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Krajankam in krajanom voščimo  
vesele velikonočne praznike!

Voščimo vam tudi ob bližnjem  
prvem maju, prazniku dela!

Predsednik in člani sveta  
Krajevne skupnosti Primskovo



Novakova hruška (s Tomažičeve ulice) je več kot 80 let stara hruška,  
ki se je obdržala v bršljanu. V živo je čudovita! / Foto: Mitja Puhar

NACE VIDMAR,  
PREDSEDNIK KS PRIMSKOVO

Smo v drugi polovici mandata in dela v svetu Krajevne skup-
nosti Primskovo potekajo mirno in vztrajno. Ponosni smo na 
društva v svojem kraju in seveda tudi delujoča v Domu kra-
janov. Nekatera društva štejejo že častitljivo starost. Njihovi 
koncerti so kvalitetni in dobro obiskani. Mogoče v še večjem 
številu, ko gostujejo. Veliko društev gostuje tudi zunaj drža-
vnih meja. Ampak tudi v domači dvorani smo zadovoljni z 
obiskom in podporo nastopajočim. Ponosni smo na svoj kraj 
in hvaležni za vsako pomoč, ki jo krajani nudite ob različnih 
priložnostih drug drugemu in različnim skupnostim, druš-
tvom in organizacijam. Zahvala gre tudi sedaj že bivšemu 
hišniku Milanu Klajnčarju, ki je vrsto let skrbel za urejenost 
Doma krajanov Primskovo in njegovo okolico. Delo hišnika je 
dokaj nehvaležno in pričakovanja so velika. Toda tudi hišnik 
je samo človek – in to velikokrat pozabimo. Hvala g. Klajnčar-

ju še enkrat in vse dobro na novi poti g. Murku in g. Betonu, 
ki prevzemata delo hišnika v domu. 
Moram pa ponovno spomniti in apelirati na vse, pri kate-
rih žive meje, veje dreves in grmovnic segajo predaleč in 
zastirajo pogled v prometu, da jih pravočasno pristrižete in 
skrajšate. V prihodnjem obdobju bo namreč poostren nadzor 
mestnega redarstva nad problematiko omenjene nezaželene 
flore. Seveda si vsi želimo zelenja v okolju in zastrtih dvorišč 
za večjo zasebnost. Vendar mora biti varnost kljub temu na 
prvem mestu. In hvala vsem, ki za ustreznost živih meja skr-
bite sami. Podoba kraja govori o ljudeh. 
Uživajte na soncu in na dogodkih, ki jih pripravljajo naša 
društva, in lepo praznovanje prihajajočih praznikov.
Srečno vsem in hvala, ker se lahko trudimo za svoj kraj.

Spoštovani krajani

Ignac Vidmar

STIKI SO PRILOGA ČASOPISA 

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

Novakova hruška

PREDSEDNIK IN ČLANI SVETA KRAJEVNE  
SKUPNOSTI PRIMSKOVO 

Naš sokrajan mag. Drago Štefe je bil za častnega občana Mest-
ne občine Kranj imenovan lani na predvečer obletnice rojstva dr. 
Franceta Prešerna. Naziv častnega občana si je zaslužil za uspe-
šno povezovanje gospodarstva s kulturo in aktivno vpetostjo v 
družbeno življenje Kranja. Kot je dejal župan Boštjan Trilar: »Kranj 
je ponosen na vas. Vsakemu izmed nas ste lahko vzor.« Takšna 
pomembna in razveseljiva novica seveda nima omejenega roka 
trajanja, zato vam, g. Drago Štefe, ob tej priložnosti za imenovanje 
v imenu krajank in krajanov še enkrat iskreno čestitamo!

Drago Štefe, častni občan
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INGRID ČEMAS

Marca se je začela tekmovalna sezona. 
Dekleta Mažoretnega in twirling kluba 
Kranj so se 11. in 12. marca v Novi vasi 
pri Cerknici udeležila četrt- in polfi-
nala za 17. Odprto državno prvenstvo 
Mažoretne in twirling zveze Slovenije. 
V okviru četrt- in polfinala za discipli-
no twirling baton je potekalo tudi finale 
državnega prvenstva za kategoriji solo 
in dance twirl, na dveh nivojih zahtev-

nosti. V soboto se je tekmovanja v kate-
goriji dance twirl C1 in C2 udeležilo devet 
članic, domov pa so prinesle naslednja 
odličja: enkrat zlato, petkrat srebro in 
trikrat bron. V nedeljo se je četrt- in pol-
finala v kategoriji artistic twirl B junior 
udeležila Leja Novak in se uvrstila v pol-
finale državnega prvenstva s končnim 
13. mestom. 
Dekleta so s ponosom in polna moti-
vacije za naprej zapustila Novo vas pri 
Cerknici. Hkrati pa v polnem pričako-

vanju na 17. Odprto državno prvenstvo 
Mažoretne in twirling zveze Slovenije, 
ki bo potekalo 22. in 23. aprila v Špor-
tni dvorani Zlato polje v Kranju. Dekleta 
bodo nastopila v kategoriji par in skupi-
na. Na tekmovanje se že intenzivno pri-
pravljajo in že komaj čakajo, da odple-
šejo tekmovalne koreografije. Vabljeni 
aprila v Športno dvorano Zlato polje!

Uspehi Mažoretnega in twirling kluba Kranj

Z odličji s tekmovanja v Novi vasi pri Cerknici / Foto: arhiv Mažoretnega in twirling kluba Kranj

SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: GORAZD KAVČIČ

V Domu krajanov na Primskovem je šestega februarja potekala 
terenska krvodajalska akcija v organizaciji Rdečega križa Slove-
nije (RKS), Območnega združenja Kranj in Krajevne organizacije 
Rdečega križa (KO RK) Primskovo. V šestih urah se je je udeležilo 
177 krvodajalcev, kar je bil glede na čas povečanja virusnih obo-
lenj odličen rezultat, so sporočili organizatorji. Stane Kalan se 
je v imenu organizatorjev zahvalil vsem, ki so darovali kri, Kra-
jevni skupnosti Primskovo, ker omogoča terenske krvodajalske 
akcije v domačem okolju, in odbornikom KO RK Primskovo za 
pomoč pri organizaciji. Med krvodajalci je bil tudi Primskovljan 
Franc Čeh, ki je krvodajalec že več let, in kot je povedal, se je za to 
odločil iz humanih razlogov, terenska akcija pa se mu zdi odlič-
na ideja, saj jo ima tik pred vrati. Manjkal ni niti župan Boštjan 
Trilar, dolgoletni krvodajalec, ki želi s svojim zgledom dati spo-

dbudo vsem, ki se za krvodajalstvo še niso odločili. Naslednja 
terenska krvodajalska akcija v Domu krajanov na Primskovem 
bo 8. junija od 7. do 13. ure. 
Kot je pojasnil predsednik RKS OZ Kranj Marjan Gantar, so 
terenske akcije krvodajalci dobro sprejeli, tudi zato, ker se jim 
ni treba peljati daleč. Je pa cilj organizatorjev, kot je še pou-
daril Gantar, spodbuditi h krvodajalstvu več ciljnih skupin, 
na primer člane motorističnih društev, člane lovskih družin, 
še več mladih ..., kot se na primer na tradicionalni akciji, ki 
jo izvedejo v prostorih Gasilsko-reševalne službe Kranj, odzo-
vejo vojska, policija, službe civilne zaščite. Na vseh terenskih 
krvodajalskih akcijah za RKS OZ Kranj je prisotna ekipa Zavo-
da za transfuzijsko medicino Ljubljana. 

