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V OBJEMU ČASA
Ko smo pred leti zbirali prispevke za tisk jubilejne 50. številke našega časopisa
Trte, se mi je to zdelo nekaj neverjetnega: koliko ljudi jih bere in spremlja in kako je
mogoče, da je izšlo že petdeset številk? In to samo v nekaj več kot dvanajstih letih in
pol? Pri naslednji petdesetici, zdaj, ko imamo pred sabo stoto številko, pa sem postal
nekoliko zaskrbljen. Nad sabo, seveda. Kako se je to lahko zgodilo tako hitro? Je kaj
narobe z mano? Ali pa čas teče drugače, vsako leto hitreje in hitreje? Se je čas zgostil? Sicer nekateri trdijo nasprotno in pravijo, da se to dogaja s starostjo. Kdo bi vedel, mogoče imajo prav. Gre pa bolj ali manj za to, kako ga mi, vsak sam zase seveda,
dojemamo. Mogoče nam ta občutek nastaja tudi zaradi informacij, s katerimi nas
mediji vsak dan zasipavajo do konca in še čez. Ampak že skoraj pregreti »računalniki« v naših glavah ne zmorejo predelati več kot četrtine te informacijske solate, ostale tri četrtine pa ostane nepredelane! To nas spravlja v slabo voljo, nervozo, preobčutljvost in konfliktnost ter zoprnijo. Ampak ruski fizik Kozirjev je razvil teorijo, da
časa pravzaprav sploh ni. Vse da je prisotno v eni točki, tukaj in zdaj: preteklost, sedanjost in prihodnost? No, potem se lahko takoj odpravimo k pronicljivim jasnovidcem, da nam za dobro nagrado pokukajo v te druge dimenzije, kamor imajo, edinole oni in one recimo, možnost dostopa. In nam lahko takoj povedo, kaj nas vse čaka.
Problem je le v tem, da nam na tej premici prihodnosti ne morejo določiti trenutka,
kdaj se bo zgodil zadetek na loteriji, kdaj pa prometna nesreča, skratka to ali ono …
Verjetno bo bolje, da se osredotočimo na tukaj in zdaj, na tale trenutek. Pustimo včeraj in jutri. Vse je danes in ta, prav ta trenutek. Pišem tale uvodnik in se čudim. Spominjam se svojega, zdaj žal že pokojnega predhodnika Janeza Baniča, ki
mi je predal uredništvo časopisa. Prav preveč se nisem upiral, sam pri sebi pa sem
vseeno sklenil, da če bom zdržal do petdesete številke, bo kar v redu. Potem me bo
nadomestil nekdo drug. Iz te moke očitno ni bilo kruha, ker še kar naprej pišem
uvodnike, ponavadi z veliko mero veselja. Čeprav sem sam še vedno prepričan, da
bi bilo za časopis bolje, če bi urednika vsakih nekaj let zamenjali.
Vsem bralcem, simpatizerjem, sodelavcem, podpornikom, uredniškemu svetu
in še najbolj našemu predsedniku, brez katerega marsičesa ne bi bilo, ena velika
HVALA! In najlepše čestitke ob fenomenalnem jubileju časopisa.
Na Miklavže, Božičke in Dedke Mraze ter vova leta, ptičje gripe, kovide, gripe itd.
sem seveda mimogrede pozabil. Mogoče pa bo o tem kaj več vedel predsednik, kdo ve?
O preteklosti samo dobro, o prihodnosti pa zdaj še nič. Tale trenutek, kot se
spodobi glede na tudi sebi zapovedano gornje pisanje o času, sem zelo fajn. Upam,
da ste vi tudi. Jaz sem končal uvodnik!
Srečno!
Peter Povh
misel
epitaf prijetnemu konformizmu
in lahkotnosti hedonizma
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Vinograd
s stotimi Trtami
Glede na izziv glavnega urednika časopisa Trte,
da še kot predsednik Društva Kerini in Stritarji, kaj
porečem, zdaj kličem vsem članom in bralcem našega časopisa vesele praznike in prijetna srečanja s tremi dobrimi možmi v decembru ali vsaj s tistimi, ki so
vsakemu članu ali članici najljubši in seveda srečno,
zdravo in prijetnejše novo leto 2021!
Vprašali se boste kakšen pa je to naslov za novoletno številko in zato naj povem, da je ob izidu 50.
številke naš starosta Janez Banič in prvi urednik Trt
napisal članek z naslovom Vinograd s 50. trtami, ki
ga zdaj skušam prilagoditi novi situaciji s podobnim
besedilom, kajti Janeza ni več med nami.
Najbrž pa bi njegov uvodnik danes zvenel nekako
takole:
Sto trt še vedno ni ravno velik vinograd, toda
drag nam je ta vinogradek neizmerno. Gre seveda za
vinograd, ki smo ga Kerini in Stritarji začeli saditi
spomladi leta 1996 in ga sadimo še danes, vsake tri
mesece eno trto, štiri na leto, sto v petidvajsetih letih.
Drag in zaupanja vreden nam je ta vinogradek
tako, da povemo to s ponosom tudi drugim. Ko pravim drugim, mislim pač na prijatelje Kerinov in Stritarjev, na vse bralce Trt. Pridite k nam in se poveselite z nami, ki nas obhaja praznično razpoloženje, obdarovali vas bomo s tem razpoloženjem in nazadnje
morda še kakšno razdrli. Ker vino iz našega vinogradka je žlahtno in opojno.
Naše Trte so zrasle naravnost iz Kerinov in Stritarjev, ima me, da bi zapisal, svoje so kali pognale iz prsti
domače, a to bi bilo že malo prehudo zgledovanje po
Prešernu. Je pa neka energija, neko pretakanje energije
od sonca dol na zemljo, na to hladno prst in na vse, kar
živi in leze po tej prsti. Sončni žarki so tisti božji blagoslov, ki oživlja zemljo, ki daje rasti rastlinam, živalim in
ljudem. Vse se vrti, višek tega vesoljskega cirkusa pa je
človek, ki mu je bil nekoč poklonjen raj, ki pa ga je po
svoji neprevidnosti – če ne po nemarnosti – zapravil.
Zdaj imamo, kar nam je ostalo, in če trezno presodimo,
kaj to je, moramo priznati, da imamo nebesa. Nebesa s
peklom v soseščini in nič čudnega ni, da nam kdaj pa
kdaj noga prestopi mejaš in se znajdemo v peklu.
Vidite, kam me je zaneslo! In to od samega navdušenja nad našim vinogradkom. Ki bo ostal za nami
kot skromen spomin na neko obdobje, ko so K & S
izdajali svoj časopis.
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Začelo se je z odhodom Jančigajeve Brede o božiču leta 1994. Na pogrebščini njej v čast je vznikla misel o organiziranem druženju Kerinove in Stritarjeve
žlahte. V našem prvem Zborniku piše, da sta to temo
načela Mirko in Miha; misel nas je osvojila na mah in
junija 1995 smo že imeli svoje prvo veliko srečanje.
Na tistem srečanju smo dobili tudi prve izvode Zbornika Kerini & Stritarji. Naslednji korak je bil časopis,
ki je začel izhajati aprila 1996. Ime Trte se je izkazalo
za zelo posrečeno: danes imamo vinogradek s stotimi trtami.
Vzporednica med našimi trtami in onimi na Bočju, Starem gradu ali v Razkrižah je vpadljiva: one v
pravih vinogradih nam dajejo cviček, ki razveže jezik, ogreje srce in tolaži dušo, te, natisnjene v tiskarni, prav tako, ampak cviček nas razveseljuje, popijemo ga kozarec, dva, in ni ga več, ostane kvečjemu lep
spomin na veselo druženje s prijatelji, ta naša, v naših
glavah dozorela pijača, te naše ljube Trte pa nas razveselijo ob svojem izidu, potem pa kolikorkrat hočemo spet, kajti za razliko od cvička ne splahnijo, temveč ostajajo kot lepa pesem na papirju in v srcih. Še
več: vino naših Trt bodo lahko pokušali tudi Kerini
in Stritarji, ki so danes še v plenicah ali pa morda niti
rojeni še niso. Zato pa rečem jaz: nujno negujmo svoje Trte, z radostjo v srcu jih negujmo, vračale nam
bodo z vinom, ki nas poživlja in ohranja mlade.

Po Janezu Baniču posodobil
Andrej Kerin

Ob 100. številki
časopisa Trte
Društva Kerini in Stritarji
Bilo je pozimi, meseca decembra, najverjetneje
petek, triindvajsetega, zahajalo je leto 1994. Na sedmini za pokojno Bredo Skitek, rojeno Jančigaj sta za
mizo sedela Mirko Jančigaj in Miha Kerin. Ob izgubi
sestre in sestrične sta premlevala, kako je to, da se z
bratranci in sestričnami, videvajo samo še na pogrebih. Včasih pa so se naključno ali ob slavjih v polni
sestavi dobili na Brodu, v Podbočju,... Za povrh drug
za drugega ne vedo, kaj počno, s čim se ukvarjajo.
Otrok svojih sestričen in bratrancev niti ne poznajo…
In se spogledata: ja pa se dajmo, pa se enkrat dobimo. Kar tako, da se vidimo, poveselimo. Vesela idejo predstavita Andreju Kerinu, ki je tedaj prisedel in
ponudil, da prevzame tajniške posle s ciljem oblikovanja genealoškega zbornika. Razmišljajo in sklenejo,
kaj pa če naredimo društvo, da bo bolj resno.
Tedaj zaradi šolskih obveznosti nisem bil prisoten, mi je pa Mihi zvečer o vsej stvari pripovedoval.
Do tedaj sem že nekajkrat slišal o dogodivščinah v
Podbočju in na Brodu – rojstnem kraju dedi Lojzeta,
da ne govorim o prvovrstnih izkušnjah s trgatve pri
Jožkotu in teti Vidi v Razkrižah. Ter tako imenovani
»vinovožnji« Drejčetovega cvička iz Razkriž ali Francijevega z Banovca. Zazdelo se mi je, da bo to srečanje nekaj posebnega.
Sestrične in bratranci so strnili moči in zavrtelo
se je kolesje. Določeno je bilo, da društvo izvira iz
potomcev Antonije Stritar poročene Kerin in Alojzija Kerina ter potomcev njunih sorojencev. Društvo je
torej sestavljeno iz veje Kerinov in veje Stritarjev in
ime nosi na podlagi njune združitve s poroko zgoraj
omenjenih. Sestaviti je bilo treba seznam družinskih
članov. Vsakega od hčera in sinov Antonije in Alojza
ter njunih nečakinj in nečakov. Najstarejši člani –
stric in tete, Frenk, Anka, Joža Kerin, Mutvarska Zofka, Majda Povh in Anica Jančigaj so kot žive enciklopedije pisali in pripovedovali o življenju svojih bratrancev in sestričen ter njihovih staršev in starih
staršev. Iz zbranega gradiva je kasnejši častni krajan
Podbočja prof. dr. Janez Banič, glavni in dosledni genealog Društva sestavil prvi Zbornik Društva Kerinov in Stritarjev. Vseboval je pričevanja o življenju do
leta 1995 preminulih članov omenjenih rodbin začenši z Janezom in Katarino Kerin ter Andrejem in
Uršulo Stritar. Staršema Antonije Stritar in Alojza
Kerina. Oblikovano je bilo rodbinsko drevo, kakršnemu med podobnimi društvi ne najdemo enakega.

