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Spoštovani krajanke in krajani!
Naj vam vsaka zvezda izpolni željo,
vsaka snežinka nariše nasmeh na obraz
in vsak korak naj prinese srečo v teh prazničnih dneh!
Lepe božične praznike ter srečno, zdravo in uspešno leto 2018
vam želimo predsednik in člani Sveta Krajevne skupnosti Primskovo.
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Praznik je tudi spodbuda za druženje krajanov
Ob prazniku Krajevne skupnosti Primskovo oktobra se je v tednu dni zvrstilo veliko
dogodkov: gledališka predstava, koncert vokalne glasbe, zdravstveno in potopisno
predavanje, likovno-literarni večer, pohod Po poteh žitnih polj, dan odprtih vrat
gasilcev, športne in družabne prireditve. Nekaj dogodkov je gostil prenovljeni veliki
oder Doma krajanov, investicijo v prenovo je sofinancirala Mestna občina Kranj.
SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Člana sveta Krajevne skupnosti Primskovo in soorganizatorja
programa ob prazniku KS Zvona Puhar in Janez Bešter

Foto: Osebni arhiv

Članica Sveta Krajevne skupnosti (KS) Primskovo Andreja Stare
z veseljem ugotavlja, da je bil letošnji obisk vseh prireditev ob
prazniku KS Primskovo rekorden v zadnjih letih. »Na prvi dan
praznika je Vid Valič v avtorski komediji Tvoj bodoči bivši mož
razprodal dvorano Doma krajanov, poskrbel za obilico smeha in
na Primskovo privabil širšo javnost. Vrhunski profesionalni večer
vokalne glasbe komornega zbora De profundis je napolnil cerkev
Marijinega vnebovzetja. Zelo zanimiv in unikaten je bil tudi likovno-literarni večer (Literarni klub Monos), ki je združil dovtipno
poezijo umetnika Janeza Sagadina iz slikanice Žužkolandija in
nežne akvarele ilustratorke slikanice akademske slikarke Mirne
Pavlovec; na odprtju razstave nas je prijetno presenetil slikar Nejč
Slapar v vlogi harmonikarja. Lahko se pohvalimo tudi z visoko
strokovnim predavanjem z zdravstveno tematiko v organizaci-

Vid Valič in Andreja Stare na odru Doma krajanov Primskovo

Pohod Po poteh žitnih polj s postankom na kmetiji Pr' Šmajd

Gasilski podmladek s poveljnikom PGD Kranj Primskovo
Robertom Pelkom

Igra kmečka košarka – metanje stroržev v različno velike starinske
koše in košare
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ji Koronarnega društva Gorenjske in z zanimivim potopisnim
večerom iz letošnje humanitarno-medicinske odprave v Zambijo (članica odprave je bila tudi Primskovljanka Anja Vidmar).
Študentje oz. zdaj že mladi zdravniki so širili obzorja in približali
povsem drugačno kulturo ter razmere življenja v Zambiji. Šahisti
in gasilci pa so poskrbeli za športno-izobraževalno plat praznovanja ...« je nekaj dogodkov povzela Andreja Stare.

POHOD PO POTEH ŽITNIH POLJ
Rekordno je bilo tudi število pohodnikov tretjega pohoda Po poteh
žitnih polj. Kar 124 pohodnikov so našteli na čudovito sončno
jesensko soboto. Pohodniki so prišli iz domače krajevne skupnosti in iz drugih gorenjskih krajev, pozdravil jih je predsednik
sveta KS Primskovo Ignac Vidmar. Pohod je povezal tri krajevne
skupnosti: Primskovo, Predoslje in Vodovodni stolp z vmesnim
postankom pri Šmajdovem gradu in pri kmetiji Pr' Šmajd, kjer je
bila kontrolna točka. Gospodinja je pripravila različne namaze in
čaj iz industrijske konoplje, pohodniki so degustirali konopljino
žganje, pogledali, katere živali imajo na kmetiji, in se zabavali ob
izvirnem pristopu gospodarja in harmonikarja. V času pohoda je
Krajevna organizacija RK Primskovo opravljala medicinske meritve za pohodnike in izvedla humanitarno akcijo zbiranja hrane.
Start in cilj pohoda je bil pred Domom krajanov na Primskovem, kjer so pohodnike pogostili in jim pripravili bogat spremljajoči program v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Kranj Primskovo, taborniki Rodu Stane Žagar mlajši,
Krajevno organizacijo RK Primskovo, AFS Ozara, Cowboy ritem
... Potekal je tudi nagradni turnir v kmečki košarki v kategorijah posamezniki, družine in društva v ciljanju v različno velike
starinske koše in košare s koruznimi storži, za zaključek prireditve pa še darilo, zabojček jabolk za izžrebanega pohodnika.
Ob pogostitvi je bil za predjed kostanj, ki so ga napekli domači
gasilci, ki so ves čas skrbeli za prijetno ognjišče in za otroke pripravili tudi spretnostno igro – ciljanje kozarcev z napravo »brentača«. Pohodniki so se bogato okrepčali tudi s klobasami, zelenjavno juho, čajem, kuhanim vinom in še kaj za po vrh se je našlo.
Taborniki so otroke učili taborniških veščin, pripravili so lov na
lisico in nad ognjem pekli sladke penice. »Bil je to dan, poln svežega zraka, sonca, zdravja, druženja, dobre hrane in pijače, kulture in športa. Zahvaljujemo se vsem sodelujočim in obiskovalcem, ki so prišli iz cele Gorenjske – posebna zahvala pri promociji
pohoda Po poteh žitnih polj gre Tomažu Grudnu iz Koronarnega
društva Gorenjske,« je poudarila Andreja Stare.

Cowboy ritem, spredaj levo tudi Primskovljan in gasilec pri
PGD Kranj Primskovo Nejc Košnik pri usvajanju plesnih korakov

Nad ognjem so pekli sladke penice.

Gasilci so postregli s pečenim kostanjem.

TU SMO DOMA SRČNI LJUDJE

Razstava akvarelov akademske slikarke Mirne Pavlovec v prizidku
Doma krajanov

Praznični program ob prazniku KS Primskovo je pripravil Svet
KS Primskovo na čelu z Andrejo Stare, ki se zahvaljuje organizacijskemu odboru pohoda Aniti Peteh, Franciju Čehu in
Janku Zupanu. Namen dogodkov ob prazniku je tudi spodbuda za druženje domačinov, saj kot sta dejali članici Sveta KS
Primskovo Andreja Stare in Zvona Puhar: »Na Primskovem
smo doma srčni ljudje.« Darilo za praznik krajevne skupnosti
je s finančno pomočjo Mestne občine Kranj prenovljeni oder v
Domu krajanov, ki je bil v izredno slabem stanju. Oder je zdaj
primeren za prireditve vseh vrst.
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S pozitivno
energijo lažje
premikamo
meje
Z županom Mestne občine
Kranj Boštjanom Trilarjem
smo se pogovarjali
predvsem o načrtih, ki jih
snuje z mestno upravo v
novem letu.
URŠKA PLANINC

