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MESEC MAJNIK
Mesec maj nekateri imenujejo kar najlepši 

v letu, kar je povezano s prebujanjem narave, 
z zmago življenja nad smrtjo zime. V mesecu 
maju posebej častimo nebeško mater Marijo, 
kraljico vseh Slovencev. Iz te pobožnosti je 
nastala šmarnična pobožnost, katere začetki 
segajo gotovo že pred leto 1815, ko je papež Pij 
VII. pobožnost meseca maja potrdil in obdaril 
z odpustki. S pobožnostjo, ki so jo poimenovali 
Marijin mesec, so začeli v Rimu, od koder se je 
hitro razširila po vsej Italiji, Nemčiji in Fran-
ciji. V Nemčiji je nadomestila praznovanje ob 
poganskem »majskem drevesu« (Maibaum). 
Tudi v Sloveniji so jo z veseljem sprejeli. Ime 
pobožnosti tako izvira iz imena cvetic, ki maja 
najlepše cvetijo in so jih prinašali k Mariji, po 
nekaterih virih pa bi lahko bilo povezano tudi 
z Marijinima praznikoma, ki so ju ponekod 
imenovali tudi veliki in mali šmaren. Marijo 
častimo, ker je kot najsvetejša Božja Mati, ki 
je bila udeležena pri Kristusovih skrivnostih, 
po milosti Božji takoj za Sinom povišana nad 
vse angele in ljudi. Zato ji Cerkev po pravici 
izkazuje posebno češčenje. Ob češčenju Marije 
ljudje prav spoznavamo Sina Jezusa, ga ljubi-
mo, poveličujemo in spolnjujemo njegove za-
povedi.

V mesecu 
maju posebej 

častimo 
nebeško 
mater 

Marijo, 
kraljico vseh 

Slovencev.
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BOŽJA BESEDA  3. VELIKONOČNE NEDELJE 
Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas se je Jezus spet prikazal učen-

cem pri Tiberijskem jezeru. Razodel pa 
se je takóle: Simon Peter, Tomaž, ki se 
imenuje Dvojček, Natánael iz galilejske 
Kane, Zebedęjeva sinova  in dva 
druga izmed njegovih učencev so bili sku-
paj. Simon Peter jim je rekel: »Ribe grem 
lovit.«  Dejali so mu: »Tudi mi gremo s 
teboj.«

Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč 
niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, je stal 
Jezus na bregu, vendar učenci niso vede-
li, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otroci, 
imate kaj prigrizniti?« Odgovorili so mu: 
»Nič.«

Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo na 
desno stran čolna in boste našli.« Vrgli 
so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli 
izvleči. Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, 
je rekel Petru:  »Gospod je.«  Ko je Simon 
Peter slišal, da je Gospod, si je opasal 
vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in se vrgel 
v jezero.  Drugi učenci so pripluli s čol-
nom  in privlekli mrežo z ribami; niso bili 
namreč daleč od brega, le kakih dvesto 
komolcev. Ko so stopili na kôpno, so na 
tleh zagledali žerjavico in na njej ribo ter 
kruh. Jezus jim je rekel: »Prinesite ribe, ki 
ste jih pravkar ujeli!« Simon Peter se je 
tedaj vkrcal in potegnil na kopno mrežo, 
polno velikih rib; bilo jih je sto triinpetde-
set. In čeprav jih je bilo toliko, se mreža 
ni raztrgala. Jezus jim je rekel: »Pridite 
jest!« Toda nobeden izmed učencev si ga 

ni drznil vprašati: »Kdo si ti?«; vedeli so 
namreč, da je Gospod. Jezus je prišel, vzel 
kruh in jim ga ponudil; in prav tako ribo. 
To je bilo že tretjič, da se je Jezus razodel 
učencem, odkar je vstal od mrtvih. Ko so 
pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: »Si-
mon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor 
tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da 
te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi moja 
jagnjeta!« Spet, drugič, mu je rekel: »Si-
mon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Rekel 
mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam 
rad.« Rekel mu je: »Pasi moje ovce!«  
Tretjič mu je rekel: »Simon, Janezov sin, 
ali me imaš rad?« Peter se je užalóstil, 
ker mu je tretjič rekel: ›Ali me imaš rad?‹, 
in mu je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti veš, 
da te imam rad.« Jezus mu je rekel: »Pasi 
moje ovce! Resnično, resnično, povem ti: 
Ko si bil mlad, si se opasoval sam in si 
hodil, kamor si hôtel;

ko pa se boš postaral, boš raztegnil 
roke in drug te bo opasal in odvedel, ka-
mor nočeš.«  To pa je rekel, da je na-
kazal, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga. 
In ko je to rekel, mu je dejal: »Hôdi za 
menoj!«

