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Kriza? Nič novega! Torej ... je ni!
Spet je pred vami, redno, kot se spodobi, nova številka Trt! In kaj
lahko razberemo iz tega dejstva> krize ni (vsaj za nas, zbrane v društvu
K & S). In je nikoli niti ni bilo. Gre bolj za umetno ustvarjeno in z mediji
podprto pisanje in oglaševanje v vseh možnih oblikah, ki tako ali tako
živijo od opisovanja in napovedovanja katastrof. O tem in o izkoriš;anju
tega reklamnega gesla za dnevne, v glavnem zelo sebi;ne interese sem
pisal že v prejšnjem uvodniku. Verjetno je zdaj vsem bolj ali manj jasno, da psihološki pritisk in manipulacija na polju nezavednega v tem
primeru povzro;ata kr;, bojazen, neodlo;nost, previdnost, strah pred …
katero koli strahoto si pa; v glavi naslikamo!
Kot pripadniki ene od najbolj prilagodljivih živalskih vrst na Zemlji
se bomo na nek na;in že prilagodili. Gre pa seveda obenem za pomembnejša vprašanja, ki si jih ob tej priložnosti kon;no lahko zastavimo vsak
sam pri sebi in potem nanje skušamo pametno odgovoriti.
:e se še tako izmikamo in sprenevedamo, na koncu ne bomo ubežali
temeljnemu vprašanju, ki je vseskozi prisotno »nekje tam zadaj« v naših
glavah in je kar pomembno za iskanje uporabnih odgovorov> ali ravnamo,
se obnašamo, mislimo in govorimo, zavezani nekim eti;nim vrednotam|
Katere so že eti;ne vrednote …|| Ali mogo;e ni postal glavno gonilo našega bivanja material oziroma denar| Najbrž lahko potiho pritrdimo in
previdno izdahnemo> da! Pa to vodi v pravo smer| Sam nisem prepri;an. In
ob tej priložnosti in ognjemetu misli, ki jih poraja skrb za jutri, si naj kar
vsak sam zase skuša odgovoriti o naši (svoji) odgovornosti za zanamce.
Mogo;e mu bo pri razmisleku pomagala misel indijanskega, to je ameriškega staroselca, ki je poenostavljeno za to priliko dejal> »Zemljo smo dobili od naših prednikov na posodo, ne v last, le v uporabo in moramo zato
z njo lepo in odgovorno ravnati zaradi vseh rodov, ki pridejo za nami!«
Seveda! Naprej gre za odgovornost. Vsak je le sam sebi odgovoren za
vse svoje po;etje.
In vsem bodo neko;, prej ali kasneje postale zelo, celo kristalno jasne
vse njegove bedarije, napake, neumnosti, ki jih je po;el na ra;un drugih,
seveda pa še najbolj na svoj ra;un.
Ker smo na koncu koncev vsi skupaj na tem planetu eno, z živalmi,
rastlinami in kamenjem vred!
V našem krogu, Kerini & Stritarji, to že ves ;as vadimo. Na razli;ne
na;ine. Tudi s tem ;asopisom. Uživajte v branju Trt in sodelujte s svojimi prispevki. Bodo še boljše in bolj pisane!
Vaš urednik,
Peter Povh
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Kerini in Stritarji
v času Ilirskih provinc
Te dni – v lepem son;nem maju 2009 – se spominjamo, da ne re;em praznujemo dvestoletnice prihoda Francozov v naše kraje. Zasedli so velik del današnje Slovenije in ostali pri nas kakšna štiri leta. Ni
bilo veliko, a dovolj, da smo jim še danes hvaležni za
tisto, ;emur so zgodovinarji kasneje rekli oživljena
Ilirija. Napoleon je bil razdvojena zgodovinska osebnost< Evropo si je podvrgel kot okupator, a hkrati
kot prinašalec novih, naprednih idej. Naši predniki
Kerini in Stritarji na Brodu in v Sv. Križu niso mogli veliko vedeti o njem in težko bi rekel kar koli o
njihovem doživljanju Ilirije, bi pa vseeno poskusil
narediti majhen prerez našega rodovnika v obdobju
1809–1813, torej v ;asu, ki mu ponavadi re;emo kar
Ilirske province.