Župan Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl

• Zadnja seja mestnega sveta letos je

bila v luči sprejemanja proračuna za
leto 2018. Opaziti je izjemno veliko investicij.
»Res nas z mestno upravo čaka veliko
investicijskih projektov in v Kranju se
bo v naslednjem letu ogromno delalo,
vse tisto, kar so Kranjčanke in Kranjčani pogrešali. Spremljamo namreč vse
pobude in vprašanja, ki jih prejmemo
prek Kr'povej, iKranj in v našo pisarno za
zadovoljstvo občanov. Največ zanimanja
in predlogov so deležni prometna infrastruktura, avtobusna postaja, komunalna

ureditev, sledijo pa investicije v predmestju in manjših zaselkih ter obnove vrtcev in šol. Kot verjetno veste, so naši viri
omejeni in vsako leto skušamo v proračun zajeti čim večji obseg želja, hkrati pa
se moramo zavedati, da sta prednostni še
vedno infrastruktura za čim boljšo kakovost bivanja v naši občini in zagotovitev
čim bolj enakovrednih razmer za bivanje
in delovanje znotraj našega območja.«
• Pravite, da je proračun razvojno naravnan. Kaj to pomeni za posameznika?
»Občine Ministrstvo za finance razvršča
po koeficientu razvitosti. Kranjska je na
tretjem mestu med mestnimi občinami,
kjer kazalniki razvitosti upoštevajo tako
stopnjo brezposelnosti (ta je v Kranju manj
kot osemodstotna) kot delež prebivalcev,
priključenih na javno kanalizacijo. Z letošnjim izborom projektov, ki smo jih predlagali v potrditev mestnemu svetu, bomo
lahko tudi v prihodnje ne le obdržali pozitivni koeficient razvoja, temveč ga še povečali ter tako obdržali in privabili nove družine, ki predstavljajo prihodnost, in dali
vso podporo gospodarstvu ter razvoju. Vsi
si želimo živeti in delovati v zdravem, razvitem, mirnem in prijaznem okolju. Tako
smo pri načrtovanju sledili štirim smernicam strategije: okoljske investicije, ki jih
združujemo pod 'čisto mesto', prometne
investicije pod 'povezano mesto', urbani
razvoj za 'pametno mesto' in 'mesto za
mlade in družine'. Združili smo sredstva iz
občinskega proračuna, državnega proračuna, evropskih sredstev, javno-zasebnih
partnerstev, energetskega pogodbeništva
in tako zagotovili več kot 35 milijonov za
investicije.»
• Kako bi ocenili sodelovanje s krajevnimi skupnostmi?
»Redna srečanja s predsedniki v okviru
sosveta in tudi sodelovanje z vašim predsednikom Ignacem Vidmarjem ocenjujem
kot dobro, seveda pa so vedno še možne
izboljšave in trudili se bomo, da bomo
komunikacijo še nadgradili. Ne pozabimo,
skupaj nas je skoraj 60 tisoč in krajani ste
lahko aktivni tudi znotraj 26 krajevnih
skupnosti, ki predstavljajo 'mestno občino v malem'. Prav je, da imamo želje, še
bolj je pomembno, da imamo cilje, da so
ti skupni in da se zavedamo omejitev. V

mestni upravi si želimo še boljšega sodelovanja, predvsem predlogov za izboljšave in optimizma. Veselim se vsakega, ki
rad rešuje izzive in v vsem najde tudi kaj
dobrega. Predvsem pa gleda naprej. Veliko
je namreč dobrega okoli nas in pogosto se
moramo le naučiti gledati in videti s prave
perspektive. Pa seveda v svoj pogled vključiti ne le sebe, temveč širšo okolico. Ne gre
vedno le za enega, temveč za skupnost.
Prav to smo imeli v mislih, ko smo v mestni upravi iskali način, kako proračun, ki
je v velikem delu že participatoren, torej
vključuje sodelovanje mnogih občanov,
še bolj 'odpreti' za besedo, predlog vsakega
izmed vas.«
• Govorimo o kar sto tisoč evrih, kar
je novost v proračunu.
»Krovni dokument, ki mu sledimo pri
načrtovanju investicij, je Trajnostna urbana strategija, v katero je bilo vloženega
veliko truda, vključeni so bili vsi deležniki in izpeljane so bile številne fokusne
(posvetovalne) skupine. Večina zaključkov v tem strateškem dokumentu, ki so
merljivi cilji sedmih tematskih področij, v
okviru zmožnosti prelivamo v proračun in
tako sledimo željam in potrebam občanov.
Marsikdo ne ve, a Kranj je tudi v nacionalnem merilu predstavljen kot primer dobre
prakse in kot zgled vključevanja splošne in
strokovne javnosti. V proračunu smo letos
dodatno namenili kar sto tisoč evrov, in
sicer za projekte, ki jih bodo lahko prijavile
posamezne krajevne skupnosti na poziv
mestne uprave in tako same odločale o
namenski porabi za prednostne projekte
(izbrane po vnaprej določenih kriterijih)
po izboru občanov. Dobro zasnovani projekti in konkretne rešitve bodo imele v tem
glavno besedo, zato se prav vseh resnično
zelo veselim.«
• Kaj bi sporočili krajanom KS Primskovo?
»Izzivov, s katerimi se spopadamo, ni
malo, in nekateri bodo zagotovo še ostali. Želel bi si, da bi raje kot nazaj gledali
naprej. Veste, če smo preveč obrnjeni v
preteklost, se kaj hitro spotaknemo. Prav
tako si želim, da bi sodelovali. In da bi v
vsaki situaciji in v vsakem človeku iskali
in našli pozitivno, delali skupaj, saj nam
bo tako še lepše.«

STIKI SO PRILOGA ČASOPISA
STIKI (ISSN 2232-5980) so priloga Gorenjskega glasa o Krajevni skupnosti Primskovo. Glasilo pripravlja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, s sodelavci: odgovorna
urednica: Marija Volčjak; urednica priloge: Suzana P. Kovačič; telefon: 04/201 42 24; e-pošta: suzana.kovacic@g-glas.si; oglasno trženje: Janez Čimžar, telefon: 04/201 42 36,
041/704 857; telefaks: 04/201 42 13, e-pošta: janez.cimzar@g-glas.si; tehnični urednik: Grega Flajnik; priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj; oblikovanje: Matjaž Švab;
tisk: Nonparel, d. o. o.; naklada je 1950 izvodov, glasilo dobijo vsa gospodinjstva v KS Primskovo brezplačno. Fotografija na naslovnici: Mitja Puhar
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Primskovljani smo vzorni krvodajalci
Na Primskovem smo letos organizirali dve krvodajalski akciji, v februarju in juniju.
Obeh akcij se je skupaj udeležilo 388 krvodajalcev, kar kaže na visoko zavest in
humanost naših krajanov. Kajti kri je nenadomestljivo zdravilo.
JANEZ KERN
PREDSEDNIK KO RK PRIMSKOVO
Darovati del sebe neznanemu človeku
in mu s tem prostovoljnim humanim
dejanjem omogočiti ozdraveti ali celo
ohraniti življenje, je največ, kar človek
lahko podari. Vsem vam, ki redno ali
občasno prostovoljno darujete to nenadomestljivo zdravilo, iskrena hvala. Na
Primskovem smo letos organizirali dve
krvodajalski akciji, v februarju in juniju. Obeh akcij se je skupaj udeležilo 388
krvodajalcev, kar kaže na visoko zavest
in humanost naših krajanov. Vemo pa
tudi, da se precejšnje število Primskovljanov krvodajalskih akcij udeleži tudi
preko svojih delovnih, šolskih, poslovnih institucij. Nemalo je tudi tistih, ki
darujejo kri ali krvno plazmo na klic
Zavoda za transfuzijsko medicino, posebno ko gre za ozko specializiran tip krvi.
Tako da je skupno število prostovoljcev
še mnogo večje.
Krajevna organizacija Rdečega križa (KO
RK) Primskovo si prizadeva, da bi krvodajalske akcije pripravili tako, da bi jih čim
bolje prilagodili krajanom prostovoljcem.
Tudi v prihodnjem letu bomo organizirali dve akciji v Domu krajanov na Primskovem, in sicer 5. februarja in 7. junija.
Vse prostovoljce – še posebno mlade –

vljudno vabimo, mi pa se bomo potrudili
za kvalitetno organizirano akcijo.

