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PO KOSOVNE ODPADKE
PRIDEMO NA DOM

Načrtujete prenovo stanovanja? Boste zamenjali kuhinjske apa-
rate, pospravili klet? Tudi v letu 2015 boste lahko odvoz kosov-
nih odpadkov naročili z dopisnicami Komunale Kranj. Kmalu 
boste na dom prejeli dve dopisnici za naslednje leto, vsaka za 
brezplačen odvoz kosovnih odpadkov do količine enega kubič-
nega metra.
Če boste stanovalci v večstanovanjskih objektih skupaj zbrali 
najmanj pet dopisnic, vam brezplačno dostavimo velik zabojnik 
za kosovne odpadke.

Glede na urejeno zbiranje kosovnih odpadkov prosimo, da 
ravnate odgovorno, poskrbite za urejeno ter čisto okolje 
in izkoristite omenjeno možnost odvoza kosovnih odpad-
kov. Drugačno odlaganje kosovnih odpadkov poleg zabojnikov 
je prepovedano, zato ste za tako ravnanje lahko tudi kaznovani. 
Žal je takih primerov veliko, zato bomo v sodelovanju s pristoj-
no inšpekcijsko službo v prihodnje še poostrili nadzor.

UVEDBA E-RAČUNOV IN
RAČUNOV NA ELEKTRONSKI 

NASLOV
Z novim letom bomo nudili možnost pošiljanja računov za 
komunalne storitve v obliki e-računov ali računov  na vaš ele-
ktronski naslov. Obe obliki enakovredno nadomeščata račun v 
papirni obliki, kar pomeni do okolja prijaznejše poslovanje. 
Namesto klasičnega papirnega računa po navadni pošti se torej 
lahko odločite za prejemanje računov v vašo spletno banko ali 
elektronski naslov.
 
Na prejemanje e-računov za komunalne storitve se prijavi-
te neposredno v vaši spletni banki.  Če pa želite prejemati 
račun v pdf. obliki na elektronski naslov, nam to sporočite 
na info@komunala-kranj.si.

GLASNIK
GLASILO KRAJEVNIH SKUPNOSTI 

HUJE IN PLANINA

VSEBINA:
Volitve v mestni svet in 
svete krajevnih skupnosti 
2014/2015

Občinski nagrajenci 2014

Srbsko prosvetno društvo 
sveti sava 

Kaj smo delali v zadnjem 
obdobju 

Z glavo do mišic, z mišicami 
do kakovostnega bivanja

Dobrodelna akcija: beko 
osvežuje 

Osnovna šola Jakoba Aljaža

Osnovna šola Staneta 
Žagarja

Kranjski vrtci  

Zveza borcev za vrednote 
NOB Huje - Planina  

V kateri krajevni skupnosti 
živim? 

Memorial Franceta Škraba

Recept: Pehtrenova potica 

3

4

5

5

6

7

8

10

11

13

13

14

15

Uradne ur KS:
sreda: od 10. do 12. ure in
 od 15. do 17. ure

Telefon: 04 235 99 19
Fax:  04 23249 78
E-pošta: info@kshuje.si
 info@ksplaninakr.si
Splet: www.kshuje.si
 www.ksplaninakr.si

Naklada:    3600 izvodov
Izhaja:       3 krat letno
Uredniški odbor:
Sonja Mašič, Jani Kovačič, Iva 
Žigon, Silvestra Sever

Tisk: CC consulting, d.o.o.
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Svetnikom in svetnicam KS 
Huje in KS Planina se je izte-
kel mandat. Na volitvah 5. 10. 
2014 ste v Svet KS Planina iz-
volili sedem  Svetnikov. Na ža-
lost je s strani stranke Desus 
in Občinske volilne komisije 
prišlo do napake in so na listi 
predlagali kandidatko, ki je iz 
KS Huje, kar pa je v nasprotju 
z Zakonom o volitvah v Svete 
KS. Zato bodo 11. januar-
ja 2015 ponovne volitve za 
enega člana oz. članico Sveta 
KS Planina.

Svet krajevne skupnosti volijo 
volivci s stalnim prebivališčem 
v krajevni skupnosti za dobo 
štirih let. Redne volitve v svete 
krajevnih skupnosti se opravi-
jo istočasno kot redne volitve 
v Svet Mestne občine Kranj.Za 
potrditev mandatov in konsti-
tuiranje sveta krajevnih svetov 
se uporabljajo določbe statuta, 
ki veljajo za konstituiranje ob-
činskega sveta. Krajevno sku-
pnost predstavlja in zastopa 
predsednik sveta krajevne sku-
pnosti.
Naloge Krajevne
skupnosti so:

upravlja premoženja kra-1. 
jevne skupnosti v skladu s 
predpisi;
organizira izgradnjo in 2. 
vzdrževanje objektov sku-
pne rabe kot so:  domovi, 
mrliške vežice, pokopali-
šča;
vzdržuje in ureja krajevne 3. 

VOLITVE V MESTNI SVET IN SVETE
KRAJEVNIH SKUPNOSTI 2014/2015

ceste in poti, rekreacijske in 
druge javne površine;
pomaga in sodeluje pri za-4. 
gotavljanju varstva narav-
nih in kulturnih spomeni-
kov v krajevni skupnosti;
organizira pomoč in reševa-5. 
nje ob elementarnih in dru-
gih nesrečah;
skrbi za izvajanje komunal-6. 
ne dejavnosti na svojem ob-
močju, če njihovo upravlja-
nje z občinskimi predpisi ni 
drugače urejeno;
izvaja informiranje kraja-7. 
nov krajevne skupnosti;
pospešuje društveno, tu-8. 
ristično in kulturno dejav-
nost;
skrbi za razvoj športa in re-9. 
kreacije ter drugo dejavnost 
na svojem območju;
sodeluje pri izvensodni po-10. 
ravnavi sporov;
predlaga ukrepe za varstvo 11. 
okolja;

sodeluje pri urejanju social-12. 
nih vprašanj.

Za mandat 2014/2018 so v 
Svet KS Planina  izvoljeni: San-
di Ržen,  Hilda Zaletel,  Ed-
vard Tepina, Marija Smeh, 
Bojan Pirc in Janez Kovačič.  
Na  1. seji so izvolili predsedni-
ka Sveta  KS,  Janeza Kova-
čiča. Za podpredsednika je bil 
izvoljen Edvard Tepina. Naj 
omenim, da je funkcija članov 
Sveta KS častna in ni plačljiva. 

