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dodatni

krnetiji.
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po opornih kolih, ki so se uporabljali
ah, ki potrebujejo

tudi

oporo pri rasti. Zagotovlj

od kuhanja

do gretja prosrorov,

uporabljalo

za steljo zivini in stem tudi za pripravo do

in vinogradnisko

Listje iz iz

pridelavo.

Oba nasa prednika

sta bila umna gospodarja

Gozdovi na Resah, Bocju in pri "Zidanci"
v Podzarevniku,
grabljenje

v Zabjeku

»kolosek«.

na Susinah

Gozdovi

so bili najboljsi

in v .Iarku

svinjskega

mesa,

je ze bilo ornenjeno, da je Andrej Stritar

in izvoz posebej pripravljenih

za

so bile kvalitetno

tudi za suscnje sadja in prekajevanje

V »Trtah« in v Zbornilw
niziral proizvodnjo

tudi na tern

so ornogocili

in v Krakovem

listja. Bukve na Resah, na Dernovcu

kurivo za vse namene,

Ol'ga-

palic, ki so tudi bile proiz-

vod gozda,
Manj znana,
sekanje

bukev

ornogoci] Janez

vendar

poslovno

in priprava

metrskih

Kerin,

atraktivna

in financno

polen za prodajo

ki je kupil32

uspesna

v Zagrebu,

hektarjev gozda v Jarku

in se leta 1906
je to prvi

vpis lastnistva za te gozdove v zernljisko lcnjigo. Posel izsekavanja
lagala nasa teta Zalka, ki je kot naslednica
mi) celotnega

gozda in pridobila

se pravica do izsekanja

izplacal

gozda odproda

s 3/7 (tremi sedrnina-

lesnemu trgovcu

vsoto denarja,

gozda, da

iz Sevnice,

gozda sta sprovocirala

da je sam s svojimi sinovi prevzel

enako

pa je pred-

soglasje vseh ostalih solastnikov

duh in zelja po najveeji mozni ohranitvi
enega od solastnikov,

razpolagala

sta bila
Posel je

kot lastnik vpisal v zernljisko knjigo. Po do danes znanih podatkih

lastnikom

Poslovni

Alojza Kerina,

obvezo,

da bo vsem

kot bi jo lesni trgovec

iz Sevnice.

Lastniki gozda so se strinjali in do leta 1940 je uspel vsem izplacati

dogovor-

jeno vsoto in pri tem ni posekal niti 50 % gozda ,
Skrb za gozdove je bila vedno iri je se danes prisotna.
ba

0

Boleca je lc zgod-

golosekih, ki jih je izvrsila gozdna uprava po letu 1945 v Stritarjevih

dovih na Drnovcu
vezane

)

na gozdove,

in v Podzatevniku,
bodo predmet

razmer, v katerih so nasi predniki

Ta dogodek
posebnih

oblikovali

opisov

in tudi druge

goz-

zgodbe,

in analiz zivljenja

pogoje zivljenja

tudi narn.

Jancigaj
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Leto je naokrog in cas za
tradicionalni
piknik
clanov
nasega drustva je bil v soboto,
30. maja, na jasi ob lovskern
domu pri Velikem Mrasevem.
Vrernerioslovci so nas kar malo
strasili,
da bo slabo vreme,
ampak nic takega se ni zgodilo.
Lokacija letosnjega srecan)a rodbine Kerini in Stritarji,
za katero
se zahvaljujemo
Zvonku Kerinu in Mirku Jancigaju, je bila izbrana res posreceno. Dostop do lovskega doma
po dveh razlicnih poteh, ki so
bile razvidne iz prilozenega va-

bila, je nudil vsakernu soferju
svoj izziv, tako da so prigode s
poti s sveze nasute ceste z oblaki prahu nudile najrazlicnejse
uvodne vtise. Ob 14. uri, leo je
bil najavljen pricetek srecanja,
sta nas pricakala
prelep pokosen soncen travnik in rnnozica klopi z mizami v senci visokih dreves v gozdu ob lovskem
domu. Vse je bilo vzorno pripravljeno. V dorn u je bila mozna uporaba kuhinje z vso posodo, zunaj je bilo na plinskern
hru
rnozno speci kaj prinesenega.

•

Prvi je na prizorisce piknika prispel l'viiha Kerin z AJenko
in Andrej em, nato pa smo pocasi nakapljali se ostali. Andrej
in Miha Kerin sta prisotne oznacila v veliko druzinsko drevo.
Oznacevanje krogcev in [isticev
prisotnih
z rurneno barvo na
clrevesu iz leta 1997, na katerern
so bili znaki prisotnih v modri
barvi,
ornogoca
sprem ljanje
udelezbe najbolj zvestih clanov.
Ze bezen pogled na druzinsko
deblo je pokazal, da so se letosnjega srecanja udelezili mnogi,
ki jih lani ni bilo. Vseh skupaj se
nas je zbralo 114 Clanov .

Po uvodnih
poz dravljanjih, ko smobili vsi veseli, da se
zopet vidimo, so se mize zacele
polniti z dornacimi
dobrotami.
Povsod
same
z a ru mrve
in
slastne jedi. Pri nasi Illizi je
najbolj zadisalo, ko je teta Anica Jancigaj pricela rezati hrusrljavo pecenega vrocega odojlea, ki ga je po narocilu Mirka
.Iancigaja
in Andreja
Kerina
spekla Magda Kerin iz gostilne
Gadova pee v Pcdbocju.
Posebne pozornosti smobili
delezni od Majde Povh, ki nas je
razveselila s sopkom gozdnih
jagod, in Mihe Kerina, ki je s
svojim sadnim posladkorn
iz
narezka
melon razveseljeval
tako vegetarijance
kot mesojede clane nasega drustva.
Pogovore in cebljanje so
dopolnjevali ptici v gozdu, ki so
se pridno oglasali, V casu prostih aktivnosti
je nekatere
zvabil gozd iskat gobe, na sprehod ali pocirek, otroci so uzivali na travniku v igri z zogo,
hoja na hoduljah pa je navdusila mlado in staro. Sportno
manj aktivni ciani smo krozili

od mize do mize in se vesel iii
skupnega druzenja.
Dejstvo, da so med narni
dobri pevci, se potrdi ob vsakern nase rn srecanju.
Kljub
temu, da smo na preteklih srecanjih slisali ze razne instrumente, srno tokrat prvic lahko
prisluhnili
spremljavi
violine

Darka Iskre.
Tudi to srecanje bo dokumentirano
na tradicionalni
skupinski
gasilski
fotografiji.
Uparno lahko, da boclo uspeli
tucli posnetki s samosprozilci.
saj si zelimo, cia bi bili vsaj na
eni sliki pray vsi udelezeni.
Kar prehitro se je koncalo
to nase srecanje, ko je ze paclel
mrak. Slovo pa je spremljala
zakljucna pesem iz gozda .

