


Naklada: 3000 izvodov

Izhaja: 4 krat letno

Uredniški odbor:

Sonja Mašič, Jaka Tepina 
Jani Kovačič, Edvard Tepina

Oblikovanje in digitalni 
prelom:

 Jaka Tepina

Tisk: Jobo d.o.o.

Uradne ure KS:

sreda 8:00 - 14:00

Telefon: 04 235 99 19

Fax: 04 232 49 78

E-mail: 

info@kshuje.si

info@ksplaninakr.si

Spletna stran:

www.kshuje.si

www.ksplaninakr.si

MURPHYEVI ZAKONI: 
Zakon pisma:

Najboljši način, da se spo-
mniš, kaj še moraš napisati je, 
da zalepiš pismo.

Zakon o krizi:

Čas krize nastopi takrat, ko ne 
moreš več reči “pozabimo vse 
skupaj”.

Zakoni izgubljanja in 
pozabljanja:

- vedno najdeš stvar na za-
dnjem mestu, kjer bi jo sicer 
iskal;

- prvo mesto, kjer je treba 
iskati, je zadnje, kjer bi iskano 
pričakoval;

- vedno najdeš tisto, kar v 
danem trenutku ne iščeš;

- če ti je vseeno, kje si, potem 
se nisi izgubil;

- kamorkoli greš, tam si.

Osnovno pravilo debate:

Nikoli se ne prepiraj z nor-
cem, saj drugi ljudje morda 
ne bodo opazili razlike.

VIC

Letno kopališče v Kranju se običajno odpre za kopalce ob koncu šol-
skega leta. Takrat so dnevne temperature že poletne in kopališče po-
nuja prijetno osvežitev vsem tistim, ki še niso odšli počitnikovat na 
morje. Kopalcem je na voljo globok bazen olimpijskih dimenzij 50m x 
25m, ter otroški bazen z globino vode do 130cm. Najmlajšim pa je 

namenjen manjši čofotalnik. Voda je tam globoka 40 cm. Ob bazenih je na voljo tudi dovolj površin 
za ležanje, igranje in počitek. Pri tem pa ni odveč opozorilo, da se je pred soncem pametno zaščititi 
s primerno kremo za sončenje, ki ima dovolj visok zaščitni faktor.

V kompleksu Letnega kopališča sta dva lokala, kjer je možno dobiti osvežilno pijačo, sladoled in 
hrano. Ponudba je pestra in na visokem nivoju.

Obiskovalci pa morajo kljub spro-
ščenemu poletnemu vzdušju upo-
števati kopališki red in navodila 
reševalcev iz vode, saj je varnost 
na prvem mestu. Skakanje v vodo 
in tek ob robu bazena sta zato pre-
povedana. Da pa se obiskovalci ne 
bi dolgočasili, so v planu vodene 
animacije pod strokovnim nadzo-
rom. Te vključujejo "hojo po vodi" z 
velikimi žogami, štafetne igre z gu-
sarskimi splavi in druge šaljive igre. 
Udeležba pri animacijah je prosto-
voljna in brezplačna. Predvidoma 
pa bodo izvedene vsak dan med 16 
in 18 uro.

Občasno pa obiskovalce "prestraši-
mo" s plesnimi animacijami oz. popularno Zumbo. Ta vrsta skupinske aerobike bo organizirana v 
sodelovanju s fitnes studiom. 

Obratovalni čas letnega kopališča je vsak dan od 9h-22h. Popoldanske vstopnice veljajo po 14 uri, 
nočno kopanje pa se prične ob 20h. Na voljo so tudi sezonske vstopnice, ki so junija v prodaji po 
akcijski ceni. 

Vse informacije o dogajanju na kopališču in v okviru Zavoda za šport Kranj, si lahko preberete na 
spletni strani www.zsport-kranj.si ali pokličete na recepcijo bazena 04/201 44 40. 

Vljudno vabljeni.

Cenik dnevnih vstopnic:

otroci, študenti, upokojenci: 3 eur
odrasli: 5 eur
družina (3 osebe): 9 eur (doplačilo za vsako dodatno osebo je 3 eur)

Cenik popoldanskih vstopnic (po 14 uri):
otroci, študenti, upokojenci: 2,5 eur
odrasli: 4 eur
družina (3 osebe): 8 eur (doplačilo za vsako dodatno osebo je 2,5 eur)

Nočno kopanje (od 20h-22h): 2,5 eur

cene sezonskih vstopnic:

odrasla: 60,00 EUR (redna cena 72eur)
otroška: 35,00 EUR (redna cena 44eur)
družinska: 100,00 EUR (redna cena 130eur)

LETNO KOPALIŠČE V KRANJU

  ( hoja po vodi )



VABILO NA PRIREDITVE OB PRAZNIKU KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Kje: OŠ Jakoba Aljaža (avla), igrišče; balinišče  na Planini

Program:

SOBOTA, 15.6. 2013

Od 10:00 dalje ( igrišče za šolo ) - napihljiva igrala za najmlajše

10:00 ( stranski vhod  OŠ Jakoba Aljaža )  - Test hoje in merjenje srčnega utripa ter starostnega indexa

12:00 ( v avli OŠ ) - merjenje krvnega sladkorja

13:00 ( v avli OŠ  Jakoba Aljaža ) - predavanje - Temeljni postopki oživljanja z uporabo defibrilatorja in pre  
poznava šokovnih stanj

14:00 do 17:00 ( igrišče za šolo ) - Kranjski Rod stražnih ognjev, prikaz  taborniških  veščin in taborniških  iger

15:00 ( balinarsko igrišče BK Planina - pri toplarni ) - turnir v balinanju

15:00 ( igrišče za šolo ) - prstomet

16:30 ( igrišče za šolo ) - srečolov

16:30 (igrišče za šolo ) - nastop folklorne skupine

17:30 ( avla OŠ ) - nastop stand up komika Miki Bubulja

18:00 ( avla OŠ ) - podelitev priznanj

19:00 ( igrišče za šolo ) - karaoke 

NEDELJA, 16.6. 2013

 ob 15:00 ( V avli OŠ Jakoba Aljaža ) - šahovski turnir

Utrinki z lanskoletnega praznovanja :



