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SPOŠTOVANE UČENKE IN UČENCI!
Kar ne morem verjeti, kako vztrajno in z veliko naglico hiti čas mimo nas, pa saj
smo na pragu novega leta! Prihaja torej čarobni prednovoletni čas in z njim nove
»Naše štorije«, polne lepih risb, ličnih fotografij in opisov dogodkov, ki so vam
bogatili življenje v iztekajočem se letu. Tisto, kar nas posebej navdušuje pa je to,
da šolsko glasilo iz leta v leto napreduje in da je vse več tistih, ki v njem
objavljate svoje prispevke. Kar tako naprej!
Veselim se tega napredka in verjamem, da ste s svojimi mentoricami pri izdelavi
šolskega glasila uživali, mi pa ga bomo z veseljem prebirali.
V novem letu 2014 želim vsem, da bi bili uspešni, srečni in zdravi!
Vaš ravnatelj
Korado Lešnik

AMEL

BLAŽ P.

NERMINE
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ŽIVAHNO DOGAJANJE V PROJEKTU MI IN VI SKUPAJ
Že veliko let se skupaj družimo na različnih dejavnostih učenci, starši in
strokovni delavci.
V preteklem šolskem letu smo bili skupaj kar desetkrat. Takoj po začetku novega
šolskega leta smo se udeležili že tradicionalnega jesenskega pohoda z baklami,
odpeljali smo se v bolnico Franjo in si ogledali staro mesto Idrijo, rudnik živega
srebra in čipkarsko šolo. Naše skupno sodelovanje smo nadaljevali z izletom v
Devin, se udeležili Martinovega teka in pohoda v Izoli, se odpeljali v praznično
Staro Gorico, se naužili zimskih radosti v Kranjski gori in Planici, izdelovali
čudovite pirhe in velikonočne aranžmaje na velikonočnih delavnicah, se odpravili
na pohod po naravoslovno – zgodovinski učni poti Hrpelje in po okolici Škocjanskih
jam in naše druženje zaključili z izletom na Plitvička jezera.
Tudi v tem šolskem letu smo si zadali nove cilje. Do sedaj smo za starše in
strokovne delavce pripravili predavanje z naslovom »Da bo moj otrok
samostojen«, ki ga je izvedla ga. Damjana Šmid, specialna pedagoginja in
realitetna terapevtka, skupaj s številnimi tekači in pohodniki smo tudi mi tekli in
hodili na Martinovem teku in pohodu. V mesecu decembru pa bomo obiskali
praznično Ljubljano. V novem letu 2014 imamo načrtovanih veliko aktivnosti na
katere vas učence, starše in strokovne delavce prisrčno vabimo.
Olga Stele, pomočnica ravnatelja

SLAVKO, 6.r.
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TRADICIONALNI SLOVENSKI
ZAJTRK
Zajtrk je potekal v petek, 15. 11. v jedilnici
ob 8:00 uri. Jedli smo: kruh, maslo, med,
čaj in mleko. Tretji petek v novembru imajo
po vseh šolah tradicionalni zajtrk. Jedli smo
ga učitelji in otroci. Namazali smo si sami
med in maslo na kruh. Zdelo se mi je lepo,
ker ga zajtrkujemo enkrat na leto.
Žan, 8.r.

NOGOMETNI KROŽEK
Vsako sredo imam nogometni krožek.
Pri nogometu mi je lepo: ker se družim s prijatelji, ker igramo z ekipo, ker se
spoznavamo med sabo, ker se učimo in ker je učitelj dober trener.
Če se bo trener zmenil, bomo prvo tekmo igrali v Piranu. Upam, da bomo zmagali
in dali veliko golov. Potrudili se bomo, da ne dobimo veliko golov, da bomo ubogali
učitelja.
Igrali bomo, kot nam bo rekel učitelj.
Kemal, 8. r.

