen. »Miselnost okrog osteoporoze se je skozi leta malo 
spremenila. Vse več je bolezni tudi pri moških, res pa je, da 
moških v društvih skorajda ni. Očitno smo ženske tiste, ki 
želimo poskrbeti za zdravje, živeti aktivno, se družiti in nekaj 
narediti tudi še v tretjem življenjskem obdobju,« je povedala 
predsednica društva Milena Zupin.   
Članice društva povezujejo tudi številne aktivnosti. Nepoza-
bni so enodnevni in dvodnevni izleti, več kot sto jih je bilo že 
organiziranih, pa spominski pohodi dr. Alenki Pegam, idejni 
ustanoviteljici društva, pridno se vpisujejo v devet vpisnih 
knjig na lažje dostopnih vrhovih v domači okolici, povsem 
domače se počutijo tudi že v nekaterih slovenskih zdraviliš-
čih. Pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk v okviru društva 
trenutno deluje 38 skupin terapevtske telovadbe. Telovadbo 

Delujejo že petnajst let
Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj je praznovalo petnajst let delovanja. Sedež ima 
društvo v Domu krajanov na Primskovem. 

Milena Zupin, predsednica društva 

Pred vami je uganka: Kdaj je zazvonil prvi šolski zvonec na Prim-
skovem in v kateri stavbi na Primskovem, kjer je to tudi obeleže-
no, se je to zgodilo?

Kdaj, datum
_____________________________________________________

Kje, stavba:
_____________________________________________________

Vaše ime, priimek in naslov:
_____________________________________________________

Odgovore pošljite na Krajevno skupnost Primskovo, Jezerska 41, 
4000 Kranj do 10. januarja 2016. Izžrebali bomo dva pravilna 
odgovora in poslali bomo knjižno nagrado. 

Uganka za krajane KS Primskovo

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, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

11 50
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.
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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 

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
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vodi 15 fizioterapevtk. V petnajstih letih je bilo organizira-
nih 122 akcij meritev mineralne kostne gostote z ultrazvo-
kom na 26 različnih lokacijah. Opravljeno je bilo 8422 meri-
tev. 1118 izmerjenih je bilo napotenih na DXA-meritve. Ob 
koncu sezone vsako leto pripravijo piknik, letos je bil v Ško-
fji Loki, v okviru svetovnega dneva osteoporoze imajo dan 
odprtih vrat, nepozabno je novoletno praznovanje v mesecu 
decembru. 
Prireditev ob praznovanju obletnice so z nastopi popestrile 
Country babice iz Tržiča, pevka in citrarka Cirila Kelvišar in 
Francka Šavs, otroci KUD Valentin Kokalj Visoko in vodite-
ljica Saša Pivk Avsec.
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Žana je smučati začela pred devetimi 
leti. Resda sta njena starša smučarja, 
oče je tekmoval, mama je učila smu-
čanje, a se je Žana za ta šport odločila 
na priporočilo zdravnikov. Je astmatik 
in alergik in so ji rekli, da bi bilo za
njo koristno, da se ukvarja s športom,. 
Predlagali so ji plavanje ali smučanje. 
Izbrala je gibanje na svežem zraku in se 
pridružila ekipi Alpskega smučarskega 
kluba Triglav Kranj. »Najprej sem imela 
za trenerja Matijo Bežka, ki nas je znal 
motivirati za treninge, zabaval nas je 
tudi z lutkami. Potem sem začela te
kmovati, moja prva tekma je bila pred 
osmimi leti za Pokal Krvavec. Treningi 
so postajali zahtevnejši, prehajala sem 
v višje skupine, menjali smo trenerje, 
začele so se regijske tekme, pa držav-
ne, mednarodne. Zdaj sem v skupini U 
16, sem tudi članica slovenske otroške 
reprezentance,« je povedala. 