»Vrzite mrežo... in boste našli!« (Jn 
21,6)

Te Jezusove besede so iz evangeljske-
ga odlomka, ki pripoveduje o tretjem 
prikazovanju Vstalega svojim učencem 
na obali Tiberijskega morja in o čudež-
nem ulovu. Po ‚pohujšanju‘ križa so se 
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učenci vrnili domov ter k svojemu delu 
kot ribiči, torej k tistim dejavnostim, ki 
so jih opravljali preden so srečali Jezusa. 
To, da so se vrnili k prejšnjemu življe-
nju, nam daje razumeti ozračje razkrop-
ljenosti in zgubljenosti po njihovih 
skupnostih (prim. Mr 14,27; Mt 26,31). 
Učenci so težko razumeli to, kar se je 
zgodilo. Toda, medtem ko se zdi, da je 
vsega konec, ponovno, kakor na poti v 
Emavs, pride Jezus naproti svojim prija-
teljem. Tokrat jih sreča na morju, torej 
na kraju, ob katerem pomislimo na teža-
ve in stiske življenja. Sreča jih, ko se dela 
dan, potem ko so se zaman trudili celo 
noč. Njihova mreža je prazna. V nekem 
smislu je to kot obračun njihove izku-
šnje z Jezusom; poznali so ga, bili z njim 
in On jim je marsikaj obljubil in vendar 
so se sedaj znašli brez rib v mreži.

Toda sedaj ob jutranji zarji jim pri-
haja Jezus naproti, toda oni ga niso ta-
koj prepoznali (prim. Jn 21,4). ‚Jutranja 
zarja‘ v Svetem pismu pogosto naznanja 
nenavadne Božje posege. V drugi Moj-
zesovi knjigi na primer je Gospod ob 
jutranji straži  posredoval v ognjenem 
in oblačnem stebru, da bi rešil svoje 
ljudstvo, ki je bežalo iz Egipta (prim. 
2Mz 14,24). In tudi, ko se je delal dan, 
so Marija Magdalena in druge žene, ki 
so prišle k grobu, srečale vstalega Gos-
poda. Tudi v evangeljskem odlomku o 
katerem razmišljamo, je minila noč in 
učencem, ki so se zaman trudili in so 
bili razočarani, ker niso nič ujeli, Gos-
pod pravi: »Vrzite mreže na desno stran 