AZRA, PPVI4
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OBISK POLICIJSKIH IN REŠEVALNIH PSOV 8.10.2013
Kemal: najbolj mi je bilo všeč, ker so nam pokazali, kako učijo pse pomagati.
Policijski pes Shkelqim: pokazali so nam, kako iščejo ljudi, če se izgubimo. Policaji

so nam povedali, da moramo biti pred psi mirni in ne smemo mahati z rokami.
Lahko smo pobožali samo enega policijskega psa, ki je črn, majhen in prijazen. Pes
Rambo pa je pokazal, kako brani policista, če ga kdo napade.
Žan: prišli so nas obiskat policijski in reševalni psi. Policaj nam je povedal, da nas
njihov pes najde, če se izgubimo. Njihov pes išče tudi drogo, mamila. Psi so bili
trije. Policaj je skril žogico in pes jo je najdel. En pes je imel tudi nagobčnik. En
človek je hotel udariti policaja v igri in pes ga je rešil. Na koncu smo lahko
pogledali, kako izgleda pendrek.
Gospa nam je pokazala reševalne pse. Psi so bili trije. Gospa je delala različne
trike s psom. Na koncu nam je dovolila dati hrano psom in jih pobožati.
Predstavitev policijskih in reševalnih psov se je končala ob 10:45 uri. Najbolj so
mi bili všeč reševalni psi.

Adisa: komaj sem čakala, da pridejo. Policisti so se nam predstavili in pokazali
pse. Najboljše je bilo, ko so pripeljali nemškega psa.
Matej: všeč mi je bilo, kako psi poslušajo policaja. Policaji imajo vsakega psa za
eno stvar. Reševalne pse uporabljajo za iskanje ljudi.

Denis K. in Qlirim: Ob 9:00 smo začeli s policijo. Policija nam je predstavila svoje
pse. Ti psi so bili pametni in močni. Policaji so nam pokazali, kaj delajo v svoji
službi. So nam tudi pokazali, kaj se zgodi, če nekdo napade lastnika psa. Pripeljali
so tudi psa za iskanje mamil in nam pokazali, kako išče skrito žogico. Bilo nama
všeč.
Erik: od policijskih psov mi je bil všeč majhen črn pes, ker je bil prijazen. Pes
Rambo je napadel roparja, da bi branil policista. Všeč so mi bili policisti, ker so
imeli uniforme. Med reševalnimi psi mi je bil všeč labradorec. Bil je lepe barve,
pameten in prijazen.

Klemen: lepo mi je bilo z reševalnimi psi, ko so se vrteli in ko so lajali.
Tijana: meni je bilo všeč, ko sem peljala Brina in Rozo, jim dala jesti in
Sem jih božala. Rambo se je potrudil. Lepo mi je bilo.
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Aleks Z.: všeč so mi bili policijski psi, ker lahko rešijo človeku življenje.
Denis B.: všeč mi je bil pes, ki išče drogo. Zanimiv mi je bil prizor, ko so pokazali
napad na policaja.
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ČOKOLADNA DELAVNICA 3.10.2013
DANIJEL P.: izvedel sem, da kakav raste na drevesu.
Čokoladnico je imel gospod Danijel. Ko sem videl čokolado,
so se mi cedile sline. Najboljša mi je bila lizika, ko sem
naredil smeškota. Izvedel sem tudi, da črna čokolada
pomaga za zdravje.

SLAVKO: gospod nam je povedal, kako se naredi čokolada.
Vsi smo si naredili čokoladno liziko in komaj čakali, da se
posuši in jo pojedli. Potem smo pomagali pospraviti.
ALEX D.: najlepše mi je bilo, ko sem naredil čokoladno liziko. Spoznal sem, kje
raste kakav in kako se dela čokolada.

ERIK: pomagal sem nositi mize za čokoladno delavnico v telovadnico. Čokolada mi
je všeč. Zelo dobra mi je bila lizika.
EURONA: lepo mi je bilo. Gospod Danijel nam je povedal, kako se dela čokolada.
Delali smo lizike in jih pojedli.
DENIS K.: gospod Danijel, ki je imel čokoladnico, nam je pomagal delati lizike.
Všeč mi je bilo. Tudi, ko smo dajali bonbone na liziko. Pokazal nam je, od kod
prihaja kakav. Rekel je, da prihaja iz Afrike.

QLIRIM: najprej se nam je predstavil gospod, ki dela v čokoladnici. Povedal nam
je, kje dobijo kakav in kako naredijo čokolado. Kakav dobijo iz Amerike, Afrike.
Tam raste rastlina, ki se imenuje kakavovec. Ta rastlina potrebuje veliko sonca.
Potem smo delali čokoladne lizike in so nam bile všeč. Gospod nam je dal še
čokolado za probati. Najbolj mi je bila všeč čokolada, ki se je delala v stroju.
KEMAL: v šoli smo delali čokoladne lizike, ki so bile zelo dobre. Bela čokolada ni
zdrava. Gospod, ki je imel delavnico o čokoladi, ima trgovino v Kopru.

