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Zanimivosti

Med nebom in zemljo
Zanimiva tehnična razstava štirih razstavljavcev bo na ogled na odru Velike dvorane
Doma krajanov na Primskovem.

Miro Košnik v prostem času raziskuje letalstvo, še največ vojaško. Že kot otrok je imel
željo, da bi se izobraževal za vojaškega pilota
v Mostarju, pa so se življenjske poti razpletle
drugače. Ostal je hobi, izdelovanje plastičnih
maket letal. Trenutno jih ima v zbirki 161, nekaj
jih je že podaril in za ta hobi navdušil najstarejšega vnuka, četrtošolca Jaka. Kar devetdeset
odstotkov njegove zbirke predstavljajo vojaške makete v merilih 1:32 in 1:72. Makete so
moderna vojaška letala, helikopterji, letala iz
prve in druge svetovne vojne. Nekaj teh bo razstavil na odru Velike dvorane Doma krajanov
na Primskovem, eno maketo pa bo na razstavo
prinesel tudi vnuk Jaka.
Nace Sušnik zbira stare motorje – oldtimerje. Devet jih ima, od tega so štirje registrirani:
dvobrzinec Tomos, letnik 1960, Puch 175 SVS,
letnik 1958, BMW, letnik 1979, in Tomos MS 4,
letnik 1980. »Nekateri v zbirki so res restavrirani, kot morajo biti, drugi so še čisti original,
noben v zbirki pa ni »razvalina«,« je povedal.
Motorje, dele motorjev … še največ najde po
internetu ali na bolšjih sejmih po svetu. Doma
ima tudi dve kolesi. Eno je originalno moško
kolo iz leta 1927 Belise, drugo je žensko kolo
Durkopp, letnik 1940, prav tako original. Oba
sta še vozna. Nace Sušnik je član Moto društva Oldtimer Naklo, na razstavo pa bo pripeljal
kakšnega »lepotca« iz zbirke in obiskovalcem
razkril še marsikakšno tehnično podrobnost.
Hobi Toneta Nosana pa so radijsko vodeni
letalski modeli. Pri dvajsetih letih je v Lescah
opravil šolanje za jadralnega pilota in potem
tudi »malo letel«, kot je dejal. Zdaj pa je član
Aerokluba Kranj in ima v svoji zbirki modele:
speed fire, ki je legendarni angleški lovec iz
druge svetovne vojne in ima 1,4 metra razpona
čez krila; mustang, ki je legendarni ameriški
lovec iz druge svetovne vojne z razponom kril

2

1,6 metra; t. i. nemška štorklja je še v delu in je
bilo prvo letalo, ki potrebuje zelo kratko vzletno in pristajalno stezo. Del zbirke je tudi model
jadralnega letala. Tone Nosan ne tekmuje, gre
za hobi, ki ga bo občinstvu predstavil na razstavi.
Bogo Praček med drugim zbira fotoaparate,
tudi stare ure, ki pa so za transport preobčutljive. Na razstavo bo pripeljal originalno kolo,
ki je ocenjeno na starost okrog 150 let in je
dediščina po njegovem starem očetu. Pravzaprav je ocenjeno kot najstarejše originalno
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Od leve: Bogo Praček, Miro Košnik, Nace Sušnik in Tone Nosan
kolo v Sloveniji. Z njim se je gospod Praček
vozil tudi ob odprtju Jezerske ceste. »Paziti pa
moraš, da ne strmoglaviš, ker je eno kolo precej
večje od drugega. Višina sedeža je 1,4 metra.
Zavira se s pedali,« je nekaj o zanimivem oldtimerju povedal Bogo Praček. Še več tehničnih
zanimivosti boste lahko spoznali na razstavi,
ki so jo razstavljavci poimenovali Med nebom
in zemljo. Na ogled bo v torek, 14. oktobra,
od 8. do 19. ure in v sredo, 15. oktobra, od 15.
do 19. ure.
Suzana P. Kovačič

VSEM KRAJANKAM IN KRAJANOM
ISKRENO ČESTITAMO OB KRAJEVNEM PRAZNIKU
TER VAS TOPLO VABIMO NA VSE NAŠE DOGODKE,
KI BODO POTEKALI V DOMU KRAJANOV
KRAJEVNE SKUPNOSTI PRIMSKOVO.
SVET KS PRIMSKOVO

Praznujemo

POVABILO NA DOGODKE
OB KRAJEVNEM PRAZNIKU
Dogodki, ki bodo potekali v Domu krajanov Primskovo od petka,
10. oktobra, do sobote, 18. oktobra 2014
V PETEK, 10. oktobra, ob 19. uri
bo v Veliki dvorani prizidka Doma krajanov
odprtje SLIKARSKE RAZSTAVE treh slikarjev:
Zmago Puhar, Maja Cerar in Rajko Bogataj.
Odprtje bo potekalo ob spremljavi klavirsko-flavtistične
zasedbe tria MAK. Razstava bo odprta vsak dan
do vključno 18. 10. 2014 v času dogodkov v Domu krajanov.
V SOBOTO, 11. oktobra, ob 19. uri
bo v Veliki dvorani Doma krajanov
Zelo zabavna veseloigra v treh dejanjih KO ŽENE ŠTRAJKAJO.
Več o predstavi lahko preberete na strani 15 v Stikih.
VSTOP PROST!
V NEDELJO, 12. oktobra,
ob 18. uri bo v Veliki dvorani Doma krajanov
VEČER LJUDSKIH PESMI. Sodelovali bodo:
Mešani pevski zbor MUSICA VIVA, komorni zbor
DE PROFUNDIS, skupina pevk BODEČE NEŽE in skupina
pevcev KRANJSKI FURMANI.
V PONEDELJEK, 13. oktobra,
bo v Veliki dvorani Doma krajanov
DAN ODPRTIH VRAT, ki ga organizira Društvo bolnikov
za osteoporozo Kranj:
od 9. do 11. ure pohod v okviru projekta SIMBIOZA
(zbor pred Domom krajanov Primskovo),
od 15. do 18. ure brezplačne UZ-meritve kostne gostote na
petnico,
ob 15.30 – Predstavitev dela v referenčnih
ambulantah – dipl. med. sestra Barbara Bukovnik,
ob 16.15 – Osteoporoza tudi pri moških –
asist. dr. Boštjan Salobir, dr. med. spec. internist,
ob 17. uri – Pacientove pravice,
ob 17.30 – Temeljni postopki oživljanjauporaba AED – Jana Zupin, zdr. tehnik.
Vzporedno vam bodo na stojnicah predstavljali različne
proizvode in delili koristne nasvete za zdrav način življenja.