čolna in boste našli!« (v. 6). Običajno se 
ribe ujamejo v mreže ponoči, ko je tema 
in ne zjutraj, ko je voda prozorna. Toda 
učenci so zaupali Jezusu in sad tega je 
čudežno velik ulov, tako velik, da niso 
več mogli izvleči mreže zaradi obili-
ce rib (prim. v. 6).  V tem trenutku se 
Janez, razsvetljen z ljubeznijo, obrne k 
Petru in mu reče: »Gospod je!« (v. 7). 
Bistroumen pogled učenca, ki ga je Je-
zus ljubil, lahko bi rekli podoba vernika, 
prepozna Učitelja navzočega na obali je-
zera. »Gospod je!« Ta spontana izpoved 
vere je tudi za nas povabilo k izpovedi, 
da je Kristus vstal in je Gospod našega 
življenja. Tudi Peter se mora naučiti, da 
je slaboten in da potrebuje odpuščanja. 
Ko mu je končno odpadla maska in je 
dojel resničnost svojega šibkega srca, ki 
je srce verujočega grešnika, je bruhnil v 
osvobajajoči jok kesanja. Po teh solzah 
je pripravljen za svoje poslanstvo. In to 
poslanstvo mu je vstali Jezus zaupal to 
pomladno jutro. Evangelist Janez nam 
ohranja pogovor, ki je ob tej priložnosti 
potekal med Jezusom in Petrom. Tu od-
krijemo v glagolih zelo pomenljivo bese-
dno igro. V grščini izraža glagol ‚philéo‘ 
prijateljsko ljubezen, ki je sicer nežna, 
a ne vseobsegajoča, medtem ko glagol 
‚agapáo‘ pomeni brez pridržkov vseob-
segajočo in brezpogojno ljubezen. Jezus 
vpraša prvikrat Petra: „Simon... ali me 
ljubiš (agapâs me)“ s to vseobsegajočo in 
brezpogojno ljubeznijo (prim. Jn 21,15)? 
Pred zatajitvijo bi apostol gotovo odgo-
voril: „Ljubim te brezpogojno (agapô 
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se)“. Sedaj, ko je spoznal grenko žalost 
nezvestobe, dramo krhkosti, reče poln 
ponižnosti: „Gospod rad te imam (philô 
se)“, to pomeni: „Ljubim te s svojo bor-
no človeško ljubeznijo“. Kristus vpraša še 
enkrat: „Simon, ali me ljubiš z vseobse-
gajočo ljubeznijo, ki jo hočem?“ In Peter 
ponovi odgovor svoje ponižne človeške 
ljubezni: „Kyrie, philô se“ - „Gospod, 
rad te imam, kakor pač zmorem ljubiti“. 
Tretjič reče Jezus Simonu samo: „Phileîs 
me? Ali me imaš rad?“ Simon razume, 
da Jezusu zadostuje njegova borna lju-
bezen, edina, katere je zmožen, in kljub 

temu je žalosten, da mu je moral Gos-
pod tako govoriti. Zato mu odgovori: 
„Gospod, ti vse veš; ti veš da te imam rad 
(philô se)“. Človek bi skoraj rad rekel, da 
se je prej Jezus prilagodil Petru, kakor 
Peter Jezusu! Prav ta Božja prilagoditev 
podarja upanje učencu, ki je spoznal bo-
lečino nezvestobe. Iz tega vzklije zaupa-
nje, ki ga usposablja za hojo za Jezusom 
vse do konca: „To je Jezus povedal, da bi 
naznanil, s kakšno smrtjo bo Peter po-
veličal Boga. Po teh besedah mu je rekel: 
„Hodi za menoj!“ (Jn 21,19).

Vir: hozana.si

Udejanjanje vdanosti v Božjo voljo v  revščini
Božji volji se moramo vdajati v revšči-

ni kakor tudi v njenih neprijetnih posle-
dicah, vendar moramo pri tem vedeti, da 
Bog bedi nad nami kot Oče nad svojimi 
otroki. Revščina bo tedaj v naših očeh 
drugačna, ali bolje, ker bomo na prikraj-
šanja, ki nam jih povzroča, gledali kot 
na dobrodejno zdravilo, se niti ne bomo 
imeli več za revne. Kdor bo hotel sprejeti 
to Božjo posvojitev s čustvom ljubezni in 
zaupanja, ima že ta trenutek pravico do 
vsega, kar ima v posesti Bog. Vse je torej 
naše. Vendar ni pametno, da uživamo od 
vsega, pogosto je celo primerno, da nam 
je marsikaj odvzeto. A nikar ne sklepaj-
mo, da nam bo kdaj manjkalo česa, kar 
bi nam koristilo imeti. Z vso gotovostjo 
verjemimo, da nam bo naš vsemogočni 
Oče vsekakor dal, če bo kaj postalo za 
nas potrebno ali celo zares koristno. Naš 
nebeški Odrešenik je rekel množici, ki ga 