•
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nCIH
Nabiranje gob v gozdovih
na Gorjancih je ze kar pregovornega znacaja, vsaj kar se tice
nase druzine oziroma njenega
trdnega gobarskega jedra, oceta
in mene, v zadnjem casu pa tudi
Eve, ki ne zamudi nobene prave
priloznosti. Kolikorhat se spomnim obiskov Broda, tolilcokrat so
v sporninu tudi gobe na tak ali
drugacen nacin,

novno nasel svoj prekinjeni jutranji mil', midva pa sva se
podala navkreber skozi gosto z
leskami in drllgim grmicevjem
zarasceno kamnito pobocje, kjer
najbolj zazelene go be ne rastejo.
Cisto drugace pa je v brezovern
gozdicku,
polnern praproti
in
mahu, ki se odpre po prihodu iz
goseave.

nili na oreh pri Didkovi hisi v
Podbocju, ki je ravno tako ogromen. Pogled na jedrski reaktor v
Krskern mi je sicer dal asoeiaeijo,
kaj vee pa ne, saj je vpliv nuklearke na tukajsnje
okolje na
sreco zelo majhen. Ljubljaniea je
zaradi onkoloskega instituta bolj
radiolosko onesnazena
kor Sava
zaradi elektrarne, pa se v Ljubljani nihce ne razburja.

Ce

Obicajno se je nabiranje zacelo s predpripravo,
to je spanjem. Osnovno pravilo vsakega
resnega nabiralea gob je, da ni
hujsega, kot ce te na »tvojern«
terenu nekdo prehiti in ti pobere
vse najlepse gobane. Ker si tega
pac ni mogoce dovoliti, je priporocljivo dobro spanje, ki ti da
moci za prebujanje se v jutranjem rnraku. Ni se malokrat
zgodilo, da sva se sredi noci lezla
iz spalnih vrec na senu v kozolcu.
Seveda naju je zeblo in seveda bi
bilo prijetno se malce zadremati,
a hosta je ze klicala.

se se ni dovolj zdamlo,
sva iskanje zacela kar v soju
ozkega snopa baterijskih svetilk
in nernalokrat sva kar tako nasla
prve jutranje jurcke. Enkrat je
marni z [ucko na tem delu nasl a
jurcka ob pori, kar ne bi bilo nic
posebnega, ce goban ne bi rastel
iz mba navzdol kot kaksna koremna.

Cesta naju je vodila mimo
Podbocja v dolino potoka Susice.
V Sutni sva pri mlinu zavila
desno cez stari kamniti most, se
zapeljala mimo kamnoloma in po
slabem kilometru
zavila levo
navheber proti Mladju.

Po vzpodbudnem
zacetku
sva se jadrno odpravila naprej po
tej Kerinovi hosti. V kostanjevem logu je bila bera zopet obilna. Na z resjern porascenih t1eh
se vedno najde kaj uzitnega, Po
spustu v globel in vzponu na pobocje, porasceno z bukvami, gabri in hrasti, so prisle na vrsto z
mahom prekrite police, vcasih
polne Iisick. Gozdna poezija nas
je vedno privlacila in na tern delu
je vedno postregla
s SVOJlml
najzlahtnejsil11i sadezi.

Do Mladja naju je vodila
dobra makadamska eesta, ki je v
zadnjem casu dobila tudi asfaltno
prevleko. Napredek je neustavIjiv razen v spominih. Ni se nama
redko zgodilo, da nama je cez pot
skocila od dolgih luci prestrasena
sma, kar nama je jutranje misli
vsakic pognalo v nov zagon.
Mladje je se spalo, ko sva na
razpotju po vasi zavila levo na
ozko eesto. Se petsto metrov in
najin jeldeni spremljevalee je po-

Se nekaj korakov in najinega obicajnega gozda je bilo konee. Ni pa bilo konee odkrivanja
zanimivosti.
Na travniku
ob
gozdu, od tam je ob jasnem vremenu odlicen pogled na eelotno
Krsko polje, v daljavi pa je vcasih
viden celo Triglav, sva odkrila
hrusko, za katero sva najprej mislila, da na njej rastejo buce.
Tako debelih hrusk si enostavno
nisva mogla predstavljati.
Gigantski sadezi so me takoj SPOI11-
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Sadezi na bliznjih drevesih
so seveda odvisni od letnega casa, enako pa velja tudi za gobe.
Na travniku ob gozdu smo ze nekajkrat nasli velike marele, na
strmem pobocju pod rnahovnatim delom se rade najdejo erne
trobente, sem in tja tudi kaksen
cigancek, golobic pa je talco povsod veliko,
Gob je na splosno kjerkoli
na Gorjancih, pa tudi pod njimi,
recimo v Krakovskern
gozdu,
veliko, Pri Razkrizju sem precej
let nazaj nasel tudi karzlje, ki sodijo med najvecje gobarske poslastice. Komllr je sprehod po
mirnem gozdu vsec in se ne boji
klopov, je lahko nabiranje gob
enG najprijetnejsih opravil.
Iti po gobe torej ne pomeni
nic slab ega, razen ce domov ne
prineses taksnih gob, ki so dobre
samo pMC. Naj recimo omenim
primer
nesrecnih
turistov
iz
Skandinavije,
ki so pri nas nabrali rdece musnice, mislec, da so
uzitne, kot je to res v hladni severnjaski Idimi, kjer se strup niti
ne more razviti. Svojo napalm so
placali s temeljito izpramml zelodci v bolnisnici.
Tako ocitne napake verjetno ni mogoce kar tako ponoviti.
Velja naj eno pravilo: nabirajmo