ADISA: najprej smo pripravili stole in mize v telovadnici. Gospod Danijel nam je
povedal, da si bomo naredili čokoladno liziko in, da kakav raste na drevesu.
TAJA P.: v četrtek sem se dosti naučila o čokoladi. Naredila sem si svojo liziko.
Zelo je bila dobra. Mmmmm!
DANIJEL L.: super je bilo in dobra čokolada.
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ŽAN: čokoladnica se je začela ob 10:00 uri v telovadnici. Pripravili smo stole in
mize. Potem je sta prišla gospod in gospa. Pripravila sta stroj za mešanje
čokolade. Gospod Danijel nam je povedal veliko stvari. Povedal je, da čokolado
naredimo iz kakavovca, ki raste na drevesu. Delali smo lizike. Vsak je naredil
svojo. Najboljše mi je bilo, ko sem naredil svojo liziko. Čokoladnica mi je bila všeč.

SHKELQIM: pogovarjali smo se o čokoladi, delali liziko. Čakali smo, da se posuši
čokolada in potem pojedli liziko, ki je bila dobra. Poznamo več vrst čokolade.
MATEJ: komaj sem čakal, da vidim, kako delajo čokolado. Na koncu smo pojedli
našo liziko iz čokolade. Zelo mi je bilo všeč.

ESMERALDA: v četrtek smo imeli čokoladno delavnico. Stroj je naredil maso za
čokolado. Vsak je dobil papir. Gospod je stisnil na papir čokolado. Gor smo dali
palčko in počakali, da se lizika strdi. Na liziko smo stresli bonbončke, riževe
kroglice… Želim si, da bi gospod prišel še enkrat, ker je bila lizika zelo dobra.
FRANKO: gospod nam je povedal, od kod dobimo čokolado, kje raste kakavovec.
Na papir nam je nalil čokolado. Najlepše mi je bilo, ko smo se sladkali z liziko.

MOJCA: na čokoladnem krožku smo si izdelali čokoladno liziko z bonboni,
mrvicami, rižem.
LARA J.: gospod, ki je delal čokolado, je zelo prijazen in vsem je pomagal.
Izvedeli smo, kako se pridela čokolada. Čokolada je resnično dobra in nekaj
posebnega. Okusila sem tudi drugo čokolado in ne samo čokolado Milka. Prvič sem
videla, kako nastane čokolada. Bilo je prečudovito.

LUKA H.: bilo je zanimivo. Čokolada je bila zelo dobra. Iz čokolade sem si naredil
liziko. Okrasil sem jo z drobnimi bonbončki. Potem smo čakali, da se lizika ohladi
in postane trda.
Ko je postala trda, smo jo pojedli. Pospravili smo in odšli v razred.
JOŽE: v četrtek smo imeli čokoladno delavnico. Sam sem naredil liziko. Naučil
sem se nekaj o čokoladi. Gospod je dal na list čokolado vsakemu učencu.

GAŠPER: naredil sem čokoladno liziko. Gor sem dal bonbončke smartis in počakal,
da se posuši. Želim si še take delavnice.
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EKOKROŽEK
Ekokrožek imamo vsak četrtek med 14 in 15 uro. Krožka se udeležuje okoli 20
učencev PPVI in OŠPP.

Kaj počnemo?
IRMA: Delamo z listi.
TILEN: Pobiramo smeti in jih vržemo v kanto za plastiko, papir in mešano.
DOMINIK: Trgamo liste, da bomo naredili darilca za krajane.
LUKA M.: Izdelujemo voščilnice.
VALENTINA: Hodimo na sprehod in gledamo, če so kakšne smeti.
AZRA: Pobiramo smeti in ustvarjamo.
ALEKS: Režemo, delamo in se učimo.

Zakaj pa ločujemo odpadke?
JAN: Za lepo okolje.
IRIS: Da je lepo in čisto.