DOBITNIKI PRIZNANJ RDEČEGA
KRIŽA SLOVENIJE
Letos je 31 naših krajanov krvodajalcev za
večkratno darovano kri prejelo posebna
priznanja Rdečega križa Slovenije (RKS).
Vsem prejemnikom priznanj Krajevni
odbor Rdečega križa iskreno čestita. Priznanja so prejeli: za 40 krat darovano kri
Aleksandra Kokalj, za 35-krat darovano
kri Nenad Fajfarič, Frančišek Gregorka,
Elvir Kreuzi, Slavica Marjančič in Andrej
Žnidaršič, za 30-krat darovano kri Matej
Majnik, Stojče Trajanov in Franc Uršič,
za 25-krat darovano kri Metka Adlešič in Ida Mlakar, za 20-krat darovano
kri Zdravko Babič, Bernarda Marčun in
Jurij Praček, za 15-krat darovano kri Jure
Ausec, Milena Groše, Feriz Julevič, Aleš

»Tudi v prihodnjem letu bomo
organizirali dve akciji v Domu
krajanov na Primskovem, in
sicer 5. februarja in 7. junija.
Vse prostovoljce – še posebno
mlade – vljudno vabim, mi pa
se bomo potrudili za kvalitetno
organizirano akcijo.«

Jurančič, Stanislav Kurent in Jože Pungerčar, za 10-krat darovano kri Mojca
Jerkovič, Robert Blažič, Franc Čeh, Marko
Čehovin, Luka Koritnik, Sashko Spasov
in Branislav Zečevič, za 5-krat darovano kri Kralev Čerkič, Mojca Kopač, Borut
Murko in Sebastjan Skodlar.
Visoka priznanja RKS za dolgoletno prostovoljno in požrtvovalno delo v organizaciji RK so prejeli: za zlati znak RKS
Helena Kalan, srebrni znak RKS Vera
Sušnik in bronasti znak RKS Vida Jermančič ter Franc Uršič. Vsem dobitnikom visokih priznanj RKS iskrene čestitke.
Spoštovani krajani! Končuje se leto in
bližajo se prazniki, to je čas veselja,
sprostitve in načrtovanj. Ozrimo se drug
k drugemu in si z nasmeškom voščimo
najlepše. Podimo pozorni do bolnih in
osamljenih, zaželimo jim praznične
radosti, da se bodo poveselili skupaj z
nami. Tudi letos bomo člani KO RK obiskali starejše od 80 let in bolne, jim izrekli praznično čestitko in jih priložnostno obdarili. Ta srečanja so nemalokrat
ganljiva in čustvena.
Spoštovani krajani Primskovega! KO
RK Primskovo vam želi lepe božične in
novoletne praznike, predvsem pa veliko
sreče, zdravja in zadovoljstva v prihajajočem letu 2018.

NEGA KOŽE POZIMI
Na kožo in njen izgled vpliva veliko dejavnikov: prehranske navade, psihično stanje, nekatera zdravila, procesi staranja
in zunanji dejavniki, kot so: veter, mraz in suh zrak v zaprtih, ogrevanih prostorih. V hladnih zimskih dneh so najbolj
izpostavljeni deli telesa: obraz, ustnice in roke, zato zahtevajo dodatno nego. Negovalna kozmetika Galenskega
laboratorija Gorenjskih lekarn je v letošnjem letu dobila novo podobo. Kozmetični izdelki so narejeni po preizkušenih
lekarniških recepturah, v skladu z novimi strokovnimi dognanji in visokim deležem negovalnih sestavin. Večina krem
za obraz in tudi nekateri drugi izdelki ne vsebujejo konzervansov in drugih stabilizatorjev. Učinkovita nega, ki jo lahko
vršimo v domačem okolju, je namenjena vsem tipom in stanju kože.
V prazničnih decembrskih dneh, ko si namenjamo drobne pozornosti, lahko prav s prazničnim darilom – kozmetičnim
izdelkom Galenskega laboratorija Gorenjskih lekarn – razveselimo svoje najbližje.
Po kakovostno kozmetiko in strokoven nasvet prijazno vabljeni v lekarno Primskovo!

www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si
Lekarniške enote: Bled Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Kranj, Kranjska Gora, Kropa, Lesce,
Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica,
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij
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Na poti celostne prenove soseske Planina
Za boljšo kakovost bivanja v soseski Planina bo v smeri celostne prenove prihodnje
leto tudi formalno zaživela Pisarna za urbano prenovo, ki naj bi krepila povezovanje,
nudila tudi oporo iniciativam v soseski ...
SUZANA P. KOVAČIČ
Mestna občina Kranj (MOK) je leta 2016
sprejela Trajnostno urbano strategijo MOK, s katero je začrtala vizijo razvoja Kranja kot trajnostno naravnega,
naprednega in živahnega urbanega
središča Gorenjske. Z izvedbenim načrtom in možnostjo koriščenja evropskih
sredstev za urbano prenovo je občina
načrtno pristopila tudi k celostni prenovi soseske Planina. Osnovni namen

nje udeležencev, v skupine za promet,
varnost, otroška igrišča, zelenice, šport
in rekreacijo ter urbano opremo. Vse so
se ukvarjale s tem, kako bi probleme s
posameznih področij odpravili. Rezultati delavnic in anket so: adaptacija podhoda pod cesto Rudija Šeliga, adaptacija
podhoda pod Cesto talcev, posodobitev
urbane opreme, vzpostavitev osrednje
povezovalne poti preko soseske, ureditev kolesarskega poligona, vzpostavitev skupnostnega prostora z urbanimi

je izboljšati kakovost, pestrost in dostopnost javnih odprtih in zaprtih površin
na degradiranem urbanem območju
stanovanjske soseske Planina ob sodelovanju različnih lokalnih deležnikov
– po meri različnih generacij in današnjega urbanega življenjskega sloga stanovalcev. V ta namen je MOK v letu 2016
zagotovila sredstva za izvedbo arhitekturnih delavnic, anket, predstavitev,
transparentov ... Arhitekturne delavnice so bile razdeljene, glede na zanima-

Osnovni namen je izboljšati
kakovost, pestrost in
dostopnost javnih odprtih
in zaprtih površin – po
meri različnih generacij
in današnjega urbanega
življenjskega sloga stanovalcev.

VESEL BOŽIČ
in
SREČNO NOVO LETO

2018

Sosedje, prijatelji in celotna skupnost soseske Planina,
nadaljujmo z dobrim delom, pozitivnimi spremembami in skupnostnimi
akcijami v našem javnem prostoru.
Poskrbimo za prijetno bivanje vseh stanovalcev naše Planine,
premislimo, kako bi radi dobro in lepo bivali, se razumeli in bili slišani.