•

sarno gobe, ki jih poznamo kot
uzitne, vse ostale pa pustimo nemoteno rasti naprej. Vse preveckrat se zgodi, da so po gozdnih
tleh neuzitne gobe pray nemarno
razmetane, kot da bi bile kornu
hudo v napoto.
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Za zakljucek naj se opisern,
kaj sva po nabiranju gob obicajno storila z ocetorn. Sia sva v
gostilno h Kerinovim
v Podbocje, kjer sva si privoscila porcijo vedno odlicnih vampov. To je
bila vedno odlicna nagrada za
zgodnje vstajanje in intenzivno
gobarjenje.
Kaj pa se je zgodilo z gobami? Na Brodu so jih pripravili za
malieo, ampak saj veste, da je nabiranje gob mnogokrat
veliko

Ri.Jba: DIl.lall POI,h
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Fak.uml]« zapisa ie:"pomill.lke
klljige Pepce Perko

Spodtovanemu in dragentu clanu drudtva
Kerini in Stritarji JankuMalnaricu
ce.1titamo k visokema juhil~juin mu. Eelimo
de veliko lepib dni!
Upravni odDor dru.1tIJa Kerin: e3 Stritarj:
in. UredniJlci odbor Tn
____

_1JIGregor Cuzalc
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ISATEL
Ko smo se 3. aprila 1998
zbrali v Podbocju, je bilo pravo
praznicno vzdusje. Pred gostilno Gadova pee in ob sanku so
se izmenjavali gostje svecanega
dogodka in se nekateri mirnoidoci. Nekaj je bilo v zraku, Nekaksna napetost, kot bi pricakovali rojstvo otroka.
Nekateri so trdno zavzeli
polozaje v posebni sobi, kjer je
bilo Ie toliko prostora, da so se
lahko glavni nastopajoci prebili
do omizja v severnem
kotu.
Vrstile so se neformalne
cestitke Janezu in stiski rok udelezencev srecanja. Pravi vrvez,
ki mu je praz nicno vzdusje
dajala harmonika.
Potekale so
se zadnje priprave. Zasurnel je
papir, v katerem je bilo skrito
cvetje, trkali so kozarci, saj si je
bilo treba nazdraviti ob srecanju po dolgem casu.
Sam sem prise I iz Rogaske
Slatine pray v sredo vrveza,
polnega pricakovanja,
U ros mi
je takoj ponudil kozarec. Spornnil sem se na slavje v Slovenski
filharmoniji, ki je bilo nekaj dni
prej ob stoletnici rojstva Louisa
Adamica,
nasega
arnerisk ega
pisatelja, in na odlomke, ki sta
jih brala gledaliska
umetnika
Andrej Kurent in Alojz Svete iz
njegove knjige Vrnitev v rodni
kraj. V nekern odlomku opisuje
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osuplost
svojih najblizjih,
na
katero je naletel, ko je povabil
na slavje v rodno Blato vee literatov in najvecjega ziveeega
slovenskega
pesnika.
Izrecno
opozarja, da je treba vedeti, da
so literati najpornernbnejsi
Ijudje na Kranjskern, zlasti za krneeko Ijudstvo.
Res je! In se posebej je res,
ee je pisatelj cisto nas. 0 tern
sem se preprical ze nekaj minut
pozneje, ko ni bilo vee mogoce
najti nobenega
prostorcka
v
posebni sobi in se je moralo vsaj
ducat povabljenih zadovoljiti z
»radijskirn- prenosom dogodka
okoli vogala. Pray gotovo se
nikoli ni bilo v posebni sobi
tolik o Ijudi in tudi takega
dogodka ne.
Zazvenele so citre in ubrano petje Karnniskih kolednikov
in to je bil znak za zacetek,
Zavladali sta tisina in zbranost,
usesa pa so bila usmerjena k voditelju prireditve Tonetu Cosniku. Povedal nam je nekaj 0 pripravah na svecani dogodek in 0
tern, kako so nekateri, ki jim je
biio . dano, na dusek prebrali
knjigo 0 Stihovem .Iozetu, Zelo
me je presenetilo,
da je minilo
ze dvajset let od prve Janezove
knjige.
Potem
je sledilo
nekaj
vprasanj avtorju, ki je bil v nasprotju z zgovornostjo
v knjigi
dokaj redkobeseden.
Morda je
temu
botrovala
skromnost,
morda je hotel pustiti vee cas a
odlomkom iz knjige (glede na
omejen cas) ali pa je temu botrovala tudi rahla sramezljivost
pred najblizjimi in pred sirsim
obcinstvom, ki je gotovo skoraj
v vsakem odstavku lahko spoznalo tudi del sebe in svojih

prednikov. Saj so glavni junaki
po vecini ze pomrli. Vedel je
tudi, da se je dotaknil
marsikaterega tabuja izpred sederndesetih, petdesetih
let, pa tudi
katerega sodobnega.
Odlomki so bili dobro odbrani in so nekako v kratkih
ertah zaznamovali
celotno obdobje, ki ga avtor predstavlja.
Govorec ni bil pray vese narecja, ki je bilo najvecjernu delu
obcinstva domace, in niso si
mogli kaj, da niso najprej v mislih, potem potihoma, nazadnje
pa kar naglas popravljali
najvecjih spodrsljajev voditelja. Bi10 je tako, kot da jim hoce vzeti
nekaj njihovega ozirorna nasega
in pokazali s(m)o, da se ne damo. Smo tudi zato, ker je bilo v
dobrsnern delu zastopano
drustvo Kerini & Stritarji.
Potem je spet sledilo petje
in spet kak odlomek, ob koncu
pa tople cestitke in topel stisk
role V imenu bratov in sestra
sta eestitala Lojze in Stanka, v
imenu gostile Gadova pee pa
Magda z lepim sopkom.
Kot
predsedniku
drustva mi je bilo
pray nerodno, da nisem poskrbel za kaksen sopek, a vseeno
sem javno eestital nasernu pisatelju. Se zadnja pesem in uradni
del je skoraj minil, a vendar je
ob koncu veeer
obogatil
se
Tone Kuntner
s Presernovo
Zdravljico.
Janezu je obljubil,
da si bosta opisane kraje ob prilib poblize ogledala.

rat novih znanj na nekern sirnpoziju, sem eutil, da sem bogatejsi.
Dober
je obcurek,
ko
clovek prebere spremno besedo
Franca
Salija, ki Banica postavlja ob bok Dularjevih
Vavtovcev v povesti Krka urnira.
V nasih
pogovorih
z
»zlahto« kar ne moremo mimo
te nove knjige. Vsakomur
je
bila prijetno branje, nekaterim
tudi spodbuda
za razpravo,
koliko si je pisatelj vzel svobode in koliko
je bil zvest
popisovalec
resnicnih
dogodkov, kolik o je verno
posnel
narecje in kje se ga je izogibal,
in se in se bomo premlevali
to
novo knjigo. Janez
Banie je
nedvomno
pr ica ral
pravo
vzdusje 0 zivljenju v tem koticku Siovenije, zibeli Kerinov
in Stritarjev,
ki mu doslej pisatelji
se n iso namenili
pozornosti.
Posadil je svoje drevo, kot zahteva star arrnenski
pregovor
od vsakega
pravega
moza.
Cestitamo,

Janez!