V SREDO, 15. oktobra, od 15. do 19. ure bo
v Veliki dvorani Doma krajanov
Koronarno društvo Gorenjske pripravilo:
– prikaz oživljanja s pomočjo defibrilatorja pri zastoju srca,
– predstavitev kardiološkega oddelka Golnik,
– predstavnica Gorenjskih lekarn bo predstavila razne
meritve in pravilno jemanje zdravil,
– FIDIMED – predstavitev zdravil za srčne bolnike,
– predstavitev aktivnosti društva in vpis novih članov.
V ČETRTEK, 16. oktobra, v Mali dvorani Doma krajanov:
Od 17. do 20.30:
Šahovski turnir s podelitvijo priznanj in pokalov
Velika dvorana Doma krajanov in parkirišče pred Domom
krajanov;
Od 17. do 20. ure: zanimiva gasilska akcija s prikazom
reševanja iz zadimljenih prostorov v izvedbi
Prostovoljnega gasilskega društva Primskovo.
V PETEK, 17. oktobra, ob 19. uri
bo v Veliki dvorani Doma krajanov
prireditev PLES ŽIVLJENJA pod vodstvom akademske igralke
Andreje Stare.
Na prireditvi se bodo predstavili:
• otroci OŠ Simona Jenka Kranj – podružnica Primskovo,
• akademska folklorna skupina OZARA Kranj-Primskovo,
• plesno društvo TINČA,
• igralca Andreja Stare in Sten Vilar,
• učenci igralske šole POTICA
• Mažoretni in twirling klub Kranj,
• Zavod ARTUTRIP s plesalkami Baby - Baleta ter plesalke in
plesalci plesne šole URŠKA in MAESTRO Kranj
V SOBOTO, 18. oktobra, ob 19. uri
bo v Veliki dvorani Doma krajanov
Plesno-zabavni večer z ansamblom GORENJSKI KVINTET in s
pogostitvijo vseh prisotnih krajanov.

od 8. do 10. ure brezplačne meritve krvnega tlaka,
holesterola in sladkorja,

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA LEPOTE GORENJSKE
bo v avli Doma krajanov.
Razstava bo odprta vsak dan od sobote, 11. oktobra,
do vključno sobote, 18. oktobra.
Fotografije na razstavi so delo fotografa Žige Kalana. Žiga
Kalan vam bo na voljo v petek, dne 17. oktobra, od 18. ure
dalje, ko vam bo z veseljem odgovarjal na vaša vprašanja.
Več o Žigu lahko preberete tudi na strani 13 v Stikih.

od 15. do 19. ure:
– humanitarna akcija z zbiranjem zapakirane hrane
z veljavnim rokom uporabe, otroških oblačil, obutve in
igrač, šolskih potrebščin, prostovoljnih prispevkov,
– prikaz oživljanja s pomočjo defibrilatorja,
– predstavitev raznovrstnih dejavnosti v organizacije RK in
vpis novih članov.

RAZSTAVA MED NEBOM IN ZEMLJO
bo na odru Velike dvorane Doma krajanov.
Zanimivosti tehnike si boste na tej razstavi lahko ogledali
v torek, 14. oktobra, od 8. do 19. ure in sredo, 15. oktobra,
od 15. do 19. ure. Več o razstavljavcih lahko preberete na
strani 2 v Stikih.

TOREK, 14. oktobra, bodo dogajanja
v Veliki dvorani Doma krajanov in pred Domom
krajanov pod vodstvom organizacije RK Primskovo:

Na vse dogodke je VSTOP PROST, pričakal pa vas bo tudi kakšen prigrizek.
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Svet KS

Projektov ne zmanjka …
… pomembno pa je povezovanje in sodelovanje, meni Ignac Vidmar, dosedanji predsednik
Krajevne skupnosti Primskovo.

Letošnjo pomlad je bil med bolj aktualnimi
zadevami v Krajevni skupnosti (KS) Primskovo potek načrtovane severne obvoznice. V ta
namen je bil sklican zbor krajanov v Domu krajanov, ki se ga je udeležilo tudi vodstvo Mestne
občine Kranj. Ignac Vidmar, predsednik KS
Primskovo, je v zvezi s tem povedal: »Občinski predstavniki so povedali več o umestitvi
severne obvoznice v Občinskem prostorskem
načrtu, t. i. OPN. Trasa obvoznice, tako kot je
narisana in umeščena v poseljeno naselje, je
dejansko zdaj nesmiselna. Traso so v preteklosti že večkrat prestavili. Projektu je Civilna iniciativa krajanov s Primskovega sledila
in občino na vse skupaj opozarjala. Dogovor,
sklenjen spomladi, je bil, da se v OPN-ju naredijo popravki in na to zdaj čakamo. Za sam
Kranj pa je po mojem mnenju v tem trenutku
najbolj bistven predlog, na podlagi katerega se
bo na novi Jezerski cesti zgradil priključek na
avtocesto, ki ga Kranj še nima.«

Dom krajanov center dogajanja
V preteklem štiriletnem mandatnem obdobju Sveta KS Primskovo se je veliko pozornosti
namenilo Domu krajanov, ki je center dogajanja.
»Začeli smo z menjavo strehe doma, obnovili
hodnik in namestili nova vhodna vrata. Asfaltirali smo večje parkirišče pred domom, kar se
je izkazalo kot dobra rešitev; ne da smo pridobili zgolj več prostora za parkiranje, ampak so
primskovški gasilci prostor lepo izkoristili za
organiziranje kresovanja, gasilske veselice ….
Travnik ob domu je Mestna občina Kranj že
umestila v zeleni pas, na tej lokaciji bo predvidoma park. Želja, da bi dom nekoč postal center
kulture in druženja (že zdaj v domu deluje kar
nekaj društev) ne samo za Primskovo, ampak
tudi za obiskovalce od drugod, je vse bliže realnosti. Ne gre pozabiti, da ima Velika dvorana
izredno dobro akustiko, kar se je že izkazalo z
več koncerti, tudi mladih glasbenikov, ki pridobivajo znanje v Glasbeni šoli Kranj,« je povzel
Ignac Vidmar, vendar obenem tudi opozoril,
da je dom, ker energetsko še ni saniran, velik
finančni zalogaj za občino: »Vzdrževanje in
ogrevanje je drago, draga je kurjava. Situacijo
smo zadnja tri leta v hladnejših mesecih reše-

Travnik ob domu je MO Kranj umestila v zeleni pas.
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Ignac Vidmar
vali s konstantnim temperiranjem dvorane in
na ta način vsaj malo znižali stroške ogrevanja;
včasih je bila dvorana večinoma mrzla in da so
jo ogreli za posamezno prireditev, so potrebovali še več kurjave. Vgradili smo dve klimatski
napravi, ki sta potrošno sprejemljivi in delujeta
podobno kot toplotna črpalka.« Še enkrat pa je
poudaril, da bo kljub tem ukrepom za zmanjšanje stroškov treba ugrizniti v »kislo jabolko« in
energetsko sanirati fasado, zamenjati kurjavo …

Potrpeti na račun projekta Gorki
»Projekt Gorki, s katerim bo končno urejena
komunalna infrastruktura v občini, je po drugi
strani »pobral« večino denarja iz občinskega
proračuna, namenjenega krajevni skupnosti.
Na območju naše KS se mora s tem projektom, ki je sofinanciran z evropskim denarjem,
urediti še Kokrški log,« je razložil Vidmar in
dodal, da je javna razsvetljava po KS zgledno
urejena in da so le uspeli asfaltirati pločnik v
Šucevi ulici nasproti Dolnova. »Moram odkrito povedati, da smo se za ta košček asfalta pogajali cel mandat, pa mi še danes ni jasno, zakaj.«

»Ob prazniku Krajevne skupnosti
Primskovo čestitam vsem
krajankam in krajanom in vas
vabim, da se udeležite dogodkov,
ki jih bo v prazničnih dneh zares
veliko. Tudi takšni dogodki nas
povezujejo in če bomo delali z roko v
roko, bomo zmogli prav vse!«
Kot je še pojasnil sogovornik, so se za možnost
postavitve pločnika po Jelenčevi ulici že dogovarjali z lastnikom kompleksa IBI, uresničitev
predloga pa bo naloga članov Sveta KS Primskovo v novem mandatu.