Go (japonsko: igo, kitajsko: wei-chi, korejsko: baduk) je ena najstarejših miselnih iger na svetu. 
Po splošnih ocenah naj bi nastala na Kitajskem pred približno 4000 leti. Rojstvo te igre je zavito 
v skrivnost; med legendarnimi izročili je najbolj znano tisto, ki pravi, da si je go izmislil kitajski 
cesar Yao z namenom, da bi izboljšal umske sposobnosti svojega sina. Še najbolj verjetno je, 
da se je igra, že tedaj zelo podobna goju kot ga poznamo danes, razvila iz starodavne vrste 
vedeževanja, ki je za napovedovanje prihodnosti med drugim uporabljalo tudi položaje 
nebesnih teles. Kakorkoli že, pisni kitajski viri (med drugimi tudi filozof Konfucij) omenjajo 
go že sredi prvega tisočletja pred našim štetjem, najstarejša igralna oprema, najdena med 
novodobnimi arheološkimi izkopavanji, pa je stara skoraj dva tisoč let
Položaj goja v stari Kitajski je težko jasno določiti: čeprav je go igra veščine - kar pomeni, da je 
njen izid odvisen izključno od znanja in sposobnosti igralcev, ne pa od kakršnega koli naključja 
- je iz nekaterih virov razvidno, da so ga med preprostim ljudstvom pogosto igrali za denar, tako kot različne igre na srečo, ki so bile na Kitajskem 
zelo priljubljene. Po drugi strani pa so igro visoko častili v dvornih krogih in najboljši igralci so pogosto uživali različne privilegije. Med njimi je 
bilo veliko duhovnikov; predvsem budistični menihi so videli go kot odlično sredstvo za meditacijo in odmik od vsakdanje pritlehnosti življenja.

Prav budistični menihi so bili tudi tisti, s pomočjo katerih se je go razširil čez meje kitajske 
države, na korejski polotok in pozneje, v sedmem stoletju našega štetja, tudi na Japonsko. Tam 
so go najprej igrali med plemstvom in duhovščino. Podobno kot že pred tem v določenih krogih 
na Kitajskem so Japonci veščino goja razumeli kot umetnost in skupaj s kaligrafijo, slikarstvom 
in poezijo je go sestavljal kanon tako imenovanih Štirih umetnosti, katerih znanje so pričakovali 
od vsakega spodobno izobraženega človeka. Po tistem, ko je cesar odobril državno podporo 
najboljšim igralcem in šolam goja, je ta igra na Japonskem doživela velik razcvet.

Danes goja ne igrajo le v vzhodni Aziji (čeprav je tam še vedno največ igralcev), temveč po vsem 
svetu. Kljub preprostosti osnovnih pravil - vsak otrok se je sposoben naučiti osnov goja v eni 
uri - lahko igra postane tudi zelo zapletena in prav neizmerne možnosti različnih razpletov so 
tiste, ki dajejo goju čar še po štirih tisočletjih.

GO DRUŠTVO KRANJ

Društvo danes

Danes ima društvo okrog štirideset članov, od katerih jih je približno 
polovica dejavnih tudi tekmovalno. Večje število mladih igralcev v 
Kranju in okolici je tudi posledica tega, da Go klub Kranj v zadnjih 
nekaj letih dejavno promovira go preko tečajev in drugih dogodkov 
– del te promocije je od leta 1997 tudi turnir, namenjen mlajšim 
igralcem, ki ga društvo pripravlja v okviru Tedna mladih, prireditve, 
ki maja vsako leto poteka v Kranju.
Člani društva so sicer osvojili že praktično vse slovenske lovorike. 
Tako je Milan Zakotnik leta 1996 osvojil naslov državnega prvaka, 
istega leta pa je kot kapetan tudi popeljal slovensko moštvo do 
največjega uspeha našega goja doslej – pod njegovim vodstvom 
je reprezentanca Slovenije osvojila drugo mesto na ekipnem 
evropskem prvenstvu.
Igralke kranjskega kluba Vida Hernaus, Vera Rupel in Jasna Schatz 
so se v zadnjem desetletju redno izmenjevale pri osvajanju naslova 
državne prvakinje, moštvo Kranja pa je v tem obdobju tudi dvakrat 
zmagalo na ekipnem prvenstvu Slovenije, leta 1995 (v zasedbi 
Zakotnik, Rupel, Mrak in Pogačnik) in 1999 (Zakotnik, Rupel, Pintar, 
Černivec) ter dvakrat osvojilo naslov državnih prvakov v parski igri – 
leta 1996 sta zmagala Jasna Schatz in Milan Zakotnik, leta 2002 pa 
Vida Hernaus in Rado Pintar.
Člani društva se srečujejo enkrat na teden v Mitnici (Tavčarjeva ulica 
v Kranju) in sicer vsak torek od 20. ure naprej. V času rednih srečanj 
potekajo tudi manjši klubski turnirji. Delavnica za začetnike poteka 
vsak torek med 17:30 in 19:30 uro v Mestni knjižnici Kranj.

Kratka zgodovina goja

Zgodovina

Go klub Kranj je bil uradno ustanovljen leta 1978, njegovi zametki pa 
segajo v začetek 70. let, ko je bil v kranjski gimnaziji prirejen prvi tečaj 
goja. Nekaj let pozneje so začeli go igrati v mladinskem klubu OO 
ZSMS Vodovodni stolp. Sčasoma so se igralci organizirali v društvo, 
svoje prve prostore pa je klub dobil v kleti vrtca Janina. Takoj po 
ustanovitvi je začel Go klub Kranj aktivno delovati v okviru Go zveze 
Slovenije in nato tudi Go zveze Jugoslavije.

Tako je bilo društvo med letoma 1980 in 1982 celo izdajatelj edine 
go revije v nekdanji Jugoslaviji, dejavno pa je bilo tudi pri organizaciji 
tekmovanj. Med drugim je Go klub Kranj že od leta 1988 glavni 
organizator največjega mednarodnega turnirja pri nas: to je Memorial 
Vladimirja Omejca, imenovan po prezgodaj preminulem kranjskem 
goistu Vladimirju Omejcu, ki je bil tedaj najmlajši slovenski mojster 
goja. Omenjeni turnir, ki tradicionalno poteka spomladi na Bledu, je 
bil že v prvih letih uvrščen med najpomembnejše evropske turnirje, ki 
so sestavljali pokalno tekmovanje za Veliko nagrado (European Grand 
Prix); po tistem, ko se je slednje preoblikovalo v Toyota Tour Europe, je 
del tega prestižnega tekmovanja postal tudi turnir na Bledu. Na njem 
se tako vsako leto zberejo nekateri najboljši evropski igralci.