Pisarna prenove soseske Planina

www.kranj.si

Naj bo 2018 leto širokih nasmehov, plemenitih dejanj in prijaznih novosti.
Preživimo ga skupaj!

vrtovi, otroškim igriščem in parkom,
vzpostavitev urbanega centra, centra za
družine in centra trajnostne mobilnosti. Za vse te podprojekte je treba izdelati projektno dokumentacijo, kar je v
pripravi. Več bo še priložnosti, ko se bo
lahko vključila zainteresirana javnost,
npr. za podprojekte bodo izdelali makete in jih javno predstavili v stolpu Škrlovec oz. Mestni knjižnici Kranj. Kot so
še sporočili pripravljavci, se bo gradnja
izvajala skladno s terminskim planom
in proračunom MOK z začetkom v letu
2018, in dodali, da bodo v naslednjem
letu formalno vzpostavili Pisarno za
urbano prenovo. Njena vloga bo v smeri krepitve medsebojnega povezovanja,
izboljšanja koordinacije in organizacije
aktivnosti v soseski med ključnimi deležniki, pisarna bo nudila podporo iniciativam v soseski, ki sledijo skupni viziji,
skušala bo izboljšati odnos do odprtega
medblokovskega prostora, krepiti pripadnost soseski, spremljala izvedbo ...
Javno naročilo za izbor izvajalca Pisarne za urbano prenovo bo izvedeno v prvi
polovici leta 2018. Pri MOK upajo, da se
jim boste v aktivnostih pridružili tudi
krajani, da boste skupaj pripomogli k
boljši kakovosti bivanja v soseski.
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Pomoč drugemu na najvišjem mestu vrednot
»V zadovoljstvo mi je, da lahko pomagam drugim. Želim, da bi bilo poskrbljeno
za vse ljudi in da bi vsi ljudje lahko živeli brezskrbno in dostojno življenje,« pravi
Helena Kalan, prejemnica zlatega priznanja za prostovoljstvo, ki ga podeljuje RKS.
SUZANA P. KOVAČIČ
Helena Kalan je prostovoljka že skoraj
štirideset let. »V organizacijo Rdeči križ
(RK) sem prišla preko moža Staneta, ki
je bil že prej aktivni član RK. Leta 1985,
ko sem nastopila službo kot tajnica Krajevne skupnosti na Primskovem, sem
prevzela tudi prostovoljstvo kot tajnica
Krajevne organizacije RK Primskovo. V
krajevni organizaciji smo v tistih časih
vsako leto organizirali srečanje starejših
krajanov in krvodajalcev. Ta srečanja so
bila zelo dobro obiskana in so se jih krajani zelo radi in z navdušenjem udeleževali, saj smo jim pripravili zelo pester
program in bogat srečelov,« se spominja
Helena, ki je bila tudi krvodajalka, dokler
ji je zdravje dopuščalo; kri je darovala
osemnajstkrat. Sedaj je pri tej organizaciji predsednica Nadzornega odbora,
še vedno sodeluje pri organizaciji različnih aktivnosti, kot so krvodajalske
akcije, pomoč krajanom, organizacija
izleta za krvodajalce, merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola … Kot
tajnica Krajevne organizacije RK je bila
tudi ustanovna članica Koronarnega
društva Kranj. Sodeluje pa tudi pri organizaciji dogodkov Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Kranj, kot so
humanitarna akcija Drobtinica, humanitarni koncerti, krvodajalske akcije …
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje
Kranj je na letni prireditvi, ki je bila 4.
novembra v Naklem, Heleni Kalan podelil zlato priznanje RKS za prostovoljstvo,
poleg nje so ga prejele še Marija Teran,
Marija Mohar in Emilija Wolf. Že na
podelitvi je Kalanova povedala, da je
pomoč drugim zanjo nekaj, kar postavlja
na najvišje mesto vrednot.

Helena Kalan, dekliško Ropret,
izhaja iz Pristave pri Tržiču,
vendar že od poroke leta 1970
živi na Primskovem, tako da
se sedaj že dolgo počuti kot
Primskovljanka. Z možem
Stanetom že zelo dolgo delata
kot prostovoljca.

Na letni krvodajalski prireditvi 4. novembra v Naklem je Rdeči križ Slovenije, Območno
združenje Kranj podelilo krvodajalcem jubilantom in zaslužnim prostovoljcem priznanja in
zahvale za minulo delo. Primskovljanka Helena Kalan je za prostovoljstvo prejela zlati znak
RKS. Na sliki je skupaj s predsednikom RKS Dušanom Kebrom. / Foto: Marjan Potrata

DEJAVNA V VEČ DRUŠTVIH
Helena Kalan je bila vrsto let tudi tajnica Koronarnega društva, kot tajnica
krajevne skupnosti pa je v največji meri
prispevala k temu, da je društvo dobilo svoj prostor in opremo zanj; prostor
sedaj v Domu krajanov na Primskovem uporabljata tako Koronarno društvo kot Društvo za osteoporozo. Članica
Koronarnega društva Kranj (danes je to
Koronarno društvo Gorenjske) ni več,
njihovo delo pa tekoče spremlja. »Kot
tajnica krajevne skupnosti sem bila
tudi v veliki meri zaslužna, da smo kot
Krajevna skupnost dobili v last večino
Doma krajanov. Prej je bil cel dom v
lasti Kmetijske zadruge Sloga, ki pa je
dom želela (raz)prodati. Kljub tedanjemu nasprotovanju Občine Kranj sem z
dokazili v arhivih Slovenije in tedaj še
živih prič uspela preko tožbe in s sklepom Sveta KS Primskovo dobiti dom
v last in uporabo krajanov, domačih
društev ...« je pojasnila. Je tudi članica
Upravnega odbora Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo. »Status
veterana sem pridobila zaradi funkci-

je, ki sem jo imela kot tajnica krajevne
skupnosti. Kot vodja obrambnega načrta sem bila pooblaščena za skrb pri
24-urnem dežurstvu v vseh zakloniščih
in prostoru krajevne skupnosti in odgovorna za orožje in strelivo, za katero je
bila zadolžena krajevna skupnost.«
Od leta 1971 je Helena Kalan tudi članica
Prostovoljnega gasilskega društva (PGD)
Kranj-Primskovo. Leta 1981 je prevzela
delo blagajničarke. To delo je opravljala dobrih štirinajst let, za kar je prejela
Gasilsko odlikovanje II. stopnje. Vrsto
let je bila tudi članica Upravnega odbora
PGD Kranj-Primskovo.
Helena Kalan, dekliško Ropret, izhaja iz
Pristave pri Tržiču, vendar že od poroke
leta 1970 živi na Primskovem. »Tako da
se sedaj že dolgo počutim kot Primskovljanka. Oba z možem pa res že zelo dolgo
delava kot prostovoljca, Stane je lani ob
mednarodnem dnevu prostovoljcev prejel plaketo Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljcem za leto 2016,« doda
Helena Kalan in ob tej priložnosti vsem
krajanom želi vesele božične in novoletne praznike ter srečno v novem letu.
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Domači zvonovi
premilo pojo ...

Po martinovem koncertu
kmalu še božični
TANJA JAMNIK, MEPZ MUSICA VIVA, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Bil je oktober letos … Po pevski vaji smo praznovali in
se veselili. Milica Žagarjeva je imela rojstni dan! Zapeli smo ji tisto – Avsenikovo, ki jo je imela najrajši: Z
MANO SE OZRI. Ozrli smo se na skupno prehojeno pot.
Leta in leta smo uživali skupaj v prepevanju, nastopanju, tekmovanjih, potovanjih, praznovanjih … Koliko
lepega smo ji zaželeli za naprej! Koliko zdravja smo ji
natrosili v naročje! Koliko skupnih trenutkov in koliko
skupnih nastopov smo ji še napovedali! Same iskrene
želje!
Bil je november letos … Nobenega sadu niso obrodile
naše iskrene želje … Na žalosten novembrski dan nas
je zadela novica: Milice ni več! Zaspala je v bolnišnici,
njeno življenje se je utrnilo, zapustila je naš zbor, ki ji
je pomenil življenje, zapustila je Pavla, sinove, vnuke,
sorodnike, ki jim je nič ne more nadomestiti.
Hvala, Milica, za mnoga leta, ki si jih posvetila našemu zboru. Hvala ti, da si bila pripravljena delati v
korist zbora. Dolga leta si bila naša predsednica. Ves
svoj prosti čas si posvetila dobrobiti naše skupine.
Nikoli nam nisi pripovedovala, koliko poti, pogovorov,
voženj, prepričevanj, pogajanj si morala opraviti, da
si nam pripravljala nemoteno delovanje in sredstva za
preživetje. Veliko podporo si imela v svojem možu, ki
te je vozil okoli in ti stal ob strani.
Hvala, Milica, za vse modrosti in malenkosti, s katerimi si nam bogatila življenja ali nam odpirala oči v
življenje in zavedanje. Nekoč si mi dejala, ker sem bila
počasna v prebiranju elektronskih pisem: «Ja, veš,
tako kot vsak dan pobereš pošto iz nabiralnika, tako
moraš tudi prebrati pošto v računalniku.« Kako prav
si imela!
Hvala, Milica, da smo te lahko poznali in te imeli radi!
Hvala, da si živela za nas in hvala za zadnje pozdrave,
ki si nam jih poslala po Pavletu.
Draga Milica …
Pevke, pevci, dirigent in prijatelji Mešanega
pevskega zbora MUSICA VIVA Kranj Primskovo
(za Mepz MV Meti Herman)
Primskovo, december 2017