Pripravili učenci PPVI in 1-4.r OŠPP
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JAN, 4. r.
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ANDREJ, PPVI 5
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EX – TEMPORE OB OBČINSKEM PRAZNIKU
EX- TEMPORE
V PETEK (11.10.) JE DEŽEVALO ZATO SMO ŠLI S KOMBIJEM V O.Š.
STRUNJAN, KJER SMO Z NJIHOVIMI UČENCI RISALI IN SLIKALI S
ČOPIČI. NASTALE SO LEPE SLIKE, KI SMO JIH RAZSTAVILI V ŠOLI IN
AVDITORIJU.
SODELOVAL BOM ŠE, KER RAD RIŠEM.

DOMINIK P.
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… V LJUBLJANI
Iz Strunjana smo štartali ob 8:15 uri. V Ljubljano smo prišli okoli 10:30.
Ko smo prišli v Ljubljano, smo najprej šli v Šolski muzej Slovenije. Tam smo videli,
kako so bili pred leti nazaj strogi učitelji in kako so bili učenci pridni. Ko smo
končali s poukom, smo imeli kosilo v Ljubljani. Dobili smo pico in coca colo.
Z avtobusom smo se odpravili še do živalskega vrta. Videli smo razne živali.
Iz Ljubljane smo se vrnili ob 18:30. Imeli smo določeno uro, do kdaj se vrnemo.
Nekateri otroci so se ustavili v Kopru, nekateri v Izoli in Strunjanu.
Adisa, 8. r.
V sredo smo šli v Ljubljano z avtobusom. Ko smo prišli v Ljubljano, smo hodili po
mestu peš. Videl sem hiše. Šli smo v Šolski muzej in se igrali šolo. Mi smo bili
učenci in smo imeli našega učitelja.. Iz muzeja smo šli na sprehod. V trgovini sem
kupil kislice. Potem smo šli na pico v picerijo in še v živalski vrt. V živalskem vrtu
smo videli: tigra, medveda, volka, divjega pujska, kamelo, kače, krave, konje,
sove…
Ob 16:30 smo šli z avtobusom proti domu. Lepo mi je bilo, ker sem videl živali.
Domov sem prišel ob 19:00.
Shkelqim, 8. r.
V sredo, 13. 11. 2013 smo šli v Ljubljano. Zjutraj smo šli ob 8:00 uri z avtobusom.
Avtobus nas je pustil na parkirišču. Potem smo šli peš do muzeja. Videli smo
parlament, Opero, Cankarjev dom. V Šolskem muzeju smo videli, kako je bilo v
starih časih v šoli. Učenci so imeli obleke, morali so vstati, ko je prišel učitelj,
pisali so na tablice.
Iz muzeja smo šli po mestu, na pico in coca colo. Šli smo tudi v živalski vrt. Meni
je bil všeč bik. Zvečer smo šli domov. Imel sem se lepo.
Erik, 6. r.
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Komaj sem čakal šolski izlet. Je prišel tisti dan, sem bil vesel. V šolo smo prišli ob
8:00 uri . In smo šli v Šolski muzej. Tam so nam pokazali, kako je bila nekoč šola v
nedeljo. Potem smo šli jest pico. Ker nam je ostalo še časa, smo šli v živalski vrt.
Videli smo skoraj vse živali. Po živalskem vrtu smo šli domov. Bilo mi je zelo všeč
in hitro mi je minilo. Domov smo prišli ob šestih in pol.
Matej, 8.r.
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SODELOVALI SMO NA PRAZNIKU KAKIJEV…

AMEL

PPVI 3b

BLAŽ P.

BLAŽ P.

MARK
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SLAVKO
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HOKEJ
Hokej je nevarna igra. Če hokejisti naredijo prekršek, so izključeni. Hokej se
igra na ledu. Poznam te ekipe: Jesenice, Olimpija, Medveščak, Salzburg, Graz,
Kac, Beljak.
Hokej gledam na televiziji, na Sport tv. Navijam za Anžeta Kopitarja in njegovo
ekipo. Anže Kopitar zdaj igra na Švedskem.
Igralci se drsajo na ledu, se zamenjujejo, v roki imajo hokejsko palico. Igralci
imajo zaščiteno glavo in telo. Imajo tablo za gledat rezultat in minute.
V vseh ligah so dobre ekipe. Najbolj mi je všeč ekipa od Anžeta
Kopitar Los Angeles Kings.