Zaradi »pomoči« občinske 
uradnice je bila lista, ki je bila 
vložena pravočasno na OVK, 
zavrnjena. Kandidirala je samo 
kandidatka stranke SDS. Ker je 
en član Sveta premalo za kon-
stituiranje sveta KS, bodo po-
novne volitve celotnega sveta 
KS 11. januarja 2015.    
Moramo se zavedati, da Krajev-
ne skupnosti ne tvorijo samo 

Eno od volišč na Planini z “naprednim tabličnim računalom.”



4          GLASNIK

člani Sveta KS, temveč  ljudje, 
ki tu živijo. Zato imajo pravico 
opozarjati na težave ter biti se-
znanjeni  o dogodkih in spre-
membah v njej.  Preko krajev-
nega glasila vas obveščamo o 
dogodkih, ki zajemajo dogodke 
v naših šolah, vrtcih, društvih 
in okolici. Želeli bi več sodelo-

vanja pri ustvarjanju glasila, ki 
ga izdajamo štirikrat letno in 
dostavljamo v nabiralnike.  
Za vse predloge, mnenja in pri-
pombe smo dosegljivi v času 
uradnih ur v prostorih KS, ki se 
nahajajo na naslovu: Cesta 1. 
maja 5. Tisti, ki se raje poslu-
žujete elektronske  pošte, ima-

te na voljo tudi spletni strani in 
naše e-naslove: info@kshuje.
si in info@ksplaninakr.si .
V letu 2015 želimo, da sode-
lujete z nami in se aktivno 
vključujete v delo in akcije, ki 
jih organiziramo. Le s skupni-
mi močmi bomo lahko dosegli 
spremembe na bolje. 

Sonja Mašić

Na slavnostni akademiji ob 
prazniku MO Kranj, ki je bila 1. 
decembra 2014 v Kongresnem 
centru na Brdu, so bila podelje-
na priznanja sedemnajstim na-
grajencem. Nagrade je podelil 
župan Boštjan Trilar.

Najvišje občinsko priznanje, 
naziv častnega meščana, je 
prejel Vincenc Draksler za 
aktivno delovanje na področju 
pomoči najbolj ranljivim skupi-
nam občanov. Zahvala mu gre 
tudi za vse dosedanje prispev-
ke in naklonjenost, ki jo izka-
zuje svojem rodnem mestu.

Nagradi Mestne občine 
Kranj sta prejela Boksarski 
klubu Kranj za kvalitetno delo 

z mladimi in za izredne špor-
tne uspehe z mladimi ter Fol-
klorni skupini Sava Kranj za 
velik prispevek pri ohranjanju 
slovenske kulturne dediščine v 
Mestni občini Kranj.

Listino o priznanju Mestne 
občine Kranj so prejeli: An-
drej Tavčar za več kot 20-le-
tno uspešno delo na področju 
turizma, Marija Jugovic za 
aktivno 25-letno podpiranje in 
širjenje umetnosti med ljudi, 
Emil Muri za neutrudno delo 
na področju slepih in slabovi-
dnih ter vključevanju videčih 
med slepe in slabovidne, Janez 
Kovačič – predsednik Sveta KS 
Planina,  za dolgoletno delo na 
lokalnem področju in v skupini 

za preprečevanje uporabe pre-
povedanih drog in Nogometni 
klub Kranj ob 40-letnici uspe-
šnega delovanja.
  
Plaketo Mestne občine Kranj 
so prejeli: Stojan Humar za 
aktivno 40- letno delovanje v 
nogometu, Milan Orlić za ino-
vacije in razvoj informiranih iz-
delkov, ki pomagajo ljudem in 
Bojan Likar za neprecenljiv do-
prinos v delovanju župnije Kranj 
– Šmartin in njene okolice.
  
Prešernovo plaketo Mestne 
občine Kranj sta prejela: Mar-
ko Tušek za vrhunski prispe-
vek na vizualnem področju in 
Srbsko kulturno in prosve-
tno društvo Sveti Sava Kranj 
ob 25-letnici delovanja.

Sonja Mašić

OBČINSKI NAGRAJENCI 2014

Častni meščan g. Vincenc Draksler in 
župan Boštjan Trilar.

Občinski nagrajenci za leto 2014
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Naše društvo je bilo ustanovlje-
no v Kranju leta 1990. Prešer-
novo plaketo  so nam podelili 
ob našem jubileju, 25. obletnici 
uspešnega delovanja.

Naše društvo aktivno sodeluje 
z Mestno občino Kranj ob ra-
znih dogodkih. Uspešno se po-
vezujemo ter sodelujemo tudi 
z ostalimi kulturnimi, umetni-
škimi in nacionalnimi društvi 
ter institucijami v MO Kranj in 
v drugih slovenskih občinah. 

Vsako leto popestrimo doga-
janje v našem mestu z organi-
zacijo mednarodnega festivala 
folklore. Sodelujemo na med-
narodnih tekmovanjih in pri-
reditvah v Švici, Nemčiji, Italiji, 
Romuniji, Srbiji, BiH, Avstriji, 
Hrvaški, Cipru, Turčiji ... Pono-
sno nastopamo kot predstav-
niki Slovenije pod slovensko 
zastavo. V Turčiji smo navezali 
tako dobre odnose, da sta se 

mesti Kranj in Istambul pobra-
tili.

Ob tej priložnosti bi se rad v 
imenu našega društva zahvalil 
Komisiji za  priznanja in nagra-
de v MOK in kulturnikom, ki 
so opazili naše delo, dolgoletni 
trud in delovanje ter nas pre-
dlagali za tako visoko prizna-
nje, kot je Prešernova plaketa. 

Vsem prebivalcem Huj in Pla-
nine, someščanom, prijate-
ljem, pokroviteljem in tistim, 
ki nam znajo prisluhniti, želi-
mo VESEL BOŽIČ IN SREČNO 
NOVO LETO! 

Dragiša Lazović

SRBSKO PROSVETNO
DRUŠTVO SVETI SAVA

KAJ SMO 
DELALI V 
ZADNJEM 
OBDOBJU 
 
Končno so pričeli z gradnjo 
kanalizacije tudi v naselju pri-
vatnih hiš desno od ceste 1. 
maja, gledano iz smeri mesta 
proti Čirčam. Naj povem, da v 
isti izkop polagajo tudi vodo-
vod in elektriko, pa tudi nape-
ljavo za optiko. Dela pomenijo 
tudi nekaj težav z dostopom 
do hiš - oziroma garaž, ven-
dar bo z malo potrpljenja tudi 
to minilo! 

