
 

 

 Prihodnost otrok 
 

Ko bodo otroci odrasli v 

osebnosti, jih bo spodbujalo 

upanje ali pa jih bosta 

omejevala strah ali 

izgubljenosti. Kaj bo 

prevladalo, je odvisno od tega, 

kakšno otroštvo so preživeli. 

Do te trditve sta prišla dva 

znanstvenika na podlagi raziskave med študenti. 

Svoja spoznanja sta strnila: ko mlade ljudi spodbuja upanje, 

želijo narediti tisto, kar so si zadali, ker pričakujejo priznanje 

in nagrado. Ko jih prevzame strah, pa se sprašujejo, kaj naj 

storijo, da ne bi bili kaznovani ali bi ne uspeli. 

Ne samo otroci, ljudje vseh starosti se pozitivno odzovejo na 

spodbudo pa tudi na spravo s tistim, s katerim so si prišli 

navzkriž. Nezaupanje v njihove sposobnosti, dvom, da bi 

lahko sploh kaj pozitivnega storili v življenju, pa jim vzame 

pogum. Če imamo oči bolj odprte za njihove dosežke kot pa 

za napake, jim bomo pomagali, da pridejo do izraza njihovi 

skriti talenti. 
 

Po: B. Rustja, Zgodbe za srečo v družini 

 

 

KRAŠENJE 

AVGUST Črešnjice Gor. Krška vas 
SEPTEMBER Gazice/Zasap Dol. Skopice 

 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to 

veliko nalogo v župniji. Bog povrni. ☺ 

 

 

AVGUST/ SEPTEMBER 2015 

 

Leto XXVIII.      
 

Marijino vnebovzetje  
Zahvaljujemo se ti, Gospod, 

ker si tudi nam 
pripravil vnebovzetje. 
S svojim vstajenjem 

si zagotovil naše vstajenje 
in nas iztrgal večni trohnobi. 
V svoji materi si se sklonil k 

zemlji, da nas po Njej dvigneš v 
nebo, v nedosežno modrino med 

najčistejše angele. 
Zahvaljen za Vnebovzeto 
in za čudovito breztežnost, 

ki nas čaka s sijem onstranske zarje. 
 

B. Golob, Zahvala za Božji kruh 

VABILO NA FARNI DAN, 

KI BO V NEDELJO, 30. AVGUSTA. 

Ob 9'00 se obeta lepa skupna maša, blagoslov kletnih 

prostorov in pogostitev, srečelov, igre ter domače pesmi.  
  

V okviru leta posvečenega življenja bo zvečer ob 19'00 v 

učilnici potekala predstavitev življenja jezuitov. Obiskal nas 

bo p. Damijan Ristič.    

Lepo vabljeni. 

 



10. 8.  PON Lovrenc, diakon in mučenec  
Krška vas 19'00 ++ družina DvornikKrška vas 

11. 8.  TOR Klara, devica 

Cerklje 8'00 za srečno potovanje in vrnitev 

12. 8. SRE Ivana Šantalska, redovnica 
Krška vas 19'00 Ivan in Jožefa Cvetko 

13. 8.   ČET Hipolit in Poncijan, mučenca 

Cerklje 8'00 za zdravje  

14. 8. PET Maksimiljan Kolbe, mučenec 
Cerklje  19'00 Marjan Retelj in Alojz, 13. obl.  

15. 8  SOB MARIJINO VNEBOVZETJE (veliki šmaren) 
Raz 11,19;12,1-6.10; 1 Kor 15,20-26; Lk 1,39-56 
»Elizabeta je postala polna Svetega Duha.« (Lk 1,41) 

Cerklje 7'00 Družini Horžen in Dušak  

Krška vas 9'00 Šimenc Marija, r. Zakovšek, mož Albert in vsi + Zakovšek 

Cerklje 10'30 Žibert Marija in Jože iz Cerkelj 

16. 8. NED 20. nedelja med letomK. v. 
Prg 9,1-6; Ef 5,15-20; Jn 6,51-58 

»Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem.« (Jn 6,56) 
Cerklje 7'00 Pirnauer Ivan, 30. dan 