Več pozornosti Planini III
V naslednjem mandatu bo treba več pozornosti nameniti tudi Planini III, ki je del KS Primskovo. »Nekaj malega smo že postorili, vendar bo
treba območje Planine III obravnavati celostno
v enem projektu. Urediti bo treba intervencijske
poti, zelenice se ne bodo zavarovale s količki,
ampak nabrežinami … Načrt je bil že predstavljen zdaj že nekdanjemu Svetu KS Primskovo in
se nam je zdel dober in uresničljiv in smo ga tudi
potrdili. Več smo sicer imeli pritožb stanovalcev, ker jih je motil hrup z bližnjih igrišč, ki moti
popoldanski počitek. Ponovno se bomo morali
naučiti medgeneracijskega sožitja, na kar je v
današnjem pretiranem tempu življenja že marsikdo pozabil,« je dejal sogovornik.
»Zahvaljujem se vsem volivkam in volivcem
za podporo, novim članom Sveta KS Primskovo pa želim modre odločitve,« je sklenil Ignac
Vidmar.
Suzana P. Kovačič

Ljudje in dogodki

Vabljeni tudi na humanitarno akcijo
Ozrli smo se po tem, kaj smo letos v Krajevni organizaciji Rdečega križa Primskovo že naredili, in najavljamo
naše aktivnosti ob krajevnem prazniku in koncu leta.
Tradicionalno smo tudi letos 3. junija orga
nizirali krvodajalsko akcijo v Domu krajanov.
Udeležba prostovoljcev krvodajalcev je bila
pohvale vredna, saj se je akcije udeležilo 176
darovalcev. Vsem udeležencem se iskreno in
najlepše zahvaljujemo, še posebno tistim mla
dim, ki so darovali kri prvič. Statistični pre
gled udeležbe v zadnjih šestih letih kaže, da se
darovanja krvi udeležuje tudi vse več mladih,
kar je spodbudno. Akcija je bila organizirana
zadovoljivo, brez večjih pomanjkljivosti, saj
smo od odgovornih prejeli spodbudne pohvale.
Teden dni za krvodajalsko akcijo smo orga
nizirali izlet, namenjen krvodajalcem in akti
vistom Rdečega križa. Odpeljali smo se na
Primorsko, tudi h krvodajalskem društvu. Obi
skali smo vinarijo, kjer smo bili lepo sprejeti,
si ogledali znameniti grad Miramare v Trstu.
Razpoloženi in polni lepih spominov smo se
vrnili domov.
V prvi polovici oktobra bomo praznovali kraje
vni praznik. Praznične aktivnosti bodo potekale
od 11. do 18. oktobra. Krajevna organizacija RK
se bo aktivno vključila v program praznovanja v
torek, 14. oktobra, ko bodo od 8. do 10. ure brez
plačne meritve krvnega tlaka, sladkorja in hole
sterola v prostorih krajevne skupnosti. Isti dan
popoldne od 15. do 19. ure pa bo v Domu krajanov

potekala dobrodelna humanitarna akcija. Zbirali
bomo prostovoljne daritve; šolske potrebščine,
oblačila in obutev za otroke, prehrambne artikle,
čistila in higienske pripomočke. Naša želja je, da
se krajani tej humanitarni akciji pridružite, za
kar smo vam že vnaprej zelo hvaležni. Na stoj
nici vam bomo pokazali tudi praktično uporabo
defibrilatorja. Izkoristite priložnost!
Tako kot vsa leta doslej bomo tudi letos ob zak
ljučku leta, za božične in novoletne praznike,
obiskali naše ostarele, bolne in invalidne sokra

jane, da jim ob voščilu izročimo priložnostno
darilo. Za razliko od preteklih let pa bomo prvič
spremenili način obdaritve in voščil našim kra
janom, ki so v domovih za ostarele. V ta namen
bodo v domovih organizirana skupinska dru
žabna srečanja s sodelovanjem predstavnikov
Krajevnih organizacij Rdečega križa.
Vsem krajanom čestitam ob prazniku kra
jevne skupnosti!
Janez Kern,
predsednik Krajevne
organizacije Rdečega križa Primskovo

Dejavni skozi celo leto
Oktober je tudi mesec požarne varnosti. Prostovoljno gasilsko društvo KranjPrimskovo bo imelo
večjo vajo s pomočjo še dveh gasilskih društev. Pregledujemo tudi hidrantna omrežja
in gasilske aparate naših krajanov.
Gasilci KranjPrimskovo smo bili v zadnjem času zelo dejavni na
številnih intervencijah zaradi dežja, vetra in požarov. V tem letu smo
intervenirali že trinajstkrat.

Mladinci in pripravniki so se skupaj z mentorjem Gregom Veharjem udeležili
zasluženega štiridnevnega počitka v kampu Mareda.

Maja smo organizirali kresovanje na Primskovem. Vse skupaj je
potekalo pred Domom krajanov na Primskovem, kjer so za glasbo in
dobro vzdušje poskrbeli Dolenski muzikantje. Glede na odzive kraja
nov je bila zabava ob prvem maju uspešna.
Naši mladinci in pripravniki so se skupaj z mentorjem Gregom
Veharjem udeležili zasluženega štiridnevnega počitka v kampu Mare
da na Hrvaškem.
Udeleževali smo se tudi izobraževanj. En gasilec je pridobil čin nižji
gasilski častnik, eden pa specialnost za nošenje izolirnega dihalnega
aparata. V septembru so se trije člani udeležili memoriala Marjana
Katrašnika in osvojili zadovoljivo enajsto mesto.
V oktobru bomo za nagrado za odlično delo v letošnjem letu odšli
na izlet na Neretvo na obiranje mandarin. Še prej pa se bomo dobro
pripravili na prvo tekmovanje v znanju gasilstva v novem šolskem
letu, ki bo v začetku oktobra. Mesec oktober je tudi mesec požarne
varnosti, posledično pa bomo zelo dejavni tudi mi, saj bomo pripravili
večjo vajo s pomočjo še dveh gasilskih društev. V tem mesecu tudi
pregledujemo hidrantna omrežja in gasilske aparate naših krajanov.
Poleg vsega tega pa nas vsako leto obiščejo tudi naši najmlajši krajani
ter učenci in učitelji iz Osnovne šole Simona Jenka.
Vsak petek imamo gasilske vaje, zato vsi otroci, ki bi se radi pridru
žili, pridite, ne bo vam žal.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Gasilke in gasilci PGD Kranj-Primskovo
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Varnost

Izstopata hitrost in parkiranje

Prvi tedni policijskih nadzorov v prometu na območju krajevne skupnost Primskovo so pokazali na nekatere
nepravilnosti udeležencev in s tem povezane nevarnosti.