V prvih mesecih leta 1995 so se pričele priprave
na srečanje. Taktirko je vodil Mirko Jančigaj, ki je neumorno in uspešno vodil priprave srečanj in vmesnih piknikov še nadaljnjih petnajst let. Na pomlad
leta 1995 smo s predsednikom, Vidko Sotler, Majdo
Cuzak in Mihijem odšli na terenski ogled mogočih
lokacij za prvo srečanje Društva. Organizirano je
bilo na piknik prostoru v Karlčah ob Krki. Pred tem
smo si ogledali Kostanjeviško jamo, ki je bila zaradi
dežja zalita z vodo, in nekdanji samostan, ki je tedaj v
zori obnove začel dobivati današnjo podobo Galerije
Božidar Jakac.
V soboto, 24. junija 1995, se je odvilo prvo srečanje Društva Kerini in Stritarji. Dogodek je bil namesto v z naraslo Krko zalitih Karlčah prestavljen v gostilno Žolnir v Kostanjevici, pred tem pa smo si ogledali razstavo slik Zorana Didka v nastajajoči Galeriji
Božidar Jakac. Zbralo se nas je 242 sorodnikov. Odvili so se kulturni program, športne aktivnosti in srečelov. Irena Didek Pregl je organizirala otroški risarski kotiček. Na ustanovni skupščini je bil za predsednika izvoljen Andrej Kerin, v upravni odbor pa Anica Jančigaj, Irena Didek Pregl, Janez Banič, Dušan
Povh, Mirko Jančigaj, Miha Kerin, Martina Podboj in
predsednik. Sprejeto je bilo, da Društvo Kerini &
Stritarji sestavi in izda časopis Trte pod odgovornim
uredništvom Janeza Baniča. Opolnoči je tiskar Miran Novosel iz Ribnice pripeljal prve, še tople Zbornike 1995.
Odborniki so se nekega jesenskega večera udarno
zbrali v Ribnici in za vezavo sestavili preostale izvode, ki so bili nadalje poslani vsem članom društva.
Poleg na dve leti organiziranih srečanj in vmesnih piknikov si je Društvo v času delovanja prizadevalo za razvoj rodnih Broda in Podbočja. Tako je
Mirko Jančigaj organiziral razpravo o izkoriščanju
termalne vode na območju, na kateri je sodeloval geolog Dušan Marinček.
Pred vami šelestijo strani jubilejne, stote številke
Trt, časopisa enega prvih genealoških društev v Sloveniji, Društva Kerinov in Stritarjev. Celo društva, ki
je nekaj mesecev starejše od Slovenskega genealoškega društva. Tudi vi ste del tega Društva, zapišite sestavek o kakem vašem spominu, da ga bomo podoživeli še ostali.
Sekretar Društva Kerini in Stritarji
Andrej Kerin ml.
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Odmevi
na Trte
Ko smo na uredniškem odboru
snovali izhodišča za jubilejno stoto
številko Trt , smo si zamislili, da bi
ob razpošiljanju 99. številke dodali
prijateljem, ki prejemajo časopis
Trte, a jih ne vežejo družinske vezi
z našim društvom, vabilo, da nam
ob jubileju napišejo nekaj misli, kot
kritiko ali spodbudo za naprej, podobno kot ob 50. številki.
Odzvali so se (po abecedi):
Polkovnik Miha Butara, ena
ključnih osebnosti pri osamosvojitveni vojni republike Slovenije in
iskren prijatelj Društva K&S.
Prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, častna meščanka mesta
Ljubljane, ustanoviteljica in prva dekanica Fakultete za socialno delo,
gostujoča predavateljica na številnih univerzah po svetu, ki proučuje
družinske vezi in številne oblike soustvarjanja, poznamo pa jo tudi kot
dobrodošlo gostjo v TV-oddajah.
Marjan Flajšman univ.dipl.
inž. el. računalničar dolga leta zaposlen pri SDK pri SCT, Ljubljanskih mlekarnah. Po odhodu v pokoj odličen slikar - ljubitelj, ki obvlada številne slikarske tehnike in
navdušen bralec časopisa Trte
Peter Hawlina, do nedavnega
predsednik in motor Slovenskega
rodoslovnega društva (SRD), s katerim imamo redne stike že od ustanovitve društva, ki je pred kratkim
predal posle novemu predsedniku
društva.
Dr. Andrej Hočevar, zasl. prof.
UL, dolgoletni prijatelj Janeza Baniča in posredno tudi Kerinov in Stritarjev.
Izr. prof. Lado Kocijan, general major v pokoju, univerzitetni
profesor in častni občan občine
Mirna.

Goran Milovanović, direktor
Galerije Božidar Jakac, kjer smo ob
prvem srečanju Kerinov in Stritarjev uživali na razstavi slik našega
Zorana Didka.
Kajetana Simčič, predstavnica
družine Štefinovih, povezanih s
Kerini in Stritarji po Mirci Kerin,
rojeni Štefin, in orgnizatorka podobnih druženj Štefinov in Gnezd
iz Postojne.
Jože Strgar, nekdanji ljubljanski župan, sicer pa podjetnik in
poznavalec cvetlic, pisec knjig s
področja hortikulture.
Prof. Janez Suhadolc, univ.
dipl. arh., arhitekt, pedagog, grafični oblikovalec, slikar, izdelovalec unikatnih stolov, popotnik, kolesar, pa še kaj ...
Romana Šegula, dolgoletna
pevska prijateljica, odlična korepetitorka, po potrebi tudi zborovodkinja več pevskih zborov, kot Metalka, Tine Rožanc, Pentakord, od
davnega leta 1984 pri MePZ KUD
SCT in po novem MePZ RETRO
KUD SCT ter še nekaterih drugih
zborov.
O vseh navedenih bi bilo mogoče napisati cele romane, zato naj mi
ne zamerijo, če sem jim namenil le
po kakšno vrstico. Prepričan pa
sem, da bodo naši bralci z veseljem
prebrali vse poslane prispevke.
Žal se nam niso mogli odzvati
nekateri zvesti spremljevalci našega časopisa, ki so svoje prispevke podali ob petdeseti številki Trt,
ker se jim je iztekla življenjska
pot. V mislih imam Toneta Gošnika, prof. Zdravka Kaltnekarja,
Toneta Pavčka.
Predsednik društva:
Andrej Kerin
Trte, 2020
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Trte,
2020
Trte imam rada. Od prve številke jih berem, ker imam to srečo,
da sta Alenka in Andrej Kerin prijatelja, in od prve številke občudujem ta enkratni, edinstveni časopis. Ne morem verjeti, da bo izšla
številka 100! Čestitam iz srca najprej uredniškemu odboru, ki soustvarja in varuje Trte, in sodelavcem vseh 99 dragocenih številk.
Občudujem je prava beseda, saj
so Trte čudežen in enkraten časopis Društva Kerinov in Stritarjev.
Časopis skupnosti, časopis, ki povezuje vse generacije, od najmlajših
do najstarejših, pradedke in prababice, dedke in babice, starše in otroke, vnuke in vnukinje, mlade ljudi
na poti v življenje. S spoštovanjem
do vseh in vsakega člana skupnosti,
tako da se slišijo vsi glasovi. V vsaki
številki beremo spomine, spoznavamo zgodovino in čuvamo spomine za mlade rodove, aktualne teme,
razmišljujoče in kritične odmeve
na sedanjost. Trte so čudežen svet
srečevanja in povezovanja ob praznikih, jubilejih, da o piknikih ne
govorimo. Razvijate prijateljstva,
sodelovanje, bližino, veselje in radost, ki jo druženja prinesejo.
V uvodniku v 99. številko ste zapisali: »Virus se ne da, mi pa tudi
ne.« Društvo Kerinov in Stritarjev
se ne bo dalo, saj je ta skupnost prav
to, kar potrebujemo za drugačen,
bolj človeški svet. Za svet po koroni
potrebujemo močne povezane skupnosti, edino »od spodaj« mi ljudje
lahko in moramo spremeniti svet.
Potrebujemo povezano in dejavno
skupnost ljudi, ki bo znala in zmogla ustvariti svet sožitja v solidarnosti, sodelovanja, pomoči. To je
skupnost z jasnimi cilji: človekove
pravice, človekovo dostojanstvo,
dostojno življenja vsakega človeka,

Ob stoti številki
časopisa Trte
demokracija, pravna in socialna država, ki varuje javno
zdravstvo in šolstvo, kulturo za vse, ustvarjanje rešitev
za podnebne spremembe, varovanje okolja.
Samo močna, aktivna, povezana skupnost z jasnimi
cilji se bo lahko uprla brutalnemu neoliberalnemu kapitalizmu, ki ogroža in uničuje človeštvo. Nova normalnost ne sme biti še več istega, še več pohlepa, še več
dobička, tekmovanja, še več revščine, razslojevanja, izključevanja! Neoliberalni brutalni kapitalizem zahteva
suženjstvo nas 99 %. Ne bomo dovolili. Ni nam treba!
Aktivno povezano skupnost znamo soustvariti.
Stephane Hessel je vse življenje verjel v moč človeške skupnosti, da počloveči svet. To nam je povedal, ko
je bil v Ljubljani. Njegova vera v moč skupnosti me
opogumlja v optimizmu. V eni svojih zadnjih knjig je
zapisal, kako ravnati v povezani skupnosti. Zavrnite
nesprejemljivo, nam pravi, ustvarite novo, tam, kjer
potrebujete nove odgovore za sožitje v skupnosti. Izumite neznano za svet socialne blaginje in sožitja, zaključuje. Kaj pravite? Mora se slišati glas iz skupnosti,
ki zavrača nesprejemljivo: naraščajočo revščino, socialno izključenost ogrožanje demokracije, socialne in
pravne države. Vpiti moramo, da se nas sliši. Ustvariti
novo za življenje v skupnosti, ki varuje dostojanstvo
slehernega človeka: univerzalni temeljni dohodek, ki
zagotavlja temeljno varnost za nove definicije in oblike
dela, odlična javna šola, v kateri vsak otrok napreduje
na svoj edinstven način in v njej dobi na pot samospoštovanje ter občutek lastne vrednosti v procesu učenja. Še neznano bodo izumile generacije otrok in mladih, ki so danes sogovorniki v Trtah: za še neznani
svet blagodejnega sožitja v soustvarjalni skupnosti.
Drago Društvo Kerinov in Stritarjev, drage Trte,
srečno na vaši poti, hodim z vami!

Gabi
Čačinovič Vogrinčič

Dragi prijatelj. Vedno sem občudoval tvoje vztrajno delo pri urejanju časopisa Trte. Sedaj, ko sem spravil skupaj posebno številko Mi mladi, ob 80-letnici
vseh sošolcev, pa kapo dol pred takim urednikom. Sedaj šele vem, kako trmast moraš biti, da spraviš skupaj
tak časopis. Vse moje čestitke in poklon, dragi Andrej.

Marjan Flajšman
S posebnim dopisom si sporočil, da želiš kakšno fotografijo
mojih slik. Žal, najboljših, preden sem jih oddal, sploh nisem fotografiral. Nadja ti je poslala dve:

Vinograd na poti iz Goriških Brd do Vrtovina v Vipavski dolini
(mislim, da je to gvaš)

Počitek ob Poti spominov in tovarištva (akvarel)
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Trte, spomini in
70. obletnica maturantov
novomeške gimnazije 1950
Ob prijaznem vabilu na moje ponovno sodelovanje
pri Trtah, ki mi ga je poslal g. Andrej Kerin, se je v meni
sprožil kolaž številnih dogodkov, ki so povezani z Vašo
druščino, letnimi praznovanji, ki sva se jih nekajkrat
udeležila tudi moja žena in jaz, ter drugimi dogodki.
Prvi, ki je sprožil mojo povezavo s Kerini in Stritarji, je bil vaš častni predsednik prof. Janez Banič. Še v
času, ko je bil Oddelek za veterinarstvo del Biotehniške fakultete, sem se spoznal z njim. Poprosil sem ga
za strokovno pomoč med prvomajskimi prazniki, ko
je vse mirovalo. Nesebično mi je pomagal in operiral
našega psička Fina, kokeršpanjela zlato rumene barve.
Ob tej priliki sva našla rodbinske povezave med
Kerini in Stritarji ter mojo rodbino. V Ribnici na Cenetovini je takrat še živela moja teta Zofka, rojena Kerin, ki je bila poročena z mojim stricem Ivanom Podbojem, bratom moje mame Marije, rojene Podboj.
No, takrat me je prof. Banič nagovoril, naj kaj napišem o svoji širši družini iz Ribnice. In res sem v Trtah
pred leti objavil Spomine na moje stare starše – birte
gostilne Pri Cenetu v Ribnici. Morda še žalostna novica o mojih sestričnah in bratrancih družine Podboj
iz Ribnice. Velika večina je pomrla – štirje so bili, trije
bratranci in ena sestrična – ki ni dosegla niti starosti
60 let. Izjema je bila sestrična Martina, o kateri me-

Proslava ob 70 letnici mature na Livadi
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Jubilanti

nim, da je bil zapis o njeni smrti objavljen v Trtah.
S prof. Baničem, sosedom v Murglah, sva se večkrat srečala na sprehodu po pešpoteh ali v trgovini.
Tudi na kavo me je povabil. Tako smo pri njem skupaj z njegovo ženo Olgo poklepetali. Žal ga ni več
med nami. Močan pa je tudi moj spomin nanj.
Še en dogodek naj omenim, ki ni v neposredni
zvezi s Trtami, v širši povezavi pa prav gotovo je, saj
Kerini in Stritarji izhajajo z Dolenjske. To je praznovanje 70. obletnice maturantov novomeške gimnazije, razreda prof. Marjana Dobovška, častnega meščana Novega mesta. Med njimi sem tudi jaz.
Prof. Dobovšek je bil kot oče našega razreda, naše
širše družine. Ni bil samo odličen pedagog, ki je podajal vsebino predavanj vedno vpeto v širše povezave.
Bil je tudi vrhunski športni strokovnjak in z veseljem
smo številni hodili k njemu v telovadnico. Njegova
skrb za nas z več vidikov, še posebej z vidika narave in
planinstva, je pripeljala k temu, da je bil ves razred
povezan in se je letno srečeval. Organizacijo teh srečanj v raznih delih države in obiskovanje kulturnih
znamenitosti je držala trojka Ana Kavalar, farmacevtka, Slavko Špringer, ginekolog, in Zdravko Leskovic, arhitekt. Oba moška iz te trojke sta že pokojna,
Slavko že nekaj let, Zdravko pa komaj nekaj mesecev.