Krška vas 9'00 za farane 

Cerklje 10'30 Korel Zlobko, r. dan, in vse ++ iz druž. Zlobko in Barbič / 

za srečo otrok na življenjski poti  

17. 8. PON Beatrika, devica (ZDRUŽITEV PREKMURKSIH SLOVENCEV) 

drugje  po namenu za rajne farane 

18. 8.  TOR Helena (Alenka), cesarica 

Cerklje 8'00 v zahvalo angelom varuhom 

19. 8. SRE Janez Eudes, duhovnik 

Cerklje 19'00 Anton in Marija Račič iz Župeče vasi ob obl. poroke 

20. 8.  ČET Bernard, opat 

Cerklje  19'00 Mira Špiler 

21. 8.  PET Zdenko, škof 

Krška vas 8'00 Jurman Jože iz Loč 

22. 8. SOB Devica Marija Kraljica 

Cerklje 19'00 Anton in starši Marn 

23. 8. NED 21. nedelja med letom 
Joz 24,1-2.15-17.18; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69 

»Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš!« (Jn 6,68-69) 
Cerklje 7'00 Barbara Kostelac, 30. dan / za farane 

Krška vas 9'00 Krulič Nikola, 11. obl,. in vse Krulič  Duhanič 

Cerklje 10'30 Matej Horžen, 9. obl.  

24. 8.  PON Jernej (Natanael), apostol 

Cerklje  8'00 po namenu za rajne 

25. 8.  TOR Prvi rimski mučenci 

Cerklje 8'00 po namenu za rajne 

26. 8.  SRE Tarzicij, mučenec 

Cerklje 19'00 Andrej Franko in Jožica Zlobko 

Cerklje 20'00 ŽPS 

27. 8. ČET Monika, mati sv. Avguština 

Cerklje 19'00 Kožar Joško, 1. obl.  

28. 8.  PET Avguštin, škof in cerkveni učitelj 

Cerklje  8'00 po namenu za rajne 

29. 8. SOB Mučeništvo Janeza Krstnika 

Krška vas 
(NEDELJSKA MAŠA) 

18'00 Komočar Milena in vse ++ Komočar 

30. 8.  NED 22. nedelja med letom  DAN FARANOVK. v. 
5 Mz 4,1-2.6-8; Jak 1,17-18.21-22.27; Mr 7,1-8.14-15.21-23 

»Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak to, kar pride iz človeka.« (Mr 7,15) 
CERKLJE 9'00 za farane / Miha Horžen 

Po maši blagoslov kletnih prostorov, srečelov in pesmi zborov.  

CERKLJE (učilnica) ob 19'00 - predstavitev jezuitov.  

31. 8. PON Pavlin, škof 

Krška vas 8'00 po namenu za farane 

1. 9.  TOR Egidij, opat 

Cerklje 19'00 starši Terezija in Anton Benčin, Jože Drobnič 

2. 9. SRE Marjeta, devica 

Krška vas 19'00 Mariji v priprošnjo za zdravje Lucijana in Nike 

3. 9. ČET Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj 

Cerklje 19'00 Barbič Franc, 30. dan 

4. 9. PET Rozalija, devica (obhajilo bolnikov) 

Cerklje 18'00 

19'00 

molitev pred Najsvetejšem po namenu Karitas 

Amalija Kavčič, oče Tone in sin Anton 

5. 9. SOB Mati Terezija, redovnica 
Cerklje 15'00 po namenu zaročencev 

6. 9. NED 23. nedelja med letom 
Iz 35,4-7; Ps 146,7-10; Jak 2,1-5; Mr 7,31-37 

In na vso moč so strmeli, govoreč: »Vse je prav storil: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.« (Mr7,37). 
Cerklje 7'00 Marija Račič, 1. obl. in Anton Račič, r. dan 

Krška vas 9'00 za farane 

Cerklje 10'30 Vočanec Fanika, 8. obl., in Marija ter Janez 

Stanič 



7. 9.  PON Regina, mučenka 

Krška vas 19'00 Marjan in vse ++ iz druž. Zagorc in Dornik 

Cerklje  9'00  12'00 

15'00  17'00 

vpis k verouku za 1., 2. in 4. razred 

8. 9. TOR MALI ŠMAREN (Rojstvo Device Marije) 