Go društvo Kranj

Podatki o društvu

Naslov: Go društvo Kranj, Benedičičeva pot 11, 4000 Kranj 
Predsednik: Nenad Đenadić

Tajnik: Jure Jerkovič
Blagajnik: Milan Zakotnik



O. Š. JAKOBA ALJAŽA

Že sedmo leto smo v spomin na našo sodelavko, likovno pedagoginjo 
in prijateljico Evelino Batista Abaza (1952-2006), razpisali  likovni 
natečaj, pri katerem je sodelovalo skoraj 300 mladih umetnikov iz 
32 osnovnih šol iz Slovenije, likovna šola Puhart ter šole iz Italije in 
Makedonije. 
Tema letošnjega likovnega natečaja je bila VODA.
Leto 2013 je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za 
Mednarodno leto sodelovanja na področju voda. S to temo smo želeli 
spodbuditi ozaveščenost mladih o tem, kako dragocena je čista in sve-
ža voda za življenje na “modrem planetu”.
V barvah so zaživeli drobne kapljice, rosa, potoki, reke, jezera, morje …
Vsako leto prejmemo veliko zavidanja vrednih likovnih del mladih 
ustvarjalcev. 
Izbira nagrajencev med 315 deli učencev pod mentorstvom 45 
mentorjev je bila za ocenjevalca, slikarja mag. Bogeta Dimovskega, 
ki je napisal tudi spremno besedo v katalogu, in mag. Ireno Jeras 
Dimovsko, res težko delo. Prav vsa likovna dela so bila objavljena v 
katalogih ob odprtju razstav.  Letošnjega  sta oblikovala Tatjana Logar 
in Boštjan Prezelj. Razstavo so pripravile Emina Veselič, Darja Pintar in 
Tatjana Murovec. Kulturni program ob odprtju sta pripravili Leonida 
Domajnko in Monika Donko. Slike so prispevali učenci, glasbo so 
dodali pevci naših pevskih zborov pod vodstvom ge. Monike Donko, 
ki je pripravila tudi folklorni nastop, besede pa sva dodali Leonida 
Domajnko in devetošolke Pika Kristan, ki je prireditev tudi povezovala.
Pogostitev po končanem programu je pripravila Nada Majkić s sode-
lavkami. Ob okusnih prigrizkih je tako klepet mentorjev in drugih lažje 
stekel.

Patricija Belehar - DRŽAVNA PRVAKINJA V KARATEJU

V nedeljo, 2.6.2013, je učenka 6. a razreda, Patricija Belehar, dosegla 
1. mesto na državnem prvenstvu v karateju, ki je potekalo v Polzeli in 
tako osvojila naslov državne prvakinje. V finalu se je pomerila z njeno 
večno tekmico Lauro Potisk in jo po hudi borbi, ki je odločila o zma-
govalki državnega prvenstva, premagala. Patricija je v kategoriji pod 
40 kg sedaj že četrtič branila naslov državne prvakinje. 
»Po tekmi sem bila presenečena, saj sem ponovno postala državna pr-
vakinja,« nam je povedala.
Vsi aljaževci smo zelo ponosni nanjo in upamo, da jo čaka še veliko 
uspehov.

Naja Metelko, Ajda Eler in Andreja Podlogar, 6. a

ZLATA PRIZNANJA
 
Zelo smo ponosni na učenko Piko Kristan, ki je osvojila zlato Cankarje-
vo priznanje iz slovenščine in zlato priznanje na državnem tekmovanju 
iz angleščine, 
in učenca Marka Zarača, ki je osvojil zlato Stefanovo priznanje iz fizike. 
Pohvala tudi učencem, ki so na regijskem tekmovanju osvojili srebrna 
priznanja. 
Mentorici učenki Piki Kristan sta bili učiteljici slovenščine Leonida 
Domajnko in učiteljica angleščine Maja Pajntar. Mentorica Marku 
Zaraču je bila učiteljica matematike in fizike Martina Šubic.

Dijana Pantović

Učenci in učitelji naše šole vsako leto poskrbimo za nadpovprečne 
kulturne prireditve. Vsi poznate Dadin likovni natečaj, novoletni kon-
cert in sejem, letos pa smo seznam prireditev obogatili še z gostujočo 
razstavo o Blažu Kumerdeju. Poleg tega se naši učenci visoko uvrščajo 
na literarnih natečajih, letos pa so zelo uspešni tudi pevski zbori. 
Konec maja je namreč naš otroški pevski zbor na regijskem tekmovan-
ju otroških pevskih zborov dobil srebrno plaketo. Čestitamo!

Tudi na športnem področju Aljaževci ne zaostajamo. Med 
najuspešnejšimi so Patricija Belehar, ki je državna prvakinja v karateju, 
pa Hana Mraz, vodilna v tenisu v svoji kategoriji, ter naše košarkašice, 
ki  so na finalnem turnirju v košarki za mlajše deklice zasedle drugo 
mesto in s tem skupno peto mesto v državi. 

7. DADIN LIKOVNI NATEČAJ

  Leonida Domajnko

KAJ SE DOGAJA NA OŠ JAKOBA ALJAŽA?

BESEDI SMO DODALI GLASBO IN SLIKO. 
NAJ SLIKA PRISLUHNE BESEDI IN GLASBI …



GLASBENI UTRINKI IZ OŠ JAKOBA ALJAŽA

Na šoli Jakoba Aljaža je zelo pestro glasbeno dogajanje. Delujejo štirje 
pevski zbori, v katerih prepeva več kot tretjina učencev šole (zbor 
prvošolcev, CICI otroški pevski zbor, Otroški pevski zbor in Mladinski 
pevski zbor) ter občasno tudi učiteljski pevski zbor.

Letošnje šolsko leto je bilo še posebej uspešno za Otroški pevski zbor, 
saj je na regijskem tekmovanju dosegel srebrno priznanje. S pevci 
Mladinskega pevskega zbora smo si ob rednih vajah in pripravah na 
šolske prireditve vzeli čas in si ogledali muzikal Deček iz džungle v 
Cankarjevem domu v Ljubljani. Bili smo na ekskurziji na Dunaju, kjer 
smo raziskovali Hišo glasbe in druge dunajske znamenitosti. Pred 
zaključkom šolskega leta pa se bomo udeležili še največje prireditve za 
šolske zbore v Sloveniji – Zborovskega buma v Mariboru.