Potem smo se se lepo pokrepcali, kupili smo si knjigo in
nekateri
smo si priborili
tudi
avtorjev
podpis.
Zelo
sem
vesel, da mi je Janez namenil se
nekaj lepih besed. Ko sem se
vraeal v Rogasko Slatino nabi-
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KRATEK oais lG000VinE
zupnijE SV. KRizA
0B 750-LETnici
Pokrajina v spodnjem delu
Krke in Gorjancev
je bila ze
zelo zgodaj zanimiva za Ijudi.
Na Bocju je nase] Radovanic
pri rigolanju vinograda karnnito
sekiro. Vec arheologov je kopa10 na Bocju: Rutar,
Pecnik,
Cimperle in drugi. Nasli so ostanke iz bronaste dobe, zeleznehalstatske
in kasneje
veliko
kolicino novcev in grobisc iz
rimske dobe. V nekern vinogradu blizu Starega gradu je bil
izkopan velik marmornat
lev del nagrobne arhitekture.
Verjetno je bil nagrobnik rimskernu
vojaku. Lev iz Starega gradu je
sedaj v Narodnem
muzeju v
Ljubljani. Prebivalci pa niso bili
sarno na Starem gradu, ampak
so arheologi
nasli izkopanine
tudi v Velikem Mrasevem,
Sajevcah, Brveh, Buseci vasi, 001nji in Gornji Pirosici in drugod.
Z naselitvijo novih narodov je bila stara kultura unicena, Novi naseljenci pa v prvih
stoletjih niso ohranili materialnih virov, zato sledimo njihovi
zgodovini sele kasneje.
Zupnija Sv. Kriz je bila
ustanovljena I. 1135. Ustanovila
naj bi jo zagrebska skotija. Do
leta 1200 je spadalo ozemlje do
Krke pod hrvasko
kraljestvo.
Sele po letu 1200 so Spanheimi
pornaknili mejo na Gorjance.
Prva omemba
kraja pa
izvira iz l. 1249. Zupnija je nastala v casu krizarskih
vojn.
Vecina zupnij, ki so nastale v
tem casu imajo za zavetnika ali

PRVE 01l1EIl1BE

patrona Sv. l{riz. Prva omemba
kraja in zupnije je povezana s
Spanheimi. Zupnik zupnije Tornaz (de santa Croce)
od Svetega Kriza je sopodpisnik
listine, ki jo je Bernard
Spanheirnski
vprico
svojega
sina
Filipa, izvoljenega salzburskega
skota, dal Kostanjeviskernu
samostanu.
Prvotna cerkev naj bi izvirala vsaj iz leta 1135 ali prej,
vendar ni nobenih zaznamkov 0
njej. Ko so nasi predniki prisli
na nase ozemlje, so grad iii lesene hise in tudi lesene cerkve.
Zato se ni iz prvih casov skoraj
nic ohranilo. Orugo cerkev so
gradili v letih 1214, ki pa so jo
podrli l. 1907.
Velik vpliv na krizevsko
zupnijo ima samostan v Kostanjevici. V zacetku menihi niso
bili zupniki,
kasneje pa so z
dovoljenjem
papezev postali. S
tern ko so postali menihi zupniki, je bila tudi zupnija pridruzena kostanjeviskernu
samostanu. Papez Bonifacij IX. (13891404) si je prizadeval,
da bi
pr idruzj] bogato sentjerriejsko
zupnijo kostanjeviskernu
samostanu, vendar do uresnicitve ni
prislo. Tudi njegov naslednik
papez Pij II. je zelel to uresniciti, vendar ni mogel. V tern casu je sarno stan izgubil vee kot
polovico dohodkov
zaradi turskih vpadov. V tern casu pa je
bila ustanovljena
Ijubljanska
skofija in sentjernejska
zupnija
je pripadala
njej. Svetokrisko
zupnijo pa je papez Sib
IV.

•

pridruzi I kostanjeviskernu
samostanu. V buli papez omenja
dohodek
samostana
od svetokriske zupnije: »Sarnostan naj
bi imel letno po sedemdeset
mark srebra, zupnija pa stiri
marke.«
Tezki casi so se zaceli za
prebivalce
Evrope, posebej pa
se za kraje pod Gorjanci, ko je
zacel v dezelo vdirati Turek.
Turki so oropali Kostanjevico
in sosednje kraje I. 1469, nadaIjevali pa v naslednjih letih. Kar
nekaj cerkva so pozgali, tako na
Gradnju
in Stojanskern vrhu.
Na Frlugo so tudi prisli, vendar
so jih prepodile ose.
Tudi kasneje ni bilo veliko
boljse, ko so prisli »begunci- iz
Srbije, uskoki, Dezelni knezi so
jih naselili, da bi bili obrambni
zid pred Turki. Zemlja, lei so
jim jo dali cesarji, jim ni zadoscala za prezivetje, zato so zaceli
pleniti
po rodovitnem
Krskern polju. Najraje so imeli
samostane
in vecje kraje. Preprosti Ijudje so bili pri tem najbolj prizadeti. Orascaki in mescani so se zapirali za obzidje,
preprosti
ljudje pa so bili na
milost in nemilost prepuscem
plenilcem.
V tern casu nastopi
v
Cerkvi zahodni
razkol. Malo
poucene vern ike mesajo z novotarijami
razni pridigarji,
ki
hodijo po zupnijah
in nagovarjajo
ljudi
k novi
veri.
Ljudje ne vedo, kaj je pray in
kaj ni .

Ljudje so bili zelo preizkusani tudi z drugimi nadlogami:
nekaj casa je terjala kuga velik
davelc, susa je unicila pridelek,
kar je ostalo, so unicile kobilice
in se potres je razrusil skoraj
vse, kar je bilo zidanega.
Za praznike so Ijudje ponavadi privarcevali
najboljso
hrano. V tistern casu pa niso
imeli nicesar, talco da so za veliko noc jedli posusene repne
olupke. Zato se ta hrana tudi v
nasi zupniji imenuje »aleluja«.