Cerklje 17'00 Jožica Gorenc  Vrhovska vas  

(sodelujejo birmanci  pridejo 15 minut prej) 

Cerklje  18'00 Skupni sestanek za starše birmancev (vpis) 

9. 9 SRE Peter Klaver, redovnik 

Cerklje 19'00 Janez in Jožefa Špiler ter Vida in vsi ++ Janževec 

10. 9.  ČET Nikolaj Tolentinski 

Cerklje 8'00 Slavka Butara  

Rajko Jurečič, r. dan  

Cerklje  9'00  12'00 

15'00  17'00 

vpis k verouku za 5., 6., 7. razred 

11. 9.  PET Bonaventura, redovnik 

Cerklje 19'00 Barbič Franc (obhajilo bolnikov II. del) 

12. 9. SOB Friderik, škof 

Romanje  po namenu romarjev 

13. 9. NED 24. ned. med letom, katehetska nedeljaK. v. 

Iz 50,4-9; Ps 116,1-2.3-4.5-6.8-9; Jak 2,14-18; Mr 8,27-35 
»In vprašal jih je: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Mr 8,29a) 
Cerklje 7'00 Gramc Janez iz Cerkelj / za farane 
Krška vas 9'00 Jurman Jože iz Loč 

Cerklje 10'30 Julka Pleterski in oče Dragomir  

14. 9 PON Povišanje svetega križa 

Krška vas 19'00 Ferenčak Alfonz obl., in vse ++ Ferenčakove 

15. 9.  TOR Žalostna Mati Božja 

Cerklje 17'00 s. Amanda, s. Tabita in vse ++ sestre iz Cerkelj  

sodelujejo prvoobhajanci  pridejo 15 minut prej  

Cerklje  18'00 Skupni sestanek za starše prvoobhajancev (vpis) 

16. 9.  SRE Kornelji in Ciprija, mučenca 
Cerklje 19'00 Pirnauer Ivan 

17. 9.  ČET Robert Belarmino, škof in cerkveni učitelj 

drugje  za pozabljene namene  

18. 9.  PET Irena, mučenka 

Cerklje 8'00 v priprošnjo Lojzetu Grozdetu za zdravje 

19. 9. SOB Januarij, škof in mučenec 
Stična  po namenu za rajne 

20. 9. NED 25. nedelja med letom, nedelja svetniških kandidatov 
Mdr 2,12.17-20; Ps 54,3-4.5.6-8; Jak 3,16-4,3; Mr 9,30-37 

»Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« (Mr 9,35) 
Cerklje 7'00 za farane 
Krška vas  9'00 družina Račečič in Kodrič  Krška vas 

Cerklje 10.30 Jože, Olga Drobnič, mož Dragan in sin Dejan 

Radosavljevič 

21. 9. 

Krška vas 

PON 

19'00 
Matej, evnagelist 

Rudolf, Terezija in Franc Lubšina 

22. 9.  

Cerklje 

TOR 

17'00 
Mavricij, mučenec 

Marjan Retelj 

23. 9.  

Cerklje 

SRE 

19'00 

Pij iz Pietrelcine, duhovnik 

po namenu sester 

24. 9.  

Cerklje 

ČET 

19'00 
Anton Martin Slomšek 

Mira Špiler 

25. 9. 

Krška vas 

PET 

19'00 
Sergij, menih 

Martin Murko, obl., in vse ++ Murkotove  

26. 9.  

Cerklje 

SOB 

19'00 
Kozma in Damijan, mučenca 

Barbič Franc 

Sodelujejo 4. in 5. razred  pridejo 15 minut prej. 

Po maši sestanek s starši otrok 4. in 5. razreda. 

27. 9.  NED 26. nedelja med letom, Slomškova nedeljaK. v. 
Vincencij Pavelski, ustanovitelj s. usmiljenk in lazaristov  
4 Mz 11,25-29; Jak 5,1-6; Mr 9,38-43.45.47-48 

»Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame….« (Mr 9,42a) 
Cerklje 

Krška vas 

Cerklje 

7'00 

9'00 

10'30 

Za starše Rostohar in brata Franca / za farane 

Hodko Miha in starši 

Mihael Baškovič in Alojz Zofič 

V primeru, da opazite, da kakšna maša, ki ste jo naročili, ni 

napisana ali je narobe napisana, me, prosim, obvestite. Za napake 

se opravičujem in jih bom skušal tekom nedeljskih oznanil popravit. 