Kemal, 8. r.
POMAGAM SOSEDU
Mojemu sosedu je ime Žarko. Večkrat grem k njemu. Pomagam mu: v delavnici,
pospravljati okoli hiše, na njivi, skrbim za njegove ovce, vozim frezo, priključim
prikolico na traktor, kosim travo. Najraje mu pomagam na njivi, kar mi reče.
Žarko sedaj živi še v Šalari. Vesel bom, ko se bo preselil v Šmarje. Vesel bom,
ker bomo spet imeli sosede.
Alex D., 6. r.
TRENIRAM NOGOMET
Ime mi je Danijel Pranjić. Hodim v šolo Elvira Vatovec Strunjan.
V Piranu treniram nogomet že od 1. razreda. Do zdaj sem zabil deset golov na
tekmah in treningih. Mojima trenerjema je ime Nesi in Elijo. Zdaj smo prvi na
lestvici. Treninge imam ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih. Tekme igramo
ob nedeljah. Zelo mi je lepo. Nogomet bom igral tudi, ko bom velik. Želim si
igrati za Real Madrid.
Danijel P., 6. r.
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VRNILA SEM SE
Pred dvemi leti sem šla z družino na Kosovo. Tam sem hodila v 6. in 7. razred
osnovne šole Ismail Qemali v kraju Bellanic. V razredu nas je bilo 32. Učiteljica
je bila prijazna. S sošolkami in sošolci sem se lepo razumela. Imela sem trinajst
predmetov. Najlepše mi je bilo pri športni.
Na Kosovu sem se večkrat spomnila na prijateljice iz Slovenije. Vedno sem
gledala sliko mojih sošolk in sošolcev iz Strunjana in mislila, kaj delajo. Na
internetu sem gledala, kaj se dogaja na naši šoli. Komaj sem čakala, da se vrnemo.
Tukaj mi je boljše in lepše, ker imam več prijateljic.
Napisala vam bom nekaj besed v albanskem jeziku:
Števila:
1 - një
2 - dy
3 - tri
4 - katra
5 - pes
6 - gjasht
7 - shtat
8 - tet
9 - nan
10 - dhjet

Hvala - falimiderit
Prosim - te lutem
Dober dan - mirdita
Nasvidenje - ditenemir
Šola - shkolla
Sošolka - shoqja
Učiteljica - mesusja
Razred - klasa
Arene, 8. r.

TRENIRAM VATERPOLO
Meni je ime Danijel Libek. Treniram vaterpolo. Na treningih plavamo in poslušamo
učitelja, kar nam reče. Naredimo, kar nam reče trener.
Hodim v šolo v Strunjan. Ko pridem domov od 16:00 uri, pojem kosilo in grem na
trening vsak dan, vsak mesec.
Ko imamo tekmo, gremo igrat v Maribor, Trst, Ljubljano. Če izgubimo, smo
žalostni, če zmagamo, pa smo srečni. Po tekmi ne delamo nič, počivamo. Treniram
že pet let in bom vedno treniral vaterpolo v Žusterni. SMEŠKO
Danijel L., 6. r.

27

PPVI 3b

PPVI 3b

PPVI 3b

28

SLAVKO, 6.r

PPVI 3b
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KAJ RAD POČNEM…
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…PPVI 3b
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LAŽ IMA KRATKE NOGE
Jaz se nerad lažem, ampak včasih se je pa treba.
Enkrat sem bil sam doma. Ker me je prijela lakota, sem šel v omaro in vzel cornflakes. Ampak , gleg ga zlomka ! Po nestreči mi je s police padla sestrina
steklenčka s sirupom. Hitro sem pometel, vrgel v koš za smeti črepinje in sirup
pobrisal s papirjem.
Ko je prišla mama, je takoj ugotovila, da se tla lepijo. Vprašala me je, če sem kaj
polil. Ker sem se bal sem rekel, da ne. Ko pa je mama nesla koš spraznit v
smetnjak, je takoj ugotovila, da sem se zlagal. V košu je bilo polno črepinj.
Zaradi laži sem bil kaznovan. Cel dan nič televizije in nič računalnika. Zato se
reče , da ima laž kratke noge.
Gašper, 9. r.