Podatkov o Kerinih in Stritarjih iz tistega ;asa,
sploh pa dokumentiranih, to se pravi zanesljivih,
nimamo veliko. Na kratko bi lahko rekli> takrat sta
živeli dve družini naših prednikov – na Brodu Stritarji, v Sv. Križu pa Kerini. Pa jih naštejmo!
Na Brodu št. 20 sta živela Janez Stritar in njegova
žena Uršula, Velikolaš;ana z Adamovega. Na Brod
sta prišla takoj po poroki, na samem za;etku 19. stoletja. V ;asu Ilirskih provinc (1809–1813) je Uršula
rodila dva otroka, samo Janez (eden od njenih treh
oz. štirih Janezov – ;e prištejemo trem sinovom tudi
moža Janeza) je umrl že v prvem letu, Marija pa je
do;akala visoko starost (1812–1898). Ilirijo sta preživela tudi starejša otroka Terezija (1805–1872) in Anton (1807–1892). Starša Janez in Uršula sta se kasneje
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foto Andrej Kerin ml.

razvila v bogata in ugledna krajana. V prvih desetih
ali petnajstih letih še nista bila botra pri krstih in
pri;e pri porokah toliko prijateljem in znancem kot
kasneje. – Kakšen in kolikšen je bil vpliv Francozov
na Stritarjevo gospodarstvo, ni mogo;e ugotoviti,
mislimo pa si lahko, da so fronki brojanske Stritarje
– kakor tudi križevske Kerine – hudo bremenili.
Omeniti moram še Janezovo sestri;no Marijo
Stritar (1771–1847), poro;eno z Mihaelom Boži;em
(1772–1835) na Brodu št. 12. Ta Marija je bila rojena
na Adamovem 1, poro;ila pa se je z Brojancem Mihaelom Boži;em kakšen mesec po poroki bratranca
Janeza Stritarja in Uršule Škulj. V ;asu Ilirskih provinc je imela že pet otrok, ampak sorodstvene povezave ali druženja z bratrancem Janezom na Brodu 20
nisem opazil.
Kerinov v ;asu Ilirskih provinc v Sv. Križu ni
bilo veliko, a nam še ti, kolikor jih je bilo, delajo
preglavice. Za križevske Kerine imamo podatke v
najstarejši poro;ni knjigi (iz let 1784–1815), da se je
dvainpetdesetletni Marko Kerin iz Sv. Križa št. 36
tretjega februarja 1802 kot vdovec poro;il z dvainštiridesetletno Lucijo Križani;. Podatki o Markovih
otrocih iz prvega zakona z Lucijo Jurši; niso zanesljivi. Markov prvorojenec Martin naj bi bil rojen
okoli leta 1791 in naj bi bil v ;asu Ilirskih provinc v
fantovskih letih, star 18 do 22 let. Kar nenavadno se
mi zdi, da se je poro;il z Antonijo Mavri; šele nekje
leta 1827, ko je bil star že 36 let. Njegov o;e Marko
je umrl ok. leta 1810. – O bratu Juriju, rojenem leta

1800, in o sestri Antoniji, rojeni leta 1801, ne vemo
ni;. Leta 1807 rojena sestra Marija se je poro;ila s
sovaš;anom Jožefom Komljancem. Vsi ti Kerini so
doživljali Ilirijo kot otroci, ki jih Napoleon najbrž
ni preve; vznemirjal razen morda Martina, ki bi bil
proti koncu francoske okupacije že goden za vojsko,
in Jakoba, ki pa je bil ob koncu Ilirskih provinc šele
dvanajstleten otrok.
Odprto ostaja vprašanje šolanja takratnih otrok.
Po zapiskih ravnatelja Jožeta Zupan;i;a (knjižica
Naša šola Podbo;je 1854–1964) in ravnateljice Anice
Žugi; (Zbornik Ob 750-letnici Sv. Križa) je bila leta
1854 ustanovljena t. i. šola za silo (Notschule)< pravo
zidano šolo so sezidali šele leta 1859. Pred tem so se
otroci – vsaj nekateri – šolali v nedeljski šoli, ki jo
je praviloma vodil vsakokratni župnik. Nimamo še
zbranih podatkov, koliko so bili Kerini deležni te
šole.
Tudi ne vem, kdo je nau;il pisati Antona Stritarja
in potem njegovega sina Franca. Ta je verjetno hodil z Broda v šolo v Sv. Križ< njegova pisava je kaligrafsko lepa, ;esar pa ne bi mogli re;i za o;etovo
pisavo. Njegov podpis je »holcarski«. V šolo ni hodil,
saj je bil leta 1854, ob otvoritvi križevske zasilne šole
star že 47 let. Podpisa Antona in sina Franca lahko
primerjamo na zakupni pogodbi za brod na Brodu.
To pogodbo sta Stritarja podpisala 24. aprila 1865 in
seveda nima nobene zveze z Ilirskimi provincami,
omenjam pa jo zaradi orientacije v prostoru in ;asu.
Janez Bani;