Pri nas potekajo tudi glasbene interesne dejavnosti, ki omogočajo 
učencem, da se učijo igranja kljunaste flavte, kitare, igrajo na orffove 
inštrumente, se gibno izražajo in plešejo ljudske plese. Že tretje leto 
učenci tudi pojejo za bronasto, srebrno in zlato Pevsko značko. Svoje 
vsestranske talente pa lahko pokažejo v šolskem tekmovanju Aljažek 
ima talent. 

RAVNATELJICA

Kdo pa je ta lisica, 
ki je hitra kakor veverica? 

Ime ji je … o, groza! … RAVNATELJICA!!!
Vedno ve, če si poreden,

če zloben si in kdaj nereden.
Vedno, ko te sreča, 

se tako zlobno smehlja,
Marjetko pa vpraša vse tisto, 

česar ne zna!
Vsakega nevedneža takoj uroči, 

da na njeno stran stopi 
in se proti tebi zaroti.
Na prireditvah vedno 

dolgočasen govor ima, 
še zmeraj pa se tako 
priliznjeno smehlja.

Deli tudi takšne hude kazni,
da pomisliš: 'Hej! Pa vi ste blazni!'

Eni od njih se pravi ukor,
in ne, to ni neke vrste zapor!

Ukor je kakor za starše magnet,
lahko priklical bi jih čez ves svet!

Morda je vam kot super babi, 
A povem vam:

MENI SE GABI !!!!!!!!!!!!!!!!!

Kaja Perčič, 5. A

 ( Pika Kristan ima zlato priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine, zlato Cankarjevo priznanjein dve izdani knjigi (Tik Tak, 2012, 
in Ognjena lutka, 2013). )

 ( Mark Zarač, dobitnik zlatega 
Stefanovega priznanja iz fizike )

 ( Utrinki iz Dunaja )

 ( Mladinski pevski zbor na reviji otroških in mladinskih pevskih zborov )

 ( Člani Orffovega krožka plešejo ljudske plese )



KO SE SPOPADEJO ROBOTI

Ste si kdaj zaželeli, da bi namesto vas kdo odpeljal kužka na sprehod, 
vam popravil polomljen stol, preveril, če ste ugasnili štedilnik …? 
Na tekmovanju FIRST LEGO LEAGUE so takšna dela opravljali roboti. 

Kaj je FLL?

FIRST® LEGO® League (znan tudi kot kratica FLL) je mednarodni 
raziskovalno-izobraževalni program, ki si prizadeva spodbuditi in 
ohraniti zanimanje otrok in najstnikov za naravoslovje, tehniko in zna-
nost. FLL je namenjen otrokom od 9. do 16. leta in je zasnovan na prob-
lemih sodobnega časa. Vsako leto se razpiše nova tema tekmovanja, in 
sicer je to eden od aktualnih svetovnih problemov.
Izziv FLL, v sezoni 2012 "Rešitve za starejše", je bil sestavljen iz treh 
delov. Robotskega dela, kjer so učenci morali sestaviti in programirati 
robota, ki poskuša v 2,5 minute rešiti čimveč nalog na FLL-polju, in 
projekta, kjer so učenci morali rešiti izbrani problem. Bistvo projekta 
označujejo in opredeljujejo FLL-vrednote, ki predstavljajo način skup-
nega dela, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja. V tem delu se 
tudi FLL-program razlikuje od vseh ostalih programov za to starostno 
skupino. Ekipe se soočajo z izzivi, na tekmovanjih predstavijo svoje 
dosežke in spoznanja, izmenjujejo ideje ter se učijo medsebojnega 
upoštevanja in spoštovanja.

Vsi smo bili napeti, kako se bodo odrezali na regijskem tekmovanju v 
Šentjerneju. S ciljem uvrstiti se na finalno tekmovanje v Kranju so dali 
vse od sebe. Skupina je bila težka, inavacije so bile zanimive. Robot 
se je po polju dobro orientiral, svoje naloge opravljal suvereno. Z ro-
botom so se uvrstili med prvo polovico. Na vrsti je bil zagovor projekta. 
Stati pred žirijo, kjer trema naredi svoje, kjer mora človek pokazati vse, 
kar je pripravil, na atraktiven, strokoven način, to pa je izziv. Nam bo 
uspelo, smo bili boljši od ostalih, smo res naredili vse, kar je bilo v naši 
moči? Nekaj takega se je moralo poditi po glavah Robožagarce. Rezul-
tati! Po rednem delu nam ni uspelo. Morda pa se uvrstimo po točkah 
kot najboljši med poraženci obeh predtekmovanj. Ni uspelo. Še imamo 
upanje, žirija bo izbrala še dve ekipi, po njihovem izboru. Kandidata
štedilnik? Uspelo! Vse kar so robota naučili, je opravil. Vsi zadovoljni in 
kar malo evforični se pripravijo na zagovor. Ga. ravnateljica nas pride 
spodbujat, starši ponosno poslušajo predstavitev pred žiranti. Žirija je 
navdušena. Predstavitev delovanja robota. Kje so vsi deli? V naglici so 
pozabili del robota. Jih bo veselje ob dobrem rezultatu v robotskem 
delu tokrat stala vrhunske uvrstitve?
Deževna sobota. Zberemo se na Prešernovi šoli. Zadišijo rogljički. 
Mamice vedo, kaj pomaga, da iztisneš še zadnje atomčke moči. Gal 
in Mark, ki sta robota pripravljala še pozno v noč, sta takoj preizkusila 
teren. Gabrijela je izpopolnjevala dizajnersko podobo, Tom, Mark, Kle-
men pomagajo. Prvi spopad robotov. Tekmujeta dve ekipi hkrati na 
sosednjih mizah, zbiramo točke, robot noče in noče. Malo poklapani, 
hitro za računalnik. Popravek tu, prilagoditev terenu tam, nov dvoboj. 
Robot popravi stol, posadi rožice, prižge televizor. Mu bo uspelo ugas-
niti 
bosta objavljena na internetnih straneh čez tri dni. Čakanje … Uspelo 
nam je! Žirija je odločila, da si zaslužimo nastop v finalu.
Izboljšave, grafična podoba, krepitev pripadnosti ekipi, sprememba 
besedila predstavitve … Prednost domačega okolja in spodbudne 
besede so učencem vlile optimizem. Tretji krog robotskega dela, po 
želji za dosego še kakšne točke, sprememba taktike, majhne dodatne 
nastavitve. Robot pa po svoje. 
Razglasitev rezultatov. Ekipe dobijo pokale za najboljšo na robotskem 
delu, naj potezo robota  …   