V soboto, 11. novembra, na dan, ko goduje sv. Martin, smo pevci Mešanega pevskega zbora Musica viva Kranj-Primskovo v
Domu krajanov na Primskovem priredili koncert dveh zborov.
Domači zbor je tokrat v goste povabil Komorni zbor Glasis iz
Markovcev, s katerimi smo se srečali lani spomladi na mednarodnem tekmovanju pevskih zborov Slovakia Cantat v slovaški
Bratislavi.
Koncert je začel domači zbor Musica viva pod vodstvom dirigenta Aleša Gorjanca, predstavili smo se s štirimi skladbami –
Vem, da je zopet pomlad Lojzeta Lebiča, V zocu je ljubezen Gašperja Jereba, San se šetao Tomaža Habeta in špansko Te Quiero,
s katerimi smo se pripravljali na nedavno regijsko tekmovanje
v Škofji Loki (in osvojili srebrno priznanje!). Nato smo oder prepustili gostom Komornemu zboru Glasis iz Markovcev. Zbor,
ki ga od ustanovitve v letu 2013 vodi zborovodja Ernest Kokot,
se je najprej predstavil z izvrstno izvedbo štirih tekmovalnih
skladb – Gallusov Pater Noster, Če bi jaz bila fčelica Tadeje Vulc,
Cantate Domino Tineta Beca in Benedicto Urmasa Siska, nadaljeval pa z bolj lahkotnim, pa vendar izvrstnim kolažem priredb slovenskih ljudskih in umetnih pesmi. Navdušili so tako
z izborom pesmi kot tudi s samo izvedbo, še posebej pa so navdušili izjemni solisti. Koncert je nadaljevala Musica viva. Ker
je zbor le dva dneva pred koncertom nenadoma zapustila Milica Žagar, dolgoletna bivša predsednica in predana pevka, ki je
Musici vivi več kot 40 let posvečala veliko svojega časa in energije, smo pevke in pevci svoji pokojni sopevki posvetili dve skladbi in tako s pesmijo počastili spomin nanjo. Pri tem so čustva
prevzela celoten zbor pa tudi poslušalci so čutili z njimi. Skupni
koncert sta zbora zaključila z dvema skupnima skladbama – Pa
se sliš in Čej so tiste stezice, ki sta bili prav tako polni emocij in
pozitivne energije. Koncert je z domiselnim veznim besedilom
povezovala pevka domačega zbora Mojca Lozar. Že tradicionalno je koncertu sledilo druženje poslušalcev s pevkami in pevci
obeh zborov.
Pevke in pevci zbora Musica viva z zborovodjem Alešem Gorjancem vse lepo vabimo na Koncert božičnih pesmi, ki bo v četrtek,
28. decembra, ob 18. uri v cerkvi Marije Vnebovzete na Primskovem. Vsem krajankam in krajanom Krajevne skupnosti Primskovo voščimo vesele praznike in vse lepo v novem letu 2018.
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Od adventa v božično skrivnost
ŽUPNIK FRANC GODEC
Advent. Čas tihega in spokojnega pričakovanja božiča.
Je to le še nostalgija po preteklosti? To
je v našem slovenskem prostoru nekdaj res bil. Zorne maše, ki so se začele še v temi in sklepale ob svitu dneva
v ivnatih jutrih z ledenimi rožami na
oknih, ki so se ob molitvi in pesmi v
cerkvah začele topiti, ko so posijali prvi
sončni žarki. Še po drugi svetovni vojni,
ko uradno ni smelo biti več adventa in
božiča, je posvečenost tega časa ostala v
njegovi pristnosti spokojnega miru. In
danes?
V to razmišljanje me je nagovorila beseda slovenskega škofa, ki pravi:
»Ukradli so nam ga – tvoj božič, Jezus!
Že oktobra so nabasali trgovine z jelkami in lučkami, posladkanimi in kičastimi angelčki ter figurami vseh vrst:
miklavži in parkeljni, božički in dedki
mrazi. Svetovne trgovske korporacije brez vesti in brez sočutja do božiča
in njegovega sporočila, da si se rodil v
bedi betlehemskega hleva, Jezus, hočejo mastno zaslužiti na tvoj račun. Purani, pite, pogače in sladkarije, mesovje v
neštetih tonah, vse sorte vina in šampanjcev romajo v veselem decembru na

Na sveti večer, v nedeljo,
24. decembra, bo sv. maša za
družine in manjše otroke ob
19. uri. Slovesno praznovanje
Jezusovega rojstva bo pri
polnočnici. Pol ure pred obema
mašama bo božičnica, ki jo
pripravijo mladi in otroci.

krožnike in v kozarce človeške nenasitnosti. Na smučiščih, na obali in po
hotelih, v zabaviščih in na plesiščih –
povsod kričijo, plešejo in tudi grešijo –
vse v imenu božiča. Glavni nisi ti, Jezus,
ampak neki čudaški Božiček, ki z jelenčki poplesava po zraku in skozi dimnik
spušča darove. Tvoj evangelij, Jezus, ki
govori o tvojem rojstvu, so zamenjali s
pravljico o Božičku s severa, ki ga v resnici sploh ni – ampak mora biti, zato da
tebe ne bi bilo, Jezus.
Radi bi doživeli tvoje rojstvo kot radost,
da si prišel med nas in da ostajaš z
nami. Radi bi to radost podelili z drugimi, ki so miroljubni, krotki in iz srca
ponižni.
Dragi Jezus, če misliš tudi še letos iz
nebes prodreti skozi to zmešano kaotično božično norenje in poplesavanje ter
nas kljub vsemu poiskati, potem te lepo
prosim, da vsaj za tiste, ki bi si želeli
normalno in človeško praznovati božič,
ponovno prineseš svoj pravi božič.
Jezus, ob prazniku tvojega rojstva
nimamo dosti zahtev. Samo pomagaj
nam najti svoj božič. Pomagaj nam najti same sebe, ker so z božičem ukradli
tudi naše duše in našo vero vate.«
Vabim Vas, da skupaj doživimo božično
skrivnost v občestvu naše župnije Kranj
Primskovo. Na sveti večer, v nedeljo, 24.
decembra, bo sv. maša za družine in
manjše otroke ob 19. uri. Slovesno praznovanje Jezusovega rojstva bo pri polnočnici. Pol ure pred obema mašama bo