Podpisa o;eta Antona in sina Franca 								
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Obdelal Marko Bani;

Vabilo na piknik
v soboto, 29. 8. 2009, na Poljanah v Krakovem

Upravni odbor Društva Kerini & Stritarji je na
svoji seji 25. 5. 2009 sprejel smernice za ;asovni razpored dogodkov na letošnjem sre;anju. Program se bo
odvijal po naslednjem razporedu>
¬	Ob 10.00 – zbor pred NEK (Nuklearno elektrarno) v Krškem (v Vidmu) za vse ;lane, ki si bodo
želeli ogledati NEK in se bodo pravo;asno prijavili za ogled.
¬	Ob 11.00 – zbor pri Žolnirju za vse ;lane kluba,
ki se ne bodo udeležili ugleda NEK in si bodo
želeli ogleda Kostanjeviške jame.
¬	Ob 13.00 – prihod na prostor za piknik, kjer bo
za za;etek pripravljena zakuska za potešitev lakote in žeje po ogledih.
¬	Ob 14.00 – nagovor predsednika Društva Kerini
& Stritarji, ki bo v svojem zaklju;ku sre;anje
uvedel v sproš;eno druženje.
¬	Ob 14.30 – šport in zabava.

Cvi;ek bo gotovo nepogrešljiv atribut piknika

Morda pa bo kdo prinesel takle vabljiv hleb;ek kruha

foto AK
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Vsi ;lani, ki si želijo ogledati NEK, se morajo
najkasneje do 15. 8. 2009 prijaviti na naslov mirko.
jancigaj@telemach.net z naslednjimi podatki>
priimek, ime, datum rojstva, številka osebnega dokumenta in vrsta tega dokumenta ter navedba upravne enote, ki ga je izdala.
Navedene podatke moramo predhodno posredovati vodstvu NEK, ki bo na osnovi naše prijave
in posredovanju našega ;lana dr. Andreja Stritarja
dovolilo ogled prijavljenim ;lanom Društva Kerini
& Stritarji.
:lani, ki si želijo ogledati Kostanjeviško jamo, naj
se prijavijo na isti naslov ali na telefon 041 669 504,
vendar le z imenom in priimkom, ker evidenca in kontrola ne bosta enakovredna kontroli za ogled NEK.
Predvidena zakuska na prostoru za piknik naj bo
presene;enje za vse udeležence. Pripravlja ga skupina
;lanov in ga kot organizator piknika tudi sam z radovednostjo pri;akujem.
Ker je prostor za piknik primeren za improvizirano organiziranje športnih iger, bomo postavili dva
gola, ki bosta omogo;ila igranje malega nogometa.
Katere ekipe bodo izkoristile to možnost, pa je odvisno le od udeležencev.
Poleg nogometa predlagam, da posamezniki, ki so
navdušeni za perjanico (badminton), potrebne rekvizite prinesejo s seboj.
Posebnost predvidenega piknika v Krakovskem
gozdu naj bi bila možnost nabiranja gob. Ker je predvideni datum dva dneva za prvim krajcem in je torej v
;asu debeljenja lune, je pove;ana verjetnost, da bomo
našli tudi kakšno užitno gobo. V primeru dobre bere
se predvideva priprava dobre gobove pojedine v organizaciji predsednika društva in pod skrbnim nadzorom »šefice« kuhinje, naše Anice Kerin.
Za vse opisane aktivnosti je potrebna primerna
obutev in vsi naj bi imeli primerna sredstva proti komarjem in klopom, da bodo imeli z njimi ;im manj
nevše;nosti.
Ker je druženje predvideno kot obi;ajni piknik,
priporo;am, da s seboj prinesete tudi svoje dobrote za
popestritev jedilnika in dobre volje.
Pri;akujem veliko udeležbo, ker je program
ogledov zanimiv in prostor za druženje je poln pozitivne energije.
Vabilo sem sestavil na osnovi sklepov UO društva.
Mirko