Povabilo krvodajalcem
Prva letošnja terenska akcija na 
Primskovem je bila šestega februarja, 
naslednja bo osmega junija, prav tako  
v Domu krajanov Primskovo. Krvodajalci, 
lepo vabljeni!

Foto: Gorazd Kavčič

frizerski salon lenart pirc, s. p.
staneta žagarja 40, 4000 kranj
04 235 73 10, lenart.pirc@siol.net
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ANA BENEDIK, ANJA DRAKSLER 
FOTO: MITJA ROZMAN

Jesen v letošnji sezoni je bila za Fol-
klorno društvo Ozara zelo produktivna. 
Začeli smo po rahlem poletnem premo-
ru, saj smo se avgusta v velikem številu 
z obema plesnima sekcijama udeležili 
turneje v Fribourgu v Švici in se je poči-
tek še kako prilegel. Oktobra smo nato 
s polno paro zakorakali v novo sezono, 
ki nam prinaša vedno nova preseneče-
nja in mnogo odprtih vrat za nadaljnje 
udejstvovanje.
Prvi jesenski nastopi so bili tisti, ki smo 
jih že celotno prejšnjo sezono opravljali 
z veliko radostjo. To so Slovenski večeri 
z Židano marelo, kjer smo ljudske kos-
tume in plese predstavljali turistom. 
Ko smo s temi večeri lansko pomlad 
začeli, smo bili še rahlo zmedeni, zadnji 
nastopi pa so bili že zelo sproščeni in so 
potekali brez večjih težav. Zato smo se 
odločili, da jih ohranimo tudi v letošnji 
sezoni. Po končanem zadnjem nastopu 
za Židano marelo nas je čakal večji zalo-

gaj. To je vsakoletno tradicionalno mar-
tinovanje, ki ga prireja naše društvo. 
Kot vsako leto smo organizirali marti-
novo pojedino z mlinci, piščancem in 
kislim zeljem ter po izročilu opravili 
hudomušni krst mladega vina, vse pa 
je povezala dobra glasba ansambla 'Dor 
ma cajt.
Konec novembra, ko smo že krstili mla-
do vino, smo se odpravili na aktivni 
vikend. Fara ob Kolpi nas še nikoli ni 
razočarala in vedno iz njenega zavetja 
odidemo polni novih znanj in plesnih 
korakov. Letošnji aktivni vikend pa je 
bil malo drugačen od vseh prejšnjih. 
Letos smo se poleg plesa s posebno 
pozornostjo posvetili garderobi. Ker so 
zaradi velikega števila nastopov, tur-
nej in drugih prireditev naši ženski 
rokavci gorenjskih ljudskih kostumov 
že močno obrabljeni, smo se odločili in 
se lotili šivanja novih. Prvi korak je bilo 
nabiranje. Pri tem smo ugotovili, da to 
delo vendarle ni tako preprosto, kot se 
zdi. S tem smo si pridobili nove ročne 
spretnosti in še večje spoštovanje do 

šivilj, ki se lotevajo šivanja folklornih 
kostumov. Seveda pa ob vsem šival-
nem priboru nismo pozabili na plesne 
čevlje. Začeli smo se namreč učiti nov 
gorenjski splet, ki smo ga predstavili 
na območni reviji v Cerkljah na Gorenj-
skem. Poleg plesa in šivanja so pridno 
vadili tudi naši godci, imeli pa smo tudi 

Kar je, kar b'lo je in kar bo
Jubilejno, petinšestdeseto leto na Ozari

Skupinska slika plesalcev iz območnega srečanja odraslih folklornih skupin

Ker so zaradi velikega števila 
nastopov, turnej in drugih 
prireditev naši ženski rokavci 
gorenjskih ljudskih kostumov 
že močno obrabljeni, smo se 
odločili in se lotili šivanja novih. 
Prvi korak je bilo nabiranje. Pri 
tem smo ugotovili, da to delo 
vendarle ni tako preprosto, kot 
se zdi. S tem smo si pridobili 
nove ročne spretnosti in še 
večje spoštovanje do šivilj, ki 
se lotevajo šivanja folklornih 
kostumov.
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predavanje o zgodovini društva, ki ga je 
ob 65-letnici za nas pripravil dolgoletni 
umetniški vodja, nekdanji mentor in 
predsednik g. Brane Šmid.
Aktivni vikend smo sklenili s krstom 
novih članov, ki so sedaj del ekipe fol-
klornega društva Ozara. Prav posebno 
pa smo se zabavali tudi ob snemanju 
videoposnetka, ki nam ga je kot izziv 
postavila Akademska folklorna skupina 
Študent in smo aktivni vikend v domu 
CŠOD v Fari izkoristili kot dobro prilož-
nost, da se nanj odzovemo. 
Konec leta so bili naši godci in Kranj-
ski furmani zaposleni s koledovanjem, 
ostali pa s fotografiranjem in popisom 
vseh kostumov, ki jih hranimo. Zače-
tek leta je zaznamoval redni občni zbor 
članov, na katerem smo spregovorili o 
preteklem letu in o načrtih za jubilejno 
leto, ko praznujemo 65-letnico delovan-
ja društva, kar smo obeležili s slavnost-
nim koncertom z naslovom Kar je, kar 
b'lo je in kar bo, ki je v dvorani Doma 
krajanov Primskovo potekal v soboto, 
8. aprila 2017. Celovečerni koncert je 
vsako leto sad skupnih prizadevanj na 
vseh področjih folklorne dejavnosti – od 
plesa, petja, dramske igre, godčevstva 
pa do kostumske podobe. Prav v garde-
robi trenutno poteka prenova sistema 
izdajanja kostumov, ki jo bomo olajšali 
z digitalizacijo, prenovili pa smo tudi 
moško alpsko kostumsko podobo, saj 
smo v svojo bogato zakladnico kostu-
mov dodali nekaj novih moških suk-
njičev, ki so avtentično podobo skupaj 
s klobuki, ki smo jih izdelali lani, še 
izboljšali.

Z njimi smo se predstavili tudi že na 
Prešernovem smnju, ko smo prispeva-
li k temu, da je mesto Kranj za en dan 
zaživelo v svoji podobi iz 19. stoletja, ko 

je bilo na ulicah našega mesta mogoče 
srečati doktorja Franceta Prešerna. Z 
njim se čutimo zelo povezani, saj smo 
si verz iz njegove pesmi izbrali tudi za 
naslov jubilejnega koncerta: Kar je, kar 
b'lo je in kar bo, prste pa je imel vmes 
tudi pri navdihu za postavitev novega 
spleta avtorice Barbare Kozjek, Ta dovji 
mož, ki sicer zajema iz ljudskega izro-
čila in pesmi o Jerici, ki jo odpelje dovji 
mož. Naš dovji mož lepotico sreča na 
plesu, ko si ga kot edinega primerne-
ga soplesalca izbere med plesom špe-
gutanc. Plesni del smo pokazali že ob 
kulturnem prazniku, celotno zgodbo s 
pevskim vložkom pa zelo uspešno na 
območnem srečanju folklornih skupin 
v Cerkljah na Gorenjskem v nedeljo, 12. 
marca 2017.

Prizor iz spleta Dovji mož 

Jubilej smo obeležili s 
slavnostnim koncertom z 
naslovom Kar je, kar b’lo je in 
kar bo, ki je v dvorani Doma 
krajanov Primskovo potekal 
v soboto, 8. aprila 2017. 
Celovečerni koncert je vsako 
leto sad skupnih prizadevanj 
na vseh področjih folklorne 
dejavnosti – od plesa, petja, 
dramske igre, godčevstva pa do 
kostumske podobe.