 

VABILO NA ROMANJE, 
KI BO V SOBOTO, 12. SEPTEMBRA. 

Letošnje romanje bo usmerjeno proti Slovenski obali. Lepo 

vabljeni. Avtobus bo začel pobirati po ustaljenem redu ob 7'00 na 

Skopicah, Krški vasi, Borštu, Račji vasi, Župeči vasi, Cerkljah (7'15), 

Črešnjicah in Hrastju. Prijavite se čim prej. 

Romanje bo v vsakem premeru, tudi če bo malo prijavljenih.  

 



Predlog urnika za veroučno leto 2015/16 
Krška vas 1. in 2. razred (Melita Z.)  (če bodo vsaj 4-je) - po dogovoru 

(torek ali nedelja pred mašo) 

Krška vas 4. razred (Andreja D.)  četrtek ob 18'00 

Krška vas (ostali) (Andreja D.) četrtek ob 18'30 

Cerklje 1. razred (Jožica P.)  nedelja po maši ob 11'15 

Cerklje 2. razred (Jožica P.)  nedelja pred mašo 9'45 

PRVOOBHAJANCI (žpk. Janez) torek 15'30 

Cerklje 4. razred (Andreja D. / žpk. Janez) četrtek 6'30 

Cerklje 5. razred (Andreja D. / žpk. Janez) torek 6'30 

Cerklje 6. razred (žpk. Janez) ponedeljek 6'30 

Cerklje 7. razred (žpk. Janez) sreda 6'30 

BIRMANCI (žpk. Janez) torek 16'00 

BIRMANCI  dodatni (žpk. Janez) četrtek 17'00 

DRUŽINSKA KATEHEZA s. Jaša (1. in 

2. r.), župnik (4.-7. r.), s. Bakhita (starši) 

torek 17'30 

Nekatere spremembe glede verouka: 
 Od časa do časa je dobro nekoliko drugače zastavit kake stvari, da zopet 

dobijo nekaj svežine. To še posebej velja za vzgojo, ki jo razumemo kot tisto, 

kar je resnično dobro za otroka. "Brez muje se še čevelj ne obuje", pravi lep 

slovenski pregovor. Tudi v sam verouk je potrebno vstaviti nekaj truda, da 

pride na koncu do sadov, da nekaj znamo in da smo primerno počastili Boga 

tudi s svojim vnetim iskanjem resnice. Hkrati pa je potrebno najti pravi način 

in motivacijo, da ni vse skupaj preveč zategnjeno in da kdo ne bi po 

nepotrebnem izgubljal veselja. Tako predlagam nekaj sprememb, da bi 

verouk lažje potekal čim bolj kvalitetno.  

 Veliko staršev se vas je že kar navadilo na jutranje ure verouka in mnogim 

to ustreza zaradi različnih popoldanskih dejavnosti. Začetek bo letos nekoliko 

bolj zgoden, ker se šola začne 15 minut prej (7'30). Mnogi starši začnete z 

delom ob 7'00 in lažje pripeljete otroke ob jutranji uri.  

 Veroučna ura traja 45 minut. Po verouku bomo poskušali poskrbeti za 

varen prevoz v šolo (avtobus ali avto).  

 V 6. in 7. razredu bodo otroci letos za spremembo uporabljali starejše 

"Pogačnikove" učbenike za tedanji 3. in 4. razred. Poleg učbenika, kot 

delovni zvezek, potrebujejo še mali črtasti zvezek. Redna naloga naj bo 

narejena tako, da otrok prepiše naslov lekcije ter nato pod rubriko "odgovori" 

odgovori na dana vprašanja ter pod rubriko "naloge" naredi dano nalogo. Če 

piše, "ponovi", tisto, kar je potrebno ponoviti, napiše.  

 Tudi v ostalih razredih se predvideva, da otrok naredi domačo nalogo, ki jo 

ima v delovnem zvezku. Že tekom verouka se ob rednem delu naredi kar 

nekaj nalog. Naloge je prav, da se dela sproti.  