Ženski vzpon na iranski
Demavend – 5671 m
Lani 20. avgusta ob 13.30 po iranskem in ob 11h po
slovenskem ;asu sva s prijateljico Tino Rabzelj (cimro
iz mojega potovanja v Jemen) stali na vrhu Damavanda – 5671 m, kot mu pravijo Iranci. Res je bil za naju
skoraj ženska stena! “Dama”- ženska, wand – stena, a
sva izvedli nekaj takti;nih potez, ki so se nama obrestovale. Prva je bila, da sva ostali na njihov praznik v
Teheranu. Baje je bilo na 1. baznem taboru – 3200 m,
kjer je mošeja, tisto no; 3000 ljudi. Sva 3-krat vprašali, ;e res “tauzent”. Naju so sicer na tem taboru pono;i
motili psi ov;arji, ko so se tepli, lajali, ren;ali in tulili
v polno luno. A kaj je to proti tritiso; glavi množici!|
Naslednje jutro sva odšli na 2. tabor na 4200 m. Na
3900 m naju je ujela poštena snežna nevihta. Najbolj
me je motilo grmenje… V tabor sva prispeli, ko je bilo
cca 3 cm snega. Za prtljago iz 1. v 2. tabor sva najeli konje in njihov vodi; Mr Masaoud nama jih je 1. pošteno
zara;unal ter 2., hvala bogu, uspel dostaviti prtljago
skoraj isto;asno kot sva prispeli.
Naju je že ;akal Mr Hamid (Himalajec) in naju povabil, da se preoble;eva v nekem šotoru ter nama skuhal ;aj. Glede na to, da kar ni nehalo snežiti, sva po
po;itku in juhi, ki sva si jo skuhali, naredili naslednjo
pametno potezo. Najeli sva ta šotor. V najinem bi bili
kaj kmalu premo;eni kot miši in lahko bi le obrnili...
Tako pa sva imeli dovolj prostora (celo jaz sem stala
skoraj pokonci), da sva si skuhali še špagete.
In padla je še tretja odlo;ilna poteza. Sneg ni hotel
nehati padati in edino pametno se nama je zdelo, da

za pot od 2. tabora do vrha najameva vodi;a. To je bil
kar Mr Hamid. No, sva kaj kmalu podvomili v njegove himalajske izkušnje. Vsak “hribovc” v Sloveniji bi
znal povedati, kar sva vedeli in videli prejšnja dva dni,
ko se je na gori naredila kapa> v take hribe se hodi
zgodaj! :udno nama je bilo, kako Mr Hamid pravi, da
štartamo šele ob 6h|! :e ne bi zasnežilo in bi šli sami,
sva imeli namen štartati najkasneje ob štirih (kar sva
prebrali tudi iz informacij na internetu). No ja, on je
tu “doma” in bo že vedel… Samo to nama ni bilo jasno,
ker so se kaj kmalu pojavila vprašanja> “Why you two
no stop for another day|”, “Are you married|” ter ponudbe za masažo… Takrat sva uporabili svoje najgrše
poglede. Samo pogledali sva se in v en glas je bruhnilo
iz naju> “Tule je pa “suša”!” Sem se izgovorila na moža
v Sloveniji, ki me ;aka in bo very very angry…
No; je bila… Kratka ali dolga| Zame kratka, saj
sem spala z mojim Jožkotom (beri> spalna vre;a firme
Sir Joseph, za minus 50 stopinj Celzija, za katero sem
dala ob nakupu pla;o ter skoraj zastavila hipoteko na
stanovanje in psi;ko :rno, a se je investicija zdaj že
davno obrestovala!). Nekajkrat sem se zbudila le, ker
je Tina rogovilila. Najprej zaradi vetra, ki se je zaganjal v sunkih in nama skoraj podrl šotor, pri tem pa
“proizvajal” najrazli;nejse zvoke. Imela je ob;utek, da
se nekdo “šunja” okrog šotora. Potem je bila vprašanje
denarnica, že spokana v nahrbtnik... Ko sem se zbudila naslednji;, je noge tla;ila v nahrbtnik. No, verjetno je jasno, da je bila Tini no; neskon;na…