Naj bo pot v šolo varna.
Policisti so prvi teden z učitelji pregledali
tudi kolesa učencev v petih razredih in, kar je
pohvalno, ugotovili, da je velika večina koles
tehnično brezhibnih. Starše, voznike in druge,

V knjigi je
zbranih okoli
100 receptov
za kruh za vsako
priložnost.
Poleg klasične
peke kruha
v pečici
predstavlja
tudi peko
v kruhomatu.,
ki pa ga po želji
lahko uporabite
tudi samo za
mesenje testa.
V knjigi boste
našli kar nekaj
receptov za kruh
brez glutena.

10EUR
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju,
jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali na:
narocnine@g-glas.si.
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ki so na kakršen koli način udeleženi v prometu, prosimo, naj dobro skrbijo za varnost otrok
in jim omogočijo varno pot v šolo in domov.
Sejdo Halačevič, vodja policijskega okoliša

Po dveh skoraj
popolnoma
razprodanih
delih planinskega
vodnika
Pozdravljene, gore
je Jelena Justin
najlepše vzpone
zbrala v tretji
knjigii. Vzpone je
razporedila od
nezahtevnih do
zelo zahtevnih, da
si bo vsak lahko
sam zase izbral
t.
najprimernejšo po

www.gorenjskiglas.si

Prvi šolski dnevi so že globoko zakorakali v
september in začetek oktobra, na cestah pa je
bilo in tudi še bo veliko otrok. V splošnem je
bilo za njihovo varnost dobro poskrbljeno, šolske poti so urejene, prav tako pločniki in prehodi za pešce. So pa prvi tedni policijskih nadzorov v prometu na območju krajevne skupnost
Primskovo pokazali na nekatere nepravilnosti
udeležencev in s tem povezane nevarnosti. Najbolj izstopata hitrost vožnje na šolskih poteh in
v okolici šole in vrtca ter parkiranje, ki je zagotovo najbolj očitna kršitev udeležencev.
Starši otroke pripeljejo v vrtec z avtom ali
peš. Peš je sicer bolj priporočljivo, ker se otrok
tako uči pravilnega vedenja in ravnanj v prometu, spoznava nevarnosti ipd., čeprav je veliko
staršev, ki otroke v šolo raje vozijo z avtomobili. Takrat je treba upoštevati, da mora biti
otrok v vozilu pripet z ustreznim zadrževalnim
sistemom, vozila, ko otroci iz njih izstopajo,
pa morajo biti ustavljena ali parkirana tako, da
ne ovirajo ali ogrožajo drugih. Parkiranje na
pločnikih ni dovoljeno, svetujemo pa uporabo
parkirišč v okolici šole, saj otrok tistih nekaj
metrov peš in tudi starši, če spremljajo mlajšega otroka, že zmorejo.
Otroci naj iz vozila izstopajo na tisti strani,
kjer ni ceste (običajno na desni), kadar je to
možno.

Redna cena vodnika je 20 EUR.
Če ga kupite ali naročite na
Gorenjskem glasu, je cena le

15
EUR
+ p o t nin a
š

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

Ljudje in dogodki

Žižin dan na Primskovem
V soboto, 22. novembra, vabljeni na tržnico slovenske domače in umetnostne obrti
s poudarkom na predstavitvi otroških oblačil.
Staša Likozar Fende, Maja Zorec in Barbara
Gašperlin so skupaj razvile idejo, kako tisto,
kar rade počnejo, za kar imajo znanje, pokažejo tudi v domačem okolju. Staša in Maja,
slednja je tudi slikarka in oblikovalka, sta
mojstrici ročnih del, pa naj gre za kvačkane
otroške kapice ali unikatno pleteno jopico za
otroke in odrasle. S to »vsebino« tudi razvijata
blagovno znamko Žiža. Barbara je blagovno
znamko Barbina šivalnica že uveljavila. Šiva
za otroke in odrasle iz bombažnih pletenin in
jeansa. Med njenimi izdelki je tudi spodnje

perilo iz kombinacije industrijske konoplje
(45 odstotkov) in bombaža (55 odstotkov),
ki poleti hladi, pozimi greje ter je prijetno in
mehko na otip.
»Ustvarjamo skupaj, da so zimski večeri
prijetno zapolnjeni. Torej tudi za užitek,« so
povedale sogovornice. Staša Likozar Fende in
Maja Zorec sta s Primskovega, Barbara Gašperlin iz Šenčurja. Spoznale so se na Loškem
umetniškem festivalu, ki je v Škofji Loki dobro
obiskan in na katerem vse tri prav tako sodelujejo. Staša in Maja tudi vsako leto na povabilo

Pleteno, kvačkano ...

Staša Likozar Fende in Maja Zorec

Barbara Gašperlin

Simpatične zapestnice

3. MEDNARODNI FESTIVAL
LIKOVNIH UMETNOSTI
KRANJ - ZDSLU 2014
glavno odprtje 7. oktobra 2014 ob 17. uri - razstava kolaž asemblaž bo odprta v mesecu oktobru

www.gorenjskiglas.si

http://likovnodrustvo-kranj.weebly.com/festival-2014.html

2 BARVI: RJAVA PANTONE 167 (PREHOD 100% - 10%) CMYK: M 60%, Y 100%, K 18%
ČRNA

razstavljata v Walfdorski šoli v Radovljici na
božičnem bazarju.
»Kolobarimo z domačim znanjem, sodelujemo, si pomagamo,« so še poudarile. In tako se
je porodila tudi ideja o organizaciji Žižinega
dne na Primskovem, ki bo v soboto, 22. novembra, od 9. do 17. ure na Jezerski cesti 71. Parkirna mesta bodo na voljo, Žižina »tržnica« bo
pod streho in zato v vsakem vremenu. Želja je,
da bi se Žižin dan večkrat ponovil, razširil. Še
več informacij o sodelovanju pa dobite na mobi
številki 040 328 031 (Staša).

Nekaj idej za otroška oblačila

Vabljeni v avlo GG na ogled ene
od razstav 3. Mednarodnega festivala
likovnih umetnosti Kranj 2014.
V tehniki kolaž in asemblaž se predstavljajo: Klementina Golija,
Franc Vozelj, Klavdij Tutta, Nejč Slapar in Marko Tušek.

-

Razstava je na ogled vsak dan
od 7. do 15. ure, ob sredah do
16. ure v avli Gorenjskega
glasa, na Bleiweisovi cesti
4 v Kranju (nasproti glavne
avtobusne postaje oz. poleg
nebotičnika in lekarne).