ROBOŽAGARCA

Na naši šoli, OŠ Staneta Žagarja, se je tega izziva lotilo šest učencev 
iz osmega razreda. Že pri nakupu kock za robota so učenci pokazali 
vso iznajdljivost in povezanost. Na praznovanju petdesetletnice šole 
v lanskem šolskem letu so s prodajo paličnjakov  položili temelje za 
nakup potrebnih kock. Za preostanek sta poskrbela šolski sklad in ga. 
ravnateljica. Učenci so se v tehnični učilnici srečevali pred in po pouku. 
Najprej so sestavili poligon, na katerem so iz Lego kock postavljene 
zelo raznolike naloge vsakdanjega življenja.  Robot mora biti zgrajen 
tako, da lahko z višine prinese kovček, odpelje psa na sprehod, ugasne 
štedilnik … Robot se po poligonu orientira s pomočjo senzorjev. Učenci 
so s programiranjem posameznih komponent usklajevali delovanje ce-
lotnega robota. Seveda je bilo potrebno veliko popravkov, predelav, 
spreminjali so hitrost delovanja, kote obračanja, občutljivost senzor-
jev. Določene naloge je robot hitro in natančno opravil, pri drugih pa … 
Prva primerjava robotov je bila v Velenju na uradnem treningu. Tja smo 
odpotovali kot ekipa ROBOŽAGARCA. Cilj je bil, preizkusiti se v tek-
movalnem vzdušju in ugotoviti, kako smo do tedaj delali. Že v prvem 
dvoboju smo ugotovili, da smo naredili veliko. Učence, ki so na tek-
movanju sodelovali prvič tako kot mi, smo pustili za seboj. 
Veseli in polni delovne vneme so se člani ekipe Robožagarca lotili pro-
jekta. Zelo hitro so ugotovili, da imajo starejši težavo pri obuvanju 
nogavic. Lotili so se izdelave ŠTUMFOBUVAČA. Na tržišču obstaja več 
različic takšnega izdelka, zato so poskušali izboljšati obstoječe. Za ma-
terial so izbrali akrilno steklo in kovinske palice, narisali so šablone in 
se lotili izdelave. Postopek izdelave, uporabo materialov, stroškovnik 
so predstavili na plakatu.

Pokal za najboljšo inovacijo in njeno kompleksno predstavitev dobi 
…  ROBOŽAGARCA!
Gal Grobovšek, Gabrijela Podržaj, Mark Ječnik, Mark Breznik, Tom 
Godec in Klemen Špilek skočijo v zrak, pogledam po tribunah, starši 
navijajo. Robožagarca prevzame pokal. 
Dosegli so super uvrstitev, se veliko naučili, predvsem pa bombastično 
zabavali.

Gal Grobovšek, Gabrijela Podržaj, Mark Ječnik, Mark Breznik, Tom Go-
dec in Klemen Špilek skočijo v zrak, pogledam po tribunah, starši navi-
jajo. Robožagarca prevzame pokal. 
Dosegli so super uvrstitev, se veliko naučili, predvsem pa bombastično 
zabavali.

Slikovno gradivo, videoposnetke in ostale informacije najdete na:
http://www.osszkr.org/index.php/component/content/article/753-drav-
no-prvenstvo-fll
h t t p : / / s l - s i . f a c e b o o k . c o m / p a g e s / R o b o % C 5 % B D a g a r
ca/477770092282106
http://www.fll.si/

Mentor ekipe Robožagarca Marko Popit

O. Š. STANETA ŽAGARJA



AURIS društvo gluhonemih Kranj
Tam nas je pričakala gospa Leda in nas je odpeljala do našega domovan-
ja za naslednjih nekaj dni. Vse stvari, tako sestavine za pripravo jedi kot 
našo prtljago, smo prinesli v stanovanje in se razgledali. Šele zdaj smo 
zadihali italijanski zrak. Ko smo vse uredili in se malo sprostili, pa je bila 
ura že kar pozna. Nekateri so se odpravili spat, spet drugi so se še malo 
spoznavali in klepetali.
Sledila je bolj ali manj kratka noč, za to pa bolj ali manj prijetno vsta-
janje. S preostalimi udeleženci festivala smo se srečali na parkirnem 
prostoru pri lokalni kinodvorani, kjer smo počakali na avtobus, ki nas 
je odpeljal proti morju, proti mestu Cervia, blizu Riminija. Najprej smo 
se ustavili v tamkajšnjih solinah, kjer smo poslušali kratko predstavitev 
solin, kaj delajo in kako ter kakšno sol pridelujejo. V razstavnem pros-
toru so nam pokazali najbolj pogoste ptice, ki tam gnezdijo in živijo. 
Potem smo v roke dobili vsak svoj daljnogled in vodnik Andrea nas je 
odpeljal na pravo opazovanje ptic. Tako smo videli gnezdeče ptice, bili 
pa smo priča tudi nekaj spopadom samcev za ozemlje. Pripravili so nam 
tudi njihovo tipično malico, neke vrste kruh, namazan s pripravkom iz 
oljčnega olja in soli iz solin. 
Spet smo se vkrcali na avtobus in se odpeljali bliže morju. Tam je 
potekal festival spuščanja zmajev, ki ima v angleščini podobno ime 
kot festival, ki smo ga obiskali mi: Kite (ang. zmaj) Festival. Po kilo-
metrih sprehodov po peščeni plaži, nabiranjem školjk, nekoliko na-
kupovanja spominkov nas je ves čas spremljal veter, ki je omogočal 
letenje zmajev. Ti so bili vseh vrst:od zmajev, priljubljene Hello Kitty, 
morskih deklic do letečih hudičkov. Posebno zanimivo je bilo opazo-
vati sinhrono letenje več zmajev hkrati. Vsekakor dogodek, vreden 
ogleda, ki ne uide iz spomina kar tako. Proti večeru so organizatorji 
priredili druženje udeležencev v eni od hiš, ki se raztezajo ob vsej obali. 
Tam so se nam predstavili mlada skupina iz Švedske, hrvaške a-capella 
pevke gospelov in mlada italijanska kitarista. Če niso bili najbolj ubrani 
nastopajoči, so pa imeli občutek za zabavanje občinstva. Vsem pa velja 
izraziti pohvalo za pogumen nastop pred neznanci.
Ko smo prispeli nazaj v Scandiano, nas je čakalo še kar nekaj dela, saj 
smo v soboto v mestni graščini predstavili naše jedi. Pripravili smo