Dokler je bil še živ, se je naših srečanj v raznih delih
Slovenije tudi prof. Dobovšek z veseljem udeleževal.
V razredu nas je bilo 25 učencev. Danes pa nas je
živih še deset in sedem je še žilavih in pokončnih.
Zbrali smo se letos kot že več zadnjih let zaporedoma
v gostišču Livada ob Ljubljanici. Tu smo praznovali
30. septembra 2020 našo 70. obletnico mature, upam,
da ne naše zadnje, zelo pestro. Po začetnem kozarčku
penine in prigrizku smo se z ladjico sami zapeljali po
Ljubljanici. Po vrnitvi s plovbe nas je na pokritem lesenem paviljonu pričakalo bogato slavnostno kosilo.
V živahnem razgovoru smo se spominjali prijetnih
dogodkov, ki smo jih doživljali kot mladina neposredno po drugi svetovni vojni. To smo preživljali na
različne načine. Eni v okupiranih ozemljih pod Italijani in kasneje pod Nemci, nekateri na osvobojenem
ozemlju v Beli krajini in drugi kot jaz v nemški internaciji. Čas po drugi svetovni vojni je bil čas zmage in
pomanjkanje, tudi hrane, ga ni moglo pokvariti.
Posebej smo se spominjali preminulih sošolcev, še
posebno tistih v preteklem letu. Na začetku leta je
umrl Igor Šterbenc, športnik, glasbenik in folklorni
plesalec, moj dobri prijatelj, vendar na koncu močno
dementen. Le nekaj mesecev pred našim praznovanjem je nenadoma umrl arhitekt Zdravko Leskovic,
naš neumorni kronist in oblikovalec spominskih map
ob okroglih obletnicah. Vse svoje izdelke je oblikoval
daleč vnaprej. Tako je bilo tudi letos. Pred svojo nenadno smrtjo je pripravil lično mapo »Spomini maturantov novomeške gimnazije 1950–2020 po 70 letih«
v obsegu 50 strani A4-formata, ki smo jo prejeli vsi še
živeči sošolci.
Na koncu našega srečanja smo se tudi slikali. Na
sliki je tudi balon z napisom »Maturanti 1950«, ki si
ga je zamislila Meta Rataj-Pelicon. Razšli smo se z
upanjem, da bo korona minila in se spomladi ponovno vidimo na Livadi!

Stota številka ni kar tako. Še manj redno izhajanje. Vsako leto štiri številke. Stota obletnica je torej
tudi petindvajsetletnica društva. V obojem smo si
Slovensko rodoslovno društvo in Društvo Kerini &
Stritarji (DKS) sorodni. Saj smo tudi pred petimi
leti skupaj praznovali dvajsetletnico. In letos brez
ceremonij, fanfar in ognjemetov nove obletnice. Ne
domišljam si, da veliko vem o rodoslovju v Sloveniji in izven nje. Pogosto nas presenetijo izjemni dosežki posameznikov. Le zelo redko skupin. Skupinske dosežke v rodoslovju opažamo skoraj izključno
pri gigantih, kot so Ancestry. Med temi je Family
Search izjemoma brezplačen. Podpira ga mormonska cerkev. Med rodoslovci gre po pravilu za individualiste. Delajo sami. Neumorno! V začetku pričakujejo sodelovanje sorodnikov. Kmalu spoznajo, da
so sami. Zanimanje pa ne uplahne. Pri DKS je vsaj
od daleč videti, da za kontinuiteto v večjem delu
skrbi osrednja oseba z bolj ali manj prizadevnim
sodelovanjem sorodnikov. Gre vsekakor za posebnost in veliko redkost, skorajda za Guinnesovo
knjigo rekordov. Rekel sem, da gre pri DKS za uspešno združevanje številnih nalog. Sto številk glasila
je samo ena sestavina, ki tvori celotno delovanje
društva. Kot zunanji opazovalec vem še za redna
letna srečanja. Na teh srečanjih se izvajajo še priložnostne poučne in zabavne skupinske aktivnosti.
Izšli sta dve družinski kroniki, vzdržujete rodoslovno datoteko in ta je objavljena tudi na spletu.
Odprli ste spletno stran in zagotovo bi sami ta spisek še z marsičim dopolnili. Še tu bi omenil, da
letos tudi Avstrija praznuje lep jubilej. Naša
nekdanja država in s tem tudi njen slovenski del sta
pred 150 leti ustanovila prvo evropsko rodoslovno
društvo. To društvo s sedežem na Dunaju še vedno
deluje. Čestitamo ob teh in verjetno še mnogih
drugih jubilejih!!!

foto Tjaša Grünfeld

Andrej Hočevar

Peter Hawlina
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Nove pridobitve del Zorana
Didka za njegovo zbirko v Galeriji
Božidar Jakac v Kostanjevici
Stalna postavitev del Zorana Didka je izredno pomemben člen med zbirkami, postavljenimi v Galeriji
Božidar Jakac. Ne samo da z Zoranom Didkom naredimo prehod od študentov praške akademije in tvorcev slovenskega ekspresionizma v likovni umetnosti k
tistim, ki so iz akademije v Zagrebu prinesli duh Pariza, temveč ravno z njim, enim od vidnejših članov
skupine neodvisnih, odlično ponazorimo tudi povojni
prelom in vstop v polje abstrahiranja likovnih form.
Postavitev je pomembna tudi zato, ker nazorno pokaže, kako pomemben je lahko vpliv prostora na likovno
izražanje. Didek se je sicer za časa svojega življenja veliko selil in lahko bi rekli, da je bil doma povsod, a
hkrati nikjer, pa vendar bi kljub temu težko našli umetnika, ki tako subtilno ponotranji liričnost pokrajine, v
tem primeru Dolenjske, in jo prevaja v likovni jezik.
Stalna razstava slik in risb Zorana Didka je v kompleksu nekdanjega samostana na ogled že od leta 1995,
z dvema redakcijama postavitve v letih 2000 in 2012.
Fond umetnin iz zbirke, ki trenutno šteje 434 del, se sicer številčno precej nagiba v prid mnogih risb, v katerih
Didek izpričuje svojo risarsko virtuoznost, pa vendar v
kustodiatu veliko pozornost namenjamo tudi slikarskemu fondu. Evidentiramo dela na terenu in skladno z
možnostmi poskušamo zbirko kvalitetno nadgraditi.
Ker za leto 2021 skupaj z Moderno galerijo v Zagrebu pripravljamo skupen projekt z naslovom Pomen Zagreba za slovensko slikarstvo med letoma
1927 in 1941, ki ga bomo spomladi najprej predstavili
v Zagrebu, jeseni pa v razširjeni obliki še v razstavišču
Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, smo nekoliko več pozornosti namenili odkrivanju del iz tridesetih let prejšnjega stoletja, ki bi ustrezno predstavila avtorja na tej pomembni razstavi, v prihodnosti
pa morebiti lahko kvalitetno nadgradila tudi njegov
retrospektivni pregled v kostanjeviški zbirki.
Kljub večkrat zapisani trditvi, da je večina Didkovih del, nastalih med leti 1930 in 1940, po internaciji
njegovih staršev v Srbijo med vojno vihro izginila,
nam je v zadnjem času s pomočjo kolegov iz Celja
uspelo identificirati precej zelo pomembnih del. Dovolite, da tudi v vašem cenjenem časopisu pozovem
lastnike njegovih del, da nas kontaktirajo in da za potrebe dokumentacije Zbirke Zorana Didka njegova
dela v galeriji vsaj evidentiramo z osnovnimi podatki.
V galeriji smo namreč odločeni, da Didka v naslednjih letih še temeljiteje zapišemo v patrimonij slo-
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venske likovne umetnosti, kjer mu je tudi mesto. V
letu 2020 nam je v Galeriji Božidar Jakac uspelo s pomočjo namenskih sredstev Ministrstva za kulturo in
lastnih sredstev za zbirko pridobiti tri pomembna
Didkova dela. Najprej smo spomladi odkupili delo
Grabljica (Mirca), 1937, nato pa pred kratkim, jeseni,
še deli Vrbe, 1935, in Pokrajina, 1939.
Zoran Didek se je po do sedaj znanih podatkih
slovenski publiki prvič predstavil 25. marca 1933, na
pregledni, I. razstavi del slovenskih umetnikov v Kazinski dvorani Maribor. Razstava, ki jo je pripravila
Ljudska univerza pod pokroviteljstvom ge. Maistrove, je beležila precejšnjo pozornost, še posebej pa so k
obisku in nakupu ter s tem podpori umetnikom pozivali takratni mediji. Tudi za današnji čas je pomenljiv
stavek, ki so ga 1. aprila 1933 zapisali v Mariborskem
večerniku Jutro: »Pozivajo se vsi, da se temu vabilu v
čim večjem številu odzovejo, častna dolžnost imovitih
krogov je, da podpirajo kulturno delo naroda, ki jim
je pripomogel do blagostanja.« Prva velika Didkova

Grabljica (Mirca), 1937

Rdeči plot, 1939

Pod Pečovnikom, 1939

Vrbe, 1935

Pokrajina, 1939

razstava, ki jo stroka šteje kot samostojno, se je tako
dogodila po šestih letih. Med 10. in 24. decembrom
1939 se je skupaj s tesnima prijateljema Doretom Klemenčičem in Gabrijelom Stupico predstavil v mali
dvorani Celjskega doma v takrat njemu domačem Celju, kjer sta bivala starša. Vmes se je Didek slovenski
publiki predstavil devetkrat, v letu 1940 pa še dvakrat, najprej v Zagrebu in nato še v Ljubljani, v večini
primerov skupaj s takrat zelo napredno skupino likovnih umetnikov, združenih v Klub neodvisnih.
Zoran Didek je po študiju kljub veliki želji po vrnitvi
v Slovenijo dobil prvo službo na otoku Krku. Tam je sicer nastalo malo oljnih slik, saj je na otoku slikal večinoma akvarele, pa vendar je tam naslikal delo Hiša na
soncu, 1935, in isto poletje v Celju delo Vrbe ali Vrbe ob
Savinji, ki smo jo pred kratkim pridobili za zbirko. Obe
deli sta bili razstavljeni novembra 1936 v Jakopičevem
paviljonu na 1. razstavi del mladih slovenskih slikarjev
in kiparjev, kjer se je Didek predstavil s štirimi slikami.
Umetnostni kritik Rajko Ložar je ob tej priložnosti 8. 11.
1936 v časopisu Slovenec zapisal, da »Didkova dela razodevajo talentiranega in močno impulzivnega slikarja«
in da so »Vrbe izvedene pod rahlim vplivom profesorja
Vladimirja Becića, z izjemnim slikarskim občutenjem
barv«. Nedvomno je prav Vladimir Becić pomembno

vplival na slikarsko potezo Zorana Didka, ko je
študentom razkrival tradicijo španskega slikarstva
(predvsem Goye), kar se odraža v večinoma rjavo-zeleni
barvni paleti tonov in konturo naznačenih predmetnih
robovih, mladi slikar pa je v tem času ustvarjal z izrazito in dolgo, na trenutke precej pastozno potezo čopiča.
Če so krajine iz tega obdobja še naslikane v precej klasični maniri pejsaža z vrbami v ospredju in gradnjo slikarskega polja z vijugasto reko, čolni in silhueto hribovja v ozadju horizonta, je portret grabljice Mirce, 1937, ki
smo jo v zbirko pridobili spomladi, fokusiran zgolj na
portret. Slika je nekakšen par nekoliko manjšemu portretu, upodobitvi grabljača, ki jo hranijo v gostilni Gadova peč v Podbočju. Na obeh slikah sta figuri ujeti pri
počitku, z roko ležerno naslonjeni preko grabelj, z zamišljenim in zaskrbljenim pogledom. Čeprav gre za žanrsko upodobitev kmečkega opravila, je ozadje figure ploskovno zaprto in grajeno zgolj z barvno tonaliteto rjavih
in zelenih tonov.
Slike, nastale okrog leta 1939, ko se je Didek s Krka
vrnil v Zagreb in se, tik pred ponovno premestitvijo v
Sarajevo, pripravljal na že omenjeno večjo predstavitev
trojice umetnikov (Didek, Klemenčič in Stupica) v Celjskem domu v Celju, izpričujejo spremembo v barvni
lestvici in načinu slikanja. Atmosfera prostora, ki jo za-
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Lado
Kocijan

J. Suhadolc , pastel • oblikovanje E. Lukež • 2020

konča. Vmes je tudi beseda STOL, s katero imam
precej intimen odnos, no, to ni pomembno. Ustavil
bi se nekoliko pri besedi STOTNICA. Takole piše v
slovarju: stotnica -e ž (ö) star. stotnikova žena: stotnik in stotnica. Jaz bi za morebitno novo izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika predlagal dopolnitev tega gesla: Stotnica – stota številka kakšnega publicističnega izdelka, na primer: stotnica revije Trte.