 
Nadaljevali so tudi z oblaga-
njem stopnic od ulice Tatjane 
Odrove do Savske ceste, am-
pak se je dokončanje del spet 
ustavilo!

Gradnja kanalizacije

Oblaganje stopnic
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Z GLAVO DO MIŠIC, Z MIŠICAMI 
DO KAKOVOSTNEGA BIVANJA
Program Be Fit – Be Smart 
spodbuja mlade k aktivnemu ži-
vljenjskemu slogu. Z udeležbo v 
športnih aktivnostih jim doka-
zuje, da je zdrav način življenja 
hkrati zabaven in koristen – za-
nje in za družbo nasploh. 

S strateškim programom Evro-
pa 2014–2020 razvija Evropska 
unija pametno, trajnostno in 
vključujoče gospodarstvo z na-
predkom za vse kot temeljnim 
načelom. Prav zdravje evropskih 
državljanov je ključno za njegov 
uspeh. Zdravje kot vrednota in 
temelj za gospodarski napredek 
je vodilo programa Be Fit – Be 
Smart. Njegov cilj je izboljšanje 
fizičnih in intelektualnih zmo-
žnosti evropske mladine.  Odpr-
te športne delavnice v nastaja-
jočih  športnih parkih Erasmus 
prinašajo mladim enake možno-
sti za športno udejstvovanje. 

Program Be Fit – Be Smart 
spodbuja ustanavljanje in ra-
zvoj evropskih mrež, povezanih 
s prenosom znanja, športa in 
spodbujanja telesnih dejavno-
sti. Pomanjkanje telesne aktiv-
nosti v kombinaciji z nezdravi-
mi prehranjevalnimi navadami 
je glavni vzrok za slabše fizične 
in umske sposobnosti ter bole-
zni in prezgodnjo smrt državlja-
nov EU. V njej ima trenutno 27 
% moških in 38 % žensk skupaj 
z več kot 3 milijoni otrok preko-
merno telesno težo, ki je glavni 
zdravstveni izziv držav članic 
EU. 
Slovenija je glede telesne aktiv-
nosti vzor mladim v Evropi. Je 

zeleno srce Evrope, za njene dr-
žavljanke in državljane pa velja, 
da športno osveščeni in zdravi. 
To dokazujejo izjemni športni 
dosežki na velikih športnih tek-
movanjih.

Preusmerjanje negativnega raz-
mišljanja in aktiven življenjski 
slog sta močni orodji za osebno-
stno rast posameznika in družbe. 
Fizične sposobnosti so neposre-
dno povezane s produktivnostjo 
in visokim življenjskim standar-
dom ter širokimi možnostmi za 
preživljanje prostega časa. Čas, 
preživet za računalnikom, slab-
ša gibalne sposobnosti celotne 
populacije. K temu prispeva tudi 
vse slabša dostopnost nekdaj 
javnih šolskih športnih igrišč. 
Športni parki Erasmus omogo-
čajo vsem brezplačno uporabo 
športnih objektov in spodbuja-
jo dejansko druženje v okolju, 
prežetem s športom in zdravo 
tekmovalnostjo. S pomočjo lo-
kalnih skupnosti se športni par-
ki Erasmus že ustanavljajo v 12 
državah članicah EU. Strošek iz-
delave športnega parka Erasmus 
s standardno površino 600 m2 
znaša okrog 60 tisoč evrov. Pri 
financiranju in urejanju parkov 
Erasmus se lokalne skupnosti 
povezujejo z mrežo državnih in 
mednarodnih ustanov ter vpliv-
nimi posamezniki.

Strateškemu programu Evropske 
unije, predvsem pa spodbujanju 
aktivnega in zdravega načina 
življenja, sledimo tudi v krajev-
nih skupnostih Huje in Planina, 
kjer smo športni park Erasmus, 

KAJ SMO 
DELALI V 
ZADNJEM 
OBDOBJU
Na igrišču med vrtcema Moj-
ca in Najdihojca smo skupaj s 
KS Huje uredili »FITNES NA 
PROSTEM« za mladino in 
vse odrasle, ki si želijo gibanja 
(prostor za vadbo ni namenjen 
mlajšim od 10 let).

 Med stolpnicami in Cesto 1. 
maja smo uredili pot – razši-
rili in asfaltirali, po pogovoru 
z gasilci tako, da velja tudi kot 
dostopna pot za njihove avto-
mobile.
 
Uredili nekaj klančin, preho-
dov na pločnike za invalidske 
vozičke.
 
Postavili nekaj klopi in posod 
za odpadke za pse
 
Mogoče je, da sem še kaj poza-
bil napisati, seveda, na central-
no igrišče pri vrtcu Mojca še 
nismo pozabili in tam bo po-
skrbljeno za naše najmlajše!

Fitnes na prostem
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ki vsebuje telovadna orodja za 
vadbo z lastno telesno težo, že 
postavili. Množičen obisk potr-
juje, da je bila odločitev pravilna 
in, da je tovrstnih športno rekre-
acijskih objektov v našem lokal-
nem okolju primanjkovalo.

Projekt Be Fit – Be Smart te-
melji na spodbujanju mladine k 
športu. Zato vanj vključujemo 
poznane športnice in športnike, 
ki bodo v parkih Erasmus vodi-
li delavnice, prilagojene fizični 
pripravljenosti sodelujočih. De-
lavnicam za aktivno preživljanje 
prostega časa se bodo pridruži-
la tekmovanja, izobraževanja 
o pravilnem prehranjevanju in 
spremljanje gibalnega napredka 
posameznikov.

Postanite aktiven del programa 
Be Fit – Be Smart za boljši ži-
vljenjski standard!

Fitnes na prostem. Igrišče na Planini 1

V dobrodelni akciji, ki je pote-
kala v sklopu Eurobasket 2013, 
z nazivom “BEKO OSVEŽU-
JE” je Futuristični marketing 
d.o.o. iz Ljubljane, ki je skrbel 
za tehnično delovanje storitve, 
izvedel natečaj obnove javno 
dostopnih zunanjih igrišč.  

Prenova je vključevala: nove ta-
ble z obroči in mrežo, obnovitev 
ogrodja koša, obnovitev talnih 
oznak igrišča. Podjetje Beko je 
proizvajalec športne opreme in 
sponzor Eurobasketa 2013.