- Na oceno pri verouku vpliva tudi otrokovo sodelovanje pri drugih 

dejavnostih, kot so: ministriranje, pevski zbor, Slomškovo bralno priznanje, 

oratorijski dnevi, slavilna molitvena skupina ob Svetem pismu, pomoč pri 

krašenju (za pomoč pri krašenju lahko starši sami napišejo v delovni zvezek, 

kdaj je otrok krasil, zraven pa lahko sam dopolni, katere rože ste uporabili pri 

krašenju in zakaj). Več kot je dejavnosti, boljšo oceno lahko pričakuje.  

 Priporočljivo je, da ima otrok naročeno Mavrico ali da imate doma naročen 

vsaj kakšen verski časopis, ki ga tudi skupaj prebirate.  

 Navadno pri običajnem verouku (razen pri birmancih in prvoobhajancih) ni 

posebnih pisnih preverjanj znanja, se pa pričakuje, da bo naredil otrok 

seminarsko nalogo. Z vami starši se bomo na sestanku že v naprej dogovorili, 

kakšno temo bo otrok predstavil s pomočjo plakata ali računalniške 

projekcije. Pomembna pa je tudi sama predstavitev. Otrok naj se s pametjo 

pripravi na snov, kar pomeni, da ne bere brez smisla iz plakata ali projekcije 

(pri mnogih se že na prvi pogled tudi vidi, da prvič berejo tekst), temveč s 

svojimi besedami razloži, kar je na plakatu (projekciji) narisano ali napisano. 

Obenem mora biti po končani projekciji sposoben odgovoriti na 

najosnovnejša vprašanja svoje predstavitve, ne da bi gledal plakat ali 

projekcijo. Otrok naj tisto, kar bo naredil, čim bolj razume.  

 Prvoobhajanci bodo ob 16'00 zaključili v cerkvi, birmanci pa bodo ob 16'00 

začeli z veroukom v cerkvi. Ta skupen čas je zelo pomemben. Skupaj bomo 

zapeli pesem, zmoli molitev in ponovno zapeli še drugo pesem. K temu zelo 

pomembnemu delu, ki bo trajal slabih 15 minut, ste lepo povabljeni tudi starši 

ali tisti, ki otroke pripeljete ali odpeljete od verouka. Res bi prosil, da molitve 

ne bi zamujali in bom na to še posebej pozoren.  

 Nekateri birmanci še vedno niso oddali svojih nalog ali pa so te zelo 

pomanjkljivo narejene. Ti tudi sicer redko sodelujejo pri kaki župnijski 

dejavnosti, da je res zelo težko zaznati v nasprotju z drugimi birmancem neko 

vnemo po krščanskem življenju. Vsekakor kaže, da potrebujejo več časa, več 

priprave, zato bodo ti šli k birmi leto kasneje, v letu 2017.  

 Za družine, ki bodo obiskovale družinsko katehezo se predvidevajo redni 

obiski nedeljske maše, ker tudi delo pri katehezi temelji na nedeljski izkušnji.  



DAN FARANOV (nedelja, 30. 8.) 

Po sklepu ŽPS bo na dan faranov 30. 8. samo ena nedeljska 

maša, in sicer ob 9'00, da se čim bolj povežemo kot skupnost. (V 

Krški vasi pa bo v soboto, 29. 8., zvečer ob 18'00 prav tako 

nedeljska maša.) 

Nedeljski sveti maši bo sledil blagoslov in ogled obnovljenih 

kletnih prostorov v župnišču. Po končanem blagoslovu bo še 

srečelov, pogostitev, igre ter petje.  

Ob 19'00 zvečer pa ste lepo vabljeni v učilnico, kjer nam bo ob 

letu posvečenega življenja p. Damjan RISTIČ, pomočnik 

provinciala, predstavil jezuite in njihovo delo. 