SCANDIANO

Že kar nekaj časa smo v okviru projekta  Prehod, financiranega s st-
rani Ministrstva RS za delo, družino in socialne zadeve in Evropskega 
socialnega sklada, ki ga vodi zavod Racio Social iz Celja v sodelovanju 
z URI Soča in MDGN Auris Kranj, naše študente pripravljali na različne 
izzive, ki jih čakajo na njihovi karierni poti. 
Poleg skupinskih srečanj, da se sploh  spoznajo različni gluhi in 
naglušni šolarji, dijaki in študentje med sabo, so potekala tudi posa-
mezna srečanja s svetovalko Urško Cimperšek. Na teh so se reševale 
predvsem posameznikove zagate. Naši študentje pa so: Nejc Ančimer, 
Gašper Rems, Petra Čanak, Janko Noč, Marko Lukan, Blaž Urh in Janez 
Koželj. Izrazili so željo, da bi organizirali krajši kuharski tečaj. Tu nam 
je na pomoč priskočil kuhar Matej Toman, ki je drugače zaposlen v 
Kraljevi klubski hiši na igrišču za golf pri Bledu. Po uvodnem sestanku z 
njim in pregledu pogojev, v katerih bo delo potekalo, smo se kar kmalu 
pričeli učiti kuharskih veščin. Ker smo vedno dobre volje, smo medse 
sprejeli tudi Blaževo sestro Majo in Petrinega brata Timoteja Vida. 
Zraven pa sta bili tudi vedno pridna Mirsada Ibradžič in vseprisotna 
prostovoljka Jerica Kapus.
Tako smo se srečevali kar nekaj ponedeljkov popoldne in spoznavali 
kuharske veščine. Na prvem delu tečaja smo se spoznavali predvsem 
z uporabo nožev in rezanjem. Zvečer smo se posladkali med drugim 
tudi s sadno kupo in sadno solato, in zdaj vemo tudi, kakšna je razlika 
med njima. 
Zavod Racio Social je že večkrat sodeloval na Festivalu Kyte (Krea-
tive Youth in a Tolerant Europe) v Scandianu v Italiji, in tako je padla 
ideja, da združimo prijetno s koristnim, in se na festival odpravimo s  
skupino naših gluhih in naglušnih študentov. V Scandianu  smo namer-
avali predstaviti naš odlični projekt Prehod  s pripravo in predstavitvijo  
nekaj jedi, ki smo se jih naučili v kuharski delavnici. Po nekaj tednih 
kuhanja smo sami znali pripraviti kar nekaj jedi in smo se v okviru naših 
znanj, prostorskih zmožnosti in praktičnosti odločili, kateri jedi bi 
predstavili v Italiji. Izbrali smo jedi, narejeni iz sestavin, ki jih najdemo 
v Sloveniji in še vedno preprosti za pripravo. Ti dve jedi sta bili jabolčna 
pena in dimljena postrv na koromaču.
Vsi smo že nestrpno čakali 25. april, dan, ko smo se odpravili proti za-
hodu. Seveda ni šlo brez logističnih težav in zamud. Dobili smo se pred 
Društvom Auris, tu so se nam pridružili še predstavniki Racia Social: 
Urška Pocajt Sumrak, Maša Grčar in Boštjan Jug. Vse potrebno smo po-
spravili v kombi in avtomobil, se že pred začetkom vožnje nasmejali in 
se odpeljali. Pot je bilo prav zanimivo spremljati; ceste, ceste, kilometri 
ceste. Na cilj smo prišli z manjšo zamudico, a še vedno veseli. Scandi-
ano nam je bil simpatičen že na prvi pogled.

( odhod ) 

( naša ekipa )

jabolčno peno, ob kateri je bilo kar nekaj zapletov,  ampak na koncu 
nam je uspelo. Bila je odlična. Ta večer ni bilo toliko ponočevanja, saj 
sta nas veter in neskončno dolga plaža utrudila.
Jutranjemu zbujanju, vstajanju in kavici je sledila priprava še druge 
jedi. Z vso pozornostjo sta Blaž in Marko poprijela svoje pripomočke 
in kmalu je bilo vse pripravljeno za prevoz do graščine. Ker smo imeli 
še kar nekaj časa, smo si privoščili kratek sprehod po mestu, ki je prav 
očarljivo, in obilno kosilo. Vrnili smo se na kraj zločina in pripravili jedi. 
Zahvaljujoč Zavarovalnici Triglav smo bili usklajeno napravljeni. Pred-
stavljali smo Racio Social, Uri Soča in društvo Auris, ki sodelujemo v 
projektu Prehod, v katerem razvijamo in v praksi preizkušamo pristope  
za lažji prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela. Vse to  
pa se je dogajalo v sklopu razstave likovnih del, slik, ki so jih naslikali 
učenci s posebnimi potrebami iz Češke. Naše jedi, lično pospravljene 
v krasnih lončkih, so ljudje sprva zaskrbljeno le pogledovali, saj so 
pričakovali, da jih morajo plačati. Ko pa so izvedeli, da jih  predstavl-
jamo in da je pokušnja brezplačna, so z veseljem in precej hitro pojedli 
kar vse! Veliko je bilo razlaganja, kaj katera jed je, v vseh jezikih, pred-
vsem pa je bilo videti veliko oblizovanja in iskric v očeh. Zvečer smo 
imeli zabavo. In bila je odlična: mislim, da ne rečem preveč, če rečem, 
da smo se za trenutek počutili kot veliki otroci.