Naš krajan je igrišče prijavil 
na razpis in imeli smo srečo, 
bili smo izbrani. Dela so bila 
zaključena konec meseca maja 
in igrišče je zablestelo v novi 
opremi in v svežih  barvah.  

DOBRODELNA AKCIJA:
BEKO OSVEŽUJE

V počastitev krajevnega prazni-
ka so v mesecu juniju na tem 
igrišču med seboj v igranju ko-
šarke prvič pomerila dekleta v 
starosti 8-10 let in 10 - 12 let. 

Tekma deklet na prenovljenem igrišču.

Zadnji napotki pred nadaljevanjem.
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PRVIČ V ŠOLO
Na Jakobu Aljažu smo letos spre-
jeli 61 vedoželjnih prvošolčkov. 
V tri razrede so prvi šolski dan 
kapljali nekateri počasi, negoto-
vo, drugi pogumno, radovedno.

Učiteljice smo jih z veseljem 
sprejele odprtih src. Skupaj smo 
se spoznali in igrali s socialnimi 
igrami. Kot se spodobi za vsake-
ga prvošolčka, je domov odkora-
kal z rumeno rutico in svetlečo 
kresničko. Prvošolčki so nam 
zaupali občutke svojega prvega 
šolskega dne:

»Jaz sem prišel vesel, ker sem srečal 
že nekaj prijateljev iz vrtca.« (Mar-
tin) »Prvi šolski dan mi je bil všeč, 
ker smo peli pesmice.« (Nika) »Ko 
smo jedli tortice, mi je bilo najbolj-
še.« (Oskar V.) »Lepo mi je bilo, ko 
sem spoznala učiteljice.« (Hana K.) 
»Mene je bilo malo strah in malo 
sem pojokal.« (Tai) »Komaj sem ča-
kal, da se bomo kaj učili, pa smo se 
prvi dan samo pogovarjali.« (Tian) 
»Zelo sem bila vesela rutke.« (Kaja 
G.) »Jaz sem bila navdušena nad 
Lili in Binetom.« (Stella)

Skupaj smo začeli in lepo je na 
novo začeti, saj to pomeni ustvar-
jati svet novih možnosti, ki jih 
prej še ni bilo. Skupaj si želimo 
ustvariti veliko lepih, zdravih in 
srčnih možnosti, ki bodo gradile 
naš vsakdan in naše medsebojne 
odnose.

Učiteljice prvih razredov

USPELO NAM JE!
Sodelovanje s starši na OŠ Ja-
koba Aljaža ima dolgoletno tra-
dicijo izjemnega sodelovanja. 
Plod uspešnega sodelovanja je 
ustanovitev Fundacije za pomoč 
učencem OŠ Jakoba Aljaža, ki jo 
je ustanovila skupina staršev. Po-
moči potrebnih otrok je vsak dan 
več in tudi na naši šoli je tako. Na 
šoli uspešno deluje šolski sklad, 
vendar težko zagotovi vse po-
trebe po pomoči. Prav zato je 
skupina staršev Tony Del Fabro, 
Irena Štopfer, Robert Rauch, Ta-
nja Frank Eler in Valerija Jenko 
ob pomoči učiteljice Milene Ri-
stić zbrala moči in se podala v 
ustanovitev fundacije, ki bo čr-
pala sredstva iz 0,5 % dohodnine 
in tako omogočila čim večjemu 
številu naših učencev pomoč pri 
plačilu naravoslovnih taborov, 
šol v naravi, ekskurzij, projektov 
na šoli …
Ustanovitelji smo zbrali usta-
novitveno premoženje in se po-
dali na pravno pot pridobivanja 
potrebnih soglasij ministerstev 
in potrdil in aktov potrebnih za 
ustanovitev fundacije.
Tako so prihajala potrdila o usta-
novitvi fundacije:

Ministrstvo za izobraževa-•	
nje, znanost in šport nam je 
izdalo soglasje k Aktu o usta-
novitvi ustanove »Fundacija 
za pomoč učencem OŠ Jako-
ba Aljaža, ustanova«, dne 17. 
7. 2014. 
Na ministrstvu za notranje •	
zadeve so nas 21. 7. vpisali 
v evidenco ustanov in  tako 
smo pridobili matično števil-

ko ustanove. 
Na ministrstvu za finance so •	
nas vpisali v davčni register.

Uspelo nam je. Z ustanovitvijo 
fundacije vemo, da postajamo 
del nečesa lepega. Z našim logo-
tipom pošiljamo sončne žarke 
otrokom, ki so potrebni naše po-
moči. Humanitarni duh našega 
poslanstva so poglobili ljudje, ki 
so nam pomagali pri ustanovitvi 
Fundacije za pomoč učencem OŠ 
Jakoba Aljaža, ustanova. 
Fundacija dopolnjuje poslanstvo 
šolskega sklada, zaradi svoje 
pravne oblike pa omogoča tudi 
druge načine pridobivanja sred-
stev s pomočjo donatorjev in 
dohodnine staršev (namenitev 
0,5% dohodnine). 
Člani ustanovitvenega  odbora 
fundacije vas vabimo, da se nam 
pridružite pri našem poslanstvu 
v čim večjem številu. Vsem se že 
v naprej zahvaljujemo in vam 
pošiljamo iskrico našega sončka.
Milena Ristić – članica ustanovi-
tvenega odbora

KAKO ŽIVIMO IN
DELAMO V NAŠI
DRUŽINI
Kako pomagamo, sodelujemo in 
ustvarjamo v naši družini
V naši družini, bolje najini, sva 
samo dva: mami in jaz. Včasih 
bi bila to sramota, danes pa ni to 
nič neobičajnega, zato se s tem 
sploh ne ubadam. Mami se vča-
sih, ko sedim pred televizorjem 
in ves zatopljen gledam film, z 
mano malo pošali: »Len si pa kot 

OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA
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oče!« Ne ostanem ji dolžan, zato 
ji takoj povem: »Pa kaj, nič ne 
morem. Vse je v genih.«
Z mami se ne razlikujeva samo 
po videzu, tudi po značaju sva 
oddaljena kot Venera in Mars. 
Ona »pada« na sladko, jaz pa na 
slano, ona mi pove vse, kar misli,  
jaz pa se ji hinavsko prilizujem, 
ona bi rada potovala, meni pa je 
za vse škoda denarja ali časa (ra-
zen za televizijo).
Kljub različnostim  pa sva si tudi 
podobna. Oba rada grizljava 
»kokice« pred televizorjem, in si-
cer pred kakim dobrim filmom, 
a jih največkrat zmanjka že pred 
prvimi oglasi. Oba rada pečeva, 
mogoče za odtenek to raje poč-
nem jaz. Mami je med peko zelo 
živčna, zato raje pečem sam, pa 
tudi »dobrote« prehitro izginejo 
v njeni bližini. Zelo rada se sme-
jeva, saj je smeh pol zdravja.
Če sva si kdaj v laseh, že vem, 
kako jo hitro spravim v dobro 
voljo. Vzamem sesalnik in na-
tančno vse posesam. Pa naj še 
kdo reče, da otroci nismo iznaj-
dljivi.
Oba tudi rada sanjariva. Navzven 
se delam, da je to »lari fari«, a do-
mišljija me ponese … Sanjariva o 
tem, da bi jaz imel hlev in živali, 

ona pa vrt … majhno kmetijo … 
»Pojdi se učit, tudi bral še nisi,« 
me iz svetle prihodnosti zbudi v 
sivo sedanjost. Skoraj taka je kot 
moja učiteljica. Če bi prejel cent 
vsakič, ko bi izrekla besedi uče-
nje in branje, bi bil že milijonar.
Poznava se zelo dobro, saj že 
trinajst let živiva skupaj. Kadar 
mami kaj hoče od mene, in to je 
ves čas, sem zanjo Jakobček, Pi-
škotek, Srček. Saj vem, da mi ta-
krat pove tudi, da me ima rada. 
Kadar jo za kaj prosim, ji rečem 
mamica, v skrajno nujnih pri-
merih prošenj pa mamita.
Z mami sva si res različna, a saj 
pregovor pravi, da se nasprotja 
privlačijo. Vem pa tudi, da mi bo 
vedno stala ob strani, bo vedno 
»drevo«, na katerega se lahko na-
slonim, vem, da me ne bo nikoli 
razočarala. Bom tak tudi jaz?

Jakob Svetek, 7.a

NAGRAJENEC
Osmošolec Jakob Svetek se je 1. 
10. 2014 v Cankarjevem domu 
udeležil podelitve nagrad ob za-
ključku natečaja o družinskem 
življenju. Med 131 sodelujočimi 
je prejel 2. nagrado. Njegov spis 
je objavljen tudi v zborniku Kako 

živimo in delamo v naši druži-
ni. Sodeloval je tudi  na okrogli 
mizi s pomembnimi gosti. Med 
branjem svojega spisa je požel 
največji aplavz. Na Jakoba, ki je 
tako imenitno predstavljal OŠ 
Jakoba Aljaža, smo res lahko 
ponosni.

Leonida Domajnko

VEČ DAŠ, VEČ IMAŠ!
Dve kranjski šoli OŠ Jakoba 
Aljaža, OŠ  Staneta Žagarja, 
Srednja ekonomska storitve-
na in gradbena šola in vrtec 
Najdihojca izvajamo projekt 
dobrodelnih in ekoloških ak-
tivnosti z nazivom  S.O.S za 
male in velike (sočutje, odgo-
vornost, solidarnost).

Pod okriljem omenjenega pro-
jekta in v sodelovanju z Anino 
zvezdico, smo v tednu med 17. 
in 21. 11. 2014 zbirali hrano 
za socialno ogrožene družine.

Samo na šoli Jakoba Aljaža 
smo zbrali 450 kg hrane in 
higienskih izdelkov.  Skupaj z 
ostalimi šolami in vrtcem smo Nagrajenec Jakob Svetek.
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UČNA URA V PROMETU
Tretješolci smo šolske klopi za-
menjali za cesto. Imeli smo na-
mreč učno uro v prometu, ki jo 
je organiziral ZŠAM Kranj.
 
Že ob prihodu na avtobusno 
postajo pred šolo smo bili pre-
senečeni, saj nas je pričakalo kar 
šest gospodov, ki so nas podučili 
o varnosti  v prometu. Ob tem 
so nam pokazali, kako se preč-
ka prehod za pešce in razložili, 
kako se pravilno vozimo z avto-
busom. Seveda smo se zapeljali 
˝en krog˝ po Kranju. 

Kaj so o nekoliko drugačni 
učni uri povedali učenci in kaj 
so se naučili?  
“Meni je bilo zanimivo, ko so po-
vedali, kako gremo čez cesto in 
kje moramo voziti, ko se peljemo s 

zbrali kar 1300 kg hrane.  Z 
njo smo prostovoljci napolnili  
72 škatel, razveselili bomo kar 
72 družin.
Poudariti moramo, da so naj-
več dobrin zbrali prav otroci, 
ki po večini niso iz dobro si-
tuiranih družin in se pokazali 
kot izjemno srčni, sočutni in 
solidarni.

OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA
starši po pločniku.” (Anina) “Z av-
tobusom smo se peljali skozi mesto 
Kranj.” (Jena) “V avtobusu smo 
se pogovarjali o prometu.” (Da-
rio) “Ko prečkamo cesto moramo 
biti pozorni. Ko si na kolesu moraš 
imeti čelado.” (Kira) “V avtobusu 
se ne sme kaditi.” (Ažbe)

OBISK RADIA KRANJ
V ponedeljek, 17. 11. 2014 smo 
se novinarji šolskega glasila 
Čenčica, v prostem času učenci 
6. a razreda, skupaj z mentori-
co odpravili na obisk na Radio 
Kranj. Obisk smo nestrpno ča-

kali že vse odkar se je nepriča-
kovano pojavila ideja na enem 
od novinarskih sestankov; da 
moramo novopečeni novinar-
ji pred začetkom svoje kariere 
spoznati delo izkušenejših ko-
legov Radia Kranj. Tako smo 
ta oblačen ponedeljek konč-
no vstopili v rdečo stavbo pri 
kranjski občini. V novinarski 
redakciji radia nas je že čakala 
moderatorka Ana Jagodic in 
nas popeljala v prave radijske 
prostore – kjer smo si ogledali 
predvajanje radijskega progra-
ma v živo.

Z veseljem vse male in velike 
prostovoljce projekta S.O.S. 
predstavljamo širši javnosti 
kot zgled in spodbudo, da bi 
tovrstna dejanja in skrb za so-
človeka postali nekaj povsem 
običajnega za slehernega drža-
vljana.