V noci od 9. na 10. april
1862 je izbruhnil velik pozar, ki
je 19 gospodarjem
unici] hise ali
gospodarska
poslopja. Goreti je
zacelo v seniku Mihaela
ca.

Verniki se obvezujejo,
bodo poskrbeli
za svojega
spoda po svojih moceh.

Ce ga ne bi, bi se sam
podrl. Poskodovan
pa je bil tudi
zaradi potresa, ki je bil 16. in
17. decembra
1905. Cerkev je
bila majhna
in zato so se
odlocili, da ne podrejo
samo
zvonika, ampak tudi cerkev, in
naredijo novo. To se je zgodilo
I. 1907. Nacrt je naredil ing.
Kirschleger.

da
go-

Pray talco je bila narejena
studija 0 oddaljenosti od zupnijske cerkve in sklenjeno je bilo,
da se bo na Frlugi ustanovila 10kalija. Vendar pa vee kot do
razrnisljanja
In
osnutka
111
prislo.

Vi!'i:
Nadskofijski arhiv, Ljubljana
Arhiv zupnijskega urada, Sv. Kriz

V letih 1853 in 1854 je
razsajala epidemiena
mrzlica z
obolenjem
prebavil.
Nobena
hisa se temu ni mogla izogniti in
Ie malo Ijudi ni prizadela ta bolezen. Bilo je tudi veliko smrtnih
primerov.
Novembra
1854 je
bila odprta nova trivialna sola v
Sv. Krizu.
Prvi
postavljeni
ueitelj je bil izprasani ueiteljski
kandidat Karel Kristov. Sluzbo
je nastopil s tezavami, ker je bi!
prejsnji
ueitelj priljubljen
pri
Ijudeh in tudi, ker so bili Ijudje
proti soli.

Ob nastanku je svetokriska zupnija obsegala
ozemlje
danasnjih zupnij: Velika Dolina, Catez, Kostanjevica,
del
zupnije Stojdraga, Mrzlo polje
(ti dye sta na ozemlju Hrvaske)
in sedanjo zupnijo Sv. Kriz. Na
Catezu je bil ze v 14. stoletju
samostojen kaplan, ki pa je smel
opravljati
delo z dovoljenjem
svetokriskega zupnika. Zupniki
so imeli vel ike probleme z verniki na oni strani Gorjancev.
L_

Litemtllra:
Joze Mlinaric, Kostanjeviska
opatija
Valvazor: Siava vojvodine
Kranjske

L_

•

Zugi-

V letu 1874 so zgradili nov
zvonik, ki je bil blagoslovljen
22. novembra. V starem, malem
zvoniku
sta bila sarno
dva
zvonova. Tretjega, velikega, je
narocil g. Lauter.
Kamen za
zvonik so 10m iii v Krki. Vendar
je bil tudi ta zvonik slabo narejen. 29. in 30. junija 1906 je vanj
udarila strela in ga tako poskodovala, da so ga morali podreti.

Verniki iz oddaljenih
krajev so zeleli, da bi imeli svojega
kaplana, ki bi maseval in ucil
verouk njihove otroke. V Buseei vasi so prosili skofijski ordinariat v Ljubljani,
da poslje
duhovnika v Buseco vas. Precej
oddaljeni so od zupnijske cerkve, zato se z brodom peljejo k
masi v Cerklje, ker je blizje.
Vendar je nevarnost reka in tudi denarja niso imeli za brodnino. 17. maja 1795 se je potopil
brod s 33 Ijudmi, med katerirni
je bilo 9 nosecih zena.

Valvazor v letu 1689 predstavi zupnijo Sv. Kriza in poda:
zupnija Sv. Kriza spada pod
samostan
Kostanjevico,
ki jo
tudi upravlja. Sedaj je tu zupnik
pater iz kostanjeviskega
samostana. Farna cerkev je posvecena Sv. Krizu in ima 4 oltarje.
Njene podruzne cerkve so:
I. Nase Ijube Gospe
v Buseci vasi
2. Sv. Janeza Krstnika v
Stojanskem vrhu
3. Sv. Miklavza na
Gradcu z 2 oltarjema
4. Sv. Lovrenca v Brezju
5. Sv. Katarine na Frlugi
z 2 oltarjerna
6. Sv. Mohorja in
Fortunata v Crneei vasi
7. Sv. Vida v
»Blushareber« ?
8. Sv. Jurija pri
Kostanjevici
9. Sv. Jakoba ob Krki
10. Sv. Benedikta na
Vinjem vrhu

__________________________

I. julija 1859 so poloaili
temeljni kamen za novo solo.
Stavbenik je bil Anton Stritar z
Broda.
Sola se je gradila
z
zapuscino g. zupnika Jana Jakoba.