Bazni tabor na višini 3200 m z mošejo

Karavana se prebija proti vrhu
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Ob 4.45 je zvonila budilka. Mr Hamid je rekel ob
5h zajtrk in ob 6h odhod. Kaj dosti nama ni bilo za
jesti. Pogreli sva malce vode (nekaj sva si jo segreli za
v termoske že prejšnji ve;er) in si zmešali maratonik.
Napravili sva se in obuli. Želela sem, da spalki zvijeva in pospraviva v prasico (transportna vre;a), ;e bi
slu;ajno zalilo šotor ali naju, da imava vseeno nekaj
toplega. To je bilo koristno še zaradi ne;esa… Ob 5.40
sva že stali pred šotorom in zrli v jasno nebo. Hura!
Le ;udno se nama je zdelo, kako to, da Mr Hamid ne
pride buditi!| Sva ga slišali nekje od dale;, a sva se naredili, da ne slišiva in je moral iz tople spalke. Želel
je dopovedati, da je tudi ob 6h prezgodaj, ker je mraz
in piha. “Halo||| Si zmešan||” sta za naju govorila dva
para razjarjenih o;i. »:e se tebi ne ljubi iz tople spalke,
še ne pomeni, da bova midve ;akali, da se vreme poslabša!« No, je pogledal v šotor in ugotovil, da so spalke pospravljene. Takrat je verjetno kon;no dojel, da se
z nama resni;no ni za hecat! Popustili sva za 20 min in
rekli, da res štartamo ob 6h.
Usedli sva se vsaka na svoj armafleks in premlevali
kakšna je bila no;, kako se po;utiva in kaj naju ;aka.
Ob 6.05 Mr Hamida še vedno ni bilo in planili sva iz
šotora, trdno odlo;eni, da greva sami naprej. A kam|
Sneg je prekril pot. Kakih opisov poti ali zemljevidov
nisva našli niti na internetu niti v Iranu.

Prejšnji dan nama je sneg prepre;il krajši popoldanski aklimatizacijski vzpon. V taboru je bilo kakih
5 cm snega. Kaj bo še višje| No o;itno se je tudi najin
vodi; sprijaznil s trmastima Slovenkama in pricapljal
na pot.
Potem je šlo pa; navzgor… S Tino sva bili dogovorjeni, da hodim za vodi;em in si ne pustim diktirati
tempa. Spet pametna odlo;itev! Na momente je divjal
in se ustavljal. Na tak na;in, na teh višinah, se jaz ne
grem! Noga pred nogo, vdih, izdih… Na predelih, kjer
so bile serpentine in se je dalo lepo po;asi, je šlo brez
ve;jih težav. :e pa je bilo treba nogo bolj dvigniti, se
je tempo dihanja spremenil in srce se je odzvalo s hitrejšim tempom...
Vseskozi sva pred seboj na desni gledali prelep leden slap (na 5000 m), ki nikoli ne “odte;e”. Nekje na
4900 m smo naredili postanek za pitje in malico. Še
prej smo se slekli, saj je bilo naravnost “vro;e”! Nadaljevala sem celo brez rokavic! Na 5300 m sem tudi jaz
parkrat za;utila rahlo kljuvanje v glavi.
Tina je zmeraj bolj pogosto spraševala koliko je še
do vrha> “Še ena dobra Šmarna!” Kasneje mi je povedala, da ji moj odgovor ni bil vše;, takrat je rekla le>
“Naslednji; bom tekla na Šmarno!”
Alja Pregl
Se nadaljuje...

Demavend se vzpenja v prelestne višave.

Gospod Hamid in Tina pod vrhom
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fotografije Alja Pregl

Primerjava
slovenskih in iranskih solin
Soline so zame nekaj posebnega. So izredno
fotogeni;ne. So tako ;arobne, da v njih igra srce, poje
duša in se pletejo ;ustva...
Zmeraj znova se rada vra;am v Se;ovlje saj me
znova in znova navdušijo. Na popotovanju po Iranu,
na poti proti Alamutu, pa sem odkrila tudi iranske.
Odtenki so bili drugi, a zame ni; manj zanimivi.
Iranske soline so bile ena od to;k, kjer sem si polnila
baterije pred vzponom na Demavend, o katerem lahko
ve; preberete že v tej številki Trt še ve; pa v naslednji.
Alja Pregl