je poslušala: »Če vi, ki ste hudobni, znate 
dajati svojim otrokom dobre darove, ko-
liko bolj bo nebeški Oče.« to je nesporna 
resnica naše vere in če bi zaradi pomanj-
kanja zaupanja o njej dvomili, bi bilo to 
za Jezusa toliko bolj krivično in žaljivo, 
ker nam je dal glede tega najtrdnejše ob-
ljube v svetem evangeliju. »Ne skrbite za 
svoje življenje«, nam pravi, »kaj boste  
jedli in kaj boste pili, ne za svoje telo, kaj 
boste oblekli. Poglejte ptice neba, ne se-
jejo in ne žanjejo, ne spravljajo v žitnice, 
in vendar jih vaš Oče nebeški hrani. Ali 
niste več vredni kot one? In za obleko, kaj 
skrbite? Poučite se od lilij na polju, kako 
rastejo. Ne trudijo se in ne predejo, toda 
povem vam: Še Salomon v vsem svojem 
veličastvu ni bil oblečen kakor ena izmed 
njih. Če pa Bog tako oblači travo na po-
lju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v 
peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas, 
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maloverni? Ne skrbite torej in ne govo-
rite: ›Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali 
kaj bomo oblekli?‹  Po vsem tem sprašu-
jejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da 
vse to potrebujete. Iščite najprej Božje 
kraljestvo in njegovo pravičnost in vse 
to vam bo navrženo. (Mt 6, 25-33) Jezu-
sova beseda je zavezujoča in edini pogoj 
je, da iščemo najprej Božje kraljestvo in 
njegovo pravičnost in temu podredimo 
vse drugo. Za to ceno nas Oče razbre-
meni sleherne skrbi, prevzame vse naše 
potrebe, vse potrebe tistih, ki nam pripa-
dajo ali jih moramo preskrbeti, in bo to 
opravil s toliko večjo skrbnostjo, kolikor 
bolj se mu bomo trudili pokazati svoje 
zaupanje in vdanost, kolikor popolneje 

se bomo prepuščali njegovi volji. Sicer 
pa, ali se zaradi njegove ljubezni odpove-
dujemo želji imeti minljive dobrine tega 
sveta? Saj nam je po drugi obljubi Jezus 
poleg večnega življenja že na tem svetu 
zagotovljeno postoterjenje teh dobrin in 
se bo z neizrekljivo skrivnostjo zgodi-
lo, da bomo obogateli, med tem ko nas 
bodo imeli za revne. Rešeni pohlepa po 
bogastvu, rešeni posedovanja bogastva 
in bremena, ki ga spremlja, bomo uživa-
li mir in čudovito zadovoljstvo, neznana 
tistim, za katere se zdi, da posedujejo 
bogastvo, a so kvečjemu obsedeni z njim 
in imajo v resnici zaradi tega le skrbi in 
obveznosti. 
Vir: knjižica Božja previdnost, Družina 2018

ZGODILO SE JE:
ORATORIJSKI DAN NA CVETNO 

SOBOTO 20. aprila:
In tako je za nami tudi letošnji postni 

oratorijski dan … 

Animatorji smo želeli 
otrokom skozi risanko in 
pogovor pokazati, kako je 
Jezus trpel in umrl za nas. 
Vsi skupaj pa smo ugoto-
vili, kako je Božja ljube-
zen čudovita! Za kosilo 
smo animatorji naše otro-
ke presenetili z jedjo, ki jo 
imajo zelo radi – hotdog. 

Ker se na dan, ko je 

potekalo naše druženje, običajno izde-
lujejo »beganice«, smo animatorji izko-
ristili priložnost in za delavnice izbrali 
izdelavo tega tradicionalnega okrasja. 
Za pomoč smo prosili Matejo in Nives, 
in obema se iskreno zahvaljujemo za po-
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moč in vodenje! Bili smo zelo ustvarjalni 
in si zaslužili sladko malico. 

Ko smo napolnili želodčke, nas je ča-
kala posebna velika igra – lov na skriti 
zaklad. Najprej so otroci po skupinah sko-
zi igre pokazali, kako znajo skupaj sodelo-
vati in kako spretni so. Ko so opravili izpit, 
so se lahko skupaj z animatorji odpravili 
na iskanje skritega zaklada v naravo.

Animatorji smo uživali v vaši družbi. 
Najbolj pomembna stvar, ki si jo anima-
torji želimo, je otroški nasmeh ob koncu 
dneva! Čeprav je bil to zadnji oratorijski 
dan v tem šolskem letu, se seveda vidimo 
pri svetih mašah, ob tem pa seveda že 
nestrpno pričakujemo tudi naš letošnji 
ORATORIJ! 