Bili so zelo oddaljeni od zupnije, zato niso imeli pravega stika
z zupnikom.
Vee zupnikov
je
zelelo urediti
to razmerje
in
predlagali so, naj spadajo vasi z
one strani Gorjancev
v Karlovac ali kaksno drugo zupnijo, ki
je blizja kot Sv. Kriz.
Te
razmere so uredili sele v 19. stoletju, ko je prislo do zdruzenja
(unije) in so grskokatoliski
zupnib skrbeli
tudi za rimokatoliske vern ike.

~~~~~J

France Novak,
zupnik

•
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Zacetki
gostilne
Gadova
pee segajo v mesec april leta
1948. ko sva se s Pepijern porocila in nadaljevala gostinsko
obrt v Stritarjevi gostilni.
To so bili tezki povojni
casi, casi praznih trgovin in kupovanja »ria karte«. Trudila sva
se, da bi irnela eim vee gostov in
da bi se ti radi vracali k nam. Ze
takrat smo imeli neke vrste abonerite, ki so prihajali na kosila z
bloki, na osnovi katerih smo
potem »fasali- meso in druga
zivila. Velikokrat
smo kuhali
popolnoma
brezrnesna kosila.
Na abonentski
prehrani
srno
imeli tudi ucitelje, ki se se sedaj,
ko jih Ie srecarn, spomnijo
»koruzrie
prge«, strukljev
in
podobne dornace hrane. Da ne pozabim povedati,
kako srno si
sposojali kroznike
in
pribor pri Pepijevih in
mojih
dorna,
k adar
srno imeli vee gostov.
Tudi leo srno ze imeli
denar, nisrno 1110glinicesar kupiti, ker so bile trgovine tako rekoc
prazne.
Po dobrem
letu
smo od Gospodarske
zbornice dobili nekaksno nakazilo
za nabavo jedilnega servisa
za 18 oseb. Glede zivil
je bilo ugodno vsaj to,
da
smo
obdelovali
zemljo in redili have
in prasiee pa seveda
tudi perutnino.

Po vee letih naJema. ko
smo bili ze druzina s sinom in
hcerko, smo se z vso vnerno 10tili gradnje novega doma. Pa ne
sarno dorn, arnpak tudi gostilno.
Zapleti okrog lokacije in nakupa zernljisca pa so bili kar precejsni. Marsikomu
ni ustrezalo,
da bi imeli v Sv. Krizu se
kaksno gostilno. Da smo pridobili gradbeno
dovoljenje, so
glasovali vascan: na »zboru kraJanov«.
Nacrt za naso novo hiso
sta naredila inz. Josip Didek in
inz. Lojze Kerin. Kaksen delez
je irnel pri tern slikar Zoran Didek, danes ne vem vee natancno, vern pa, da je sodeloval. Se
danes sem jim hvalezna za vse

tako pornernbne ideje in resitve,
ki so zagotovile, da je nasa hisa
funkcionirala
tako rekoc 40 let.
pa je bila se vedno zgledna vaska gostilna.
Najbolj vazrio je bile, da so
uspeli Pepija prepricari,
da je
vse, kar je bilo v projektu, zelo
pomernbno.
Tako
velike
in
sodobne hise takrat v vasi ni
bilo. Radi so prihajali k nam na
obisk in vedno so bili dobrodosli, saj so nam pripeljali tudi
veliko gostov.
Gradnja
je trajala slabo
leto, delali smo vse dneve »kot
zarnorci«, gledali na vsak dinar,
imeli pa srno sreco, ker je bilo
na razpoJago vedno dovolj Ijudi,
ki so radi
pomagali.
Glavno prevozno
sredstvo je bila vprezna zivina in vecina gradbenega
materiala so pripeljali vaseani in sorodniki
tako
rekoc udarnisko. Pepi pa
je vse poti v zvezi z nabavo materiala in delavcev
opravil kar s kolesom.
Junija
1958 srno
imeli otvoritev nove gostilne Kerin. Priprave na
ta dogodek
so bile temeljite, ampak zelo napome. Ne born pozabila,
da smo pripravili
zelo
veliko ziveza za otvoritev, da smo se bali. kako
bomo vse prodali, ampak
Ijudi je bilo toliko, da se
ne da povedati. Tudi harmonika je igrala vso noe,
bilo je res praznieno.

Scasorna je obrt stekla in
prihajalo je vedno vee gostov.
Jaz sem se prekvalificirala,
da
sem pridobila gostinsko kvalifikacijo ze zdavnaj prej, ko sta
bila otroka se majhna ( 4 in 1,5
leta). To je bil tudi cas mnogih
sindikalnih
izletov in drugih
praznovanj
pa tudi razna poslovna kosila so bila pri nas.
Gostje so prihajali iz bliznjih
vecjih krajev pa tudi iz LjubIjane in Zagreba.
Veckrat so
prisli zjutraj narocit, popoldne
pa na kosilo ali vecerjo. Ker ni
bilo telefona,
so morali
kar
osebno priti, da smo se dogovorili. Pa tudi hladilnikov
v zacetku se ni bilo. Talco smo sproti ldali kokosi in piscance, predvsern pa purane, pa tudi odojke.
Dela je bilo veliko, za gosta smo
bili pripravljeni storiti rnarsikaj.
Talco smo zelo pogosto prebedeli mnoge noci, Glavni »nabavni referent" je bil Pepi, ki so
ga vascani in trgovci spoznali ze
po tern, da je vedno kaj prenasal
v cekarju. Seveda srno irneli tudi pomocnike, saj vsega ob kmetiji, ki je tudi rasla, in gostilni sami ne bi zmogli. Pepi se je vedno vee posvecal delu v vinogradu, saj je bil znan kot dober pridelovalec in poznavalec cvicka.
Cas je tekel, najina otroka
sta se izsolala, izbrala sta druge
poklice, ne gostinskega. Ko sva
se oba upokojila, sva obdrzala se
popoldansko obrt, da je lokal se
nekaj casa obratoval.
Ampak
usoda je pac hotela, da se ta
druzinska
tradicija
nadaljuje.
.Iozko in Magda sta se ze pred
leti lotila pre nove gostilne. Skupaj z druzino se trudita ohraniti
gostinsko tradicijo. Tako druzina Kerin nadaljuje
tradicijo
dobre gostilne,
ki temelji na
izbrani domaci hrani in kvalitetnem cvicku. Ze petdeset let!

'- '

Danes prvic objavljamo manj znano pesem, ki so jo Kerini in
Stritarji peli, odkar pomnijo nasi najstarejsi ciani. To naj bo spodbuda, da nam pisete, ce se kje lahko posnamemo
kaksno manj
znano pesem, ki bo morda lahko obogatila tovrstno slovensko zakladnico.
Pesem so zapeli bratje in sestre Banic 2. januarja