Nekoč je živela deklica, ki ji je bilo ime Neža. Nekega dne so se preselili v drug
kraj. Tam je dobila nove sošolce. Zaljubila se je v nekega fanta. Da bi se tudi on
zaljubil v njo, je rekla, da je najbolj bogata v tem mestu. On se je v njo res
zaljubil.
Minilo je kar precej časa. Nekega dne jo je sošolka videla, kako prosi za denar,
ker je imela zelo bolno sestrico. Niso ji mogli pomagati, ker niso imeli denarja.
Naslednji dan je sošolka povedala v šoli, da je Nežo videla prositi za denar na ulici.
Neži je šlo na jok in sošolcem je povedala resnico. Sošolce je zabolelo pri srcu in
odločili so se, da ji bodo pomagali. Zbirali so denar, da bi plačali drago
zdravljenje..
Neža nikoli več ni lagala, ker je videla, da so jo sošolci sprejeli, čeprav ni bogata.
Sara, 9. r.

Bilo je lepo, sončno jutro. S prijateljico Tino sva odšli na bazen.
Obe živiva v Kopru in sva sosedi. Nikoli se ne laževa in si poveva vse po pravici.
Imava se zelo radi. Druživa se na ulici in sva enkrat pri meni, drugič pa pri njej
doma. Vedno sva nasmejani in se zabavava.
Ko sva prispeli na bazen, je Tina rekla, da gre iskat tablični računalnik v
garderobo in da bova igrali igrice. Medtem sem se šla kopat. Potapljala sem se,
delala stoje in plavala. Minilo je pol ure in Tine ni bilo nazaj. Začelo me je skrbeti.
Razmišljala sem, če se ji ni kaj zgodilo. Vedela sem, da ni šla domov, ker tega Tina
ne bi nikoli naredila.
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Zato sem šla iz bazena in v garderobo pogledat, kje je Tina. Našla sem jo in poleg
nje je bila še prijateljica Vanesa. Igrali sta igrice. V pogovoru sem ugotovila, da
Tina sploh nima tabličnega računalnika, ker ji ga je posodila Vanesa.
Ni mi bilo prav, da se mi je Tina zlagala, da je računalnik njen. Bila bi njena
prijateljica tudi , če ne bi imela tabličnega računalnika. Opravičila se mi je in jaz
sem ji oprostila, ampak nikoli več ne bo moja najboljša prijateljica.
Lara, 9.r.

MOJE POČITNICE
Bila sem na Debelem rtiču. Imela sem se lepo. Tam sem spoznala prijateljico
Aneto, ki živi v Ankaranu. En dan smo šli z barko v Koper. Šli smo se kopat in se
vrnili nazaj. Naslednje jutro smo šli na » policijsko plažo ». Tam smo igrali karte
Ena in odbojko.
Oči me je prišel iskat v soboto. Med počitnicami sem se dobila tudi z Laro. Bili
sva v kinu, potem sem pri njej tudi prespala.
Počitnice so bile lepe, ampak v šoli je tudi lepo.
Mojca, 9. r.

33

KJE JE MALKA
Resnična pasja zgodba (obnova knjige)
Maks in Lina sta imela psičko Malko.
Družina se je pripravljala na praznovanje novega leta. Dobili so obiske. Prižigali
so rakete in petarde. Malka se je zelo bala raket in petard. Zbežala je skozi
vrata. Vsi so jo šli iskat. Niso je našli.
Malka se je izgubila. Lina je zelo pogrešala psičko. Oče je rekel, da jo je mogoče
kdo našel in jo odpeljal v zavetišče. Družina se je odpeljala v zavetišče. Tam so
videli veliko psov. Ko je Malka zalajala, so videli tudi njo.
Vsi so bili zelo veseli in Malko so odpeljali domov. V zavetišču so jim povedali, da
jo je pripeljala gospa z Vrtne ulice 17. Mama, oče, Maks in Lina so šli kupit šopek
rož in ga odnesli gospe, ki je našla Malko. Zahvalili so se ji. Tudi gospa je imela
psa. Pes Nero in psička Malka sta postala prijatelja.
Na poti domov sta Maks in Lina staršem obljubila, da ne bosta nikoli več spuščala
raket.
Esmeralda Š., 9. r.

PPVI 3B

34

35

36

KLEMEN
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PPVI 5
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Z literarnimi in likovnimi izdelki
so sodelovali učenci in učitelji
Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan.

Naklada: 40 izvodov

18. december 2013
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