Vaši animatorji 

PRED NAMI:
ŠMARNICE

Šmarnična pobožnost bo na Jesenicah 
vsak dan razen nedelje ob 19. uri. Ob tor-
kih in četrtkih bo samo šmarnično branje 
z litanijami Matere Božje, brez svete maše.

Pri Svetem Križu bo šmarnična po-
božnost vsak dan ob 18. uri, razen nede-
lje.

PRVO SVETO OBHAJILO
Letos bo v župniji Jesenice prvo sveto 

obhajilo v nedeljo 12. maja ob 10. uri. 

SVETI KRIŽ - 13. maj »fatimski dan«
Ob 17:30 uri vabljeni k češčenju 

Najsvetejšega, ob 19:00 uri bodo šmarni-
ce in ob 19.30 uri bo sveta maša, po sveti 
maši pa procesija z lučkami.  

PROŠNJI DNEVI PRED 
VNEBOHODOM

Dnevi pred praznikom Gospodovega 
vnebohoda ( ponedeljek, torek, sreda) so 

prošnji dnevi, ko prosimo za lepo vreme, 
dobro letino, blagoslov pri delu in za Bož-
je varstvo. 

Na Jesenicah se bomo v ponedeljek 
27. maja ob 19. uri zbrali pri kapelici na 
Zgornjih Pejcah, v torek ob 7. uri v ka-
pelici na Plavžu in v sredo ob 19. uri v 
kapeli v spominskem parku.

Pri Svetem Križu se bomo v ponede-
ljek ob 19. uri zbrali v kapelici na Zgor-
njih Pejcah, v torek ob 18. uri v kapeli na 
Plavškem Rovtu in v sredo ob 18. uri v 
župnijski cerkvi pri Svetem Križu.

Naj bodo prošnji dnevi naš odgovor na 
Jezusovo zagotovilo: »Prosite in se vam 
bo dalo!«

PIKNIK ŽUPNIJSKIH 
SODELAVCEV – 2. junij

2. junija bo piknik vseh župnijskih 
sodelavcev. Osebno vabilo bomo poslali 
pravočasno. Rezervirajte si čas, za skupno 
druženje in zahvalo Bogu, da lahko sode-
lujemo v naši župniji.
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DIAKONSKO POSVEČENJE NAŠEGA 
BOGOSLOVCA MARTINA LEBANA

Dne 25. junija bo ob 10. uri v župniji 
Šentvid pri Stični naš bogoslovec Martin 
Leban prejel diakonsko posvečenje, prvo 
stopnjo svetega reda. Z Jesenic bo organi-
ziran avtobusni prevoz. Lepo povabljeni, 
da z molitvijo in udeležbo na posvečenju 
podpremo našega Martina! 

POLETNI ORATORIJ s temo: 
»Peter Klepec« 

Letošnji poletni oratorij bo od torka 
25. junija do sobote 29. junija.

KARITAS - ZAHVALA
Dragi farani, najlepše se vam zahva-

ljujemo za pomaranče, ki ste jih ob bla-
goslovu jedil, darovali za varovance doma 
upokojencev na Jesenicah. Sodelavci Ka-
ritas smo jih na veliko noč razdelili in va-
rovancem doma s tem polepšali praznike.

Hvala tudi vsem, ki ste darovali svinč-
nike za otroke v Afriki. Zbrali smo 655 
svinčnikov ter nekaj radirk, svinčnikov, 
barvic in flomastrov.

NOVA KAPELA V DOMU 
FRANCETA BERGLJA

Hvala vsem dobrotnikom, ki ste že 
darovali svoja sredstva za ureditev nove 
kapele v Domu Franceta Berglja. Kdor 
se še čuti nagovorjenega, lahko svoj dar 
nakažete na bančni računa Doma: SI56 

01100-6030265672, sklic 922 21 ter na-
men »kapelica doma«  Lahko ga oddate 
tudi osebno pri gospodu župniku ali na 
blagajni oziroma tajništvu Doma. Z zbra-
nimi darovi smo že kupili kip svetega Jo-
žefa, potrebno je še kupiti  tabernakelj, 
oltar, vhodna vrata, sveče in druge litur-
gične predmete.