JE TUDI PROSTOVOLJKA

Treningi poleti so namenjeni telesni 
pripravi in smučarski tehniki, trenirajo 
na ledeniku Moelltal, pa na Turracher, 
včasih v Kaprunu. Zdaj, ko je že zimska 
sezona, trenirajo na Krvavcu. »Ko treni-
ramo na Krvavcu, vstajam okrog šestih 
zjutraj, ko treniramo v tujini, vstajam 
pred peto uro zjutraj zaradi vožnje. Tri 
do štirikrat na teden imamo treninge 
na smučiščih in takrat manjkam v šoli, 
približno dvakrat na teden imamo kon-
dicijske treninge,« je razložila Žana, ki 
ima v šoli status vrhunske športnice. A 
tega statusa niti najmanj ne izkorišča, 
je odličnjakinja s cilji, da osvoji tudi čim 
več znanja. Kot devetošolka, ki obiskuje 
kranjsko OŠ Simona Jenka, se bo mora-
la kmalu odločiti, kam naprej. »Razmiš-
ljam oz. izbiram med vpisom v športni 
oddelek Gimnazije Franceta Prešerna in 
Srednjo zdravstveno šolo. Sem namreč 
tudi članica Rdečega križa, prostovoljka, 
v OŠ Simona Jenka imamo organizira-
no ekipo Prve pomoči pod mentorstvom 
Irene Hudobivnik. Ta pomoč in to zna-

nje, s katerim lahko pomagaš drugemu, 
me je zelo prevzelo,« je pojasnila. 
Tekme v aktualni sezoni se ji začnejo 
konec leta, doslej pa je dosegla nekaj 
odličnih rezultatov. »Najboljšega sem 
dosegla na mednarodni tekmi Pokal 
Loka, to je bilo drugo mesto v slalomu 
februarja letos. V Val d'Isèru sem bila 
tretja v slalomu. Sem državna podpr-
vakinja v slalomu, v kombinaciji pa 
sem dosegla tretje mesto. Leta 2014 
sem zmagala na Slovaškem v velesla-
lomu, potem sem dosegla šesto mesto 
v vele slalomu na tekmovanju za pokal 
Topolino 2015.,« je naštela nekaj svojih 
največjih uspehov. Žana ima več vzor-
nikov, na prvem mestu je Tina Maze, 
potem so tu še Marcel Hirscher, Ted 
Ligety, Mikaella Shiffrin, Lindsey Vonn. 

STARŠA STA NJENA  VELIKA  
PODPORNIKA

Je kdaj naporno, pride kakšna kriza, jo 
vprašam. »Prostega časa nimam. Je do
sti naporno in pride kakšna kriza, sploh 
ko imam še veliko testov v šoli in v tem 
času jih je veliko. Takrat se pogovorim z 
mami, očijem, kaj mi priporočata v tak-
šnem primeru, največkrat kar umiritev, 
sprostitev. Starša sta zares moja velika 

podpornika.« Trije otroci so v družini 
Cigličevih; najstarejša Lara je prav tako 
smučarka, petletni Jaša pa je fant z veliko 
energije, kot pove Žana, in trenutno pra-
vi, da bi rad treniral smučarske skoke. Pa 
so Žano kdaj zamikali smučarski skoki? 
»Bi šla poskusit, če bi imela možnost. 
Tudi sicer spremljam vse športe. Rada 
tečem, zanima me odbojka. Brez športa 
ne gre. Svež zrak, gibanje ... tudi za šolo je 
to v redu, sem brala, da bolje razmišljaš, 
če si veliko na svežem zraku.«
Žanin cilj v športni karieri je, da pri-
smuča še kakšen dober rezultat, da se 
uvrsti na mednarodna tekmovanja, da 
pride do FIStočk. »Bom videla, kako se 
bodo stvari odvijale. Na splošno pa bi se 
enkrat rada postavila tudi v trenersko 
vlogo,« je še dodala. Kakšne resne po
škodbe na srečo še ni imela.
Žana je v najstniških letih, ampak ni 
najbolj tipična najstnica. Facebook že 
ima, a bolj malo komentira na tem 
družabnem omrežju, ji ne pomeni toli-
ko. Še posebej poleti, ko ima malce več 
časa, rada prebere dober roman, rada 
posluša glasbo. Večinoma pa je njen 
prosti čas namenjen športu ... pa naj se 
pomeri v nogometu z mlajšim Jašo ali 
starejšo Laro. 

Z Žano med slalomskimi vratci in šolskimi klopmi
Devetošolka Žana Ciglič je uspešna smučarka, ki že posega po odličnih rezultatih in  
je tudi odgovorna učenka, ki se zaveda, da znanje gradi prihodnost. Včasih ji je seveda 
naporno, a uspešno združuje oboje. Šolo in šport. Je tudi članica slovenske otroške 
smučarske reprezentance.