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

Alergije
Alergije nastanejo kot pretiran odziv našega imunskega sistema na sicer nenevarno snov. Prizadenejo okoli 30 % pre-
bivalcev razvitih držav. Med pogostejše oblike alergij spadajo: seneni nahod (sezonski ali trajni), razne kožne alergije 
(tudi alergija na sonce) in alergijska vnetja oči. Simptomi alergije so najpogosteje srbeči kožni izpuščaji rdeče barve, 
pridružuje se lahko srbenje in solzenje oči, voden izcedek iz nosu ali zamašen nos s posledično oteženim dihanjem. 
Če alergen poznate, se mu poskušajte izogniti, ne zračite prostorov in ne sušite perila zunaj. Kadar to ni mogoče, 
alergijski odziv ustrezno ublažite z antihistaminiki, ki so na voljo v obliki tablet in sirupov, kapljic za oči in gelov, ki 
jih nanašate neposredno na prizadet predel kože. V lekarni povprašajte tudi za sredstva, ki mehansko prevlečejo 
sluznico nosu, s tem preprečijo vdor alergena v kri in seveda zmanjšajo samo alergijsko reakcijo.
Za več nasvetov, kako se spopasti s temi neprijetnimi simptomi, vas vabimo v našo/vašo lekarno Primskovo.
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KRISTJAN KNAVS IN PRIMOŽ ŠTRAUS

INTERVENCIJE, OPERATIVNO DELO IN SREDSTVA

V preteklem letu smo posredovali na 13 intervencijah. Kar tri-
krat smo sodelovali pri požaru sekancev v sušilnici na Savski 
cesti v Kranju. Vsi trije požari na tej lokaciji so bili v začetku 
leta. Vsa posredovanja so označena na zemljevidu, ki prika-
zuje naše požarno območje. Letos smo ga pripravili prvič in 
nudi nazoren pregled dela na terenu.
V prvih treh mesecih v letu 2017 smo posredovali na treh inter-
vencijah (do objave članka, op. a.). Zadnja intervencija je bil 
požar gospodarskega poslopja v Stražišču. Poziv je prišel ob 
4.31. To je bila ena večjih intervencij v zadnjem času.
Operativno delo nikoli ne počiva. Poleg rednih nalog se naši 
operativni člani redno usposabljajo v Izobraževalnem cen-
tru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani. Letos sta dva 
naša člana že opravila specializacijo, prvi za nosilca izolirne-
ga dihalnega aparata, drugi pa za mentorja. Prav zdaj nekaj 
naših članov obiskuje začetni tečaj za gasilca. Nekaterih izo-
braževanj po planu društva se bodo člani udeleževali vse leto, 
tudi v tujini.
Ves čas skrbimo tudi za ustreznost opreme. Velika skrb je 
namenjena menjavi starejše opreme za sodobnejšo. V gasil-
skem vozilu s cisterno smo namestili nov kovček z ročnim 
orodjem ter novo teleskopsko lestev, ki je predvidena pred-
vsem za posredovanje v notranjih požarih. S strani Gasilske 
zveze MOK smo dobili dva izolirna dihalna aparata ter eno 
polno zaščitno opremo (polna zaščitna oprema nižjega ceno-

vnega ranga stane za posameznega gasilca približno 1500 
evrov, op. a.). 
Letos pa želimo nadomestiti sicer še dobro vzdrževan nad-
tlačni prezračevalnik (za prezračevanje objektov oz. dima), 
ki nosi letnico iz začetka devetdesetih let prejšnjega stole-
tja. Investicija je vrednosti okoli 2500 evrov. Za nakup bomo 
poskušali pridobiti tudi sponzorska sredstva. V planu je tudi 
obnova oznak na garažnih vratih gasilskega doma ter na 
gasilskih vozilih. 
V marcu tudi društva oddajamo svoja finančna poročila. 
Delno smo financirani iz proračuna Mestne občine Kranj 
oz. Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Delno pa poizkuša-
mo s svojim delom in iznajdljivostjo pridobiti kak evro tudi 
na trgu. Že vrsto let opravljamo požarno službo v gledališču 
in na nekaterih prireditvah. Hvaležni smo vsem članom za 
opravljeno prostovoljno delo ter vsem članom in krajanom, 
ki nam prisluhnete in seveda pomagate, ko se pri vas oglasi-
mo s koledarjem.

TEKMOVANJA IN DRUGE DEJAVNOSTI

Tudi v letu 2016 smo se udeleževali tekmovanj. Mladina je 
tekmovala v aprilu na tekmovanju v organizaciji PGD Žabni-
ca. Pripravniki (od 16 do 18 let) so zasedli nehvaležno četrto 
mesto, mladinci (od 12 do 16 let) pa so zasedli drugo in tretje 
mesto, kar je pomenilo uvrstitev na regijsko tekmovanje v 
Naklem, kjer so nas odlično zastopali. Sodelovali smo tudi na 
gasilskem kvizu v Žabnici – z dvema ekipama mladincev ter 
eno ekipo pripravnikov. Na zmagovalni oder pa nam tokrat 
ni uspelo priti.
Konec februarja smo pripravljali tradicionalni veleslalom v 
spomin na pokojnega predsednika in člana Bojana Košnika. 
Za spremembo smo ga poskušali izvesti v Bohinju na smuči-
šču Senožeti, kar pa se na koncu ni izšlo zaradi pomanjkanja 
snega. Smučarski športni dan smo prenesli na Pokljuko, kjer 
smo preizkusili smučino in izvedli mini tekmovanje za naše 
najmlajše gasilce.

KRES

Organizacija kresa predstavlja velik zalogaj – tako glede delo-
vne sile, opravljenih prostovoljnih ura kot tudi finančno. Za 
tako prireditev so potrebna dovoljenja, obenem pa pomenijo 
obremenitev okolice in sosedov kresovanja s hrupom. Na kon-
cu so lahko težave tudi z nepredvidljivim vremenom. Letos ne 
bomo organizirali kresovanja na Primskovem, ker nam mnogo 
zakonskih dejavnikov ne dopušča organizacije take prireditve v 
urejenem stanovanjskem okolju. Z veseljem pa vas povabimo 
na kresovanje, kjer bodo naši operativni člani skrbeli za požar-
no varovanje. Kres bo na Savskem otoku 30. aprila, kar bo edino 
pravo kresovanje v Kranju. Za popolno zabavo bo poskrbela sku-
pina Joške vn. Vstop je prost. Del prireditve bo namenjen tudi 
najmlajšim, ki bodo letos imeli svoj mini kres. Z gasilskim poz-
dravom »Na pomoč«!