Andreja Longer
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Predvajanje poteka v sobi, kjer 
so prav vse stene obdane z du-
šilci zvoka. Zatem smo spo-
znali radijskega tehnika Mirka 
Bartolaca in ga opazovali pri 
njegovem delu. Med odmorom 
nam je podal odgovore na vsa 
naša prva novinarska vpraša-
nja. Tako smo izvedeli, kako 
»nadzoruje« glasbo, glasove in 
vse kar se tiče oddajanja radia. 

Miza ima veliko gumbov in 
»ekrančkov«. Pa ne samo to, na 
radiu imajo tudi veliko število 
CD-jev, star gramofon, predva-
jalnik starih zvočnih trakov in 
še marsikaj. Nekaj posebnega 
je bil obisk snemalne sobice, 
kjer smo lahko preizkusili slu-
šalke in posneli svoj glas. Prav 
vsi smo bili presenečeni, ko 
smo slišali posnetek svojega 

glasu, ki se sliši povsem dru-
gače, kot smo ga vsakodnevno 
vajeni. Bilo je zanimivo in za-
bavno, predvsem pa nekaj zelo 
drugačnega od običajnih se-
stavljanj prispevkov za šolsko 
glasilo. 

Novinarji razreda 6. a z men-
torico Špelo E. Soklič

Akcija:
DELAJMO DOBRO
Zbiranje hrane in higienskih iz-
delkov za varno hišo in materin-
ski dom
Od 17. 11. do 21. 11. 2014 je v 
ustanovah, vključenih v projekt 
»Dvig socialnega in kulturnega 
kapitala«, potekala akcija zbira-
nja hrane z daljšim rokom traja-
nja in higienskih izdelkov. Nosil-
cem projekta, to je SESGŠ Kranj 
sta se pridružili dve osnovni šoli: 
OŠ Jakoba Aljaža in OŠ Staneta 
Žagarja ter dve enoti Kranjskih 
vrtcev: enota Čirče in enota Naj-
dihojca. V Kranjskih vrtcih je ak-
cija potekala v enotah Najdihoj-
ca, Čirče in Janina. 

Namen akcije: delati dobro, pri 
otrocih pa razvijati čut za soču-

tje, odgovornost in solidarnost.
Poskrbeli smo za dobro obvešče-
nost otrok, staršev in vseh zapo-
slenih. Na vseh vhodih v vrtec 
so na akcijo opozarjali plakati, 
z obvestili smo navduševali tudi 
preko oglasnih desk.

Zbrane izdelke so otroci stehtali 
in jih razvrstili v škatle. Uspelo 
nam je zbrati 164 kg prehran-
skih izdelkov z daljšim rokom 
trajanja in izdelkov za higieno. 
Hišnik Slavko je polne škatle 
odpeljal na zbirno mesto (v SE-
SGŠ), kjer smo jih že naslednji 
dan skupaj s predstavnico Anine 
zvezdice razdelili potrebnim po-
moči.

Izdelki, ki smo jih zbrali v Kranj-
skih vrtcih, so šli izključno v 
»varne hiše« in »materinske do-
move« na Gorenjskem.. 

S tem smo pomagali mladim 
mamicam z otroki, ki jim življe-
nje ne prizanaša in so se našega 
darila neizmerno razveselile. 
Veliko pa so povedali tudi sijo-
či obrazki naših malih »S.O.S. 

MULCEV«, ki so zelo dobro ra-
zumeli, da delajo resnično nekaj 
dobrega.

Margareta Kutnjak, pomočnica 
ravnateljice in članica mreže 

SKK

MEDGENERACIJSKO 
SOŽITJE
Medgeneracijsko sožitje dijakov 
SESGŠ in otrok kranjskega vrtca 
Najdihojca pod okriljem projek-
ta  S.O.S. za male in velike (soču-
tje, odgovornost, solidarnost)
Učenje niso samo golo znanje, 
podatki in številke. Učenje je 
proces, ki vključuje dijaka v ce-
lostni razvoj in se odraža skozi 
njegov odnos do okolja in sočlo-
veka;

Dijaki SESGŠ so v sredo, 8. ok-
tobra 2014 igrivo in odgovorno 
predstavili svoj poklic otrokom 
vrtca Najdihojca in skozi  med-
generacijsko sožitje obogatili  
socialni in kulturni kapital, kar 
priča refleksija: 

KRANJSKI VRTCI (oddelki Planina)
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»Bilo je super! Otroci so prijazni, 
nasmejani, veseli, navdušeni. Bila 
je dobra izkušnja zame in za njih.« 
(Nežka, 3. fa) 

Pečarja Tilen in Mohamedali sta 
predstavila mozaik in skupaj z 
otroci sestavljala zanimive oblike 
in vzorce.  Navdušeno sta spre-
mljala delo malih ročic, ki so gradi-
le urejene in abstraktne kreacije. 

Slikopleskarja Matic in Aljaž 
sta otroke navdušila nad igro 
s čopiči in čisto pravimi bar-
vami. Preizkušali so več vrst 
podlage, najbolj zanimive slike 
pa so nastajale na oblačilih in 
obrazih zadovoljnih malčkov.  

Z barvo in barvanjem so nadalje-
vale frizerke, ki so imele ves čas 
polno zasedene male stolčke. Pod 
njihovimi rokami so nastajale 
prikupne nove frizure,  medtem  
ko so jim klepetave male glavi-
ce zaupale prikupne izpovedi in 
zgodbice.  Anamarija, Lara, Ana 
in Nežka so radostno spremi-
njale vsakdanji izgled malčkov. 

Lepo urejeni so malčki odšli v 
banko po denar – žetone. Tam 
jih je postregla naša trgovka Ka-
tja. Polni pisanega denarja so 
žetone zapravili v prisrčni trgo-
vinici ročno izdelanih okraskov, 
ki so jih sami izdelali.  Tam jim je 
poklic trgovec predstavila Ajrija. 