3. INTERNATIONAL FINE ARTS FESTIVAL KRANJ - ZDSLU 2014

plakat SRECANJA 2014.indd 1

11.09.2014 15:32:16
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Društva

Ozarčani smo veseli ljudje ...

... polni idej in volje, da jih uresničimo. Vsako leto se porodi kakšna nova – pri mentorjih
za nove splete in njihovo prepletanje na letnem koncertu, v upravnem odboru in med člani društva
pa še za številne druge projekte.
Kadar prebiram svoje stare članke o Ozari,
vedno opazim, koliko se je spremenilo, odkar
sem zadnjič pisala, pa čeprav je morda od tega
minilo le nekaj mesecev. Kljub stalnicam, kot
so vpis novih članov, martinovanje, regijska in
državna srečanja folklornih skupin, seminarji, ponovoletna zabava v Cerknici, letni koncert, piknik …, je v poteku sezone prisotna
tudi velika dinamika. Leto od leta, sezona od
sezone se pri Ozari močno razlikuje, saj Ozaro
sestavljamo plesalci, godci, pevci – ljudje.
In Ozarčani smo veseli ljudje. Polni idej in
volje, da jih uresničimo. Vsako leto se porodi kakšna nova – pri mentorjih za nove splete
in njihovo prepletanje na letnem koncertu, v
upravnem odboru in med člani društva pa še za
številne druge projekte. Tako že nekaj let zapored za martinovo napolnjujemo dvorano Doma
krajanov Primskovo. Medtem ko sveti Martin s
svojim duhovitim obredom poskrbi, da se mošt
spremeni v vino, člani društva poskrbimo, da
naši gostje uživajo v dobri glasbi, okusni mar-

Martinovanje z Ozarčani in
ansamblom Fantje z vasi bo
soboto, 8. novembra, ob 19.30 v
Veliki dvorani Doma krajanov na
Primskovem. Vabljeni na martinovo
večerjo s programom in dobro
družbo. Tudi letos zagotavljamo
brezplačen prevoz do doma v Kranju
ali okolici. Za še več informacij
pokličite po telefonu številka 040
521 931 (Luka Šter).

Akademska folklorna skupina Ozara vpisuje nove člane od 14. leta starosti
naprej. Vpis poteka vsak ponedeljek in sredo ob 19. uri v Domu krajanov
Primskovo (vhod zadaj). Še posebej vabljeni godci; harmonikarji, kontrabasisti,
violinisti, klarinetisti … Za več informacij pokličite na 040 310 930 (Sara).
tinovi pojedini, skrbno izbrani kapljici ter srečelovu brez prazne srečke in z mikavnimi glavnimi nagradami. In da se gostje lahko karseda
sproščeno zabavajo, jih za konec pripeljemo še
varno domov.
Vsako leto je posebno tudi zato, ker na Ozaro
pridejo novi obrazi, novi plesalci, novi bodoči soustvarjalci ozračja v društvu. Zato si jih
vedno želimo čim več – da delimo znanje, da
delimo veselje, ljubezen do gibanja, ljubezen
do ljudskega izročila, da širimo njegovo poznavanje, hkrati pa dobimo nove potenciale, sveže
ideje. Veseli smo vsakega mladostnika, ki bi se
rad naučil plesati – za začetek polko in valček,
nato pa bogastvo slovenskih ljudskih plesov, na
naših zabavah še celo kaj drugega. Veseli smo
še posebej vsakega mladega inštrumentalista,

ki dobi priložnost, da se uči od resnično, brez
lažne skromnosti rečeno, najboljših godcev.
Veseli smo vsakega talenta – ne samo plesnega
in glasbenega – veseli smo bodočih organizatorjev, oblikovalcev, blagajnikov, govorcev,
takih, ki radi šivajo, berejo, pišejo – za vsakega
se najde nekaj, takih, ki jih zanima, kar počnemo, pa naj gre za spoznavanje lastne kulture ali
tujih, ki jih srečujemo na turnejah po Evropi
in svetu.
V svetu dobičkarstva na srečo pri nas še ne
manjka prostovoljnih dejavnosti, ki omogočajo
posamezniku, da razvije svoje talente, da deli
svoje znanje in izkušnje. In taka je Akademska
folklorna skupina Ozara. Po mojem mnenju še
vedno drži, da kolikor vložiš, toliko tudi dobiš.
Anita Peteh

Ples, dobra družba
in tradicija
Na naslovnici Stikov so člani mladinske
skupine AFS Ozara Ana Benedik, Lara
Rozman, Žiga Pavlič in Jan Sajovic. Mentorji mladinske skupine so Manca Rozman, Sara Peteh in Gašper Aljančič, vaje
imajo ob ponedeljkih in sredah ob 19. uri
v Domu krajanov na Primskovem. Lara
Rozman je povedala, da so jo v skupino
pritegnili dobra družba, ples in ohranjanje
tradicije. Mentorica Manca Rozman pa je
dodala, da je lepo, da že mladi spoznajo
slovenske ljudske plese in kostume.
Na sliki: V gorenjskih kostumih iz 19.
stoletja, od leve Lara Rozman, Žiga Pavlič,
Ana Benedik in Jan Sajovic.
Foto: Primož Pičulin
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Pesem nas povezuje

Društva

Mešani pevski zbor Musica viva v pevski sezoni 2013/2014
S prvim septembrom, začetkom
meteorološke jeseni, smo se po
zasluženih počitnicah pevke in
pevci Mešanega pevskega pevskega zbora (Me PZ) Musica viva
vrnili v svojo pevsko sobo v prostorih Krajevne skupnosti Primskovo, da začnemo priprave na
novo pevsko sezono.
Pretekla sezona je bila za naš
pevski zbor zelo uspešna. Poleg že
tradicionalnih nastopov – božični
koncert v cerkvi na Primskovem
in letos tudi v Šmartnem ob Paki,
regijskem tekmovanju pevskih
zborov v Radovljici, za praznik
kulture v Galeriji Ovsenik, reviji
odraslih pevskih zborov v Cerkljah, je bil višek pretekle sezone
zagotovo tekmovanje v češkem
Olomoucu. Tam smo bili v času
od 11. do 13. aprila 2014. Nastopili smo na 12. Mednarodnem
tekmovanju pevskih zborov –
Musica Religiosa Olomouc 2014.
Predstavili smo s štirimi skladbami, in sicer Giovani Croce: Cantate Domino, Stevan S.Mokranjac: Opelo, Gašper Jereb: Nede
mi več rasla travica zelena, Knut
Nystedt: Laudate. Za našo izvedbo smo prejeli srebrno priznanje,
na kar smo zelo ponosni. Tekmovanje je potekalo v slikoviti
cerkvi sv. Mavricija, ki je posebej poznana po sedmih največjih
orglah v srednji Evropi. Orglarski
mojster nam jih je po končanem
tekmovanju tudi pobližje predstavil in nam na njih odigral nekaj
skladb. Olomouc, ki je bil nekdaj
glavno mesto Moravske, danes pa
je predvsem univerzitetno mesto,
je zelo slikovito mesto, polno
starih cerkev, prostranih trgov,
znamenitih stavb, vodnjakov,
posebno zanimiva pa je astronomska ura, ki stoji ob mestni hiši
in pred katero smo se tudi ustavili, veselo zapeli nekaj skladb ter
pri tem poželi aplavz naključnih
mimoidočih obiskovalcev mesta.
Eno največjih znamenitosti mesta
Olomouc je tudi veliko, 35 metrov
visoko kužno znamenje Sv. trojice iz začetka 18. stoletja, ki je od
leta 2000 pod zaščito Unesca. Po
ulicah in trgih Olomuca nas je
vodila prijazna študentka Eliška
in nam na hitro pokazala najbolj
zanimive dele mesta. Seveda pa
smo si poleg mesta Olomouc, kjer
je potekalo tekmovanje, ogledali
še nekaj krajev na naši poti. Na
poti tja smo se najprej ustavili
blizu avstrijsko-češke meje v