Operativno delo nikoli ne počiva
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kranj Primskovo 

Zemljevid intervencij PGD Kranj Primskovo 2016, Aljaž Kern
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Velika noč povzema vse človeško življenje. Nanjo se priprav-
ljamo že od božiča, ko se veselimo Božjega rojstva na svet. 
Velika noč pa je praznik našega rojstva za večnost. Kot je 
občečloveško praznovanje človeškega rojstva, tako nam je v 
življenju blizu tudi trpljenje, ki ga v postnem času premišlju-
jemo ob Kristusovem trpljenju. V najrazličnejših stiskah, pre-
izkušnjah, bolečinah ljudi skozi vso zgodovino se razodeva 
globoka potreba po odrešitvi od vsega tega. Kristjani Odreši-
tev doživljamo v Kristusovi velikonočni zmagi nad trpljenjem 
in smrtjo. Praznovanje velikonočnih praznikov je globoko 
zakoreninjeno v naših slovenskih običajih. Ti jim dajejo še 
posebno lepoto in domačnost. 
Na cvetno nedeljo ob blagoslovu zelenja in butaric se spomi-
njamo Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem. Na Prim-
skovem je ta blagoslov pri Zimantovi kapelici ob rondoju pred 
Hoferjem ob 10. uri dopoldne. Nato je procesija v cerkev. To 
nedeljo pri vseh mašah beremo pasijon – evangeljsko poroči-
lo o Jezusovem trpljenju. To nas že uvede v obhajanje velike-
ga tedna. Obredi velikega tedna se pričnejo na veliki četrtek 
s spominom na Jezusovo zadnjo večerjo. Pomenljiv je obred 
umivanja nog, spomin na to, da je Jezus apostolom umil 
noge. Ob tem jim je dal novo zapoved ljubezni. To je storil 
pred ustanovitvijo daritve svete maše. Obredi svetega tridne-
vja so ob sedmih zvečer. Veliki petek, dan Jezusove smrti, ima 
dva bogoslužna dela; križev pot ob 15. uri in češčenje križa 
zvečer ob sedmih. Ta dan je strogi post. Zvonovi od velikega 
četrtka do velike sobote zvečer molče. Včasih so temu rekli, 
da »gredo v Rim« ali da so zavezani. V tem času se v cerkvi in 
zvoniku oglaša raglja. Na veliko soboto se kristjani mudimo 
ob molitvi pri božjem grobu, kar je tudi povezano z našim 
slovenskim izročilom. Zjutraj ob sedmih je blagoslov veliko-
nočnega ognja, ki ga ministranti raznesejo po župniji. Ob tem 
so v njihovo veselje nagrajeni za svoje ministrantsko služenje 

v župniji. Hvala vsem, ki jih z veseljem sprejmete! Včasih so 
na tem ognju gospodinje skuhale »velikonočni žegen«. Kjer 
te možnosti ni več, vam prižgejo lučko, ki bo gorela v vašem 
domu ob veliki noči. Med dnevom bo blagoslov velikonoč-
nih jedil v cerkvi ob 11., 14., 15., 16. in 17. uri. Lepa slovenska 
navada, ki se še vedno ohranja na Gorenjskem, je, da k žegnu 
prinesejo v narodnih nošah. Naj se poživi tudi v naši župni-
ji! Lepo vabljeni. K družinskemu obedu velikonočnih jedil se 
družina zbere na veliko noč zjutraj po vstajenjski procesiji. 
Vrhunec bogoslužja cerkvenega leta je velikonočna vigilija. 
Prične se ob sedmih zvečer s hvalnico velikonočni sveči, ki 
simbolizira vstalega Kristusa. Po stari slovenski navadi pa 
slovesno obhajamo Jezusovo vstajenje s slovesno procesijo na 
velikonočno jutro ob pol sedmih zjutraj pri božjem grobu s tri-
kratnim petjem Aleluje. Na veliko nedeljo sta še dve slovesni 
sveti maši ob sedmih, devetih in pol enajstih dopoldne. Popol-
dne ob dveh pa sledijo velikonočne večernice s petimi litanija-
mi Matere božje. Na velikonočni ponedeljek so svete maše po 
nedeljskem redu. Na vsa ta praznovanja lepo vabljeni! 
Vsem župljanom in krajanom dobre volje v našem mestu 
želim lepo in blagoslovljeno veliko noč!
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Življenje novo se budi
Spomladi nam že narava sama govori o tem, da ima življenje moč nad smrtjo. Tako 
tudi kristjani po prvi pomladanski polni luni obhajamo največji praznik veliko noč, 
ki je praznik zmage življenja nad smrtjo. 

  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 vrsti
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TANJA JAMNIK 
FOTO: BOŠTJAN GUNČAR

Pevke in pevci Mešanega pevskega zbo-
ra Musica viva Kranj Primskovo smo 
jubilejno sezono 2016 sklenili z gosti-
tvijo mešanega pevskega zbora Zvon iz 
mesta Dobrinj na otoku Krku, pod ume-
tniškim vodenjem dirigenta Damirja 
Smerdela. Hrvaški zbor smo gostili v 
mesecu decembru. Najprej smo jih ob 
prijetnem, a strokovnem vodenju gos-
podične Tjaše Križnar popeljali po bliž-
njem Brdu. Nad naravo, razgledi, okoli-
co in seveda zgodovino tega posestva so 
bili navdušeni. Potem smo jih popeljali 
še po Kranju in skupaj z njimi odkri-
vali skrivne kotičke našega prelepega 
mesta. Po večerni maši smo nato pri-
pravili skupni koncert v cerkvi Marije 
vnebovzete na Primskovem. Naš zbor se 
je predstavil z nekaj sakralnimi pesmi-
mi in naredil uvod v nastop gostujočega 

zbora. Njihova glavna točka programa 
je bil del Staroslovenske maše, ki je 
posebej značilna za otok Krk. Nadalje-
vali so z nekaj sakralnimi in božični-
mi pesmimi in tako je bil naš koncert 
lep uvod v božični čas. Druženje smo 
zaključili z zakusko v mali dvorani KS 
Primskovo, kjer smo skupaj prepevali še 
dolgo v noč, si po druženju še ogledali 
z lučkami okrašeni prednovoletni Kranj 
in si obljubili, da se v letu 2017 ponovno 
srečamo – tokrat na otoku Krku.
Naše goste je nato pot vodila v Ljublja-
no. Ogledali so si jo v spremstvu nekaj 
naših pevcev, nato pa v nedeljskem 
popoldnevu še nastopili na samostoj-
nem koncertu v ljubljanski Stolnici.

ZAPIS ZA KASNEJŠE RODOVE

Sezono 2017 smo začeli s snemanjem 
nove zgoščenke. Ker je za nami zelo 
intenzivno leto, v katerem smo visoki 

jubilej, 70-letnico neprekinjenega delo-
vanja, praznovali z različnimi nasto-
pi in drugimi dogodki – tekmovanje v 
Bratislavi, gostovanje pri Slovencih na 
Dunaju, jubilejni koncert na Primsko-
vem in na Gradu Tuštanj, gostovanje 
v Angliji … se nam je zdelo, da je prav, 
da ob tem za seboj pustimo tudi zapis 
za kasnejše rodove, saj upamo in verja-
memo, da bo naš zbor še dolgo prepeval 
v takšni in drugačnih zasedbah. Tako 
smo se sredi januarja zbrali v Radovlji-
ški graščini in zagrizli v delo. Prvi del 
snemanja je bil zelo delaven in uspešen, 
po drugi strani pa tudi prijeten in zaba-
ven. In če nekatera podjetja in društva 
potrebujejo organizirani »team buil-
ding«, smo si ga mi takole organizira-
li kar sami in se pri tem tudi zabavali. 
V začetku aprila nas čaka še drugi del 
snemanja in upamo, da bomo vsaj tako 
dobri kot pri snemanju prvega dela. 
Kako uspešno je bilo naše delo, pa boste 

Maja bo letni koncert Življenje je vrtiljak
Sezono je Mešani pevski zbor Musica Viva začel s snemanjem zgoščenke,  
8. februarja smo pripravili že tradicionalni recital ob kulturnem prazniku,  
26. maja bo letni koncert ... 

Tradicionalni recital ob kulturnem prazniku v Galeriji Mizarstva Ovsenik v Gorenjah pri Kranju
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lahko ocenili sami že na našem letnem 
koncertu, kjer vam bomo novo zgoščen-
ko z veseljem predstavili in ponudili. 

O, DOMOVINA, TI SI KAKOR  
ZDRAVJE!