»Za vsebino tega dokumenta je izključno odgovoren avtor in zanj v nobenem primeru ne velja, 
da odraža stališče Evropske unije«;
»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada«;
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-
2013, 4. razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, 4.1 
prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.

Zadnji dan, v nedeljo, so bile v graščini organizirane delavnice, pred-
vsem za otroke. Po kosilu smo se poslovili od organizatorjev in se 
odpravili proti domu. Vmes je padla ideja, da obiščemo kmetijo, kjer 
pridelujejo in predelujejo balzamični kis. Gospodinja Anna nam je 
prijazno razkazala kmetijo, ogledali smo si komaj skotene mucke in 
zajčke. Velika posest, kjer lahko najdeš svoj mir in užitek. Ko se je s pol-
ja vrnil gospodar Maurizio, nam je pokazal se ocetarno, poslopje, kjer 
predelujejo balzamični kis. Razložil nam je ves postopek in nam dal na 
pokušnjo različno stare kise: enoletnega, sedem- in štirinajstletnega. 
Marsikdo od nas se je takrat zaljubil v balzamični kis. Na pokušnjo smo 
tudi dobili različne domače marmelade. Seveda nismo mogli oditi, 
brez da bi nekaj odnesli s sabo. 
Kar z malo težkim srcem smo se poslovili od tega raja na Zemlji in se 
odpeljali proti domu. Sredi noči smo prispeli v Kranj in se razšli. Oblju-
bili smo si, da se kmalu vidimo in ponovimo kakšno podobno izkušnjo.

Jerica Kapus in Urška Cimperšek ( ogled graščine )

( ogled muzeja )

      -50%



Tomaž Dokl

Tomaž, fant ki mu ustvarjalnosti vsekakor ne manjka prav tako 
pa ne načinov kako svojo ustvarjalnost izraziti. Po izobrazbi je 
frizer, po duši pa umetnik.  Piše tekste, riše, kreira modne priče-
ske (njegova posebnost je vrisovanje slik na lasišče ), poizkuša se 
tudi v modnem stylingu in ličenju. Na vseh področjih ima že lepo 
število uradnih še več pa neuradnih izkušenj.    
 Pri svojih 22 letih ima tako za sabo 5 let nastopov po celi Slove-
niji z rap/hip-hop skupino H.O.B.S. (redno so nastopali tudi na 
Tednu mladih in Kranjski noči ), 3 napolnjene zvezke  z besedili, 
med katerimi je po njegovem mnenju kakih 19 zrelih za izdajo, 
posnet videospot, kar nekaj neuradnih hair in make up stylingov 
za reklame in naslovnice revij..

Iz sramežljivega pubertetnika, ki je svoje notranje občutke in 
odzive na okolico izražal preko rim, kar je posledica tudi imena 
skupine H.O.B.S. - "Hold on be strong" ali po slovensko "Drži se 
in bodi močan", geslo ki ga kot totem spremlja še danes in kot 
sam odločno pritrdi bo tako tudi v prihodnje, se je s svojim foku-
siranim mladostniškim ustvarjalnim entuzijazmom, prerinil na 
oder in predstavil publiki ter jo tudi  ,ob boku z Mihom Trčkom  
- Trkejem in Igorjem Stamenovskem, osvojil. Trenutno se Tomaž 
posveča svoji drugi strasti s škarjami v roki, glasbeno ustvarjanje 
pa je postavil na stranski tir, nikakor pa odstavil, saj še vedno 
tu in tam zapiše kako rimo. O prihodnosti razmišlja pozitivno in 
realno, saj mu zagrizenost do ustvarjanja in dela omogočata da 
se iz dneva v dan prebija naprej in si pridobiva izkušnje, zraven 
pa goji tudi ambicije po nadaljnem izobraževanju   na področju 
stylinga.     

J.T.
  

  

V Društvu upokojencev Kranj že peto leto nadaljujemo s 
projektom Starejši za starejše; do sedaj smo obiskali že 
približno 2000 upokojencev, starejših od  69 let, samo v 
letošnjem letu pa kar 340 članov našega društva. 

Vsekakor želimo obiskati čim večje število upokojenih, 
jim pomagati in organizirati pomoč preko Službe pomoči 
na domu, ki deluje v Domu upokojencev Kranj, oziroma 
se pri tem obrniti na Center za socialno delo. Vse nave-
deno pa lahko dosežemo le ob sodelovanju z upokojenci, 
katere obiskujejo naše prostovoljke. Z medsebojnim 
sodelovanjem in zaupanjem namreč pripomoremo k 
lepšemu preživljanju dneva, zato prosimo vse, ki jih 
obiščemo, da naše prostovoljke sprejmete in z njimi izpol-
nite anketo – popisno listino.Prostovoljka ima od društva 
potrjeno izkaznico, s katero se predstavi in s tem loči od 
morebitnih drugih obiskovalcev. Pozivamo vas, da obiska 
ne odklonite, saj bomo le s sodelovanjem dosegli cilj pro-
jekta, s katerim želimo ugotoviti na kakšen način živimo, 
predvsem pa poiskati starejše, ki so resnično potrebni 
pomoči.

Projekt vodi naša nova koordinatorica ga. Sonja 
Gregorič, s katero lahko poklepetate po telefonu ali 
osebno na sedežu društva. Njena številka se glasi: 040 
134 727

Poleg tega vas vse vabimo na druženje in sodelovanje pri 
raznovrstnih aktivnostih, ali pa samo na obisk v našem 
društvu na Tomšičevi ulici 4, v Kranju.

Tistim, ki smo jih že obiskali se zahvaljujemo za sodelova-
nje, obenem pa tudi tistim, ki jih še bomo v prihodnosti. 

Mia Pavlin

PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE

( H.O.B.S. )

OBRAZ KRAJEVNE SKUPNOSTI



 

IMENA NAŠIH ULIC

Cesta talcev (1958 - pred tem Huje ), Huje in Klanec

Spomin na žrtve - talce iz Kranja, prav na tem območju so živeli 
Ivan Urbane, Franc Novak, Anton Remec, Konrad Bakovnik, 
Jože Arhar, Pavle Jezeršek in Drago Brezar, ki so bili ustreljeni 
kot talci. 