božičnica, ki jo pripravijo mladi in otroci. Na božič ali sveti dan bosta dopoldne
dve sveti maši, zorna ob 9. uri in dnevna ob 10.30 ter večerna božična maša ob
18. uri. Pri jaslicah pa se bomo zbrali ob
petju litanij ob 14. uri. Po enakem razporedu kot na božič bodo svete maše tudi
naslednji dan, v torek, na praznik sv.
Štefana, na dan slovenske samostojnosti. Srečanje družin in blagoslov otrok
pri jaslicah pa bo v četrtek, 28. decembra, na praznik nedolžnih otrok, ob 17.
uri, ko bosta prepevala otroški in mladinski zbor. Po maši, ob 18. uri bo večer
petja z božičnim koncertom zaključil
MePZ Musica viva Kranj Primskovo.
Leto bomo sklenili na silvestrovo, 31.
decembra, ko obhajamo drugi sveti
večer. Pri sveti maši ob sklepu leta ob
18. uri se bomo posebej spomnili vseh
pokojnih tega leta. Po starem slovenskem običaju pred praznikom svetih
treh kraljev obhajamo tretji sveti večer,
ko ponovno pokadimo in pokropimo
domove ob molitvi in petju božičnih
pesmi.
Na praznik svetih treh kraljev, v soboto, 6. januarja 2018, bodo svete maše ob
9. uri in 10.30 in ob 18. uri. Otroci bodo
s kronami na glavah prinesli na oltar
svoje darove za lačne otroke, ker je ta
praznik svetovni misijonski dan otrok.
Vsem župljanom, krajanom in ljudem
dobre volje voščim blagoslovljene božične praznike in mirno ter zdravo novo
leto 2018.
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V šoli se vedno
veliko dogaja
Na kratko bi omenila
nekaj dogodkov, ki
so ostali v res lepem
spominu otrokom pa tudi
učiteljicam Podružnične
šole (PŠ) Primskovo.
MARIJANA KAVČIČ, PŠ PRIMSKOVO
Oktober smo začeli s tednom otroka. V
šolo smo povabili sonce in dneve popestrili
tako, da so učenci več brali, se igrali, delali
poskuse, imeli minuto za zdravje, razmišljali in pisali o sanjski učilnici, sanjski šoli,
sestavili sanjski jedilnik, risali. Prvošolci
so obiskali Prostovoljno gasilsko društvo
Kranj Primskovo. Prijazna gasilca (Primož
in Kristjan) sta razkazala opremo in učence poučila o delu gasilcev. Za spomin so
nam ostale gasilske fotografije. Spoznali
smo kamišibaj (papirno gledališče) in pri
tem zelo uživali. Ogledali smo si tri zanimive predstave: Smaragdni otok, Pravljico
o malem polžu in Kako je izginila hruška.
Pred jesenskimi počitnicami smo se učenci in učitelji zbrali ob spomeniku, ki stoji
pred našo šolo. Imeli smo komemoracijo.
November je hitro minil. V lepem spominu nam je ostal tradicionalni slovenski
zajtrk. Otroci so zajtrkovali domači kruh,
maslo, med, mleko in jabolko. Malica
jim je bila zelo všeč. Prvošolce je obiskal
čebelar, povedal jim je veliko zanimivega o medu in čebelah. Poleg vseh šolskih
dejavnosti v novembru smo izdelovali tudi
unikatne izdelke in voščilnice. V iskanje
idej in samo izdelovanje je bilo vloženega
veliko časa in truda. Vse to se je zelo obrestovalo, saj smo na novoletnem sejmu
drugega decembra zbrali več kot za 1500
evrov prispevkov, ki so bili namenjeni
šolskemu skladu OŠ Simona Jenka Kranj.
Tako smo skupaj vstopili v veseli in čarobni mesec december. Ob tej priložnosti bi
se še posebej rada zahvalila učencem in
učiteljicam za ves vloženi trud, staršem
in ostalim obiskovalcem pa za prispevke
in dobro energijo, ki je na sejmu vladala.
Dobrodelnost je res dobro delo, ki se kaže
in opravlja na različne načine. Tudi zbiranje starega papirja je med njimi. V šoli lahko ponosno povemo, da je bilo v letošnji
akciji zbranega skoraj 13 ton papirja. Pono-

Oktober smo začeli s tednom otroka. V šolo smo povabili sonce in dneve popestrili tako, da
so učenci več brali, se igrali, delali poskuse, imeli minuto za zdravje, razmišljali in pisali o
sanjski učilnici, sanjski šoli, sestavili sanjski jedilnik, risali.

Spoznali smo kamišibaj (papirno gledališče) in pri tem zelo uživali.

Prvošolci so obiskali PGD Kranj Primskovo. Prijazna gasilca (Primož in Kristjan) sta razkazala
opremo in učence poučila o delu gasilcev. Za spomin so nam ostale gasilske fotografije.
sni smo tudi na vso hrano, ki se je zbrala v
akciji. Pokazali smo, kako zelo nam je mar
za ljudi, še posebej za tiste, ki so v stiski.
Naj dobro srce, prijazne besede, nasmehi
in čas z ljudmi, ki jih imamo radi in so za

nas zelo pomembni, radostno napolnijo
dneve, ki so pred nami. Vsem krajanom
in krajankam Primskovega kolektiv PŠ
Primskovo želi ob prihajajočih praznikih in v letu 2018 vse dobro.
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Kranvaj, verjetno
ste ga že opazili
V Mestni občini Kranj so spomladi vpeljali
novost, brezplačni prevoz s Kranvajem.
Morda pa (še) ne veste, kje in kdaj vozi in
kako ga poklicati? Pokličite po telefonu
številka 031 383 700.
SUZANA P. KOVAČIČ
Mestna občina Kranj je tako prebivalcem kot obiskovalcem
mestnega jedra Kranja ponudila brezplačni prevoz z vozilom, ki so ga poimenovali Kranvaj (združeno iz besed Kranj
in tramvaj). Kranvaj izvaja prevoz po prilagodljivem voznem
redu, kjer se čas in relacija vožnje oblikujeta glede na potrebo
potnika, ki pokliče na telefonsko številko 031 383 700. Prevozi se izvajajo vse dni v letu od 8. ure do 19.30. Potnik prevoz
uporabi tako, da počaka na vstop na označenih vstopnih točkah pri Mestni knjižnici Kranj, Pungertu in na Hujah; prikliče
prevoz na klic v območju prevoza na klic z dvigom roke ali na
javno dostopni številki 031 383 700; vnaprej naroči ali rezervira prevoz na klic na številki 031 383 700 (rezervacije sprejema
voznik osebno ali po telefonu vsak dan od 8. ure do 19.30).

Zunaj območja za pešce uporabniki lahko vstopajo ali izstopajo na parkirišču (Huje ob Likozarjevi cesti) in na postajališču mestnega potniškega prometa (postajališče Planina-Novi
dom) ob robu območja za pešce. Vozniki Kranvaja bodo ponudili pomoč starejšim, invalidom, potnikom z gibalnimi omejitvami in ostalim potnikom, ki potrebujejo pomoč pri vstopu
in izstopu ter prenosu prtljage.
V električnem vozilu je prostora za pet potnikov in prtljago.
Je zaprte izvedbe, največja dovoljena hitrost je 40 kilometrov
na uro. V vozilo je možno naložiti tudi invalidski in otroški
voziček širine do 65 centimetrov. Kranvaj je eden od ukrepov
trajnostne mobilnosti za uvajanje okolju prijaznejših oblik
prevoza v mestu, omogoča ga Mestna občina Kranj, izvaja pa
podjetje Alpetour.

Tradicionalni slovenski zajtrk
SUZANA P. KOVAČIČ
V vrtcu Čenča so imeli v petek, 17. novembra, tradicionalni slovenski
zajtrk. Pravzaprav so se že vse dni v tistem tednu veliko pogovarjali
o zdravi prehrani ter o pomenu čebel za naše življenje – tudi ob zgibankah Čebelica moja prijateljica in ogledu filma S čebelo do medu.
Tradicionalni zajtrk so ponudili tudi staršem, ko so pripeljali otroke
v vrtec, saj so otroci povedali, da marsikateri starš zaradi jutranje
naglice ne zajtrkuje. Povabilu na zajtrk so se odzvale nekdanje sodelavke – upokojenke vrtca in prav prijetno so poklepetale z otroki. Na
obisk sta prišla tudi čebelarja in poklonila lonček medu.