Osmega februarja smo pripravili že 
tradicionalni recital ob kulturnem 
prazniku v Galeriji Mizarstva Ovsenik 
v Gorenjah pri Kranju. Letos je bil naš 
recital še posebno slovesen, saj je sov-
padal s 50-letnico Mizarstva Ovsenik. 
Me PZ Musica viva Kranj Primskovo je v 
Galeriji Ovsenik prvič nastopil ob otvo-
ritvi Galerije pred več kot dvajsetimi leti 
in tako se tu z manjšimi prekinitvami 
srečujemo vse do danes. Tokrat je našo 
scenaristko Meti Herman pri oblikova-
nju recitala in veznega besedila vodila 
misel o domovini in naslovila ga je s 
Cankarjevim izrekom O, domovina, ti 
si kakor zdravje!. Med pesmi dr. Fran-
ceta Prešerna Kam, Roža deklic, Solda-
ška, Zdravljica smo tako vpletli misli 
o domovini, ki so jih so recitirale naše 
pevke in pevci, tem pa dodali še nekaj 
umetnih slovenskih zborovskih pesmi 
in tako zaokrožili naš recital. Pevski in 
recitatorski del je s harmonikarskim 
vložkom popestril vnuk gospoda Ovse-
nika Luka Ovsenik.
Posebej slovesen pa je bil tokrat zaklju-
ček našega recitala, saj se je prijazni 
gostitelj gospod Lojze Ovsenik s pose-
bnimi plaketami, ki jih je oblikoval 
akademski slikar Zmago Puhar, za 
dolgoletno sodelovanje zahvalil vsaki 
pevki in vsakemu pevcu našega zbora 
in pa seveda našemu dirigentu Alešu 
Gorjancu, ki sedaj že sedmo leto uspe-
šno vodi naš pevski zbor skozi številne 
pevske izzive. Recitalu je sledila zaku-
ska, za katero je tako kot vsako leto 
poskrbel gospod Lojze Ovsenik, mi pa 
smo se pomešali med obiskovalce in 
skupaj z njimi in ob spremljavi Lukove 
harmonike še dolgo v večer prepevali v 
prostorih Galerije.
Na koncu pa vas pevke in pevci Me PZ 
Musica viva Kranj Primskovo skupaj z 
našim dirigentom Alešem Gorjancem 
prijazno vabimo na naš letni koncert, 
ki bo v petek, 26. maja, že tradicionalno 
v dvorani KS Primskovo. Naše jubilej-
no leto se je odvrtelo in sedaj začenja-
mo novo leto, novo desetletje skupne-
ga prepevanja, zato smo letošnji letni 
koncert simbolično naslovili Življenje 
je vrtiljak. Vabimo vas, da se zavrtite z 
nami!

ANA ŠUBIC

Primskovljana Jerca in Miro Fende 
sta 28. januarja natanko petdeset let 
po svoji poroki obnovila poročni zaob-
ljubi v domači cerkvi pred župnikom 
Francijem Godcem. Kot simbol večne 
zvestobe sta si izmenjala tudi nova 
poročna prstana, v katera so pretopi-
li prvotna prstana, za kar je kot darilo 
poskrbel sin Mirko. Zlatoporočenca sta 
nato »svate« povabila v eno do kranj-
skih gostišč, kjer so se zabavali ob 
živi glasbi. Kasneje sta odšla tudi na 
nekakšno poročno potovanje v toplice, 
ki jima ga je podarila hči Helena.
Praznovanje zlate poroke je bilo za 
68-letno Jerco in 75-letnega Mira pov-
sem drugačno od njune prave, precej 
skromnejše poroke, ki sta jo imela 
28. januarja 1967. Civilno sta se poro-
čila v Kranju, cerkveno pa na Miro-
vem domačem Primskovem. »Ničesar 
nisva imela, zato slavja ni bilo. Njego-
va mama je skuhala malo goveje juhe, 
pražen krompir in kislo zelje,« se spo-
minja Jerca. Spoznala sta se po zaslugi 
Mirovega zdaj že pokojnega brata Petra 
in Jerčine sestre Slavke, ki sta se poro-
čila tri mesece pred njima. Ko sta Peter 
in Slavka še »hodila«, je Miro svojega 
brata z avtom odpeljal k punci v Žlebe 

pri Medvodah, kjer je prvič videl nje-
no sestro Jerco. Kmalu zatem je tudi 
med njima preskočila iskrica, dve leti 
kasneje pa sta se poročila. Priči sta jima 
seveda bila brat Peter in sestra Slavka. 
Jerca, rojena Virant, sicer izvira iz 
delavske družine, Miro pa je bil rojen 
v kmečki družini, po domače pr’ Potrat 
na Primskovem. Na domači parceli sta 
Fendetova, ki sta sicer delala v Iskri, 
zgradila hišo, v katero sta se preselila 
leta 1978. »Veliko odrekanja je bilo treba, 
vse sva vtaknila v hišo. Najino življe-
nje so zaznamovali skromnost, delo in 
poštenje,« je dejala Jerca. Po petdesetih 
letih skupnega življenja ugotavljata, da 
sta za dober in trden zakon poleg lju-
bezni potrebna predvsem medsebojno 
spošto v anje in veliko potrpljenja. »Ved-
no sva tudi pomagala drug drugemu, in 
to pri vsaki stvari. Z roko v roki se daleč 
pride,« pravita. Tudi za naprej si želita 
predvsem zdravja, medsebojnega razu-
mevanja in miru. 
Danes si sicer dneve krajšata s skrbjo 
za dom, rože in vrt; ker sta še zdrava, 
se vsak dan odpravita tudi na enour-
ni sprehod čez primskovško polje. Ob 
štirih odraslih vnukih Martinu, Petri, 
Domnu in Alešu jima na jesen živ-
ljenja veliko veselje predstavlja tudi 
19-mesečna pravnukinja Neža.

Poleg ljubezni tudi  
spoštovanje in potrpljenje
Jerca in Miro Fende s Primskovega sta konec januarja 
po petdesetih letih obnovila poročni zaobljubi.  
Za trden zakon je poleg ljubezni potrebno tudi veliko 
medsebojnega spoštovanja in potrpljenja, pravita.

Zlatoporočenca Jerca in Miro Fende s pravnukinjo Nežo ter sinom Mirkom in hčerjo Heleno
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EMA HOSTAR, 4. E,  
PODRUŽNIČNA ŠOLA PRIMSKOVO

V torek, 21. marca, smo imeli športni dan. Skupaj s tre-
tjim razredom smo odšli na orientacijski pohod do Šen-
čurja. V šolo smo prišli ob 8. uri, si v preddverju razdelili 
malico in odšli. Nekaj časa smo hodili po cesti, največ 
pa po polju in gozdu. Iz šole smo zavili na cesto severno 
in na polje. Sledili smo poti, ki je peljala proti gozdu. 
Pohod je imel štiri postaje. Pri njih smo se malo ustavili 
in popili vodo. Prva je bila pri kapeli, kjer smo določili 
smeri neba in smer šole. Pot smo nadaljevali po gozdu. 
Kmalu smo prišli do mostu, nad katerim pelje avtocesta. 
Malo naprej, na začetku polja, je bila že druga postaja. 
S tiste točke se zelo dobro vidijo gore, ampak se ta dan 
zaradi megle niso videle, čeprav je bilo vreme sončno 
in toplo. Še nekaj časa smo hodili po gozdu, nato pa 
prišli do makadamske ceste na polju. Pri smreki je bila 
tretja postaja. Od tam smo že lahko videli naš cilj, Šen-
čur. Prišli smo do glavne ceste in po njej do naše zadnje 
postaje. To je bila kavarna in slaščičarna Medeni vrt, ki 
stoji na obrobju vasi. Do sem smo hodili eno uro in pol, 
toliko časa smo porabili tudi za nazaj. V slaščičarni smo 
pojedli malico, lahko pa smo si kupili tudi sladoled. Z 
balkona slaščičarne, kjer sem sedela s sošolkama Piko 
in Ano, sta se zelo dobro videla bližnji gozd in nogomet-
no igrišče. Nazaj smo se vrnili skoraj po isti poti, le da 
smo začeli hoditi proti vzhodu. Šli smo mimo šole in vrt-
ca, kjer so se na igrišču igrali otroci, prav tako kot mi, ko 
smo pred šolo zaključili pohod. Na športnem dnevu sem 
se imela zelo lepo, ker smo se ves čas lahko sproščeno 
družili in spoznavali naravo.