Žana Ciglič
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Galerija Mestne občine Kranj je bila bogatejša za še eno foto-
grafsko razstavo, saj je bila do prvega decembra na ogled 
samostojna fotografska razstava Aleša Zupana. Ob njenem 
odprtju je kranjski podžupan Boris Vehovec povedal, da je zelo 
ponosen, da imamo v Kranju toliko umetnikov, fotografov, 
ki se lahko pohvalijo z odličnimi fotografijami. Še posebej so 
mu všeč fotografije Aleša Zupana, saj je na številnih v ozadju 
Kranj. Mojster fotografije Vasja Doberlet je vsebino razstave 
označil kot druženje, arhitekturo v mestu in pogled v naravo.
Aleš Zupan se je rodil 7. oktobra 1973 v Kranju. Obiskoval je 
Osnovno šolo Helene Puhar v Kranju. Po osnovni šoli je začel 
obiskovati Varstveno delovni center (VDC) Kranj. Navdušuje 
se nad lepoto vsega, kar nudi okolica. Rad ima mesto Kranj, 
celo Slovenijo, zato je zaradi novega izziva prijel v roke fotoa-
parat in začel ustvarjati skozi objektiv. Najprej je fotografiral 
z družinskim fotoaparatom, potem pa je od staršev za rojstni 
dan dobil svoj prvi fotoaparat in od takrat nikamor več ne 
gre brez njega. Prvemu fotoaparatu so sledili še štirje in tako 
se mu je v več kot dvajsetih letih ustvarjanja nabralo veli-
ko fotografij. Rad fotografira naravo, poleg narave mu veliko 
pomeni, da v svoj objektiv ujame tudi ljudi okoli sebe. V VDC 
Kranj obiskuje tečaj fotografiranja. Veliko tudi sicer fotografi-

ra v okviru VDC Kranj, kjer se udeležujejo različnih dogodkov, 
izletov in prireditev. Aleš Zupan poskuša ustvariti fotografije, 
ki predstavljajo nekaj posebnega. Pravi, da ga znova in znova 
preseneča vse okrog njega, zato mu nikoli ne zmanjka idej in 
lepih stvari za fotografski motiv.

Alešev pogled skozi fotoaparat
Primskovljan Aleš Zupan je imel v galeriji Mestne občine Kranj prvo  
samostojno fotografsko razstavo. 

Aleš Zupan (na sredini) je fotografsko razstavo postavil pod okriljem 
Društva Sožitje Kranj, katerega član je. Ob njem sta njegova mama in 
pa predsednica društva Sožitje Kranj Branka Perne. /Foto: Tina Dokl

SUZANA P. KOVAČIČ

Prišel je veseli december in tudi v vrtcu Čenča so se prepustili 
prazničnemu toku. Okrasili so jelko, ustvarjali v delavnicah, 
se naučili nekaj novih pesmic o zimi in dedku Mrazu, se spre-
hodili skozi praznično mesto, vzgojiteljice so otrokom zaigra-
le lutkovno igrico ... Že konec novembra pa so se vzgojiteljice, 
otroci in njihovi starši, ki so skupaj ustvarjali na delavnici, 
dogovorili, da bo vsak otrok skupaj s staršem napisal eno že
ljo. Vsak dan v decembru odkrijejo eno željo in jo seveda tudi 
uresničijo. Pa jih nekaj poglejmo: Ema: 'Imejte se radi.' Lili: 
'Na sprehodu poslušajte, kako rastejo drevesa.' Ula: 'Danes 
gremo ven in poskrbimo za ptičke  natrosimo jim semena 
v ptičjo hišico in jim zapojemo pesmico.' Ela: 'Danes nam 
Stanka prebere pravljice o slončkih.' Ana: 'Naša želja je, da 
na današnji dan skačete na eni nogi in glasno vzkliknete 3 x 
hura.' Dora: 'Danes zaplešite snežakov ples. Dora bo pokazala, 
kako se zapleše.' Katja (vzgojiteljica): 'Enemu prijatelju iz sku-
pine nariši risbico.' 
Mamica Andreja in hčerka Lili pa sta v papirnato bunkico 
na več straneh zapisali: 'Jaz sem bunka cmok  cmok. Rada 
imam cmok  cmok otroke! Spremenite se v bunkice in si 

pošiljajte cmočke. Zdaj pa se lepo počasi in nežno objemite, 
vsak z vsakim. Rada poslušam pesmico 'Mi se imamo radi'. A 
mi jo zapojete?' 

Vsak dan odkrijejo novo željo
V vrtcu Čenča imajo vsebinsko bogat praznični december.