Janez Suhadolc

WARWICK

Napoli • Castel dell’Ovo

stol: Janez Suhadolc
foto: Dragan Arrigler
2020

J. Suhadolc , pastel • oblikovanje E. Lukež • 2020

J. Suhadolc , pastel • oblikovanje E. Lukež • 2020

stol: Janez Suhadolc • 2020
foto: Dragan Arrigler

Napoli Castel dell’Ovo

Omenjeni slovar ima 191 gesel, ki se začenjejo s
sklopom črk STO. Prva je seveda Sto / 1. izraža število (100) 2. ekspr. Izraža nedoločeno veliko količino.
Druga je stoa, v stari Grčiji velika odprta dvorana,
hodnik s stebri. Zenonovi učenci so se zbirali v stoi.
Potem pride stobarven in za tem po vrsti: stočišče,
stočiti, stočje, stodinarski, stoenka, stog, stogla, stoglasen, stoglav, stogotiti, stogovje, stoicizem, stoičen,
stoičnost, stoik, stoiški, stoj, stoja, stojalce, stojalo,
stojčkati, stoječki, stojen, stojišče, stojiščen, stojka,
stojnica, stojnina, stojniški, stojnost, stók, stok, stokanje, stokati, stokav, stokavec, stokilogramski ... in
tako dalje in tako naprej ... do zaključnih sekvenc besed na STO: stotisočinka, stotisočkrat, stotisočletje,
stotnica, stotnija, stotnijski, stotnik, stovaten, stvoriti, stožčast, stožec, stožer, stožeren, stožernica, stožina, stožiti se, stožje, stožka, stožkast, stožnica, stožnik. Z besedo stožnik se nabor STObesed v slovarju

c • 2020
Arrigler
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je spremljala vso našo mladost …
čez njo smo plavali do špice, kasneje do Hrovatiča, ki jih ni zmogel vsak … kasneje smo naredili
čoln“ (kot je v članku). Tedaj, ko je
bila še tako čista, da si se lahko z
njo celo odžejal. Ob tem pa sem
se tudi spomnil, kako smo z brigado pri Dvoru gazili preko Krke, ko
smo napadali Žužemberk, in vedno sem občutil, da me bo spodnesla. To je bilo zame nekaj popolnoma novega. Članek mi je
obudil toliko lepih spominov, da
sem se vrnil in ga še enkrat
prečital.
In vsak članek preberem z novim spoznanjem, kako danes
otroci živijo, plavajo, hodijo na
počitnice k teti itd. Ob prebiranju
podoživim njihova• doživetja, kot
bi bil z njimi od rojstva do starosti. Mene pa bi zanimalo, kakšne
korenine so v preteklosti, od kod
so nastale takšne okolnosti, da
vsak čita in piše. Ni dolgo od tega,
menda 100 ali pa 200 let, ko so
prve osnovne šole pozidali. To so
korenine vaših družin, to je težka
naloga in spustite se na to pot, to
niso mladinski spomini. Vprašal
sem se, kako se organizirajo družine, pa sem ugotovil, da ste edina
organizacija, ki piše svoje doživljaje od rojstev do pogrebov. Nadaljujte, da doživim že 100. številko. Iskreno čestitam vašemu delu.

Prispevek k Slovarju
slovenskega knjižnega jezika

stol: Janez Suhadolc • 2020 • foto: Dragan Arrigler

Goran
Milovanović

Časopis Društva Kerini in
Stritarji sem zapazil pred leti, ko
sem bil na obisku pri nekdanji
sošolki Majdi Florjančič iz
Šempetra. Majda je bila nekaj let
mlajša od mene in je nekaj časa
med šolanjem stanovala pri
sorodnikih v Mirni Peči, tako da
sva se kot „vlakarja“ srečevala na
vlaku na poti v šolo v Novo mesto.
Na Trte sem bil takoj pozoren, saj
sem poznal dve Stritarjevi dekleti
iz Novega mesta, ki sta bili prav
tako sošolki. V pogovoru z Andrejem sem izvedel, kako sta rodbini povezani, kako je prišlo do
ustanovitve Društva Kerini &
Stritarji in tudi izdajanja časopisa
Trte. Po tistem pogovoru Trte redno prejemam in z veseljem prečitam vsako številko. Oglasil sem
se z enim člankom in občasno po
telefonu z Andrejem tudi prekomentirava kakšen prispevek. Vsebina je za mene, ki sem letos praznoval 95 let, zelo zanimiva, in
ker poznam obe rodbini, se mi
zdi, kot da bi živel z njima. Trte
spremljajo rojstva, obujajo spomine članov in pišejo o njihovih
mladostnih doživljajih, študentskih letih, porokah in uspehih,
spominjajo se življenjskih jubilejev starejših članov, prinašajo pa
tudi informacije o tistih, ki so se
poslovili.
Ob branju marsikaterega članka v Trtah se spominjam svoje življenjske poti in primerjam opisane doživljaje z dogodki, kot so se
utrnili v mojih spomnih. Tako naj
omenim članek Boža Sotlerja, ko
se spominja svoje mladosti in piše
o reki Krki. Članek je tudi mene
ponesel daleč nazaj v mladost, „ko
si morja nismo mogli privoščiti in
smo se naučili plavati v Krki ... ki
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sledimo na sliki Pokrajina, 1939, je
ponazorjena z vzdušjem trepetanja
sončnih žarkov na levi strani slike
in senčnimi predeli krošenj na desni. Barvna paleta je usmerjena v
izrazito zelene odtenke in iskanje
zelenega v zelenem, kot mu je nekoč
dejal njegov drugi pomembni učitelj, Ljubo Babić. Tovrstne barvno
subtilnejše slikarske rešitve najdemo predvsem še v delih Rdeči plot,
1939, in Cvetoče breskve, 1939, ki
slikarsko površino na platnu gradita na podoben način, kot je denimo
to vidno na sliki profesroja Vladimirja Becića – Sadovnjak zgodaj
spomladi, 1934. Ob teh Didkovih
slikah je v časopisu Jutro, 21. 12.
1939, dr. Šijanec v daljši in izčrpni
kritiki razstave napisal, da je »Didek enako dober v prostornem krajinarskem zelenilu, kakor tudi v sočnem vonju cvetnega tihožitja, dveh
na videz različnih rokah. Mnogo
zanimivega je v Didkovih slikah.
Običajno se drži njegovih likov težka
lepljivost snovne površine, toda poezija v ‚Breskvah‘ in ‚Rdečem plotu‘
razširja pravo atmosfero sproščene
barvitosti, ki pa vendar ni sama
sebi namen.«
Nedvomno so tri nove pridobitve izredno pomemben doprinos v
umetniškem fondu Galerije Božidar Jakac, ki bodo pripomogle k še
boljši strokovni obdelavi zbirke
umetnin Zorana Didka.

J. Suhadolc , pastel • oblikovanje E. Lukež • 2020

Trtam
ob stoti številki
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Pozdravljeno, leto 2013!
:lovek je ;udovito bitje. :udodelnik, v;asih tudi ;udak. – Zemlja (svet) je
rajski vrt. Ki nam je bil poklonjen kar tako. Za igra;o nekomu, ki mu do danes
(leta 2012) še ne vemo imena, kaj šele, da bi ga v resnici poznali in prav cenili.
Domišljamo pa si, da smo mu vsak dan bliže, da ga vsak dan bolj poznamo in z
njim sodelujemo v nebeško peklenski igri, ki se ji re;e življenje.
Spoznavamo sebe in svet, obzorje našega spoznanja je vsak dan širše, hkrati
pa je tudi tema našega neznanja vsak dan gostejša in zagatnejša. Bili so ;asi, ko
smo ponosno vzklikali Gradimo nov svet! – In kaj smo zgradili| Zgradili smo
neko spako, ki se nam zdaj posmehuje. Kot karikatura ;loveka na za;etku enaindvajsetega stoletja. No, prav! Živimo v ;asu, ko vsi prisegamo na demokracijo,
zato sem si tudi jaz dovolil to majhno ekskurzijo proti peklu, ki ga opazujemo
ali pa tudi že ;utimo na svojih hrbtih njegove peko;e ognjene zublje.
Ampak za božjo voljo, ustavimo se rajši za trenutek pri svetlejši in vzpodbudnejši misli o našem ;asu, ozrimo se na svetlo zvezdo, ki jo nosimo v svojih
srcih, pa zanjo niti ne vemo.
Pred kratkim sem bral našega znamenitega psihologa Antona Trstenjaka.
Lepo zna povedati, kaj je narobe z našim življenjem. Kako enostavno in
prepri;ljivo ti zna opisati, kaj nam je prinesel razvoj znanosti in tehnike. Veliko
lepega in dragocenega, a žal tudi manj lepega in pogrošnega. Namre;, s tehniko
in njenimi ;udovitimi izumi se je zelo pove;ala hitrost življenja, stopnjeval pa se
je tudi ;lovekov notranji nemir. Danes živimo tako hitro, da nimamo ve; ;asa
živeti, kakor pravi Trstenjak. Seveda se tu takoj pojavi vprašanje, kaj to pomeni
živeti in kaj je notranji mir.
Da, da, ;lovekov notranji mir, za to dragocenost nam gre. Zdaj je na
mo;nem prepihu in moramo se kar pošteno potruditi, da ga – ta znameniti
notranji mir – v kakšnem sre;nem ali pa vsaj slovesnem trenutku vendarle
za;utimo. In ob mejnikih, kakršno je novo leto, si drug drugemu želimo vse
najboljše> sre;e, zdravja, veselja … In ob teh željah mislimo seveda tudi ali pa
predvsem na notranji mir. Mir, ki ga hudo ogrožajo vragolije današnjega hrupnega sveta, mir kot dobrino, za katero se moramo že kar boriti. Sliši in bere
se najbrž precej staromodno, a vseeno> tega notranjega miru vam želim, dragi
Kerini in Stritarji, in vam po Trtah pošiljam lep novoletni pozdrav!
Vaš Janez Bani;

}
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Včeraj, danes, jutri ...!
V pri;ujo;i številki se, zanimivo, izmenjujejo sestavki o preteklosti in zgodovini,
na drugi strani pa o prihodnosti in na;rtih za delovanje društva. Živimo pa samo
zdaj, v tem trenutku, ko to pišem. Ko boste ta uvodnik brali, bo ta že zgodovina.
Že napisano. Preteklost. Prav o teh vprašanjih ve;krat premišljujem. Kaj nam
pomeni preteklost| Koliko energije naj usmerjamo v ohranjanje spominov na
preteklost| :e pogledam s stališ;a našega društva, potem je preteklost naš
temeljni kamen, vzrok, da smo sploh skupaj. Pogojno re;eno skupna zgodovina.
Pa nas to spominjanje na dogodke in ljudi, na naše drage prednike, res povezuje|
Je res to tista „centripetalna“ sila, ki nas povezuje v Društvu Kerini in Stritarji|
Mislim, da niti ne. Menim oziroma prepri;an sem, da nas ne povezuje preteklost,
ampak nekaj povsem drugega> ljubezen! Pripadnost veliki družini ali rodu
najbrž ni tisto mo;no vezivo, ki po krvi vle;e skupaj v klan svoje pripadnike.
Ker ne živimo recimo na Kosovu ali na Siciliji, nas ne povezuje niti mo;na,
velika družina s strogimi pravili in „komando“ vsemogo;nega botra. Radi se družimo,
pogovarjamo, kaj zanimivega in dobrega pojemo, zalijemo, v;asih tudi zapojemo,
se poveselimo, si skupaj izmišljujemo in se dogovarjamo za akcije. Ponavadi so
uspešne. Bi radi še kaj ve;|
S preteklostjo pa je v na;elu takole> zadeve, take ali druga;ne, dobre ali slabe,
žalostne ali vesele, so se zgodile. To je mimo. :e kuhamo zamero, žalost ali
karkoli ;ustvenega> nau;imo se nekaj iz tega, ;e se lahko. In ne ponavljamo istih
situacij. Odpuš;ajmo, seveda tudi sebi. Pustimo si ;as za kuhanje jeze, odjokajmo
žalost … potem pa stvari pustimo na miru. Za vedno. Bistveno je, da se vanje ne
vpletamo ve; ;ustveno. S tem izgubljamo energijo za zdaj, za danes in za jutri.
To pa je prevelika škoda za naš vek trajanja. Takoj na delo!
Skratka, preberite Trte. Zdaj!
Peter Povh