Ulice, ceste in trgi nekega mesta odražajo splošno sliko 
tega naselja. Tudi Kranj v dogajanjih zadnjih šestdeset 
let ni bil nikakršna izjema. Režim Kraljevine Jugoslavije, 
nacistični okupacijski sistem kot tudi sistem Titove 
Jugoslavije in nazadnje demokratični sistem samostojne 
Republike Slovenije, si je prilastil in vsak za svoje obdobje 
podredil poimenovanje ulic, cest in trgov.

Vir informacij:

Župančičeva ulica (1958), Huje

Oton Župančič, rojen 23. januarja leta 
1878 v Vinici v Beli krajini je bil pesnik, 
dramatik in prevajalec slovenskega 
rodu. Štejemo ga med štiri velika imena 
obdobja slovenske moderne. V stik 
s sodobniki je prvič prišel v dijaškem 
društvu Zadruga, kasneje pa se je Z 
Dragotinom Kettejem, Josipom Murnom 
Aleksandrovim in Ivanom Cankarjem 
sestajal v ljubljanski Cukrarni.

Svoje otroštvo je preživel v idilični vasi Vinica, kjer se je s 
šestimi leti vpisal na osnovno šolo, ki jo je zaključil v Novem 
mestu. Tam je nadaljeval z gimnazijskim šolanjem, vendar so 
družinske razmere terjale selitev v Ljubljano, kjer je maturiral. 
Kasneje je na Dunaju študiral zgodovino in zemljepis, a študija 
ni nikoli zaključil. Ob vrnitvi v Slovenijo leta 1903 je za rok 
enega semestra zasedel mesto suplenta na prvi ljubljanski 
državni gimnaziji. Dve leti kasneje pa je za pet let odpotoval 
v tujino. Živel je v velikih evropskih prestolnicah kot sta Pariz 
in Dunaj, po vrnitvi v Slovenijo se je preživljal s prevajanjem, 
nato je postal dramaturg ljubljanskega gledališča, po smrti 
Antona Aškerca pa mestni arhivar. Leta 1929 se je ustalil v po-
klicu upravnika Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. 
Župančič je bil med prvimi, ki so bili imenovani za člane sloven-
ske akademije znanosti in umetnosti, katere ustanovitev sega 
v leto 1938.

Izmed vseh predstavnikov moderne je bil edini, ki je dočakal 
konec druge svetovne vojne. Med vojnim časom je bil povezan 
z NOB-jem, po njem pa je sodeloval v javnem in političnem 
življenju ter bil poslanec ljudske skupščine. Ob njegovi sedem-
desetletnici mu je tedanja oblast podelila častni naziv »ljudski 
umetnik«, ljubljanska univerza pa ga je imenovala za častnega 
doktorja. Leta 1949 je umrl v Ljubljani, kjer je pokopan na 
Žalah v grobnici moderne.

Ulica Gorenjskega odreda (1976), Huje

Gorenjski odred je bila partizanska enota, uradno ustanovljena 
na Žbontu leta 1943, ki je delovala na Gorenjskem v obdobju 
med junijem 1942 in avgustom 1944.

- Wikipedija
-povzetekstrokovnega članka Franca Benedika

Dragemu Jožetu v slovo

V teh dneh, ko se zima kar noče posloviti, ko v turobni sivini 
čakamo na žarek sonca, nas je presunila novica o izgubi dragega 
prijatelja. Težko je verjeti, da Jožeta Perka ni več med nami. Pa 
vendar – mož, ki se ni ustrašil nobene naloge, ki je je korajžno 
in vedro loteval najtežjih problemov in ki ni poznal umika, je 
končno uklonil pred kruto boleznijo.

Rojen 18.8.1938, v Seničnem, je v rosnih letih začutil pomanjka-
nje in grozote vojne. Tudi povojna leta niso bila obilja in blaginje, 
saj so obnovo porušene države občutili vsi sloji prebivalstva. Jože 
se je po končanem šolanju zaposlil v Kranjskem Standardu, ki je 
kasneje prešel v Savo in se je takoj izkazal kot vesten delavec. Pri 
tem se je kot dopoldne v Gumici izkazoval z jasnimi nesebičnimi 
ter originalnimi predlogi, saj je bil zavezan napredku, šlo mu je za 
blaginjo ljudi, ki so vsakodnevno upogibali hrbte v tovarnah, na 
njivah, gospodinjstvih.

Kmalu po informiranju KS sredi 70-tih let se je, natančno pove-
dano, leta 1978 zaposlil v KS Planina. Ta se je čez dve leti razdelila 
na tri nove KS – BS, Planina, Huje, Jože pa je vstal planinec, kjer 
sta s sodelavko v skupnih prostorih KS Huje in Planina vodila 
organizacijsko in administrativno delo. Kljub pričakovanju ob 
razdelitvi prejšnje, preobsežne KS na tri nove, je Jože deloval 
povezovalno v smislu »skupaj smo močnejši« in je znal vedno 
povezati subjekte vseh treh KS za nekatere skupne projekte. 
Jože je bil steber, na katerem je pravzaprav slonelo vse delo KS.

Jože ni bil le dober sodelavec, ampak predvsem dober prijatelj. 
Z ljubeznijo je skrbel za živali in vedno posvečal pozornost 
soljudem.

V imenu članov ZB za vrednote NOB Planina – Huje, katerih si bil 
dolga leta predsednik, se ti zvesti člani zahvaljujejo za tvoje delo 
in požrtvovalnost.

Kakšen nam bo dragi pokojnik ostal v spominu? Zagotovo je bil 
delaven, zanesljiv, ne zamerljiv, duhovit, predvsem pa dober 
tovariš. Za konec lahko v šegavem duhu, ki bi ga zlahka sam 
najbolj razumel, povzamemo, da takšnih, kot je bil pokojni Jože, 
danes ne delajo več.

Njegovim svojcem, predvsem pa njegovi partnerki Marinki, 
izrekamo globoko sožalje, dragemu Jožetu pa naj bo lahka 
slovenska zemlja, ki ji je poklonil vsa svoja leta.

Večna hvala ti.

napisal Branko Fajdiga, skrajšali in uredili Marina Goričan in Boga 
Robek

JOŽE PERKO
( 18.8.1938 - 29.3.2013 )

na sliki iz leta 1978:
Jože Perko in ostali člani, ter spisan “akt”  o izhajanju prvega časopisa
( Glasnik ) krajevne skupnosti Planina, ki je izšel 25. maja istega leta in 
pravkar praznuje 35 obletnico.
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