MOLITVENI NAMEN SVETEGA 
OČETA ZA MESEC MAJ:

Za evangelizacijo: Cerkev v Afriki, 
seme edinosti

Da bi Cerkev v Afriki po gorečnosti 
svojih članov postala seme edinosti med 
narodi in znamenje upanja za to celino.

V OČETOV HIŠO SO ODŠLI:
Anica Pukšič (Tomšičeva), Jožko Šli-

bar (C. 1. maja)



ŽUPNIJSKA PISARNAŽupnijski urad Jesenice, Sveti Lenart, opat
Ulica Mirkota Roglja 5
4270 Jesenice
T: 064 223 978
E: info@zupnija-jesenice.si
W: zupnija-jesenice.si
TRR: SI56 6100 0002 0488 881

SOUPRAVA SVETI KRIŽ
Planina pod Golico 55 
T: 031 598 098
France Urbanija, duhovni pomočnik

SVETE MAŠE KRŠČEVANJE

CERKVENA POROKA

Izdaja: župnijski urad Jesenice 
Odgovarja: Boris Rozman, župnijski upravitelj
Tisk: Salve d.o.o. 

• pon: po večerni sv. maši ob 19.30

• tor: 8.00 - 9.00

• pet: po večerni sv. maši ob 19.30

• ob nedeljah in praznikih 

ni uradnih ur

nedelja
Jesenice: 7.30, 10.00
Sv. Križ:   9.00

delavnik
Jesenice: pon, sre, pet, sob: 19.00
                tor, čet: 7.00
Sv. Križ:  17.00

bolnišnica Jesenice
sveta maša - vsako prvo sredo: 19.30 
obisk bolnikov - čet: 19.00 

Krščevanje bo na 3. nedeljo v mesecu. 
Prijava za krst vsaj mesec dni pred 
krstom. Priprava za starše in botre 
na domu po dogovoru. 
Na pripravi imejte družinsko knjižico 
in potrdilo za botre.

ŽUPNIJA SVETEGA LENARTA - JESENICE in ŽUPNIJA SVETEGA KRIŽA - PLANINA POD GOLICO

Prijava v župnišču vsaj mesec dni 
pred poroko. Potrebni dokumenti: 
krstni in samski list, potrdilo o 
opravljenem tečaju za zaročence.

ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESEC MAJ 2019
• Binkoštna dvorana se bo molila 

v cerkvi v ponedeljek 6. maja po 
večerni sveti maši.

• Prvo sveto obhajilo na Jesenicah 
bo v nedeljo 12. maja ob 10. uri

• Pri Sv. Križu bo 13. maja na fa-
timski dan, ob 18h češčenje, ob 
19h sv. maša s procesijo.

• darovanje »ofer« za nova okna v 
župnijskem domu bo v nedeljo 
19. maja.

• Krstna nedelja bo 19. maja. 
• V ponedeljek 20. maj bo v župnij-

skem domu srečanje sodelavcev 
župnijskega Karitasa.

• 25. maja bo skupni izlet mini strant-
ov in otroškega pevskega zbora.

• Prošnji dnevi od 27. do 29. maja
• 31. maja ob 20. uri bo v cerkvi 

Svetega Lenarta  koncert cerkve-
nega pevskega zbora iz Nagolda 
(Nemčija).

BRALCI BOŽJE BESEDE:
MAJ 7.30 10.00
5.5. MARJETA ŽOHAR

ALENKA RAVNIK
GASILCI
GASILCI

12.5. MARTINA NEMEC
POLONCA ŠIMNIC

JANEZ NOVAK
ANKA LIČOF

19.5. MARIJA STARE
MARJETA ŽOHAR

STARŠI PRVOOBHAJANCEV
STARŠI PRVOOBHAJANCEV

26.5. TADEJA GLUHAR
BOŠTJAN GLUHAR

VERONIKA TARMAN
HELENA BRICELJ

30.5. ANAMARIJA DIJAK
POLONCA ŠIMNIC

MOJCA LUZNAR
MATEJA KEŠINA