}
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ŠOLA, ŠOLA, ŠOLA....?
V teh Trtah so objavljeni tudi prispevki, ki smo jih dobili od vas na
temo Prav vesel v šolo grem ...! Ne vem sicer, koliko in ali je sploh bil kdo
vesel, ko je moral v šolo. Ko gledamo takole za desetletja nazaj, se nam
ponavadi zdi vse lepo in nekatere stvari, ki so nas takrat morile, izgledajo
smešne. Pa ni ;isto tako. Naše ob;utljive otroške dušice so takrat še kako
zaznamovali tudi krivice, stresi, nasilje, laži, sprenevedanja, neumnosti.
Vstopali smo iz varnega družinskega objema v «svet», kakšen in kako se
je vzpostavil ta «svet», pa je bilo odvisno od vseh dejavnikov, predvsem pa
od vzgojiteljev. So nam ti res širili obzorja ali pa so nas tla;ili v preizkušene okvirje «normalnega sveta», približno takšnega, kakršnega so videli
sami oziroma so jim ga privzgojili njihovi starši in u;itelji|
Šola pravzaprav traja celo življenje, in ;e le želiš, se res lahko ves ;as
u;iš in skušaš širiti obzorje, «svet». :e pa ponavljaš vedno iste napake in
doživljaš vedno hujše «krivice», moraš pripisati posledice predvsem sam
sebi, ker že spet nisi opravil izpita. In «grozni» u;itelji, ki te «sovražijo»,
se ponavadi potem, ;ez ;as, ponavadi izkažejo za najboljše prijatelje, ker
si zaradi njih spoznal in se nau;il nekaj, ;esar se druga;e sploh ne bi.
Najpomembnejše v tej številki pa se seveda skriva v sporo;ilu, ki
nam razkriva podrobnosti o našem sre;anju, o poletnem druženju, ki ga
ve;ina že z nestrpnostjo pri;akuje.
Peter Povh

× Novorojenki Vita
Mandžuka in Kaja Dolžan

čno

številka 79 • oktober 2015

JE 20 LET RES DOLGA DOBA?
Ne boste verjeli, ampak tale številka TRT, ki jo ravnokar držite v roki, je po
svoje nekaj zelo posebnega: ste vedeli, da je minilo že 20 let, odkar je bilo ustanovljeno naše društvo Kerini&Stritarji? Tole je že kar lepa doba, prava zgodovina!
Primerjajmo to dobo z rojstvom in odraščanjem otroka: pri dvajsetih je že dve
leti polnoleten! Recimo torej, da smo odrasli oziroma, da smo starejši mladostniki. Malo resni, malo pa še zvedavi in »telečji«
Sicer je res, da leta hitijo naokoli kot, da bi se jim nekam mudilo. Mudi pa se
ne njim, letom, ampak pravzaprav nam. Ves čas bi nekaj morali, vsaj tako se nam
zdi! Sama Zemlja pa se vztrajno vrti okoli svoje osi celo nekoliko počasneje. V
teh dvajsetih letih se je marsikaj spremenilo. Razen nas, seveda! Saj se vendar
zjutraj vsi pomečkani pogledamo v ogledalo, pa je vedno tam že neka druga
oseba, tam na drugi strani, in dolgčas - vedno je ista. No, mogoče le kakšen sivi
las ima več, ki ga do včeraj dokazano še ni bilo. Recimo, da jo pogojno prepoznamo kot svojo sliko. Ni pa nujno!
Društvo je bilo ustanovljeno zaradi druženja, kar že beseda sama po sebi
nekako sporoča. In zaradi pripadnosti. Menim, da nam to kar dobro uspeva.
Drugače ne bi zdržali toliko časa, toliko let. To nam je v veselje: da se na mesec,
dva, tri, nekje dobimo, se pogovorimo, nekaj zmenimo, se malo poveselimo in
vsake tri mesece izide naš časopis, stečejo priprave na vsakoletno srečanje in
vrsta »vmesnih« dejavnosti. Na tem mestu ne morem mimo našega, zdaj že legende in »tradicionalnega« predsednika Andreja Kerina, ki je naš dolgoletni neutrudni motorček. Upajmo, da mu še dolgo ne bo zmanjkalo »goriva«.
Zato moramo ob tem jubileju nazdraviti vsem nam, ker smo vsi, ste vsi, enako pomembni za to naše druženje, saj vsak po svojih močeh nekaj prispeva k
dobri volji in razpoloženju.
Peter Povh

vsebina
j Vabilo na jubilejno srečanje
Marko Banič
j Obisk pri Majdi Povh
Andrej Kerin ml.
j Pepi Stritar in velika vojna
(ponatis iz revije Drevesa)
Majda Povh
j Ustvarjalni kotiček
Vlak iz odpadne embalaže
Daša Kerin Repinc
j Križanka
j Foto Kotiček
Eni zbirajo znamke, eni
značke, eni pa stranišča ...
Andrej Stritar
j Laponska, Finska
v marcu 2015
Božo Sotler
j Želim si, da bi Pema
imel bilijone dolarjev
Alja Pregl
j Zadnje novice

številka 80 • december 2015

ALI JE DEŽ NAŠ PRIJATELJ ALI NAŠ SOVRAŽNIK?
Sobota. Ne katerakoli. Posebna sobota, naša sobota. Dan našega vsakoletnega
srečanja. Vreme, kot po navadi, tradicionalno. Tolažimo se, seveda, na poti proti
Podbočju, saj bo že nekako, napovedi ne predvidevajo padavin v Podbočju. Sicer pa
je organizacija v rokah sposobnih organizatorjev. Kerinov kozolec prenese vse:
dež, točo, sneg in tudi »ušpičene prekle«. Pod njim bomo varni pa naj se zgodi
kar se že hoče. Srečanje bo! Seveda, vsi strahovi so odveč. Če bi se ravnali samo
po naših strahovih potem našega srečanja sploh nikoli ne bi bilo. Niti društva
Kerini&Stritarji! Kako? Na prvem srečanju pred dvajsetimi leti ne samo, da je
padal dež, ampak so »nebesa« odprla vse zapornice. In naš piknik, predviden na
travniku v Karlčah ob reki Krki, je dež dobesedno odplaknil. Lilo je, oziroma z
oblakov se je zlivalo v potokih. Kanali niso več požirali vode in celo reka Krka je
začela kar naraščati. In je prestopila bregove. In še kar naprej, dokler ni vdrla tudi
v naše, za piknik pripravljene provizorične šotore. Tako, da smo potem popoldne
uspeli tekmovati v streljanju z lokom edinole stoječi v vodi izpod šotora. Tarča
pa je bila seveda zunaj, na dežju.
Ustanovni zbor društva smo imeli v gostilni »Pri Žolnirju« pod varno streho.
Društvo je bilo uspešno ustanovljeno, »posajeno«. Dež pa očitno skrbi za rast in
zaliva, da bi naše družinsko drevo pridno raslo in da so vsi listki vedno zeleni. In vedno
več jih je. Torej, dež je očitno del naše zgodbe.
Tokrat, v Podbočju nam je sicer spet nekoliko zamešal načrte. Presenečenje, ki
so ga pripravili Drejče z Broda in njegovi, je samo delno uspelo. Konjički vpreženi
v zapravljivček niso s seboj prinesli dežnikov in so zato prekmalu morali pod
streho, nazaj domov, v hlev. Dež ima svojo voljo, ni kaj! Prepričan sem, da kaplje z
neba niso pokvarile vsega veselja vozniku. Pa prihodnjič dva kroga več! Na kratko:
dež je samo del naše zgodbe.
Verjetno je zato že samo vprašanje na začetku popolnoma narobe zastavljeno.
Seveda. Dež pač samo je. Pada ali ne pada. Kako nanj gledamo, pa je samo stvar
našega vsakokratnega, vedno drugačnega dojemanja. Dež si o tem ne beli glave!

vsebina
j Ob našem srečanju
Majda Povh
j Srečanje in jaz
Luka Povšič
j Risarski kotiček 2015
Irena Didek Pregl
j Šport na pikniku
Kerinov in Stritarjev 2015
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j Salomonov flajšter
Vlado Berglez
j Antonija Kovačič –
Tončka 80 let
Jože Kovačič, mlajši
j Križanka
j Ustvarjalni kotiček
Kolaž iz zamaškov
Daša Kerin Repinc
j Zadnje novice

Peter Povh

Novo leto je pred vrati
Novo leto tu je, zdaj ga proslavimo, da bo lepše boljše, čašo to izpijmo! Naj bo to
napitnica ob dvajsetletnici delovanja našega društva in ob jubilejni 80. številki Trt. Izposodil sem si jo od pevskih prijateljev Uroša in Iztoka Lajovica, saj naša himna Ko
banda zadoni že krasi uvodnik glavnega urednika Trt Petra Povha, v čaši pa bo prav
gotovo cviček iz Gadove Peči, Razkriž, Bočja, Starega gradu, Banovca … kjer raste na
tisoče trt, ki jih skrbno gojijo prizadevni in zavedni člani društva Kerini & Stritarji. Ob
tem bomo imeli v mislih tudi vinogradek osemdesetih Trt, ki smo ga Kerini in Stritar
ji začeli saditi spomladi leta 1996 in ga sadimo še danes, vsake tri mesece eno trto, štiri
na leto, kot je ob petdeseti številki zapisal prvi glavni urednik Janez Banič. Taka rast
pomeni, da bomo pred novim letom 2021izdali že stoto številko Trt. Naj bo to eden
izmed ciljev za naslednjo petletko! Pa ne edini, saj že pogled nazaj pokaže, da smo
uspešno vzpostavili kontinuiteto številnih dejavnosti, ki krepijo naše medsebojno spoznavanje na rednih vsakoletnih srečanjih in piknikih, skrbno letno načrtovanje skupščin, pozornosti ob okroglih obletnicah najstarejših članov, poročanje o rojstvih novih
članov, čestitkah ob njihovih uspehih …
Ko to pišem nekoliko pojenjuje moderno preseljevanje narodov v obliki beguncev, ki so ostali brez domov in želijo svobodneje zadihati v obljubljeni deželi Nemčiji,
čeprav bi verjetno raje ostali tam od koder prihajajo in kjer jim uničujejo domovino
ali pa celo nimajo lastne države in so zato ponižani in razžaljeni ter nemočni v borbi
za obstanek in proti samozvani islamski državi. Sočasno se Bejing duši v nepopisnem
smogu zaradi katerega so na mah zaprli 2100 tovarn v bližini te prestolnice, ne da bi
bili hkrati prepričani, da je treba odločno sprejeti res prave ukrepe za preprečevanje
grozečega segrevanja podnebja. Po drugi strani beremo poročila o največjih bogataših v svetu in med njimi tudi uspešnih Slovencih, ki z inovativnostjo in poslovnim
občutkom segajo zelo visoko na svetovnih lestvicah ali ko se obeta npr. Boscarolovem
Pipistrelu ogromen kitajski trg za štirisedežna ultra lahka letala in ne nazadnje osrednji dnevniki poročajo o Jožetu Colariču- kandidatu za osebnost leta 2015, garaču in
človeku, ki si upa sprejemati tveganja ob vodenju najuspešnejšega slovenskega giganta Krke, d.d., Novo mesto. Lahko smo zelo ponosni, da je Jože plod genealoškega debla
Kerini & Stritarji in posebej svetel krogec v krošnji našega drevesa.
Mogoče pa smo ravno mi, »Kerini in Stritarji«, in naš način dela, druženja, veselja,
sodelovanja in spoštovanja našli pravi način, možno pot, ki kaže v prijaznejšo prihod
nost? Z veliko ljubezni in dobre volje, vedno pripravljeni priskočiti drug drugemu na
pomoč in se obenem učiti bolj spoštovati naravo ...! je spomladi 2008 v uvodniku Trt
št. 50 zapisal urednik Peter Povh. Najbrž je imel prav!
Želim vam vesele praznike ob prebiranju Trt in srečno, zdravo ter uspešno leto 2016.
Andrej Kerin

številka 81 • april 2016
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ŠPORT
Mogoče bi lahko sklepali »na prvo žogo«, glede na poudarjeni naslov na tej strani,
da gre za vsebinsko preoblikovanje našega trimesečnika, ki naj bi s tem naslovom
privabil večje število bralcev. Ali pa takole, na tiho, drugačen, »športni« pogled na
pitje proizvoda, ki je sad gornjega, torej trt. Naravnost povedano: cvička! Kdo ga bo
polokal največ v najkrajšem času in v enem samem požirku!?!
Ne, gre za, vsaj tako sem prepričan, približevanje staremu latinskemu reklu in
idealu Zdrav duh v zdravem telesu, ki naj bi pomenil bolj to, da je zdravo telo zelo pomembno tudi za duševno zdravje. In da sta eno in drugo pogoja za doseganje ravnovesja in ideala, h kateremu naj bi stremel vsak človek. Skratka: soodvisnost enega od
drugega. Tudi zdaj že leta pokojni prior kartuzije Pleterje, dvojni doktor – filozofije in
teologije –, mi je pri preseženih osemdesetih živo, s humorjem in navdušeno razlagal, da se je moral tudi on, tako kot vsak od njegovih maloštevilnih bratov, obenem
priučiti še ene od obrti. Izšolal se je za kovača. In je v prostem času ustvarjal iz jekla s
kladivom, ognjem in nakovalom (res je koval!) zelo moderne plastike. »Picasso mi je
vzor,« je malo sramežljivo, a vendar ponosno povedal.
Moderni časi, ki jih, zdaj že večina, preživljamo pred računalnikom, z obilico
stresov in nervoze, zaradi telesne neaktivnosti kar kličejo k sproščanju in ukvarjanju
s športnimi aktivnostmi vsaj nekaj ur na teden. Od plavanja, potapljanja, veslanja,
hoje, kolesarjenja, teka, planinarjenja, jahanja, vseh vrst iger, smučanja, telovadbe in
učenja različnih veščin do joge, plesa, taičija in nabiranja gob. In tako naprej! V našem
krogu, sem prepričan, bi zelo verjetno težko našli člana, ki ne počne vsaj nečesa od
naštetega. Ali pa zelo verjetno kar nekaj takih, ki obenem gojijo po več športov hkrati.
Tisti, ki tega ne počno ... pa naj se malo zamislijo. In se mogoče kdaj le odločijo nekaj
narediti tudi zase. Pomaga! Nikar pa ne pretiravajte. Torej – s pravo mero! Samo podpiranje šanka in dvigovanje čaše z vsebino zaenkrat še nista priznana kot olimpijski
šport. Si pa nekateri v tej smeri tudi prizadevajo ...
Poglede na športno udejstvovanje, občutke, dogodivščine in spoznanja, ki jih podajajo in pojasnjujejo pisci posameznih prispevkov, tokrat objavljenih v naših Trtah,
si preberite sami in si obenem o tem ustvarite svoje mnenje. Če nimate seveda že vnaprej ustvarjenega in trdno vztrajate pri njem. Ampak šport krepi duha! In na našem
tradicionalnem srečanju poleti bomo tudi malo »pošportali«, kajne?
Peter Povh

vsebina
j Moj tek na smučeh
Božo Sotler
j Maraton
Marko Banič
j Plavanje za vse generacije –
Plavalna akademija Rok Kerin
Rok Kerin
j Vratar
Vlado Berglez
j Moje življenje na kratko
Nasta Krainer Les
j Družina Les
Lotti Veronika Les