Športni dan – pohod

Izdelki v 5. e razredu

Pujska je naslikala Neža Štular iz 1. f.

Opico je naslikala Monika Globočnik iz 4. e.
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041 856 237
www.socialni-servis-mojca.si

Mojca Jazbec s.p.

POMOČ STAROSTNIKOM 
IN INVALIDOM

 v gospodinjstvu  varstvo  
 pedikura

V četrtek, 20. aprila, ob 17. uri bo potekal četrti šahovski turnir za ciklus v letu 2017. Turnir 
je odprt za vse ljubitelje šahovske igre – igralke in igralce ne glede na starost in šahovsko 
znanje oz. moč. Rekvizite zagotovi organizator. Šahovski klub Primskovo Kranj v letu 2017 
organizira ciklus desetih mesečnih šahovskih turnirjev, ki se igrajo po švicarskem siste-
mu – devet krogov. Čas igranja je deset minut na igralca, turnirji pa se igrajo po pravilih 
za hitropotezni šah. Merila za uvrstitev na turnirju so šahovske točke, srednji Buchholz, 
Buchholz in medsebojni rezultati. V točkovanju za skupno uvrstitev se upošteva osem 
najboljših od desetih turnirjev. Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo po zaklju-
čenem novoletnem turnirju.

Četrti šahovski turnir

ŠTEFKA KOVAČ, ZB NOB PRIMSKOVO

Le dan po 8. marcu, dnevu žena, smo se čla-
ni Zveze borce za vrednote (ZB) NOB Prim-
skovo zbrali na rednem občnem zboru, 
kjer smo pregledali dosedanje delo, ocenili 
napake in se pogovorili o naslednjih nalo-
gah. Pridružila se nam je tudi tov. Dora 
Osterman, članica občinskega in republi-
škega odbora ZB. Ob koncu uradnega dela 
zbora pa nas je obiskal še predsednik občin-
skega odbora ZB tov. Marjan Gorza. Prijetno 
nas je presenetil naš predsednik tov. Janez 
Bešter, ki je vsem prisotnim ženam čestital 
za praznik in vsaki podelil rdeč nagelj. Hva-
la njemu in celotnemu odboru. 
Prihodnje naloge ostajajo iste: komemo-
racija za 1. november, obiski starih in bol-
nih članov, pogrebi in srečanja ob oblet-
nicah raznih svečanosti. Žal vse to ostaja 
na ramenih članov odbora, drugi člani in 
simpatizerji pa so zaposleni z vsakdanjim 
življenjem, težavami in skrbmi za prežive-
tje, zato jim dogodki izpred 70 in več let, 
posebno mladini, ne pomenijo prioritete. 
Res je, da članov organizacije ni posebno 
veliko, vendar se vsaj ožji odbor – predse-
dnik, tajnica in blagajničarka – redno ude-
ležujejo proslav in obletnic, kot so Dražgo-
še, Pokljuka ...
Prav v naši soseščini je bila v marcu spo-
minska svečanost, posvečena padlim v 
Šorlijevem mlinu. V spomin trem mla-
dim domačinom so se obletnice spomnili 
učenci Osnovne šole Simona Jenka Kranj, 
krajani in člani ZB Vodovodni stolp in 
nekateri člani ZB Primskovo. Svečanosti 
se je udeležil tudi župan Mestne občine 
Kranj Boštjan Trilar in položil venec.  Dne 
25. marca je bila svečanost na Planici ob 

75-letnici spomina na 15 padlih partiza-
nov Selške čete, med njimi je padel tudi 
komandant Stane Žagar. Za kulturni 
program so poleg drugih na slovesno-
sti poskrbeli učenci Osnovne šole Staneta 
Žagarja Kranj. Ob teh pomembnejših slo-
vesnostih sodeluje tudi Slovenska vojska.
V kranjski vojašnici so položili venec 27. 
marca v spomin Stanetu Žagarju. Voja-
šnica se je včasih imenovala po njem, 
danes se imenuje vojašnica Petra Petriča. 
Polaganja venca se je udeležil naš predse-
dnik Janez Bešter s člani. Podobneje je o 
slovesnostih zapisal novinar v Kranjskih 
novicah.
Dne 16. aprila vas vabimo na tradicio-
nalno spominsko slovesnost, s katero 
bomo počastili spomin na trinajst par-
tizanskih borcev, zajetih v znani jami na 
Okroglem. Le kako je okupator zvedel za 

jamo? Za skrivališče partizanov, mladih 
borcev proti okupatorju? Kaj mislite?
Dne 27. aprila je še Pohod prijateljstva in 
spomina – Udinboršt 2017 z začetkom ob 
8. uri pred Mercatorjem na Kokrici. Pohod 
je namenjen rekreaciji, prijateljskemu 
druženju in obujanju spominov na NOB. 
Povabite svoje prijatelje in znance, ob 
lepem vremenu je to čudovit pohod skozi 
Udinboršt. Zaključek bo ob 12. uri s kultur-
nim programom in malico pred Merca-
torjem. Pridite, ne bo vam žal!
Pa še izlet v Vojvodino – Subotico, Palič-
ko jezero in Beograd bo od sobote, 29. 
aprila, do 2. maja (tri nočitve). Cena je 
dvesto evrov, prijave zbira izvršni odbor 
ZB NOB Kranj.

Člani Zveze borcev za vrednote NOB Primskovo smo se zbrali na rednem občnem zboru.

Na več dogodkih se poklonimo spominu
Dve spominski slovesnosti bosta v aprilu: 16. aprila v Okrogelski jami,  
27. aprila pa Pohod prijateljstva in spomina – Udinboršt 2017.
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MAJA BERTONCELJ 
FOTO: OSEBNI ARHIV

ALJAŽ: V PLANU CELOTNA JADRANSKA 
MAGISTRALA NA KOLESU

Aljaž Kern študira na Fakulteti za zdrav-
stvo Angele Boškin na Jesenicah. »Že 
kot otroka me je navduševalo delo z lju-
dmi, zanimalo me je tudi človeško telo 
in njegovo delovanje, zdravstvo se mi 
zdi odlična kombinacija obojega. Pri-
sotna je tudi želja po adrenalinu, zato 
me karierno najbolj vleče v nujno medi-
cinsko pomoč (NMP), če se bo pokaza-
la možnost, celo helikopterska NMP,« 
je povedal Aljaž, ki je že od mladih nog 
tudi prostovoljni gasilec, sprva kot član 
tekmovanj, sedaj tudi kot operativec. In 
nadaljuje: »Čim več prostega časa pa 
poskusim preživeti na zraku, najraje 
v hribih. Zadnji dve leti z bratom gore 
obiskujeva tudi pozimi in lahko rečeva, 
da so razgledi še lepši. Najin prvi zimski 
vzpon je bil na Grintovec, potem sem si 
kmalu kupil opremo za turno smučanje 
in osvojil svoj prvi tritisočak v avstrijski 
gorski skupini Ankogel, najvišje pa sva 
bila lansko leto v italijanskih Peninskih 
Alpah na Vincent Pyramid na 4215 met-

rih nadmorske višine. V poletnem času 
poleg hribov precej kolesarim, pred 
nekaj leti sva s kolegom v dveh dneh 
prekolesarila Slovenijo, od Hodoša do 
Strunjana, letošnjo jesen pa je v planu 
celotna Jadranska magistrala. Z bra-
tom tudi 'windsurfava' in kajtava, ven-

dar sva omejena na dva tedna morja, 
zato dostikrat skočiva do italijanskega 
Gradeža.« Aljaž vse skupaj zabeleži tudi 
skozi fotografski objektiv, Kljub vsem 
dejavnostim, s katerimi se ukvarja, si 
rad vzame čas zase, prebere kakšno 
izvrstno knjigo, pogleda napet film ali 
pa večer preživi s prijatelji.