Skupina štiri- in petletnikov (na sliki) v vrtcu Čenča, njihovi 
vzgojiteljici sta Stanka Poljanec in Katja Ribnikar. 
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V upravi Mestne občine Kranj in na Zavodu za turizem in 
kulturo Kranj so v Prešernem decembru, kot so poimenovali 
letošnji sklop prireditev, pripravili tudi nekaj novosti, saj vsi 
veliki dogodki, vključno s silvestrovanjem, potekajo na Glav-
nem trgu in trgu pred Prešernovim gledališčem Kranj. Božič-
no drevo je letos na vogalu pred trgovino Elita in je vidno z 
vseh prireditvenih strani.
Na Glavnem trgu se je vodnjak spremenil v novoletno jelko. 
Obstoječa svetlobna okrasitev je barvno poenotena, saj so se 
do sedaj mešale barve svetlobe, od tople bele do hladne bele 
in modre. Tako je strogo mestno jedro zgolj v topli rumeni, 
Slovenski trg z občino v modri, grad Khislstein pa v beli barvi.
Kar je povsem novo, Prešernovi verzi nas spremljajo tudi v 
prazničnem decembru. Izbira verzov je takšna, da namigu-
je na novoletni čas: Kozarce zase vzdignimo, Dobro v srcu 
mislimo, Vsi naj si v roke sežejo, na vhodih v mesto pa tudi: 
Prešerno leto 2016. Svetlobne poudarke so dobile tudi hiše na 
Glavnem in Maistrovem trgu.
Glavni trg je prizorišče za ulično gledališče in ostale dogodke, 
povezane z decembrom. Med gostinskimi lokali je prostor za 

božični sejem, ki bo letos trajal daljše obdobje. Dogodkom ob 
Prešernovem decembru so se pridružili tudi gostinci v starem 
mestnem jedru s pestro ponudbo in različnimi koncerti. 
Več informacij o konkretnih dogodkih dobite na spletni stra-
ni www.preserni-december.si, kjer boste izvedeli tudi vse o 
morebitnih zaporah cest, nagradnih igrah ... in informacije o 
akciji Skupaj za dober namen, ki jo pripravlja občina skupaj z 
Zavodom za turizem in kulturo Kranj, Gorenjskim muzejem 
in Gasilsko reševalno službo Kranj. 

Prešerni december v Kranju
Ali ste vedeli, da bi morali v starem Kranju preživeti neprekinjeno več kot 192 ur,  
in številka še vedno raste, če bi si hoteli ogledati vse dogodke v veselem decembru?

Foto: Primož Pičulin 

MODRIJANI
ČUKI
ANSAMBEL  
SAŠA AVSENIKA
GADI
WERNER
NATALIJA VERBOTEN
TRIO ŠUBIC

ZA SMEH BOSTA  
POSKRBELA KOMIKA 
RANKO BABIČ  
& PEŠKA

VODITELJA VEČERA
MONIKA TAVČAR  
& RADO MULEJ

Vstopnice so že v prodaji!

Škofja Loka:
Turizem Škofja Loka,  
Kidričeva 1a

Turistično društvo Škofja Loka,  
Mestni trg 7

Kranj:
Gorenjski Glas, Bleiweisova 4
Vsa prodajna mesta Eventim

DOBRODELNA ZABAVA Z 

ŠPORTNA DVORANA TRATA, ŠKOFJA LOKA
ČETRTEK, 21. JANUAR 2016, OB 19.00

Zabavali se bomo ob dobri 
hrani, pijači in najboljši družbi!

Medijski 
pokrovitelji:

Pokrovitelji 
dogodka: Občina  

Škofja 
Loka

RADIO2 vijola RADIO2 siva

          PANTONE:   2587C                     PANTONE:     Cool Grey 8 C

                  CMYK:   58%, 83%, 0%, 0%  CMYK:     0%, 0%, 0%, 60%

                      RGB:    132%, 70%, 172%                              RGB:     128%, 130%, 132%

Organizator prireditve je Lions klub Škofja Loka
Prihodki od vstopnic bodo v celoti namenjeni v 
dobrodelne namene.

Brezplačna objava
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  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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Prihaja čas obdarovanj. Letos podarite

naročnino na Gorenjski glas
Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek in v naše 
domove prinaša novice z Gorenjske.

Za več informacij, prosimo, pokličite 04/201 42 41,  
pišite na: narocnine@g-glas.si ali se pri nas na  
Bleiweisovi 4 v Kranju oglasite osebno.

Lokalna novica je kraljica
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