ČAS, SPOMINI IN OBLETNICE
Ko takole mimogrede obračamo strani na koledarju, ne pomislimo na kaj več od
tega, da ugotovimo, ali nas čaka nek piknik, sestanek, opravek, servis ali rojstni dan.
In na kateri dan pade: torek, sobota? Mogoče na četrtek? Kaj pa, če je na nedeljo?
To je več ali manj v

× Spomini na šolo
Vanja Serafini
× Prav vesel v šolo grem
Magda Kerin
× Prav rad v šolo grem
Nace Bani;
× Moja osnovna šola
Majda Cuzak
× Moj najljubši predmet
Gašper Cerkovnik
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Žoga je okrogla
Tele vrstice pišem ob gledanju in poslušanju tekme za uvrstitev naših košarkarjev v polfinale. Najbrž nimam dobrega ob;utka in raje, kot bi se napenjal
in grizel prste, pred ekranom pišem uvodnik in le narahlo škilim proti TV-ekranu. Ne vem, zakaj moramo vsako tako merjenje mo;i na športnih igriš;ih
v medijih napenjati kot biti ali ne biti. Bo jutri konec sveta, ;e izgubimo| Nas
bo požrla ;rna luknja| :e zmagamo – se bodo odprla nebesa| Košarkarsko
moštvo je odli;no, fantje se borijo, le zakaj bi od njih zahtevali le zmage. Tudi
druga moštva so dobra in mogo;e jih je kar nekaj boljših od naših. Pa njihovo
razpoloženje, dan, osredoto;enost ... vse to vpliva na njihovo igro. Najbolj pa
psihološka priprava. Mirnost. Zaupanje vase in v soigralce. To vedno prevesi
tehtnico, ;eprav nastopaš proti boljšim moštvom oziroma posameznikom.
Zato mi še vedno ni jasno, zakaj moramo v vsakdanjem življenju samo tarnati. Nikomur od nas ni z rožicami postlano in vsi smo vsak dan postavljeni
pred nove izzive in situacije, ki jih moramo reševati. Saj marsikaj znamo. Še iz
hujših težav smo se znali vedno nekako izvle;i. Samo dobra volja je potrebna in
sodelovanje vseh in lahko potegnemo vsak voz iz blata. In seveda ne smemo
pozabiti na zaupanje. Zdi se mi, da je tu pri nas bolj prisoten problem t. i. negativne selekcije, kar pomeni, da je ve;ina pomembnih pozicij v sistemu odlo;anja
v nepravih rokah. Ti potem ne znajo, no;ejo ali ne zmorejo ustrezno reševati
problemov in odlo;ati. Prevzemati odgovornosti. V vsakem trenutku za dobro
vseh nas. Skratka – ponavljamo že skoraj stoletje preživet model vladanja. Rešitev ni tako preprosta, ker bodo spremembe za mnoge zelo bole;e. To seveda
sploh ne pomeni nove revolucije ali kontrarevolucije. Potrebna je predvsem
revolucija v naših glavah, sprememba prioritet. Ne ve; pohlep, mo;, privilegiji,
ampak sodelovanje, sobivanje, pomo;, empatija. V naši zavesti morajo na plano
predvsem zdaj skrite, nežne in plahe misli in prepri;anja o nujnosti sprememb.
Za;nimo najprej pri sebi!
In kot sem slutil že vnaprej, se tekma ni kon;ala z našo zmago. Pa kaj potem! Fantje so se dobro borili. Jutri je na vrsti nova tekma, nov izziv, in pojutrišnjem spet! In tako naprej ... Porazov ni, so samo izkušnje. In to nas bogati.
Nas bo zdaj požrla ;rna luknja| Požrla nas bo, ampak jutri| Stavim, da
nas še ne bo! Torej ne ra;unajte na tako rešitev!
Trte so obrodile in trgatev se je že za;ela! Po;akajmo vsaj do Martina.
Peter Povh

× In memoriam Stane Marki;
(8. 5. 1928–7. 4. 2013)
Andrej Kerin

× Jože Malnari; – Križevski
v narodnoosvobodilni
borbi (drugi del)
Andrej Kerin ml.
× Sabljanje
Marcel Krek
× Velike Malence – rezime
Marko Bani;
× Piknik v Velikih Malencah
Klemen Kerin
× Torta na pikniku
Kerinov in Stritarjev
Vidka Sotler
× Sre;anje 2013 v o;eh
predsednika društva
Andrej Kerin
× Bani;ev ajnfkar na Brodu –
danes in nikdar ve;
Janez Bani;
× Fotokoti;ek
Alja Pregl
× Ustvarjalni koti;ek
Kako sestaviti robota
Gašper in Tjaša Cerkovnik
× Veselo pokopališ;e
Božo Sotler
× Križanka

Poslanica 2014
Ko tole pišem, se bliskovito bliža veseli december, zunaj sije sonce, rahlo pritiska
mraz in zdi se mi, kot bi bilo včeraj vse tisto, kar je napisal Peter Povh o praznikih, ki
so se zvrstili pred slabim mesecem, ko smo se potikali po Martinovi poti od Podbočja
prek Dobrave in Razkrižja do Gadove peči in nazaj. Bilo je neznansko prijetno in
razkošno, zahvaljujoč našim gostiteljem. Ti so nam pripravili številne dobrote, ki jih
boste vsaj delček lahko uzrli na kakšni fotografiji. Sledil je še obvezen sestanek odborov
Kerinov in Stritarjev v Ljubljani (tokrat spet pri Majdi Povh) skupaj s presenečenjem
za našo jubilantko Olgo Banič, pa ljubljanska vinska pot … Vmes sestanki, razprave,
modrovanja, ne le pri nas doma, ampak tudi na samem vladnem vrhu, z odstopi
ministrov kot po tekočem traku in na svetovni sceni, ko papež Frančišek dela red
ne le pri Slovencih, Vladimir obišče prijatelja Silvia in zamudi pri svetem očetu, Alenka
predstavlja naše dosežke v Nemčiji, in več jih bo, bolj bomo prepoznavni in ob sami
svetovni špici, kjer ni malo odlikovanj najboljših Slovencev.
V Siriji še vedno množično umirajo nedolžni ljudje, za nameček pa po svetu
hrumijo še tajfuni, ki presegajo največje rušilne rekorde zadnjih tisočletij, na tisoče
mrtvih, nepojmljiva razdejanja domov, milijoni preseljenih ljudi, nastajajo novi otoki …
Pri nas eklatantno tu in tam tudi podremo kakšno črno gradnjo, ki se ji v brk smejijo
pravi črni gradovi, deževja pa so kljub visokim vodam in plazovom prizanesljivejša.
Korupcija postopoma prihaja vse bolj na svetlo, od gradbincev se seli v zdravstvo,
šolstvo, da o avtošolah ne govorimo … Vendar je marsikatera sodba že padla in to
daje upanje, da se bo le kaj premaknilo, čeprav je odpor trdovraten in še bo. Žal je
prav zdaj odstopil še celotni vrh Komisije za preprečevanje korupcije. Nemoč, obup?
In spet je manj upanja.
Pri Kerinih in Stritarjih še nismo odkrili tajkunov, zato zremo v prihodnost še
vedno optimistično in v veri, da poštenost pri nas ne bo zbledela vrlina. Zanašamo
se na tisto, kar bo ustvaril vsak sam ali pa skupaj z dobro mislečimi. Tudi v našem
društvu moramo narediti še kak preboj! Na srečo naše korenine, veje in listki
omogočajo tako rekoč naravni prirast in samodejno pomlajevanje članstva. Lahko
pa bi naredili še več! Uspeva nam pri najmlajših, ki še nezavedno vstopijo v naše
vrste in ustvarjalno sodelujejo npr. v Trtah, na srečanjih, z risbicami, pesmicami,
pa tudi zanimivimi zahtevnejšimi podvigi. Za odraščajoče moramo še kaj storiti
in zbuditi v njih pripadnost temu družinskemu društvu, ravno prav virtualnega sveta
in veliko medsebojnega razumevanja. Spomladi so volitve in tudi s tega vidika moramo
pomladiti naše vrste, da bo ravno prav modrosti, zagona ter mladosti, inventivnosti
in vidnih dosežkov za preseganje dosedanjih, ki so bili, obstoje in nedvomno bodo.
Naš član nadzornega odbora Jože je v tem smislu na zadnji seji odborov predlagal,
da razmislimo o svoji himni, morda pa tudi o praporu po vzoru gasilcev. Razmislite
o tem še vi in mogoče se iz tega še kaj izcimi.
Decembrski radodarni možje nam letos ne bodo veliko prinesli, a tudi kak drobec
včasih povzroči iskrico ali solzo v očeh. Berite torej Trte in pišite nam.

vsebina
j Novoletno pismo 2023
Irena Didek-Pregl
j Foto kotiček
Medgeneracijska pisanost
j Ob stoletnici rojstva Mirce
Kerin, rojene Štefin
(6. 8. 1913–28. 1. 1983)
Andrej in Miha Kerin
j Vinogradniški Martinov
pohod 2013
Peter Povh
j Moje turške počitnice
Petra Zajc
j Dva recepta
Majda Povh
j Otroški kotiček
Risbi
Stela Sotler in Bart Sotler
j Jubilej Olge Banič
j Križanka
j Zadnje novice
Nika Maria Kerin
Andrej Kerin
j Veja Didkov ima še en krogec
Matjana Didek
j Fotografski natečaj
Krajina - razstava
Uredništvo Trt
j Poziv za izbiro lokacije
piknika 2014
Uredništvo Trt

Pred leti, se spominjam, najbrž zato, ker sem moral organizirati večjo zabavo,
smo več tednov z upanjem strmeli v nebo in čakali, da se nas usmili. Zakaj? Ker se
je vreme ves čas kisalo. In deževalo. Da ne omenjam temperatur – kot bi vso državo
premaknili na Finsko. Seveda, upanje umre zadnje. In je umrlo, ampak se nismo
pustili motiti, še znotraj smo se dodobra namočili. Srečanje se je končalo v dobrem
razpoloženju.
Zato je tudi trenutna vročina v času, ko pišem tele vrstice, nekaj, kar je bolj ali
manj nepomembno za tale uvodnik. Spominja me bolj na nihanje razpoloženja v
nas samih, podobno kot je s temi temperaturami: enkrat smo visoko zgoraj, drugič
spet nekje blizu ničle. Ampak tako je v življenju. Enkrat gor, drugič spet dol! Kako
pa mislite, da bi se drugače naši tokratni jubilantki, ki jima posvečamo posebna
prispevka in križanko, pritolkli do tega jubileja? Le preberite si sami! Povprečje je
vedno nekje v sredini. Tako kot so se včasih norčevali iz statističnega pristopa: nekateri jedo samo meso, drugi spet samo kislo zelje, v povprečju pa se vsi seveda
mastijo s segedinarjem. Vendar je pri nas to le nekoliko drugače. V življenju moramo vedno iskati ravnotežje, da bi lahko korakali naprej in se čim manjkrat pustili
zmesti trenutnemu razpoloženju ali čustvom.
Seveda tudi naše Društvo Kerini & Stritarji ni izvzeto iz te vrste valovanja: včasih gremo sicer malo navzdol, najbrž da vzamemo zalet, in potem vedno spet suvereno navzgor. In tako naprej – novim dogodivščinam in izzivom nasproti. Tudi te
Trte so dogodivščina.
Peter Povh

j Ustvarjalni kotiček
Pikapolonice prinašajo srečo
Daša Kerin Repinc

vsebina
j Piknik 2017
Marko Banič
j Osemdeset let Eve Gspan,
roj. Malnarič
Peter Gspan
j Voščilo Evi Gspan
in sestanek odborov
Kerinov in Stritarjev
Alenka Kerin
j Čestitka in voščilo
Lidiji Šlander Jančigaj
ob visokem jubileju
Andrej Kerin
j Stanetu Kerinu v spomin
ob 75-letnici usmrtitve
Andrej Kerin ml.
j Otroški kotiček
j Ustvarjalni kotiček
Mavrične ribice iz papirja
Daša Kerin Repinc

j Otroški kotiček
Risbice izpod kozolca

j Franci Kerin 70 let
Andrej Kerin ml.