kraju Lednice, kjer je med dvema dvorcema Lednice – Valtice
nastal čudovit park, ki je bil v
času našega obiska poln cvetočih
tulipanov.
Iz Lednic smo se odpravili proti Brnu, ki je danes glavno mesto
Moravske, in si na hitro ogledali
nekaj tamkajšnjih znamenitosti.
Naslednji postanek na poti je bil
Kromeriž, nekdanji škofovski
sedež, danes pa je tam nekaj lepih
palač in čudovit park. Na poti
domov pa smo se ustavili v kraju Slavkov u Brna, bolj znanem
pod nemškim imenom Austerlitz.
Kraj je poznan iz znamenite bitke
treh cesarjev, kjer je 2. decembra leta 1805 Napoleon izbojeval
zelo pomembno zmago. Ogledali
smo si eno od palač in spomenik
vsem padlim vojakom v tej bitki.
Uspešno tekmovanje smo si tako
polepšali z zelo lepim in zanimivim izletom, z veliko dobre volje
in seveda s pesmijo na ustih, saj
smo povsod, kjer smo postali, tudi
kaj lepega zapeli.
Minulo sezono smo zaključili
z dvema lepima koncertoma, od
23. do 25. maja smo gostili tamburaški orkester Plavi čuperak iz
Rume v Srbiji. V domu Krajevne
skupnosti Visoko smo z mladimi
tamburaši priredili skupni koncert
in navdušili poslušalce. Zaigrali in
zapeli so tudi na Maistrovem trgu
v Kranju, potem pa smo jim pokazali še nekaj kotičkov naše prelepe
Gorenjske – Kranj, Bled, Brdo.
Kot vsako leto smo tudi minulo
pevsko sezono zaključili z letnim
koncertom v dvorani Krajevne
skupnosti Primskovo. Koncert z
naslovom Pesem nas povezuje je
bil zelo dobro obiskan in tudi odzivi nanj so bili zelo lepi, zato smo
omenjeni koncert še enkrat ponovili v začetku te sezone, in sicer
21. septembra v Baročni dvorani
Radovljiške graščine.
Seveda pa z začetkom nove sezone prisrčno vabimo medse nove
pevke in pevce. Vaje zbora so vsak
ponedeljek ob 20. uri v naši pevski
sobi v starem delu Doma Krajevne
skupnosti Primskovo. Pridružite
se našim vajam in nas poslušajte
pri delu, morda vas bomo prepričali in bomo na naslednji nastop
potovali že skupaj.
Pevke in pevci MePZ Musica
viva Kranj – Primskovo
Tanja Jamnik,
fotografiji sta s tekmovanja in
potepanja po Češkem
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Ljudje in dogodki

Kitajske gibalne veščine –
gibanje za zdravje

Vadba z upokojenci na prostem
skupine, ki so pomembne za stabilnost telesa.
Tečajniki se učijo samostojno ohranjati svoje
zdravje na način, ki je telesu in umu udoben in

prijazen, saj edino tako vadba postane del vsakdana tudi za tiste z manj aktivnim življenjskim
slogom. Silva Bizjak

KORONARNO DRUŠTVO GORENJSKE, JEZERSKA CESTA 41, KRANJ

BREZPLAČNA OBJAVA

Doslej je bilo opravljenih veliko znanstvenih
študij, ki preučujejo vplive kitajskih gibalnih
veščin taijiquan in qigong na zdravje in dobro
počutje. Večina študij ugotavlja ugodne vplive
na fizično kondicijo, kostno maso ter ravnotežje in preprečevanje padcev, kar so cilji, ki so
pomembni predvsem pri gibalnih programih
za starejše. Taka vrsta vadbe temelji na počasnem, kontroliranem gibanju, kjer je možnost
poškodb minimalna, vadba je poceni in ne
zahteva posebnih pripomočkov. Izkušnje iz
domačih tečajev in tujine pa kažejo, da je tako
vadbo enostavno in naravno vključiti v obstoječe sisteme vadbe za starejše in da je ta med
starejšimi večinoma zelo dobro sprejeta.
Na dopoldanskih delavnicah v Domu krajanov Primskovo se udeleženci seznanjajo s principi kitajskih gibalnih veščin. Na sistematičen
način je na tečaju možno usvojiti nov način
dojemanja telesa in gibanja, ki je značilno
počasno, nadzorovano in sproščeno. Poudarek
je na vajah, ki povečujejo prekrvavitev, nežno
razmigajo sklepe, predvsem pa krepijo mišične
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Čisto okolje

Zbirali bomo nevarne odpadke iz gospodinjstev
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je priložnost, da nevarno odložite na varno.
Brezplačno boste lahko oddali različne vrste nevarnih odpadkov.
Krajevno skupnost Primskovo bomo s posebno mobilno postajo obiskali v ponedeljek,
27. oktobra 2014. Nevarne odpadke boste lahko oddali med 13. in 16. uro na
parkirišču pred Zadružnim domom Primskovo.
Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve,
laki, topila, lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina,
akumulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi … Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi (embalaža barve, kemikalij …).
Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje nevarne snovi? Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih preberemo na izdelku samem. Bodimo pozorni na različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov: vnetljivo, zdravju
škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko.
Ste vedeli?
• V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki lahko ob nepravilni uporabi, shranjevanju in
odstranjevanju škodujejo našemu zdravju in okolju.
• Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati skupaj z ostalimi odpadki.
• Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v naravo, saj s tem ogrožamo podtalnico, zrak, prst in živali.
• Zlivanje odpadnega olja in ostalih tekočih izdelkov v odtok, greznico ali kanalizacijo je škodljivo.
• Ko nevarne odpadke odložimo ločeno, preprečimo njihov škodljiv vpliv na okolje. Z ločenim zbiranjem zagotovimo,
da se bodo ti odpadki predelali oz. strokovno uničili.
• Nevarne odpadke lahko oddate tudi med letom v času uradnih ur zbirnega centra Zarica in Tenetiše.