DAVID: DVAKRAT PRETEKEL MARATON, 
OBISKUJE ALPINISTIČNO ŠOLO ...

David Kern je obiskoval Gimnazijo 
Franceta Prešerna Kranj, za katero pra-
vi, da je zelo naklonjena športnikom. 
Sedaj obiskuje Fakulteto za zdravstvo 
Angele Boškin na Jesenicah, kjer je pro-
stega časa več kot dovolj. »Najbolj me 
veseli delo v urgentnem centru, zaradi 
dinamičnosti in dela, v katerem uži-
vam. Želja v prihodnosti mi je tudi delo 
na helikopterski NMP, prav tako sem 
vedno bolj prepričan, da bi postal gor-
ski reševalec, saj rad pomagam. Lansko 
leto sem se prijavil v alpinistični šoli z 
namenom varnega gibanja in plezanja 
v gorah, ker nikoli ne veš, kaj se lahko 
zgodi ... Plezanje, hribe in turno smu-

»Doma« so tudi v gorah
Trije mladi Primskovljani, tudi prijatelji najzgodnejših let. Brata Aljaž in David Kern 
ter Luka Kovačič so zdaj študentje in srčni športniki. Vsem trem je skupna ljubezen  
do gora, naj bo peš ali na turnih smučeh ...

Triglav in David. V športu neizmerno uživa, daje mu energijo in smisel življenja.

Aljaž in David poleti adrenalin sproščata tudi na kajtanju in jadranju na deski.



MLADI | 13 

čanje združim in uživam v druženju, 
največja motivacija pa so razgledi, ko 
lahko samo sediš in opazuješ prelepo 
naravo. Vsako zimo si ogledujem mož-
ne destinacije, sploh tam, kjer še nih-
če ni turno smučal, ker je to nekakšen 
poseben čar. Moramo pa se zavedati 
vseh nevarnosti glede vremena, plazov, 
zdrsov, padcev in ostalih dejavnikov. 
Največkrat obiskana v naši bližini je 
seveda Begunjščica, ki nudi neomejeno 
nedotaknjenega snega. Poleti pa adre-
nalin sproščam predvsem v kajtanju in 
gorskem kolesarjenju. V vseh športih 
neizmerno uživam, dajejo mi energijo 
in smisel življenja. Dvanajst let sem 
igral košarko, bil tudi na državni ravni, 
ampak žal sem se moral posloviti zara-
di študentskega dela. Ostalim športom 
se posvetim zgolj iz uživanja, brez tek-
movalnosti. Poleti tudi veliko tečem v 
naravi, dvakrat sem se udeležil mara-
tona na 42 kilometrov in Wings for Life, 
kjer se teče za tiste, ki ne morejo. Akti-
ven sem tudi v prostovoljnem gasil-
skem društvu, kamor sem se vključil 
zaradi pomoči drugim.

LUKA: POLN NAČRTOV, KAJ VSE SE ŠE 
DA NAREDITI

Enaindvajsetletni Luka Kovačič je štu-
dent tretjega letnika fizioterapije v 
Ljubljani. »Poleg študija, ki ga redno 
opravljam, preostanek svojega dneva 
posvetim športu (in tudi študentskemu 
delu). Ukvarjam se v poletni sezoni z 
gorskim tekom, v zimskem obdobju s 
turnim smučanjem, oboje na svetovni 
ravni. Prek športa se lahko dokazujem 

predvsem sebi, v neki meri z uspehi tudi 
drugim. V osnovi pa gre za lastno vese-
lje, ki me napaja z energijo, mi postav-
lja nove cilje in vliva motivacijo za vse 
življenjske projekte. Zelo sem vesel, da 
mi je uspelo uskladiti športno življenje 
s šolanjem, saj je tako vse nekako dose-
glo 'popolnost'. Nekateri v življenju izbe-
rejo umetnost, drugi kakšen drug hobi, 
jaz sem že na začetku izbral šport,« je 
svoj pogled strnil Luka, ki je zadovo-
ljen tudi z izbiro študija. »S študijem 
sem zadel v polno in verjetno tudi zato 
nimam težav z opravljanjem študijskih 
obveznosti. Edino, kar me moti, je loka-

cija fakultete v Ljubljani; sem nekako 
bolj 'vaški' človek in mi zato 'velika' Lju-
bljana enostavno ne ustreza.« 
Luka želi še naprej uživati v vseh stva-
reh, ki jih počne. »Med cilji je zagotovo 
zaključek študija, saj bo fizioterapija 
verjetno enkrat v prihodnosti tudi moja 
služba. Vendar pa se mi zdi pomem-
bno, da izkoristim vsak dan življenja, ki 
nam je dano, in ne zamudim tudi dru-
gih priložnosti, ki so mi na primer dane 
v športu. V glavi imam poleg tekmovanj 
v turnem smučanju in gorskih tekih na 
svetovni ravni polno planov, kaj vse bi 
se še dalo narediti ...«

Luka na turnih smučeh. Minulo sezono je debitiral na svetovnem prvenstvu.  
V italijanskem Tambreju in Piancavallu je na klasični individualni tekmi dosegel deseto  
mesto med mlajšimi člani do 23. leta starosti. 

Aljaž (na desni) z bralci deli posnetek od daleč in tudi pogled seže – kdo ve kam ...

Luka (na sliki) je lani z Nejcem Kuharjem 
postavil rekord na Triglav: v eni uri in 29 
minut sta pritekla od Aljaževega doma v 
Vratih do Aljaževega stolpa. 
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SUZANA P. KOVAČIČ