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

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

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

Medgeneracijski dan v vrtcu Čenča ob tradicionalnem slovenskem
zajtrku

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

Šiviljska popravila

Ko vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrsti

12 | KULTURA

Mistično leto
Šestinšestdeseta sezona Akademske folklorne skupine Ozara
ANJA DRAKSLER, AFS OZARA
V 66. sezoni delovanja Akademske folklorne skupine Ozara nas je navdihnilo mitološko, bajeslovno, nadnaravno
v ljudskem izročilu. Začeli smo brskati
po starih verjetjih, povedkah, raziskovati bajeslovna bitja in ostanke mitološkega. Tako smo zasnovali sklop šestih
dogodkov, ki segajo tudi čez robove naše
običajne folklorne dejavnosti.
Novembra smo pripravili tradicionalno Martinovanje z ozarčani, ki so ga
začinili fantje iz ansambla Raubarji.
Na našem martinovanju je moč videti
tudi šaljivi ljudski običaj krsta mladega vina, predvsem pa večer zaznamuje
energija in dobra volja nas, ozarčanov,
ki vedno lepo poskrbimo za svoje goste,
zanje izberemo dobro vino in martinovo pojedino, pripravimo bogat srečelov, navsezadnje pa obiskovalce varno
pripeljejo domov naši trezni vozniki z
avtomobili glavnega sponzorja.

VOLČJA NOČ
Drugi dogodek, umeščen v kvatrni
teden, je Volčja noč, večer strašljivih
pripovedk. Na kvatrni torek, 19. decembra, smo v Stolpu Škrlovec predstavili

gradivo strašljivih povedk, kakršne so
se ohranile v 20. stoletju. Popeljali smo
na njih začetek, v krčmarjev dom, kjer
so se pripovedovale strašljive in vražljive povedke s Primskovega, okolice Kranja, iz Bohinja in nekaj tudi iz drugih
koncev Slovenije.
Volčje noči ali dvanajstere noči (v krščanskem izročilu sveto dvanajsterodnevje) so noči od božiča do svetih treh
kraljev. To je čas, ko je sončna svetloba
šibka, dan še kratek, bliža se še en prelom v letnem ciklu – novo leto … Takrat
svojo priložnost dobijo bajna bitja, dobra
in zla – vsa narava je bila nekoč za človeka živa in človek ji je bil enakovreden.
Naše gore, vode, jezera in polja so bila
nekoč živa. V gorah so dremali zmaji,
poleg njih so kopali rove gorski škrati,
na cvetočih livadah so plesale bele gorske žene, v gozdovih so prebivali divji
možje, v globokih tolmunih rek in na
dnu jezer so povodni možje imeli svoje
kristalne palače, pod nebom se je podila divja jaga. Vsa ta davna skrivnostna
bitja so se vtikala v življenje naših vasi
in jim narekovala nepisana pravila življenja. Ta čas so volkovi zavijali v luno,
sove so se spreletavale nad zasneženimi
polji, strehe so škripale pod težo snega
in veter je žvižgal za vogali hiš. Ljudje so

vedeli, da je to čas, ki ga morajo prepustiti tem silam, da ni pametno ponoči
hoditi po svetu.
Že ves december še danes lahko opazujemo, kako se dan hitro krajša – dandanes
to zasenčijo vesele zabave, prižigi prazničnih luči, popivanje in veseljačenje.
Nekoč pa je bil to temačen čas – v adventu se ljudje dejansko pričakovali rojstvo
malega Boga, Božiča, še prej rojstvo sonca. V adventu se tudi ni veseljačilo ali plesalo. Vzdušje tesnobnega je na vrhuncu v
kvatrnem tednu, tretjem adventnem tednu, za katerega so verjeli, da v teh nočeh
vračajo duhovi rajnih, da bi dokončali
neopravljene naloge na zemlji, se pokorili, hudobni pa celo škodovali živim, pod
nebom je volčji pastir ali jarnik podil divjo
jago. Zato je bilo v tem času prepovedano
vasovanje, ljudje so raje ostajali doma,
molili za rajne in si pripovedovali, zapovedan pa je bil tudi post na sredo, petek
in soboto, s čimer so se zahvalili za preteklo letino, kar je ostalo še od običajev iz
rimskih časov. Precej bolj skrivnostna in
nelogična pa se zdi prepoved preje in žehtanja na te dni. Ta izvira iz starega indoevropskega ženskega božanstva, zavetnice
rodovitnosti in ženskih opravil, ki se je pri
nas ohranila v liku Pehtre babe, na tržiškem Zlate babe, drugod na Gorenjskem

Za nagrado za pridnost je ozarčane tudi letos obiskal Miklavž na eni od vaj in nas obdaril z bomboni. / Foto: Barbara Naglič
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Vsako leto se konec novembra ozarčani odpravimo na aktivni konec tedna v Faro pri Kostelu, kjer se učimo novih plesov za sveže odrske
postavitve, prepevamo nove pesmi, godci pa vadijo nove viže. To je tudi priložnost, da se med seboj skupina še bolj poveže in spoznava
ljudsko izročilo. / Foto: Mitja Rozman
tudi Torke, na Koroškem Kvatrnice ali
Kvatrne babe. Vsa ta imena združujejo lik
žene, ki je s strogimi kaznimi pazila, da
ženske niso predle na prepovedane dni,
niti puščale preje v kolovratu.

KOLEDOVANJE
Letos si ozarčani še posebej prizadevamo biti del kranjskega prazničnega programa tudi z ostalimi dogodki: Kranjski
furmani so na Ta veseli dan kulture, 3.
decembra, ogreli poslušalce pod smrečico pred Prešernovim gledališčem,
teden dni pozneje so godci nastopili v
Rovih pod starim Kranjem, v soboto, 23.
decembra, pa Furmani, godci in plesalci
pripravljamo javno Koledovanje ob jutranji kavici, ob 10. uri, v baru Mitnica,
na katerega vas vljudno vabimo. Obudili bomo stari običaj božično-novoletnega koledovanja, ki ga naši Furmani
oživljajo že 25 let, na svojem repertoarju
pa imajo skoraj že pozabljeno kranjsko
kolednico, staro vsaj tristo let.

V božičnem času so po naših vaseh hodili
božični koledniki, svetoštefanjski koledniki, tepežkarji, bohinjski otepovci, novoletni koledniki in trikraljevski koledniki.
Koledniki so bili vaški fantje, godci, ki so
hodili od hiše do hiše in prepevali pesmi
kolednice. S svojimi obhodi so združevali
vas v skupnem prazniku in odganjali iz
hiš, kar je bilo slabega. Poleg koledniških
pesmi Kranjski furmani tudi godejo ob
spremljavi izvirnega hudičevega bobna,
ki so ga naši predniki sestavili iz glasbil,
ki so jih med begom za seboj na naših
tleh pustili poraženi turški janičarji. Privoščite si torej jutranjo kavo in dovolite,
da vam ozarčani izrečemo želje v tem
božičnem in novoletnem času.