1998 ob
70-letnici nasega glavnega urednika.
Posneli so jo na kasetofon,
notni zapis pa je pripravil Lajko Milisavljevic,
sicer znan zbiratelj
Ijudskih pesmi in drugih oblik ljudskega izrocila, Pripravil nam je
tudi stiriglasno postavitev pesmi, ki jo bomo zapeli, ko se kdaj spet
srecarno.
Ure()lliJtvo
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LepJih raiic IIi rOdi!aJe nobena mi pomlad,
kot Ji ti; predraga mila, fep:leIIi naraoe Jad.
/({)or te Vid~ Je zavzame, vlIje vitje oe 111ll zdiJ,
tvojpo.r;/edfj"vezell vname, VJena svetu. prekoJiJ.
Tudi mene oi ranila, moji d"Ji mil' kafiJ,.
na IIJemoveta IIi zdmllila, ak: me ti lie razlledri:l.
J

Ti Ji vredna I'deI;ilbezlll~ meni ZdiJ de boiji dar.
Da vi skora] te na deJIli drug 1170jpelja! pred oftar!
Zfate prJtalle melljizla, zveJta bila Ji VJikdaJj
JI,eta vez lIa/, bo veza/a, Jrecell bo zakollJki par.

DohrodoJli I' gOdtilni KERIN GADOVAPEC
_______
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Li PA lELEn
V 8. st·evilki Trr sern porocal 0 konccrtu SCT-ja in 0
pocasritvi nasega predsednika
Andreja Kerina. Zgodba se je
18. marca J 998 presenctljivo
ponovila. J\I\esani pevski zbor
Lipa zelenela je ... je imel v Slovenski filharmoniji
konccr r ob
40-letnici
zborovskega
dela
Jerneja Habjanica in 15-letnici
delovanja zbora. Nastopila sta
tudi Andrej in Alenka Kerin.
V vabilu je Helena Lozar
Podlogar med drugim zapisala:
»Zbor ima sreco, ki je verjetno
nirna vsako drustvo:
vseh petnajst let ga pozrrvovalno,
natancno in odlocno vodi njegov
predsednik
Andrej Kerin. Naj
I1lU
bo danes izrecena iskrena
hvala. e:

V tem krarkem porocilu ne
morem zapisati drugega, kot da
je bil koncert sijajen, Drejcu in
Alencici
pa cestitam
111 pma
zelim se veliko lepih pevskih

doziverij!
To kratko porocilo 0 leoncertu zbora Lipa zelenela je ...
je bilo napisano za 9. stevilko
Trr, a je tam nazadnje zrnanjka10 prostora. Danes bi rad dodal
vsaj majhno dopolnilo:
povzernarn ga po brosuri,
ki jo je
»Lipa- izdala ze ob desetletnici
leta 1993.
Zbor Lipa zelenela je ... je
nastal iz nekdanjih
pevcev in
pevk APZ Tone Tomsic konec
leta 1983. Ob prebiranju jubilejne publikacije sem uvidel, da je

•
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ELA E •••
naplsana
talco strnjeno,
da ni
mogoce
narediti
nobenega
povzetka, ternvcc je treba prebrati kar vso knjizico, Za Trte
je pomernbno
vsaj to, da sta
Andrej in Alenka Kerin dusa
tega zbora, ki vsako leto znova
zanje uspehe na odrih in priznanja
strokovne
kritike
po
casopisih.
Kerinom in Stritarjem ne preostaja
nic drugega,
kot da svojima erninentnirna
clanoma cestitamo tudi v Trtah.

J anez: Bailie

AnEKD0TE 0

in

PETRi
Za nas otroski koticek dobivamo obcasno pray zanimive
in objavljive prispevlce, predvsem pesmice in risbe nasih
najmlajsih sotrudnikov,
nikakor
pa nam ne lIspe izbezari iz bralcev Trt kaj vee zgodbic 0 nasih
najmlajsih, tisrih, ki dornislic se
ne znajo zapisati, povejo pa jih
dosrikrat talco segavo. da jih je
vredno povedati se drllgim. Ker
ta trenutek
nimamo
drugih
tovrstnih prispevkov, nas glavni
urednik
spet objavlja
nekaj
utrj nkov svojih dveh
vnukov.
Da bodo zgodbice bolj »dokurnentirane«,
jim born pripisal
darurne nastanka.

26. april 1998: Na obisku
v Murglah sta bila oba, Petra in
Nace. Petra je spala: ko se je
prebudila, je bila vsa oznojena.
Joj, zdaj te born morala pa nekako posusiti, rece babica Olga.
Nace pa ne bi bil Nace, ee se ne
bi pozanimal,
kako bo to naredila. Babico vprasa: »A jo bos
s seipalko pripela, ko jo bos dala
na vrvico susit?«

bo mogla z dojenck orn veliko
okoli hoditi.

2. januar 1998: Petra irna
rada narodne
pesmi, Andi je
povedal, kako jo je pred kakirn
mesecem budil, da bi sla v vrtec.
Rekel ji je: Petra. vstati bo trebal Petra pa ga je vprasala: A
talco kot pri Iarn i cerkvici?
10. januar
1998: Pred
nekaj dnevi jo je Andi vprasal,
kaj so jedli v vrtcu. Relda je:
»Kaj me sprasujes, ko pa ves, da
vsak dan jemo juho.« Na podoben nacin se je odrezala, ko
jo je vprasal, kaj so danes delali
v vrtcu, Odgovorila je: »Isto kot
vsak dan, igrali smo se.

17. november 1997: Petra
je bila prejsnji mesec stara 3
leta. zdaj pa ima ze dojencka v
trebuhu. Pripoveduje, da bo eez
3 mesece zace] brcati. Babico
Olgo sprasuje: "A ga bos prisla
kaj pogledat?«
Babico Marijo
pa je vprasala, ee jo bo prisla
kaj obiskat v Savsko, ker ona ne

r-

nACETU

28. novembra
1997 je
Marko povedal tegale: Mamica
Karmen isee bel pulover. Odpira omare in se glasno vprasuje: »Le kam sem ga dala?«
Nace ji pojasni: »Na sebi ga
imas: seveda, ee je to beli pulover.«

1 O. januar 1998: Za rojstni
dan (tretji) je marnica Nacetu
kupila volneno jopico. Oblece
jo, pretegne roke in rece: "Polomila si ga; pika me.«

27. april 1998: Andi ima
rojstni dan. Petra ga vprasa,
koliko let bo star. Pokazal je trikrat po deset prsrov in se pet.
Petra gleda debelo. nato pa
vprasa: »Karn bomo pa svecke

dali?«
-L-

L_
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~u.u.,heleiil:Je'Jek Janez

Irne mi je Lea.
Nasernu
deblu
sern 19.
marca
1998 dodala
priimek
Ruzic. 53 centimetrov
in 3770
gramov.
Mama Tanja mi privzgaja
apetit Skitkovih, oce Nino pa je
ob tem zaskrbljen za mojo linijo .

•

STRic iz
AIl1ERiKE
DAniEL BEll,