Po končani dejavnosti so 
otroci povedali:

Bilo mi je lepo•	
Tako sem bil vesel, da smo •	
lahko kupili take reči, ki 
smo jih naredili v sobi
Počutila sem se super•	
Dober je blo pri frizerkah, •	
ker so lepe
Spoznali smo: frizerke, •	
pečarje, ploščičarja, en tak 
matematični poklic, proda-
jalko, blagajničarko, trgovi-
narja, slikarja… 

VŠEČ MI JE BILO…
Najbolj fino je bilo tam, kjer •	
smo risali, ker je Kori tako 
lepo risala
Najboljša je bila trgovina, •	
ker je bila tako dobra proda-
jalka
Pa ker so prodajali tako •	
dobre igrače
Všeč mi je bilo pri ploščicah, •	
ker sem delal tako lepo hišo
Meni je bilo pa najbolj všeč •	
tam, kjer smo lahko barvali 
s čopiči
Najbolj mi je bilo všeč pri •	
frizerkah, ker smo se bar-
vali pa sem dobila kitke, in 
imam zdaj rdeče lase
Meni je bilo pa čisto vse •	
všeč
Kolk so bile fine tiste kocke, •	
ki smo jih sestavljali!
Zelo mi je bilo všeč, ko sem •	
kupovala, kjer je bila pika-
polonica
Ker sem kupoval svojo žabi-•	
co zapestnico
Všeč mi je bilo, ko smo »ku-•	
povali« denar za žabice.
Zelo mi je bilo všeč tam, kjer •	
smo barvali in slikali
Pri frizerki, ki me je tako •	
lepo sfrizirala, zrihtala, ker 

je lepa pramena delala in me 
pobarvala. 

NI MI BILO VŠEČ…
ko smo bili zidarji, ker so •	
otroci delali grde hiše.
Škoda, ker je zmanjkalo •	
ladjic.
Ko so otroci brcali škatle•	
Ko smo barvali in sem imel •	
umazane roke
Ko v trgovini nisem več •	
dobila punčke
Ni mi bilo toliko všeč, ko •	
sem sestavljala ploščice
Pri ploščicah, ker mi je Dan •	
vzel deset ploščic
Pri frizerju, ker je ostala •	
samo še modra barva za lase 

Zapisali:
Nina Hladnik, SESGŠ in Marga-
reta Kutnjak, Kranjski vrtci

~ ZA HEC ~
Življenje
Poštar pritisne na zvonec. Na 
vratih se pojavi Huso v spo-
dnji majici in s pivom v rokah. 
okrog njega teka cel kup otrok, 
iz stanovanja pa prihaja vonj 
po kuhanem zelju in Fatini gla-
sovi.
Poštar ga vpraša: »ali tukaj živi 
Huso Mujkić?«
»Ne«! »Kako, ampak na vratih 
piše Huso Mujkić, ali ste to vi?« 
»Da, sem!«
»Pa fino sem vas vprašal ali tu 
živi Huso Mujkić, vi pa pravite 
da ne živi!«
»Prijatelj moj, dobro poglej, a ti 
temu praviš življenje?«
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Na področju naselij Huje in  
Planina deluje  združenje  Zve-
ze borcev za vrednote NOB, ki 
je naslednica bivše organizacije 
ZB NOV in šteje 120 članov.  
Organizacija se je prenovila po 
letu 2000, spremenila je svoje 
ime pa tudi vsebino in način 
delovanja.
Medtem, ko je bila prejšnja or-
ganizacija družbeno politična, 
je sedanje združenje del civil-

ne družbe. Kot tako je odprto 
za vse, ki spoštujejo vrednote 
NOB in so pripravljeni delova-
ti tako, da se bo naše življenje 
odvijalo v duhu teh vrednot in 
da se bodo ohranile tudi našim 
zanamcem. 
Ohranjanje teh vrednot (tova-
rištvo, iskrenost, nesebičnost, 
prijateljstvo, medsebojna po-
moč itd..), ki so se uveljavile 
med NOB, je osnovno vodilo 

ZVEZA BORCEV ZA VREDNOTE 
NOB HUJE - PLANINA

Prednovoletno srečanje članov krajevne organizacije ZB za vrednote 
NOV Huje-Planina

Vprašanje, ki ga večkrat slišimo 
in zato tokrat nanj odgovarja-
mo tudi tistim, ki nam ga niso 
zastavili.
KS Planina - Cesta 1. Maja (od 
OŠ Staneta Žagarja), ulica Ta-
tjane Odrove,  Gubčeva ulica, 
Vrečkova ulica, ulica Gorenjske-
ga odreda, Planina in ul. Angelce 
Hlebce;  V KS Planina se naha-
jajo OŠ Staneta Žagarja,  vrtci: 

našega združenja. Veliko ljudi 
je za te vrednote žrtvovalo svo-
ja življenja, zato tega ne smemo 
pozabiti. Ker je aktivnih udele-
žencev NOB vedno manj, smo 
dolžni zagotoviti prenašanje 
teh vrednot na mlajše rodove. 
Člani združenja obiskujemo 
tudi spominske slovesnosti, 
ki jih organizirajo Občinska in 
Republiško združenje. 
Ena od pomembnejših nalog 
združenja je tudi sprejem no-
vih članov. Tako smo jih v letu 
2014 sprejeli kar 30.  Slovesni 
sprejem  novih članov je bil  na 
partizanskem mitingu na Pan-
geršici, kjer so  obenem prejeli  
tudi članske izkaznice. Upamo, 
da se bo tak trend vstopanja v 
naše vrste nadaljeval. 
Zgledno sodelujemo  s KS Huje 
in KS Planina, ki nam nudita 
pomoč pri našem delu. 
Člani krajevne organizacije 
Zveze borcev za vrednote NOB 
Huje-Planina, želimo vsem kra-
janom vesele Božične in Novo-
letne praznike in vse dobro v 
prihajajočem letu 2015.

Predsednik, Jožef Kirbiš

V KATERI KRAJEVNI SKUPNOSTI ŽIVIM?
Mojca, Najdihojca, Sonček in 
Čebelica, Poslovni center Plani-
na, Mercator (pri stolpnicah), 
balinišče Planina in verjeli ali ne 
celo Mega Center. Meja med KS 
Planina in KS Huje je  ulice Ni-
kole Tesle.
KS Huje - Huje, Skalica, cesta 
1. maja (do OŠ Staneta Žagar-
ja), Župančičeva ulica, Gogalova 
ulica, Ulica Janeza Puharja, uli-

ca Tončka Dežmana; Dvorana 
»Planina«, Osnovna šola Jakoba 
Aljaža, »Trgovska šola«,  mini tr-
žnica, trgovina Mercator, vrtec 
Jakoba Aljaža in balinišče Huje  
se nahajajo v KS Huje. Meja KS 
Huje in KS Center je pri mostu 
čez reko Kokro, pa da ne bo po-
mote Valter je še naš. Meja med 
KS Bratov Smuk in KS Huje je 
cesta Talcev.

Sonja Mašić
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Najstarejši Balinarski klub v 
Kranju je v soboto, 13. 10. 
2014, na balinišču Huje pri-
pravil  turnir trojk v počastitev 
spomina na Franca Škrabo.
 