Ker dnevi, meseci, leta čedalje hitreje hitijo mimo eden za drugim, moram
očitno tudi vedno hitreje pisati tele uvodnike. Ker jih skoraj že komaj dohajam!
Trte hočejo iziti kar na vsake tri mesece. To pomeni tri, štiri in že spet sem za pisalnim strojem (tipkovnica in računalnik sta pravzaprav stroja, le papirja ne rabim
v tem izumu). Ampak do vas, v vaše roke, pridejo Trte v papirni obliki. Zdaj pa so
dostopne tudi že na spletni strani. Papirju bo odklenkalo? Kdo ve?
Meni so na papirju ljubše, ker čutim površino gladkega papirja, vdihavam vonj
po barvi, obračam strani, ki šelestijo, in jih na koncu zaprem in odvržem na mizo.
Dokler jih spet ne vzamem v roke in nečesa ne pogledam, preletim zapisanega ali od
blizu pogledam katero od fotografij, ki me vedno navdušujejo. Gre skratka za konkretno stvar, materialno, ki jo držim v roki. Pri računalniku pa je popolnoma drugače. Nekaj mi manjka, ko jih gledam ... Pa še več časa potrebuješ, da prideš do njih.
Mimogrede ti servirajo tudi kakšno reklamo ali dve, že spet zadeneš iPod ali katero
od podobnih igračk, ker si ravno milijonti uporabnik neke strani na medmrežju, za
katero niti nisi nikoli prosil, da bi jo lahko pogledal. Potem malo še pogledaš sem ter
tja in ura, dve sta mimo, Trte so že zdavnaj izginile z zaslona. Velika verjetnost pa je
tudi, da se nekoč, nekje za vedno izgubijo. Izginejo.
Razen seveda tistih na papirju. Ki ga lahko uporabimo večkrat: kot ovojni papir,
kot podstavek za preluknjano plastično vrečko s kislo repo, skodelico, do roba napolnjeno z vročo belo kavo, ali kot gorivni element v času »električne krize«. In še
za marsikaj drugega, kar pa mogoče ne sodi ravno na prvo stran. Tu gre že bolj za
odnos, simbolno držo! Ki pa je seveda digitalne Trte nikakor ne omogočajo. Moja
hči bi seveda zavila z očmi in me takoj razglasila za stare kosti. Zato ker nimam
pojma. Kaj pa sploh še lahko v življenju narediš brez računalnika????
Tako sem na zadnjem sestanku že resno predlagal, da bi mogoče urednikovanje
Trt prevzel nekdo drug, mlajši član naše združbe, a nisem bil uslišan. Ne da ne bi
hotel več sodelovati, ampak razmislek je bil bolj v tem, da bi novi urednik z drugačnimi pogledi mogoče kaj novega, kvalitetnega prinesel v obliko, vsebino ali naravo
Trt. Zdi se mi, da je verjetno o podobnih vprašanjih v okviru svoje vloge v nekem
trenutku razmišljal tudi naš predsednik Andrej. Pa smo ga v kali zatrli, tako kot so vsi
drugi mene. Čeprav sem pojasnil, kaj me žuli.
Tako smo torej še za nekaj časa obsojeni drug na drugega. Kar me sicer zelo
veseli. Če vas malo manj veseli, mi kar sporočite. Se bom skušal poboljšati. In pisati
popolnoma drugačne uvodnike, kot je tale. Sporočiti pa sem vam hotel pravzaprav
samo nekaj: veseli me, da so v vaših rokah spet pravkar natisnjene (na papirju!) nove
Trte, da bi še dolgo redno izhajale in da vas imam zelo rad, ker me že toliko časa
prenašate brez prehudih groženj …
Peter Povh

j Zadnje novice

j Spomini na strica
Franca Kerina – botra
Irena Iskra
j Razmišljanja na temo želja
Irena Iskra
j Srednja šola
Klemen Kerin
j Foto kotiček
Fotografski natečaj KRAJINA
Andrej Kerin ml.
Žehte sveta
Andrej Kerin

ŠELESTENJE LISTJA
Tale številka Trt prihaja v vaše roke pozno v jeseni. Najbrž bi morala že malo prej.
Ampak narava nam je podarila tako lepo, sončno in toplo jesen, da se nam je spet, po
septembrskem deževju, prijazno nasmehnilo skoraj poletno sonce. Babje poletje?!
Tako da smo si verjetno šele zdaj spet malo bolj zaželeli druženja, pa čeprav na način
branja Trt. Saj je šele dober mesec od srečanja na našem rednem vsakoletnem pikniku!
Dnevi se krajšajo, svetlobe je manj. Narava se pripravlja na zimski počitek. Listje
šelesti pod nogami, ko se odpravljamo na sprehod, v šolo, vrtec, službo ali po opravkih. Podobno je z nami, ki smo še vseeno del narave, čeprav hočemo to redno in odločno zanikati in se postavljati nad njo ali izven nje. Kot da ne bi bili del tega sveta,
ciklusov, menjav, skratka, samo pikica vsega tega, kar je okoli nas. In tudi v nas samih.
Zelo verjetno je sicer res, da se dogajajo velike spremembe, najbolj se nam kažejo
v vremenskih skrajnostih. Vprašanje pa je, ali smo res mi, kot nevzgojena vrsta bitij na
tem planetu, krivi vseh teh povodnji, suš, požarov, vetrov, viharjev in potresov. Nekaj
nedvomno prispevamo s svojim neodgovornim ravnanjem z naravo in razsipavanjem
nam trenutno dostopne energije. In seveda s svojo namišljeno in napihnjeno pomembnostjo namesto spoštljive ponižnosti pred veličastnimi silami, ki jih premore narava.
Verjetneje je, da gre trenutno, v teh nedvomno prelomnih časih, le za pričakovano
obdobje našega galaktičnega ciklusa. Tako vsaj kažejo razlage zapisov starodavnih
ljudstev, ki so živela pred nami in so le s potrpežljivim opazovanjem prihajala do zaključkov, ki z natančnostjo še danes begajo trenutno uradno znanost.
Če smo že pri vremenskih spremembah, v času našega odraščanja v petdesetih letih
prejšnjega stoletja pozimi snega ni nikoli zmanjkalo niti ni nikoli »pozabil« kar obilno
namesti. Lep spomin na te čase si lahko preberete v tej številki, kakor tudi vtise z našega
izleta in še vse, kar redno lahko v našem glasilu Trte.
Ko pa stopite ven in vam pod koraki zašelesti suho jesensko listje, se spomnite, da
ste tudi vi del te narave, ki se pripravlja na počitek, na zimo in na ponovno rojstvo pomladi.
Brez panike, bi rekel Švejk!
Peter Povh

POMLAD
Seveda je tole dokaj dolgočasen naslov. Lahko pomeni vse ali pa nič. Za uvodnik članek in nagovor bralcev pa se sploh ne spodobita. Zveni kot prosti spis v
tretjem razredu osnovne šole: rože zaudarjajo in ptički rjovejo! Da pesmic niti ne
omenjamo: Prišla bo pomlad in Gozdič ...
Zdaj smo že v juniju, ampak v resnici je vse skupaj precej bolj podobno aprilu.
Očitno pa se nam letos dogajajo zanimive vremenske spremembe, ki nedvomno vplivajo na naše počutje in obenem povzročajo kup nevšečnosti, težav in nesreč. Še dobro
si nismo oddahnili od žleda, že so tu poplave. Tokrat malo bolj vzhodno, ampak to
sploh ne spremeni dejstev. Spet je ogromno ljudi ostalo brez vsega, tudi brez strehe in
domačih živali, nujnih za preživetje. Duh solidarnosti je pri nas še vedno zelo živ: takoj
smo začeli z zbiranjem sredstev in nujnih potrebščin ter hrane in pijače za prizadete.
Človeška solidarnost pri nas ne pozna meja. In jih tudi nikoli ne bi smela poznati. Saj
so tako ali tako bolj v glavah kot v resnici … Ravno tako je z našim druženjem: če ga
redno gojiš, postane del tebe, odnosa, prijetne navade, je brez meja. Pravzaprav kot
»ena taka« ljubezen. Do vseh in brez razlike. In dokler bomo živeli in se družili tako
kot do sedaj, v »pomladi«, naj kar traja in traja. Brez konca. In še naprej.
Zelo zares in dobesedno začnemo konec avgusta, ko bomo »odslužili« počitnice.
In se dobili na travniku ob Krki, tam, kjer smo se tudi lansko leto. Le poglejte pozorno med notranje strani teh Trt: vse informacije o našem srečanju so že tam. Vzemite
koledar v roke in si z rdečim občrtajte datum, da ne bi slučajno pozabili. In bi vam
bilo lahko potem žal.
Peter Povh
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j Počen led na Težki vodi
Andrej Stritar
Peter Povh
j Barba Vjeko
Darko Iskra
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Odbor društva
Kerini & Stritarji
Alenka Kerin

Ena izmed variant skupinske slike ob
koncu srečanja 1995.
Foto AK

Obiščite spletno stran www.trte.org !
Gostitelji Gadova peč Uroš, Jožko
in Magda
foto Miha Kerin
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foto AK

j Foto kotiček
Mlada frizerka
Alja Pregl
j Otroški kotiček
Na taboru
Kalina Wedam
Uspeh Stele Sotler
Kerini & Stritarji
j Nekaj iskric s Kamčatke 2009
Andrej Kerin
j Podvodna puška 1956
Miha Kerin
j Zadnje novice

SONCE BO - SONCA NE BO
Ker se moramo letos ves čas soočati z vremenskimi nedoslednostmi, po navadi spregledamo vsakodnevne, dosti bolj pomembne zadeve. Kaj pa je z vremenom tako nenavadnega, da ga spet omenjam v uvodniku? Navadno so kmetje pri
nas bolj gledali na to, če bo pravočasno dež zalil žejno zemljo. Mi, generacije
odrasle v mestu, pa vedno bolj gledamo na to, da ne dežuje. Ker za ne deževen
izhod potem ne potrebuješ dežnika, ustreznih čevljev, prevoza (avto ali avtobus
namesto kolo ali pešačenje!).
Tako pa letos vsi skupaj, na deželi in v mestu, vrtimo in obračamo glave gor
v nebo in po tihem ali na glas že skoraj vsak dan bentimo »že spet bo padalo!«.
In potem tudi imamo osnovo za tisto »mrmranje« skozi zobe…
Seveda nam gre na jetra vsakodnevno pršenje, kapljanje, zlivanje in polivanje
z vodo! Ni namreč »prirejeno« naši vsakodnevni rutini in zato potrebujemo več
energije, ker aktivno pristopamo k problemu. Potem smo seveda utrujeni in tečni kot muhe pred dežjem (seveda!) in krog je z DEŽJEM spet uspešno zaključen!
Ampak naše, že v naslovu zajeto vprašanje ali sonce bo ali ne bo, ni imelo
prave teže na sam dan našega vsakoletnega srečanja na travniku pri Malencah ob
Krki. Sonce je sijalo in je moralo sijati vsem deževnim oblakom navkljub. Zakaj?
Zato, ker smo se tako odločili in za ta dan naročili sončno vreme. Na travniku se
dež od malo prej sicer še ni posušil. Krka je bila čista ampak visoka. Nekateri , ki
so zapeljali na travo, so imeli potem težave zaradi blata pri odhodu, spet drugi so
se podali na avanturo s kanuji po Krki navzdol. Ampak kdor je prišel mu ni bilo
žal. Nam še najmanj, čeprav smo morali prekmalu nazaj v Ljubljano. Ta piknik si
bomo še posebej zapomnili: na sam dan srečanja je prijokala na svet in se nam je
pridružila, pa tudi vam seveda, še ena vnukinja, nova članica društva
Kerini&Stritarji, Kaja. Tak prihod pa je treba še posebej proslaviti. In smo ga!
Medtem, ko to pišem, so spet obrodile trte. Vino bo! In torej tudi TRTE!
Peter Povh

Obiščite spletno stran www.trte.org !