iZGUBLiEni in P0n0vn0
Ko sem bil se v soli, takole
kaksni]; dvajset let nazaj, je
pomenil stric iz Amerike vee
kot glavni dobitek na loteriji.
Kdor ga je irnel, je bil v oceh
prijateljev
tik pred tem, da
preko
noci podeduje
bajno
bogastvo, ali da ga ta stric vzame k sebi v Ameriko, obljubljeno dezelo, Jaz, revez, nisern
imel niti enega, kljub temu da se
je na zacetku tega stoletja kar
precej mojih prednikov odpravilo zivet tja cez. Stvari so se
spremenile januarja lani, ko je
Tomo Pisanski
po internetu
dobil pismo, v katerern ga je
Dan Bell iz Phoenixa v Arizoni
povpraseval
po svojih prednikih. 1'. Pisanski ga je napotil k
Janezu Banicu, takrat ze glavnernu uredniku Trt.
Krnalu po prvem kontaktu
sem
korespondenco
zaradi
hitrosti in udobja dopisovanja
po internetu
prevzel jaz. ad
takrat
si redno
dopisujemo,
predvsern z Danovo zeno Elaine, ki se ljubiteljsko ukvarja z
genealogijo
in pridno sestavlja
druzinsko
deblo. Pri tem sta,
sodec po stevilu registriranih
sorodnikov - preko desettisoc
jih irnata v racunalniku,
kar
uspesna.
Dan se je rodil leta
1940
kot
nezakonski
sin
Henryja
Tavcarja
(Henryjev
oce Gasper Tavcar je bil doma s
Krizne Gore nad Skol]o Loko)
in Ane Barrie, najmlajse hcere
Franka
Banica
(brat Janeza

nAioEni BAnic iz ARiz0nE

Banica st. z Broda), ki je odsel v
Ameriko
leta 1903. Danova
starsa nista ostala skupaj in sta
ga morala dati v posvojitev, od
tod tudi drug priimek. Dan in
Elaine danes zivita v mestecu
Mesa poleg Phoenixa, glavnega
mesta Arizone na jugozahodu
ZDA. Tam je vse leto prijetno
toplo, poleti pa celo peklensko
vroce. Kdor Ie more, se poleri
raje preseli v bliznje gore ali
odpotuje. Po drugi strani pa je
Arizona
pozimi
pri bezalisce
rnnozice upokojericev
lZ
severnih dd:av
in Dan je celo

zaposlen kot upravnik letovisca
za starejse, Arizona je znana po
sirnih puscavah z znamenitimi
kaktusi saguaro, tam najdemo
Grand
Canyon,
pa
znaru
Monument
Valey
(dolina
spornenikov), rdeckasto pokrajino s slikovito kombinacijo rnizastih in konicastih gora, pogosto videno v vesternih in vsakovrstnih reklamah
za »tipicneameriske izdelke.
Dan in Elaine imata tri
otroke, ki zivijo s svojirni druzinami vsak na svojem koncu

The Kerin Family
Tree

Naslovna «tran
ob.Jeillega

rodovnika
/(el'illov, ki ata
ga na osnovi
lIaJega Zbornika

naredila Daniel
ill Elaine Bell.
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ZDA. tako da ne utegnejo priti
skupaj niti vsak bozic, lear je pri
Americanih sicer zelo v navadi.
No, druga zelo mocna navada
Arnericanov je ta, da gredo brez
oklevanja tja, kjer je dele, pa ce
je treba na drug konec kontinenta ali celo sveta. Konec letosnjega aprila sva bila s Karmen na potovanju po zahodni
obali ZDA in pot nas je nesla
tudi skozi Phoenix. Seveda smo
se z Danom vnaprej dogovorili
za obisk. Hisa, v kateri zivita z
Elaine, je njuna osemnajsta po
vrsti, tolikokrat sta se ze selila.
Tu bosta morda ostala malo

dlje, ker sta jima podnebje in
okolica zelo vsec. Morda sem
napisal zato, ker je Dan pred
upokojitvijo, hkrati pa si ogleduje se neko sluzbo v Tucsonu,
nekoliko juzneje v Arizoni. Najin obisk pri Bellovih je bil kratek - polurna voznja z avtornobilorn, ogled hise in vecerja v
»Steak-house« restavraciji.

ga bienalnega srecanja, da bodo
lahko tudi drugi iz pnre roke
izvedeli kaj 0 zivljenju v Ameriki.
Kdor zeli, pa jima lahko ze
zdaj pise na naslov:
Deb5434@aol.com
ali pa po posti:

da bomo imeli vee
casa za pogovor prihodnje leto,
ko naj bi Dan in Elaine prisla
na obisk v Evropo. Poskusili ju
bomo pregovoriti, da se bosta
Uparn,

udelezila

nasega

Daniel & Elaine Bell
5434 E. Calypso Circle
Mesa, AZ 85206-2246 USA

tradicionalne-

tl
Jail Didek 4 leta.
Risbo je narisal na proJ"jo pred./edllika drllJtlla
Kerini eJ Stritatii po ./recaly·ujilllija 1997 .
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Povbi Je ienyo
Ko smo pripravljali pricujoco stevilko Trt,
sem prejel zanirnivo vabilo, lei najavlja pravo
dolenjsko ohcet s piknikom, k ak rsne ze dolgo ni
bilo. Vabilo je na fotografiji, vsebuje pa riz s
potekorn roka trajanja 21. 6. 1998. Zgodilo se bo
torej pray v casu zadnje redakeije Trt st. 10 v
Kostanjeviei in Karelcah, kjer smo se Kerini in
Stritarji ze veckrat sestali. Pray gotovo bomo
imeli 0 dogodku kaj povedati v naslednji stevilki!

Kerini eJ Stritar.ii na oclredn.ii rodocllovni raxstaoi
V ponedeljek, 29. junija ob 20. uri bo na
gradu v Skofji Loki odprta osrednja razstava
Slovenskega
rodoslovnega
drustva.
K
sodelovanju
so povabili
tudi nase
drustvo. Zato se bomo vabilu odzvali in se predstavili z naso krosnjo,
zbornikorn,
Trtami in se s kaksno
diplomo tel' fotografijo.
Razstava bo
odprta vse poletje, zato si jo oglejte!
Povedati moramo se to, da se
knjigarna
Konzorcij zanima za nas
zbornik in da so ze odkupili dva
zbornika za znana kupca.
Upravni

Va h

•

t

L

0

odbor

Predmet pisanja za jesensko stevilko Trt (stevilka 11) je: Kako
sem prezivel poletje? Nadaljuje pa se lahko tudi pisanje 0 vinu,
vodah, gozdovih, pa seveda 0 vsem, kar bi utegnilo biti zanimivo za
Kerine in Stritarje.
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se za casopis placuje davck od promela. po siopnji 5% .
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