Lani smo ločeno zbrali približno 90 ton nevarnih odpadkov! Žal v vaših zabojnikih še vedno najdemo odpadna zdravila,
baterije, barve, lake, plastenke z odpadnim oljem in ostale nevarne odpadke. Bodite odgovorni in oddajte nevarne
odpadke v času akcije oz. jih pripeljite v zbirna centra tudi med letom. Omogočite varno odstranitev nevarnih
odpadkov!

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

Več o pravilnem ravnanju z odpadki na www.krlocuj.me, kjer objavljamo celoten razpored
akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju Mestne občine Kranj.
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Čisto je lepo.
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Vrtec

Botra Jesen v vrtcu Čenča

Veliko zunanje igrišče pri vrtcu Čenča je bilo na sončno jesensko dopoldne polno smeha in razposajenosti.

Skupina otrok iz vrtca Čenča je pod vodstvom vzgojiteljic Monike Saje in Anke Šifkovič nastopila ob nedavnem odprtju medgeneracijskega centra MIKS.
To so imeli otroci dela. Opazovali so lahko,
kako na dvignjeni gredici raste ajda, obirali in
jedli maline, se igrali v peskovniku, lahko so
raziskovali t. i. čutno pot, se gugali, nabirali
plodove kostanja … Obiskali so jih iz medgeneracijskega centra MIKS, ki so ga v bližini
(v nekdanji gostilni Blažun, zdaj prenovljenem
objektu) odprli pred kratkim. »Pogovarjali smo
se o sodelovanju. K njim bomo hodili na ure
pravljic, upamo tudi na kakšno srečanje s starejšimi, na obojestranske obiske in zanimive
pogovore,« je povedala Stanka Poljanec, organizacijska vodja v vrtcu Čenča.
V Čenči se že pripravljajo na tradicionalen
kostanjev piknik, na katerega povabijo starše.
Starejša skupina otrok bo konec meseca nastopila v Domu upokojencev Kranj za vse tiste
stanovalce, ki oktobra praznujejo rojstni dan.

Decembra bodo imeli tradicionalno prednovoletno čajanko s starši, na kateri bodo izdelali
okrasitve za vrtec in dom. Mimogrede bo spet
pomlad in s sramežljivim spomladanskim sončkom bo šel lepo skupaj kak izlet, športno popoldne … »Prav tako že zbiramo ideje za zaključek
šolskega leta na temo Čenčin dan,« je le ščepec
aktivnosti navedla in zaokrožila Stanka Poljanec. Vrtec Čenča v šolskem letu 2014/15 obiskuje 63 otrok, za katere skrbi šest vzgojiteljic
in pomočnic vzgojiteljic ter kuharica. Imajo tri
oddelke; dva sta starostno homogena, en oddelek pa je kombiniran, vanj so vključeni otroci
v starosti od dveh do štirih let. Med poletnimi
počitnicami je Mestna občina Kranj s pomočjo
evropskih sredstev stavbo vrtca energetsko
sanirala. Zamenjali so okna, fasado in dodali
še vrata za izhod iz igralnic na zunanje igrišče.

Kostanj so nabirali kar na »domačem vrtu«.

Radi imamo vrtec!
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Vrtec imam rad zato, ker …
Vid, 4. leta: » ... je tu največ igrač, da se grem
lahko igrice. Tu imam prijatelje.« Manca, 5. let:
»... je zelo dobra mlečna kaša.« Maruša, 4. leta:
» ... je igrišče veliko.« Hana, 5. let: » ... se igram,
ustvarjam, delam iz plastelina.« Jerca, 5. let:
» ... se igramo. Rada se vozim po toboganu.«
Lovro, 5. let: » ... rad rišem. Najboljše narišem
dinozavre.« Rozi, 3. leta: » ... rada rišem.«
… ker se lahko rolajo po asfaltni površini,
smučajo in sankajo na hribčku pri vrtcu, kadar
je sneg, ker se drsajo, gredo plavat, na izlet …
Sodelujejo s knjižnico in spet bodo raziskovali
Kranj. Še posebej pa se v teh dneh posvečajo
Tednu otroka z različnimi delavnicami, kuhanjem juhice, ogledom igrice, ki jo otrokom zaigrajo vzgojiteljice … Suzana P. Kovačič

Ljudje in dogodki

Lepote Gorenjske na razstavi
Mladi fotograf Žiga Kalan s Primskovega si utira pot v svet fotografske umetnosti. V avli Doma krajanov
na Primskovem bo imel razstavo fotografij.

Žiga Kalan

Črno-beli posnetek s Krvavca, eden Žigovih najstarejših in zanj zelo »tipičen« posnetek

Dvajsetletni Žiga Kalan se bo predstavil z razstavo fotografij z naslovom Lepote Gorenjske
v avli Doma krajanov na Primskovem v času
krajevnega praznika. Na ogled bo več fotografij različnih formatov, dve bosta v črno-beli
tehniki, vsaj en posnetek bo prikazoval lepote
Primskovega.
Mladi avtor se je fotografiji začel posvečati konec osnovne šole; v Osnovni šoli Simona
Jenka je že obiskoval fotografski krožek. Bolj
kot ne samouk je nadaljeval v tej smeri in kot

večinoma začetnikov fotografiral najprej cvetlice na »avtomatiko«. Raziskoval je in začel
širiti fotografski žanr in tudi znanje. V Šolskem
centru Kranj, katerega dijak je bil, je že razstavljal, občinstvo pa ga je širše prvič lahko spoznalo leta 2012 na samostojni razstavi v Kranjski
hiši v starem mestnem jedru Kranja. »Za dobro
fotografijo se je treba potruditi, ujeti pravi trenutek. Za posnetek Zelencev npr. sem se od
doma odpeljal že nekaj čez četrto uro zjutraj.
Večkrat sem zgodaj zjutraj fotografiral sončni

vzhod ali pa zvezde ob jasnem vremenu sredi
noči,« je povedal.
Žiga Kalan je s prvim oktobrom sedel v študentsko klop, vpisan je na Višjo strokovno šolo
v Sežani, smer fotografija. Fotografira tudi razne dogodke, poroke … »Sicer pa se poskušam
čim bolj usmeriti v arhitekturno fotografijo.
Všeč so mi linije, sodobni arhitekturni trendi,«
je še dejal Žiga, ki se rad prepusti ustvarjalnemu toku …
Suzana P. Kovačič