Pred pričetkom turnirja je 
predsednik Balinarskega kluba 
Huje Andrej Lapajne poseben 
pozdrav v nagovoru posvetil 
gospe Evi Škrab, soprogi po-
kojnega člana BK Huje in nju-
nim hčeram.  Nato je v nadalje-
vanju povedal, da se je kmalu 
po ustanovitvi BK Huje pridru-
žil balinarjem France Škraba, ki 
so ga poimenovali Franček. Z 
njegovim prihodom in delova-
njem so se pričeli uspehi kluba 
na različnih ravneh. Visoko so 
se uvrstili na uradnih tekmova-
njih, napredovali iz gorenjske 
lige v slovensko, republiško, 
nato v slovensko-hrvaško, po 
osamosvojitvi  pa po nekaj po-
izkusih  v državno super ligo. 
Pri vseh uspehih je bil udeležen 

Franček, bodisi kot tekmovalec 
bodisi  kot trener in mentor 
mladim tekmovalcem. Za vse, 
kar je storil, so mu člani in čla-
nice BK Huje  hvaležni, zato 
so turnir, za katerega želijo, da 
postane tradicionalen, poime-
novali MEMORIAL FRANCE-
TA ŠKRABA. 

Povabilu sta se odzvala g. Bo-
štjan Trilar in predsednica 
Sveta Huje. Na turnir je prispe-
lo 16 ekip iz balinarskih klubov 
Kranja in okolice.

Najboljša je bila ekipa BK Cen-
ter v postavi Srečo in Sandi 

MEMORIAL FRANCETA ŠKRABA
Žuran ter Zemir Ajdinovič, ki 
je v četrtfinalu premagala troj-
ko Planine s 13:0, nato v polfi-
nalu z enakim rezultatom Savo 
ter v finalu trojko BK Bratov 
Smuk s 13:1. Bolj napeto je 
bilo v tekmi za 3. mesto, v ka-
teri je Šenčur s 7:1 premagal 
Savo. Turnir je minil v prije-
tnem druženju, lepih spominih 
in dobri kuhinji, za katero je 
poskrbel Miro Pevec.

Sonja Mašić

Šef kuhinje - Miro Pevec

Predsednik BK Huje - Andrej Lapajne ob nagovoru.

OBVESTILO!
~

11. januarja 2015 
ponovne volitve 

za enega člana oz. 
članico Sveta KS 

Planina n 6 članov 
Sveta KS Huje

~
Več na strani 3.

~ ZA HEC ~
Mladoporočenca
Kaj počneta 
mladoporočenca  prvo 
poročno noč?
Eden šteje denar, drugi daje 
slike na Facebook.

Dobro uro
»In ljubica, kakšen ljubimec 
sem bil tokrat? Trajalo je več 
kot eno uro!«
»Da, dragi. Pozabil si le, da 
smo danes premaknili uro 
nazaj.«
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V prazničnih dneh je na mizi 
največkrat orehova potica. Ne-
kateri pa orehov ne prenašajo 
dobro, zato vam bo morda kori-
stil recept za pehtranovo potico.

Testo: 
50 dag bele moke, 2,5 dag 
kvasa, 12 dag surovega masla, 
8 dag sladkorja, 4 rumenjaki, 
približno 2,5 dcl mleka, 2 žli-
ci ruma, sol, limonina lupina, 
vanilijev sladkor.

V večjo posodo presejemo moko 
in ji ob robu dodamo sol. V manj-
ši posodi iz kvasa, žlice moke, 
žličke sladkorja in malo mlač-
nega mleka pripravimo kvasni 
nastavek. Mleko segrejemo, ma-
slo raztopimo. Posebej zmeša-
mo jajca, sladkor, rum, vanilijev 
sladkor in limonino lupino. Vse 
pripravljene sestavine dodamo 
moki, s tem da raztopljeno ma-
slo dodamo nazadnje. Zgnetemo 
srednje gosto testo in ga vzhaja-
mo na sobni temperaturi, najbo-
lje v plastični posodi, ki se zapre. 
Testo je primerno vzhajano, ko 
podvoji svojo količino. Enkrat ga 
premesimo. Vzhajano testo raz-
valjamo v pravokotnik.

Nadev:
Pest svežih ali posušenih na-
rezanih pehtranovih listov, 
25 dag polnomastne pretlače-
ne skute, 1 – 2 žlici kisle sme-
tane, 2 jajci, 20 dag sladkorja, 
10 dag piškotnih drobtin, va-
nilijev sladkor, po želji 10 dag 
v rumu namočenih rozin.

Zmešamo jajca, sladkor, vanili-
jev sladkor, skuto in smetano. 
Če je nadev preveč tekoč, pri-
mešamo piškotne drobtine. Na-
dev enakomerno namaženo po 
razvaljanem testu, potresemo 
s pehtranom in rozinami in te-
sno zvijemo. Položimo v nama-

ščen pekač, večkrat prebodemo 
in vzhajamo približno pol ure. 
Pred pečenjem namažemo s 
stepenim jajcem. Pazimo, da ne 
zapolnimo luknjic, ki so nastale 
pri prebadanju. Pečemo v ogreti 
pečici, najprej 10 - 15 minut pri 
temperaturi 200 stopinj,  potem 
še 40 minut pri temperaturi 190 
stopinj. Če potica postaja zgoraj 
preveč zapečena, jo pokrijemo s 
peki papirjem.

Pečeno in nekoliko ohlajeno po-
tico zvrnemo iz modela in pusti-
mo, da se do konca ohladi. Po-
tresemo s sladkorjem v prahu. 
Dober tek!

Pehtranova potica, foto: Ljubo Vukelič, delo.si

PEHTRANOVA POTICA (praznični recept)

PRODAJALNA RABLJENIH PREDMETOV

KRAMARSKI SEJEM, SOBOTA 18. APRIL 2015, OD 10. - 17. URE, NA ULICI GORENJSKEGA ODREDA
Preiščite kleti, garaže, podstrešja in skrite kotičke stanovanj. Nakopičeno kramo prinesite na ulico in jo po simbolični ceni prodajte sosedom. Na plano prinesite 
svoje zbirke, zanimive predmete, naučite otroke igranja iger naše mladosti ali pa se nam zgolj pridružite na družabnem dogodku. Več na www.carnus.si

center sodelovanja



Srečno 2015

Se zvezdice iskrijo,
naj nas temne misli zapustijo,

za sreËo, zdravje, 
veselje in toplino ...