Tudi letos so začeli praznik pomladi, luči in igrivosti s pust-
no himno. V minulih toplih pomladnih dneh smo se lahko 
prepričali, da so pustne šeme dobro opravile svoje delo, da so 
pregnale zimo in temo, saj sta v deželo prišla toplo sonce in 
pomlad. »Ideja o otroškem pustovanju na toplem je zrasla iz 
ljubezni do otrok ter želje, da bi otroci spoznali bistvo in izro-
čilo pustovanja. Pustovanje ni zgolj uganjanje norčij, temveč 
veliko poslanstvo. Preganjanje zlega in klicanje dobrega v 
človeku,« kar na odru vedno poudarja glavna organizatorka 
in animatorka pustovanja igralka Andreja Stare. Pustovanje 
so pripravili resnično skrbno. Trudijo se, da s terminom ne 
posegajo v podobne dogodke v okolici, pri oblikovanju progra-
ma mislijo na vse starostne skupine otrok, pri organizaciji in 
izvedbi programa jih sodeluje kar okrog petdeset.
Letos je bilo dogajanje najbogatejše do sedaj. Novost so bile 
tematske delavnice za otroke, ki so v dvorani potekale vzpore-
dno z dogajanjem na odru. V Pikinem kotičku so mlajši otroci 
uživali v guganju na Pikinem konju in brskanju po Pikini skri-
nji zakladov. Cirkuški kotiček je bil poln žonglerskih in čarov-
niških rekvizitov, prav vsi pa so uživali v poslikavi obraza.
Res, da kurentov ni bilo na Primskovo, so pa svojo nalogo odlič-
no opravili nastopajoči plesalci in plesalke. S pozitivno energi-
jo nabite nastope so pokazale plesalke Mažoretnega in twirling 
kluba Kranj in Plesnega kluba Tinča. Še posebno so se izkazale 
plesalke plesne skupine Mig pod vodstvom Talije Kaličanin, 
saj so rajale z otroki pod odrom in na njem in tako je vsa pri-
reditev dobila občutek povezanosti vseh prisotnih. Namesto 
kurentov so za etnografsko izročilo poskrbeli člani Akademske 
folklorne skupine Ozara s svojim priznanim pustnim plesom, 
na koncu pa so otroke naučili zaplesati po starem.
Kot vsako leto so organizatorji podelili tri nagrade najbolj 
izvirnim maskam. Poudarek je na kreativnosti in doma 

izdelanimi maskami in z veseljem ugotavljajo, da takšnih 
vsako leto več. Letošnje pustovanje je bilo tudi najštevilnej-
še do sedaj, po oceni organizatorjev jih je bilo v veliki dvo-
rani Doma krajanov na Primskovem kar okrog tristo, je pa 
zanimiv podatek, da jih veliko pride iz okoliških in tudi bolj 
oddaljenih krajev Slovenije. »Menim, da je to odraz razmiš-
ljanja ljudi, da to, kar se dogaja »pri sosedu«, ni dovolj dobro, 
medtem ko marsikdo iz oddaljenega kraja pozna podobne 
prireditve po Sloveniji in oceni, da za simbolično vstopni-
no na Primskovem dobi res veliko. Kvaliteten in bogat pro-
gram, lep in urejen prostor pa še krof in čaj »za povrh«,« je 
dejala Andreja Stare, ki se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem 
sodelujočim, seveda tudi prostovoljnim gasilcem PGD Kranj 
Primskovo ter predvsem obiskovalcem, da so skupaj preg-
nali temo ...

Pregnali so zimo in povabili pomlad 
Letos so otroci v Domu krajanov na Primskovem pustno rajali že četrto leto. 
Pustovanje je preraslo v enega izmed tradicionalnih dogodkov, ki jih med  
letom organizira Krajevna skupnost Primskovo.

Cirkuški kotiček je bil poln žonglerskih in čarovniških rekvizitov.Letošnje pustovanje je bilo tudi najštevilnejše do sedaj.

Poudarek je na kreativnosti in doma izdelanih maskah.
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SUZANA P. KOVAČIČ 
FOTO: ARHIV COWBOY RITEM

Plesna skupina Cowboy ritem deluje tri 
leta, pred kratkim pa so se preselili iz 
Stražišča v Dom krajanov na Primsko-
vo, kot je povedala vodja skupine Jožica 
Pavlin predvsem zato, ker imajo na novi 
lokaciji večji prostor za vaje in ker je Kra-
jevna skupnost Primskovo prisluhnila 
njihovim potrebam in jih lepo sprejela 
medse. Vaje imajo vsak četrtek in prav 
lepo vabijo nove članice in člane, da se 
jim pridružite v plesnem kantri ritmu in 
prijateljskem druženju. Vpisujejo še vse 
do konca aprila, ples pa je primeren za 
vse starostne skupine. Začetna skupina 
bo imela vaje ob četrtkih od 19. do 20. 
ure, ko se jim bodo pridružili še »stari« 
člani. Cilj je, kot je dejala Pavlinova, da 
se vsi naučijo vseh plesov in edini recept, 
da to uspe, je dovolj dobre volje. 
Značilno za t. i. country line dance (ples 
v vrsti), ki izvira iz Amerike, je, da vsi 
plesalci v ravnih vrstah plešejo na isto 
koreografijo, sestavljeno iz več različnih 
korakov ter obratov na vse štiri strani 
neba. Pleše se tudi v krogu ali v dveh 
vrstah. Pavlinova znanje o plesu nabira 
»iz vseh vetrov«, naštudiranih ima že 47 
koreografij. »Plešemo na različne glas-
bene zvrsti, pomembno je, da v določeni 
glasbi najdemo pravi ritem, pa naj bo 

ta hiter ali počasen, radosten ...« Pravi 
ritem se najde tudi na slovensko glasbo, 
na Avsenike ali na Čuke.
Člani skupine Cowboy ritem so prepoz-
navni po črno-rdeči kombinaciji oblačil. 
Obvezni so: kavbojski klobuk, kavbojski 
škornji, usnjen pas in kravata, kavboj-
ke in srajce, na katere Jožica prišije kak 
modni dodatek.
Radi se odzovejo povabilom za nastop, 
nastopajo doma in na tujem na raz-

ličnih prireditvah, rojstnih dnevih ... 
predstavili so se tudi že v dvorani Doma 
krajanov na Primskovem na prireditvi 
Naj športnik leta Društva upokojencev 
Kranj. 
Poleg plesa je pomembno druženje – 
ne samo na vajah in nastopih, ampak 
tudi na izletih, piknikih, zabavah, je še 
poudarila Primskovljanka Jožica Pavlin 
in sklenila: »Pridite vsaj pogledat, kako 
super se imamo.« 

Četrtki so dan za Cowboy ritem
Vaje ima skupina Cowboy ritem vsak četrtek zvečer v Domu krajanov Primskovo  
in prav lepo vabijo nove članice in člane, da se jim pridružite v plesnem kantri ritmu 
in prijateljskem druženju. Začetnikom se bodo še posebno posvetili. 
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Vodnik, ki vam bo vselej 
pri roki, lahko ga boste 
vzeli s seboj na vrt. Kot 
najkoristnejši kratki izpiski 
o vsem pomembnem: 
pripravi zemljišča, 
gnojenju, kolobarjenju, 
namakanju, varstvu 
rastlin, primeri načrtov 
vrta za določeno 
kvadraturo,… Okoli 100 
najpogostejših vrtnin je 
predstavljenih na enak 
način - kratko, z vsemi 
podatki na enem 
mestu (dobri in slabi 
sosedje, razni namigi, 
medvrstne razdalje, 
čas sajenja,...). Za 
konec pa je priložen 
še  koledar opravil 
po mesecih. 

10    50
EUR

Cena knjige je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite 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.
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KOLESARSKI IZLET 10.–12. maja 2017

www.gorenjskiglas.si

Po Goriškem in Krasu
Vabimo vas, da se nam pridružite na kolesarjenju po 
Goriških brdih, Furlaniji in Krasu. To ni zahtevno  
kolesarjenje in ga bomo sproti prilagajali kolesarjem. 
Ves čas kolesarjenja nas bo spremljal kombi, ki bo tudi 
prevažal vašo dodatno opremo. 

Datum: od 10. do 12. maja

Cena izleta je 145 EUR in vključuje:
prevoz na relaciji Kranj–začetek kolesarjenja–Kranj,  
avtomobilsko spremstvo (kombi) med kolesarjenjem, dve nočitvi 
z zajtrkom za vse dni kolesarjenja, prehrana med kolesarjenjem. 

Za vse dodatne informacije v zvezi z izleti in za prijave  
pokličite 031 38 26 25 (Grega) ali  
pišite na e-naslov: grega.flajnik@g-glas.si.