 

30 let športnega društva Skopice  
V soboto, 29. 8. 2015, Skopičani lepo vabijo na praznovanje ob 
30-letnici Športnega društva Skopice. Program praznovanja:  
16:00  prijave in začetek ŠPORTNIH IGER  
16:00  prijava in začetek MINI OLIMPIJADE (otroški program) 
18:30  nastop lokalne skupine (Jan in Maja) 
19:00  razglasitev rezultatov iger in mini olimpijade  
19:30  uradni del prireditve (pozdrav in govori) 
20:00  ansambel MLADI DOLENJCI 
22:3002:00  skupina POP DESIGN 
 

Obhajilo 

Mnogi starejši ob nedeljah prihajate k maši in vam je težje 

zaradi starosti in bolezni pristopiti k obhajilu. Tudi se lahko 

nekdo nelagodno počuti, če prihaja obhajalec k njemu v klop, 

zato naj bi bilo za vse enako. Po končani maši ob 7'00 zjutraj, ko 

obhajam pevce, lahko tedaj počakate in skupaj z njimi pristopite 

k obhajilu. Prav tako lahko počakate na obhajilo po maši ob 

10'30, ko vas bo obhajala sestra.  

Podobno velja tudi za pogreb. Po odhodu na pokopališče 

navadno ostane v cerkvi sestra, ki lahko potem tudi obhaja.  

Seveda pa, če bi želeli, da že med mašo pride do vas obhajilo, 

kjer sedite, je prav, da se predhodno dogovorimo.  

 

Karitas 

Karitas bo s septembrom ponovno odprt ob sredah, in sicer od 

15'00 do 16'00.  

 

Nedeljska molitev v Krški vasi 

Lepo povabljeni, da se vsakih 14 dni pridružite molivcem v Krški 

vasi. Zbirajo se ob nedeljah ob 20'00 v hiški, kjer se moli rožni 

venec. V drobtinicah sem v reden koledarju označil ta srečanja z 

znakom K. v. 

 

Florjanovo 2015 

 
Oratorij 2015 

 

https://www.facebook.com/oratorij.cerkljeobkrki/photos/a.711647738960708.1073741827.711637942295021/723266367798845/?type=1


Ministrantski izlet 

 
Dela v krški vasi 

Dela v Krški vasi so se zaključila. Izdelana bo še kovana ograja 

na stopnicah za kor. Vsem, ki ste pri tem kakorkoli sodelovali, se 

lepo zahvaljujem. Po prenovljenih žlebovih in snegobranih je bil 

v cerkvi napravljen še nov poden v klopeh in sedaj še tlakovci 

okoli cerkve. Ker ste nekateri spraševali, če se bo za to kaj 

posebej pobiralo po hišah, naj povem da ne. Mi je pa zanimivo, 

da darovi v puščici, iz katere naj bi se tudi to financiralo, 

ostajajo ves čas približno isti in sicer okoli 

50 evrov na nedeljo. Izjema je bil ofer na 

Mohorja in Fortunata, ko se je nabralo 

706 evrov. Skupni stroški so seveda precej 

višji. Zahvaljujem se tistim, ki ste delali in 

tudi finančno pomagali. Boglonaj za vsak 

vaš dar.  

Resnično sem vesel vaše skrbi za lepo in 

urejeno okolice cerkve. Prav tako tudi 

zahvala krajevni skupnosti in 

posameznikom, da je tudi širša okolica 

cerkve primerno, varno in lepo urejena. 

Bog povrni.  

 

Dela v Cerkljah 

V Cerkljah se je poleg 

obnovljene kleti, obnovil še 

poden v cerkvi, postavljeni so 

robniki in tlakovci pred 

stranskim vhodom, ki ga sedaj 

krasijo nova vrata. Obeta se 

sicer še nekaj del tako na koru 

(podest za pevce) in ureditev 

pod korom (prostor za krašenje 

in dodane police za revije). 

Pred nami pa je v prihodnjem 

letu projekt kurilnice in novih 

prostorov za učilnice, Karitas, 

kapela, ko bo potrebno drugje 

pri delih precej stisniti pasove, 

da se bo postopamo, faza za 

fazo vse skupaj udejanilo, če je Božja volja. Škofija prav tako ne 

dovoli zidave, dokler ni jasne finančne konstrucije in dovolj 

začetnega kapitala, da se lahko stvari izvedejo. Nekoliko s 

strahom a hkrati z voljo, da se naredi nekaj dobrega za župnijo 

in kraj, vstopamo v novo šolsko leto.  