V pripravi na zlati jubilej Župnije Kranj - Primskovo
Novo pastoralno leto, ki smo ga jeseni začeli, bo v pripravi na tri pomembne župnijske dogodke.
Spomladi bo mlada Župnija Kranj - Primskovo obhajala svoj zlati jubilej – 50-letnico ustanovitve. V tem času bomo na novo osvežili
pomen in nalogo župnije in naše mesto v njej. V njej se namreč uresničuje življenje vesoljne Cerkve prek obhajanja odrešenjskih skrivnosti
skozi cerkveno leto. Hvaležnost zahteva, da se bomo posebej spomnili ustanovitelja župnije nadškofa dr. Jožefa Pogačnika, ki je bil kot
nekdanji kranjski katehet z delovanjem tudi na Primskovem še posebej
naklonjen. Njen prvi župnik, ki je ustanovitev župnije pripravljal in ji
dal mladostni polet, je bil g. dr. France Rozman, ki pa je še isto leto ob
ustanovitvi leta 1965 odšel na nadaljnje študije. Za njim je začeto delo
z veliko vnemo in požrtvovalnostjo skozi triindvajset let nadaljeval g.
Božidar Slapšak. Oba sta sedaj že v večnosti in zaslužita trajen hvaležen
spomin župnije, ki mora dobiti tudi svoje zunanje obeležje. To praznovanje pa bo tudi duhovni uvod v pripravo na sveti misijon, ki bo jeseni
potekal v vseh župnijah kranjske dekanije. V tem duhovnem dogajanju
bo tudi priprava mladih iz osmega in devetega razreda veroučne šole
na zakrament birme, ki ga bodo v mesecu maju prejeli na binkoštni
praznik. K tej pripravi je vabljeno vse župnijsko občestvo z molitvenim
spremljanjem, še posebej starši, botri ter družine birmancev. Hvaležen
sem številnim mladim animatorjem za vodenje birmanskih skupin in
drugim voditeljem skupin raznih pastoralnih dejavnosti.
Čas, ki ga živimo, tudi kot kristjani doživljamo v najrazličnejših krizah tako v naši družbi kot v Cerkvi. Prenova more priti le pri ljudeh, ki se

odpirajo za dobro in so pripravljeni z vsemi ljudmi »dobre volje« graditi
mostove zaupanja, spoštovanja in sodelovanja na temelju pravičnosti in
poštenja. Lahko smo hvaležni Bogu za sedanjega sv. očeta Frančiška, ki
pred nami hodi to pot v toliki pristnosti Evangelija, ki je za svet svetla luč
v prihodnost. Bodimo ponosni na svoje prednike, ki so to luč sprejeli, v
njej v zvestobi hodili in nam jo izročili. Franc Godec, župnik
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Križanka

ZA NEGO KOŽE V PREDELU
KRČNIH ŽIL, RAZŠIRJENIH VEN
IN PRI OTEKLIH NOGAH
V mesecu oktobru 2014
vam ob nakupu kompleta
podarimo Gel za utrujene
noge (300 ml)!

Z VAMI ŽE
OD LETA 2007!
Zeliščne kreme in geli
Prehranska dopolnila
Magnetni nakit

Cena kompleta:

23,10 €
(poštnina vključena)

DARILO
v vrednosti

Krema vinska trta
in divji kostanj

Gel divji kostanj
in vinska trta

300 ml ℮ • 10,80 €

300 ml ℮ • 8,70 €

deluje globinsko

deluje površinsko

9,90 €!

OSVEŽI IN SPROŠČA
UTRUJENE NOGE

ODLIČEN VIR
KOENCIMA Q10
MOČAN NARAVNI
ANTIOKSIDANT,
KI PRIPOMORE K
BOLJŠEMU POČUTJU
Prehransko dopolnilo
Koencim Q10
60 kapsul • 21,70 €

Nagrade:

1. Bon v vrednosti 30,00 €
2. Bon v vrednosti 20,00 €
3.–5. Bon v vrednosti 10,00 €
Nagrade ni mogoče zamenjati
za gotovino. Prevzem nagrad
je mogoč na sedežu podjetja
Baldrijan d.o.o. v delovnem času.
V mesecu oktobru 2014
vam ob nakupu prehr.
dopolnila Koencim Q10
podarimo prehransko
dopolnilo Omega 3!

DARILO
v vrednosti

8,90 €!

ZA OHRANJANJE
SPLOŠNEGA ZDRAVJA

BALDRIJAN d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 19
4000 Kranj (ob GA trgovini)

Delovni čas:

pon., tor., čet., pet.: 9:00–15:00
sreda: 9:00–18:00
brezplačna tel. št.: 080 35 42
tel. št.: 04 204 30 76

Spletna trgovina:

www.baldrijan.si

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede, 29. oktobra 2014, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.
14

Zanimivosti

NAGRADNI KOTIČEK
(vabljeni k sodelovanju!)

Obkrožite pravilen odgovor in nagradni
kupon pošljite na naslov:
KS Primskovo, Jezerska cesta 41, 4000
Kranj, s pripisom: za nagradni kotiček, ali
ga oddajte osebno v tajništvu KS v času
uradnih ur ali izven uradnih ur v nabiralnik (označen KS Primskovo – nagradni
kotiček), takoj za vhodnimi vrati levo.
Med vsemi kuponi s pravilnim odgovorom, ki bodo prispeli do vključno 24. 10.
2014, bomo izžrebali 5 nagrajencev. Če

je na isto ime oddanih več kuponov, se
upošteva le en kupon.
Nagrajenci bodo o izidu žrebanja obveščeni po pošti, rezultati žrebanja pa
bodo objavljeni v naslednji številki glasila STIKI.

Prikupne nagrade
1. nagrada in 2. nagrada:

kosilo za 2 osebi (dvakrat)
Nagradi podarja gostilna PR MATIČKU –
Matjaž Erzar, s. p., Jezerska cesta 41,
4000 Kranj
Kont. št. 04 234 3360.

Gostilna nudi širok izbor divjačinskih
specialitet, specialitete iz krušne peči,
slovenske jedi, širok izbor sladic, vrhunska vina …
3., 4. in 5. nagrada: po en izvod zborni-

ka VASI V OBJEMU ŽITNIH POLJ
Nagrade podarja Svet KS Primskovo.
Izid žrebanja iz 5. številke glasila STIKI
– April 2014: Prejeli smo 21 pravilnih
odgovorov. Izžrebani so bili: Vinko Osterman, Marija Fende in Sara Jelovčan.
Nagrajencem iskrene čestitke!
Pripravila:
Alenka Slatenšek

Nagradno vprašanje:

Veseloigra Ko žene štrajkajo

Mestna občina Kranj sodi po številu prebivalcev na tretje mesto med slovenskimi občinami. Koliko prebivalcev šteje:

Osemčlanska amaterska gledališka skupina Trenta, ki deluje pri kulturnem društvu Triglav Trenta iz Soče, bo v Domu krajanov na Primskovem izvedla veseloigro v
treh dejanjih Ko žene štrajkajo. Že naslov
nam sporoča, da se za vse, kar ni prav,
»štrajka«, in tako se je zgodilo tudi med
ženami v tej zgodbi. V tej ljudski igri se
odstirajo vsem poznane značajske lastnosti, za katere pa velja, da se kljub naivnosti
kmalu »razkrijejo«, zato se zgodba konča
srečno. V urejeno in srečno Kovačevo družino se naseli »kar je poper v zakonu«: ljubosumnost … A kmalu spoznamo osebo,
zaradi katere so bile »izgubljene« noči in
izrečene neprijazne besede. Konec dober
– vse dobro?!

- 55.552
- 37.108
- 42.950
Ime: ...................................................... Priimek: .......................................................
Ulica: ............................................................................................. H. št.: ...................
Podpis: ..............................

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