Se;o vlj e Slo ve nija

Ira n sk e solin e n a p oti v Ala mut , Foto Alja Pregl

7

Ustvarjalni koti;ek

Pika Nogavička – lutka
Bliža se poletje in ;as zanimivih dogodivš;in. Da
jih bomo lahko tudi odigrali v skoraj pravem lutkovnem gledališ;u, se bomo lotili vedno zanimive lutke
– Pike Nogavi;ke. Seveda lahko na podoben na;in
naredimo tudi druge lutke. Osnova je lesena kuhalnica. Volno razrežemo na 20 cm dolge koš;ke in jih
povežemo v snop na sredini. Snop volne z univerzalnim lepilom nalepimo na vrh kuhalnice in tako dobi
lutka lase. Da bo prava Pika Nogavi;ka, jih spletemo v
kitke. Na kuhalnico narišemo obraz. Ker ima kuhalnica dve strani, lahko na eno stran narišemo veselo,
na drugo pa žalostno Piko Nogavi;ko. Potrebujemo
še kos blaga za oblekico, ki jo prav tako pritrdimo z
lepilom, in predstava se lahko za;ne.

Otroški koti;ek

Vila 				

Lina Winkler, 6let
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Potrebujemo>
¦k
 uhalnico
¦ l epilo
¦ fl
 omaster
¦ volno za lase
¦ blago za obleko
Daša Kerin Cerkovnik

Med idejo in inovacijo
se skriva invencija
V sredo, 15. aprila, je na Gospodarskem razstaviš;u
v Ljubljani potekala 4. InCo konferenca, katere namen je vzpostaviti u;inkovit dialog med podjetji in
ostalimi deležniki inovacijskega prostora za inovativni preboj Slovenije in njen prehod iz »družbe znanja
v družbo modrosti«. Konferenca se je za;ela slovesno,
s pozdravnim govorom predsednika republike dr.
Danila Türka, ki je poudaril pomen inovativnosti na
vseh podro;jih življenja. Hkrati je ponudil podporo
vsem nagrajencem pri nadaljnjem ukvarjanju z inovativnim novinarstvom.
V okviru konference je potekala tudi slavnostna
podelitev nagrad InJo 2009 – nagrad in priznanj za
inovativno novinarstvo. Ob tem so podelili tudi priznanja u;encem in dijakom, ki so se na nacionalnem
nivoju uvrstili med dobitnike priznanj za najbolj ka-

kovostne prispevke o inovativnosti. Med nagrajenci
smo bili tudi štirje u;enci OŠ Podbo;je, in sicer vsi iz
9. razreda. Mateja Šutar, Ines Colari; in Martina Bani;
(jaz) pa smo v kategoriji osnovnih šol prejele posebno
priznanje na državni ravni za intervju in film z naslovom »Med idejo in inovacijo se skriva invencija«.
Opisale smo doma;ega inovatorja, no, zaenkrat je še
inventor, in z njim posnele film. Izdeluje stroj, ki ima
32 priklju;kov – za mini bager, gladkalno desko, mini
kopa;, mul;er, prašilnik, stroj za obrezovanje mladic,
trosilec umetnega gnoja, cepilec za drva, mešalec za
beton, frezo, plug za sneg … V sredo, 21. maja, pa smo v
Krškem imeli še zaklju;no prireditev, ki jo je priredilo podjetje Kostak iz Krškega in je bilo tudi sponzor
inovativnega novinarstva.
Martina Bani;

Republiško priznanje za inovativno novinarstvo Ljubljana, 15. 4. 2009

Regionalno priznanje na zaklju;ni prireditvi, Krško 21. maj 2009
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Recepti iz Mladike
Izbor treh receptov iz zapiskov Ide Didek, roj. Dobovi;nik, iz ;asa šolanja v gospodinjski šoli za dekleta –
Mladika, tik pred 2. svetovno vojno.

Žabja juha

Zeljnat puding

Jabol;na pena

Irena Didek Pregl
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Kri/anka
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Zadnje novice

Moj brat Bart
Komaj sem ;akala, da se je rodil. Ampak on je še
dojen;ek in ne zna govorit. Samo joka, spi pa je.
Sedaj komaj ;akam, da se bova lahko skupaj igrala
in jedla makaron;ke.
Rada ga imam.
Stela Sotler

pozicija spletnega naslova

37 mm
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Bart, roj. 24. maja 2009 		
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foto Jure Sotler

Naj živi brat Bart! Želimo mu veliko
sreče na življenjski poti, srečni
mamici in očku pa iskrene čestitke!
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