V PRIHAJAJOČEM LETU PA ...
Raziskovanje bajeslovnega bomo nadaljevali tudi spomladi, ko bomo aprila
pripravili letni koncert, na katerem ne
bo manjkalo srečanj z bajeslovnimi bitji
– v prejšnji sezoni smo oživili že Dovjega

»V soboto, 23. decembra, ob 10. uri Kranjski furmani, godci in
plesalci pripravljamo javno Koledovanje ob jutranji kavici v baru
Mitnica, na katerega vas vljudno vabimo. Obudili bomo stari običaj
božično-novoletnega koledovanja, ki ga naši Furmani oživljajo
že 25 let, na svojem repertoarju pa imajo skoraj že pozabljeno
kranjsko kolednico, staro vsaj tristo let.«

moža –, pozneje pa bomo predstavili še
pevsko izročilo temačnih pesmi, ki so šle
nekoč z roko v roki s pripovedovanjem.
Veselimo se še samostojnih koncertov
naših starejših pevskih sekcij v januarju
– v župnijski cerkvi na Primskovem bodo
nastopile Bodeče neže, 20. januarja pa
bodo svojih srebrnih 25 let s celovečernim koncertom proslavili pevci Kranjski
furmani, ki jih v tem času že zagotovo
veselo pričakujete v vlogi kolednikov
tudi po domovih. Za več informacij o
prihajajočih aktivnostih pokukajte na
našo spletno stran www.drustvo-ozara.
si, stran Akademske folklorne skupine
Ozara Kranj najdete tudi na Facebooku,
kjer se trudimo poleg ažurnega poročanja o svojih dejavnostih svoje sledilce ozaveščati in tudi izobraževati na področju
ljudskega izročila, od lani pa smo prisotni še na Instagramu, s čimer želimo
po kanalih sodobnega sveta med ljudi
ponesti pečat pradavnega.
Vsem krajanom in bralcem Stikov
želimo ozarčani čarobne in doživete
božične praznike, srečno, zdravo in polno novo leto pa vam zaželimo s staro
gorenjsko kolednico:
»Navada je stara novo leto voščít,
in tudi mi zdaj to hočmo storit.
Da bi dolgo živeli, vsi zdravi, veseli,
da bi vsako nesrečo prenesli skoz srečo.«
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Šah nas druži in
povezuje
Šahovski klub Primskovo Kranj v Domu
krajanov Primskovo druži in povezuje
ljubitelje šaha.
ANTON VESELIČ,
PREDSEDNIK ŠK PRIMSKOVO KRANJ
Letošnje šahovsko dogajanje smo sklenili z novoletnim turnirjem v četrtek, 21. decembra, po zaključku katerega smo
razglasili tudi končne rezultate v točkovanju za leto 2017 ter
najboljšim podelili pokale in medalje.
Dušan Zorko je svoje mojstrstvo dokazal ponovno tudi v letošnjem letu, saj je na šahovskih turnirjih tekom celega leta
zbral največ točk in prepričljivo še devetnajstič zapored zmagal v skupnem točkovanju. Drugo mesto je že četrtič zapored osvojil Zlatko Jeraj, tretje mesto pa je prvič osvojil Boris
Torkar. Tesno za njim je nehvaležno četrto mesto osvojil
najstarejši igralec, 83-letni Alfonz Medved, ki se turnirjev na
Primskovem udeležuje vse od ustanovitve Šahovskega kluba
Primskovo v letu 1988, ko je osvojil tretje mesto, kar je ponovil
tudi v letu 2003.

Utrinek s turnirja

KONČNI VRSTNI RED ZA LETO 2017 JE NASLEDNJI:
Ime in priimek

Točke

1.

Dušan Zorko

800,0

2.

Zlatko Jeraj

725,8

3.

Boris Torkar

613,9

4.

Alfonz Medved

611,5

5.

Živko Juroš

601,6

6.

Gorazd Zupan

575,7

7.

Tomaž Engelman

548,6

8.

Drago Rabič

542,9

9.

Milan Golja

440,5

10.

Blagon Gorgiev

366,4

11.

Tomaž Rogelj

326,8

12.

Tase Ristov

318,4

13.

Anton Veselič

309,4

14.

Peter Gjini

306,7

15.

Franc Torkar

245,1

16.

Rihard Piskar

194,7

17.

Grega Hribar

146,3

18.

Skender Jusufi

126,1

19.

Nurija Nuhanovič

120,0

20.

Matej Keršič

93,3

21.

Ksenija Zupan

86,0

22.

Silvo Simončič

66,3

23.

Janez Smukavec

52,2

24.

Vojko Mitrovič

38,8

25.

Aleksander Dajčman

26,7

26.

Boro Lukič

24,7

MESEČNI TURNIRJI V LETU 2018
Razpored mesečnih turnirjev v letu 2018 je naslednji: 18. januar, 15. februar, 15. marec, 19. april, 17. maj, 21. junij, 20. september, 18. oktober, 15. november, 6. december in novoletni
turnir 20. december.

POVABILO NA IGRANJE ŠAHA V LETU 2018

Zmagovalec Dušan Zorko

Šahisti se redno dobivamo in igramo šah v prostorih Doma krajanov Primskovo (mala dvorana) ob sredah med 16. in 18. uro.
Vabljeni vsi ljubitelji šaha, da se nam pri igranju pridružite.
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Pisateljica, pesnica in
prevajalka Milanka
Dragar je nedavno
izdala knjigo Dediščina
molka. V njej na
osnovi pričevanj in
dokumentarnih virov
piše o množičnih
pobojih Slovencev in
Hrvatov v Crngrobu
in hrvaških otrok v
Matjaževi jami pri
Pevnem maja 1945.
Tem ljudem ni bilo
nasilno odvzeto le
življenje, ukraden jim
je bil tudi grob, pravi
avtorica, ki je pred leti
raziskovala tudi zločine
v Srebrenici.

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 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.

Vsak letni čas prinaša
svoje čare in darove.
Avtorica je recepte
razdelila glede na
sestavine, ki so
značilne za določen del
leta. Na izbiro ponuja
kopico domiselnih
receptov za sladice,
ki jih brez težav
pripravijo tudi manj
vešči peke. Spomladi
se lahko poskusite v
ustvarjanju jagodne
sladice s kokosom,
poleti borovničeve
torte, jeseni kakijeve
pene in pozimi
rožičevega peciva...
152 strani; 210x 210 mm; mehka vezava
Cena knjige je

3285
EUR

+ po

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 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.

št ni n a

16
EUR

+ po

št ni n a

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

30
EUR

978 961 203 463 4

+ poštnina

Z ALO@B A K ME^KI GLAS

Cena: 16 EUR

mesnin bogati na{o
Tradicija izdelovanja suhih
mesnine pomenijo bolj{e
kulinari~no ponudbo. Suhe
evajo k razvoju
in prisp
461
strani
ovrednotenje pra{i~jega mesa
ij in podjetni{tva.
155 xatiti
220svoja
mm
dopolnilnih dejavnosti kmet
obog
`elijo
ki
,
Knjiga je namenjena vsem
mehka
vezava
ju
ovan
izdel
ter
mesa
avi
prakti~na znanja o pripr
i
Potreben je premik v smer
klobas, salam in `elodcev.
a pogojev su{enja/zorenja
urejanja su{ilnic in izbolj{anj
tveganost proizvodnje,
mesnin. Cilj je zmanj{ati
~ati tr`no uspe{nost.
izbolj{ati kakovost ter pove

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov,
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih.
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4
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.

S TANISL AV R EN^ELJ

IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev
Z ALO@ BA K ME^K I GL AS

Z ALO@B A K ME^KI GLAS

m in `elodcev
IZDELOVANJE klobas, sala

S TA N I S L AV R E N ^ E L J

www.gorenjskiglas.si

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

Cena knjige je

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 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.
www.gorenjskiglas.si

16
EUR

Skupaj združimo
novoletne želje tako,
da bo vse Ëisto
in nam bo lepo.
SreËno 2018

www.komunala-kranj.si

BREZPLAČNA OBJAVA
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