Iz zanesljivih virov smo 21. 5. 2014 prejeli v
uredništvo Trt faksimile o cvičku in naslednje
besedilo:
Priprave na arhivski referendum so se začele ...
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j VESNA za KIKIDOJA
Pomemben uspeh tudi za
Kerine in Stritarje
Uredništvo Trt
j Križanka

NOVO LETO JE PRED VRATI
December nam je letos nasul nekaj prijetnega snega, tako, da so lahko zabrnele
žičnice v Kranjski gori, na Krvavcu … v Planici so potekali treningi smučarskih skakalcev, v Ljubljani pa smo dobili drsalno sprehajalno pot v Zvezdi med platanami in na
Kongresnem trgu. Potem kar na lepem otoplitev in huda neurja, ki so neusmiljeno
klestila gozdove, odnašala strehe in sprožala plazove, kot da bi hotela povedati, da se
narava ne meni za praznični čas ali pa za neumne odločitve svetovnih vrhov, ampak
vsem kaže zobe, da bi nas spametovala. Kitajci so si zaželeli modrega neba nad glavnim
mestom in prepovedali kurjenje premoga in že se je sinja modrina neba vila nad
Bejingom (Pekingom) namesto goste zadušljive megle.
Kerini in Stritarji, in še zlasti vinogradniki, so prejeli pošiljke suše in toče že pred
jesenjo, kar je pridelek žlahtne kapljice zmanjšalo na tretjino. Tolažba je le, da je vino
še boljše.
Sicer pa je naše društvo uspešno prestalo vse letošnje ujme in lahko spet zabeležimo,
da smo napovedane načrte uresničili v pričakovanih okvirih, razen pričujoče številke
Trt, ki zamuja in smo jo bili letos prvič v zgodovini društva prisiljeni skrajšati na osem
strani; vzroke za to pa težko naprtimo le uredništvu saj tudi odzivnost piscev ni bila
skladna s pričakovanji.
Letos smo bili navdušeni nad Celjem in našimi Celjani, ki so nam pripravili, kljub
dežju, nepozabno srečanje in lahko boste prebrali zapozneli odmev predstavnika najmlajše generacije Tima Kovačiča, ki slikovito opisuje potek srečanja. Na pikniku smo
pod kozolcem predstavili tudi končno varianto prapora Kerinov in Stritarjev, po
predlogu odbora, ki je bil zadolžen za njegovo pripravo. Pripomb ni bilo in zdaj ga je
treba le še ustrezno natisniti na primerno blago. Vso pohvalo zaslužijo stalne rubrike:
Ustvarjalni kotiček, Otroški kotiček in Križanka, ki nikoli ne zatajijo. Posvetili smo se
jubilantom okroglih obletnic ena pa nas še čaka. Nekaj nam škriplje pri spletni strani
www.trte.org, delno pa tudi na FB-strani vendar sem prepričan, da bomo težave
odpravili. Kaj več poglejte na naslednjih straneh Trt št. 88.
Zdaj pa je res že čas, da vam zaželim vesele praznike in veliko uspehov, sreče in
zdravja v letu 2018
Vaš predsednik Andrej Kerin
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j Srečanje Kerinov
in Stritarjev 2017
Tim Kovačič
j Za praznične dni
Makovo pecivo
Andrej Kerin ml.
j Prepevanje ob obletnici
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Maroltovega APZ-ja
Alenčica Kerin
j Ustvarjalni kotiček
Novoletna voščilnica
Daša Kerin Repinc
j Otroški kotiček
j Križanka
Čarobna Ljubljana
j Zadnje novice
Zgodba iz starih časov
Majda Povh
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ZVONČKI
Včasih mi še vedno vdre v glavo stara, mogoče že nekoliko oguljena in zlajnana
popevka »Zvončki in trobentice, mačice, vijolice … Spet pomlad je tuuuuuuuuuuuuu!«,
ki se je potem nikakor ne morem znebiti iz nadležnega notranjega »zvočnika«.
Verjetno smo že vsi malo nestrpni, ker se letošnja zima kar nekam vleče, vleče, se
poslavlja, a ostaja. Mi bi pa že vsi radi pomlad. Zvončki in trobentice so se res ambiciozno pognali na površje – potem pa jih je pokopal nov sneg. Ampak pasjeljubci se ne
damo! Urejeno in redno moramo peljati ven vsak svojega kosmatinca ne glede na vreme, temperaturo, letni čas in lenobo. Ker pa radi nekoliko prehitevamo, smo pred dnevi prvikrat letos zavili v ljubljanski Botanični vrt ob Ižanki. Preveriti smo hoteli, če drži
napoved, da se je spet začela sezona, ko odpre vrata tudi čajnica, ki je po navadi zelo
prikladna za postajo na našem pasjem sprehodu. Snega po travniku med urejenimi
potkami in gredami ni bilo več, ampak vse je bilo belo! Kaj je to? Zvončki! Bela preproga.
Vsenaokrog sami zvončki. In transparent nad vrati, da je ta teden praznik zvončkov.
Tudi napis oziroma poimenovanje v angleščini je zelo simpatično: snowdrops (snežinke). Naši domači, preprosti in majceni zvončki so namreč v Evropi med ljubitelji, zbiratelji in pridelovalci cvetja postali prava atrakcija. In v Botaničnem vrtu je bil pogled
nanje res enkraten. Božanski! Navdušenje vseh ljubiteljev cvetja je povsem upravičeno.
Potem nas je naslednji dan vse popolnoma presenetila novica o nenadni izgubi naše
drage Irene. Pa saj smo še nekaj dni prej skupaj sedeli za mizo in pripravljali tole številko
Trt, ki je Irena ne bo videla! Obljubljala je tudi svoj prispevek, članek, ki ga ne bo nikoli
dokončala! Ob tem se nehote začnemo soočati s svojo minljivostjo, majhnostjo, krhkostjo, z zelo navidezno in povsem zlagano trdnostjo, ranljivostjo … Zamaje nas že najrahlejša pomladanska sapica, nežni veter, tako kot spomladanske zvončke na travniku.
Na pogrebu še nikakor ne morem sprejeti dejstva, da Irene ni več med nami. V
vrsti hodim do Ireninega, družinskega, zadnjega počivališča. In v sivem opoldnevu
hkrati razmišljam o smislu našega bivanja. In o Ireni. Ko stopim do groba in se sklonim, da se še zadnjič poslovim, zagledam – zvončke! Ne rdečih nageljnov ali kakega
drugega rezanega cvetja, s katerim se po navadi poslavljamo od pokojnikov, namesto
da, tako kot je bilo v navadi v starih časih, vržemo grudo zemlje na pokojnikovo krsto.
S tremi zvončki sem se tudi sam poslovil. Miha in Andrej Kerin ml. sta jih nabrala na
njenem travniku pri Podbočju! Za zadnje slovo.
Danes zvečer, ko pišem tele vrstice, je spet napovedan sneg. Ampak ko bo skopnel, bomo znova zagledali, kako med zaplatami kopnečega snega trmasto dvigajo
pokonci svoje bele cvetne liste – zvončki. Ne dajo se kar tako! Hvala ti za vse, Irena!
Hvala tudi vama, Miha in Andrej, za zvončke!
Peter Povh
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ŠE MALO PA BO 100!
Naša druga letošnja številka Trt se pokriva s pomembno obletnico: obenem je
že 90. številka po vrsti. Če to delimo s štiri, toliko jih izide vsako leto, Trte izhajajo
redno že dvaindvajset let! Ni slabo, kajne? Verjetno jih nekateri od vas nalagate na
poseben kup. Najbrž je visok že skoraj pol metra?
Sicer pa to ni niti najmanj pomembno. Papir kot papir, bi lahko rekli. Mene, pa
najbrž tudi vas, najbolj razveseljuje vsebina. Kaj vse smo napisali, slikali, narisali ali
sestavili: o preteklosti, o naših razmišljanjih, zgodovini, čustvih, sorodnikih – bližnjih
in daljnih, načrtih, obletnicah, smrtih, rojstvih, o posebnih dosežkih, veseljih, o skupnih srečanjih. Drži, da smo v teh letih na prvi pogled postali oziroma ostali zelo
staromodni. Zakaj? Tehnologija gre pač svojo pot in nič ne sprašuje. V vseh teh časih,
ko so izhajale Trte, je za vedno ugasnilo mnogo dnevnikov, časopisov in revij. S papirja so se članki preselili na zaslone računalnikov, tablic in telefonov. Kdo pa še bere
sporočila, članke ali celo roman na papirju? Najbrž in srčno upam, da ne samo mi,
stare kosti, generacija prababic, pradedkov, babic in dedkov ... Na nek način je sicer
vse normalno. Saj nihče nima časa po šestem letu in tja do najmanj petinštiridesetega,
da bi razmišljal o sebi, družini, sorodnikih, znancih, prijateljih? Ali da bi kaj prispeval
k časopisu. Par vrstic. Fotografija, dve? To bi nekako še šlo. Zanimivo, kako so prevladale podobe. Saj so res močnejše, s pogledom jih zajameš bolj naenkrat, v bloku. Bolj
sporočilne so. Le prelistajte Trte, stare najmanj deset let, in primerjajte odnos, razmerje med objavljenimi teksti in objavljenim slikovnim gradivom. Popolna zmaga za
fotografije v zadnjih letih. Bogata slikovna zapuščina za naše zanamce.
Žal pa enkratne pripovedi naših babic in dedkov fotografije ne morejo nadomestiti. Zato bi vseeno rad vse naprosil, da če je le mogoče, opišite kdaj kakšen dogodek, spomin, sporočilo, ki vam ga bo povedal starejši član družine. Vse, tudi stavek
ali dva, sta dragocena.
Torej na delo! Zdaj zdaj bo na vrsti nova številka. In kmalu bo stota. Ne sme nas
presenetiti.
Veliko veselja še naprej!
Peter Povh

j Otroški kotiček

Začetek decembra 2017 je bil obetajoč kot voščilnica za novo leto 2018

foto AK

Zvončki

foto AK

Spoštovano članstvo,
dragi prijatelji
Marko Banič
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Arbitraža

foto Andrej Kerin ml.

j Planina 2014
Uroš Kerin
j Ustvarjalni kotiček
Okrašeni cvetlični lončki
Daša Kerin Repinc
j Novica Katarine Berglez

Prelestna Krka
foto Andrej Kerin ml.

j Fotokotiček
Aljin pustni pozdrav
Uredništvo časopisa Trte

Jesen na Krokarju

j O katastrofalni povodnji
Sušice leta 1937
Andrej Kerin ml.

j Prva prometna nesreča
Majda Povh

Obiščite spletno stran www.trte.org !
Celje naša smer za piknik 2017 - Foto Airfoto
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Marko Banič
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j Poplava v Podbočju 2014
Klemen Kerin

j Zadnje novice

Ob žici 2018
Maruša Sotler Wedam

j Zadnje novice
Poroka Tanja Colarič
Tanja

Praporščaki ob zadnjem slovesu od generala
Mihe Butare, Žale 1. 4. 2016
foto AK
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j Potapljača
Miha Kerin

j Križanka

Pomlad prihaja
Alja Pregl

j Ustvarjalni kotiček - Hiške iz
medenjakov Daša Kerin Repinc

Lučke v Ljubljani 2015

j Piknik 2014
Marko Banič

j Ana Kerin,
roj. Kodrič, 1939–2014
Jožica Malenšek

j Križanka

Obiščite spletno stran www.trte.org !
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j »Ohhhhh, ta Sylt«
Tretja fotografska
razstava Alje Pregl
Tatjana Pregl Kobe

j 6. 6. 2015, najin sanjski dan ..
Andreja Kerin
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j Prva najava piknika 2014
Marko Banič
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VROČINA

SPET SO TRTE OBRODILE, NAJBRŽ GRE ZA POMLAD!

Vaš predsednik
Andrej Kerin
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OKO
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Vesele praznike vam želim
in veliko sreče v letu 2014!

Start v Cerkljah je bil uspešen
foto Andrej Kerin ml.

Pomlad 2013
foto Božo Sotler
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Grad, Tjaša Cerkovnik 3. B
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× V šolo tudi rada grem,
vsako leto rajši
Maruša Sotler Wedam

× Križanka
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× Vabilo na piknik
Marko Bani;

× Lipa zelenela je ...
Janez Bani;

× Milan Malnari;
Življenjepis letalca
Peter Gspan

Zimske trte v Razkrižah
foto Miha Kerin

× Jože Malnari; – Križevski
v narodnoosvobodilni
borbi (prvi del)
Andrej Kerin ml.

× Fotokoti;ek
Alja Pregl

× Otroški koti;ek
Po;itnice v Aqualuni
Polona Winkler

× Priznanje Marjanu Dorniku
Vidka Sotler
Prav vesel v šolo grem
Uredništvo Trt
Prvi poziv na piknik 2013
Upravni odbor
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× Zabavna šola
Juhu, špricanje z vodo
Tjaša Cerkovnik

× Ustvarjalni koti;ek
Pirhi s kristal;ki
Daša Kerin Repinc

Pesem Mojim najdražjim
Petra Zajc
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: a s o p i s D r u [ t v a K e r i n i & S t r i t a r j i

Lokacija za jesenski piknik K&S 2018

Foto Andrej Kerin ml.

Piškoti tete Mirce
Ko mi je Andrej oktobra tega
leta poslal zadnjo številko Trt in me
ob tej priliki prosil za kakšen časopisni prispevek za novo decembrsko številko, sem poskušala iz spomina ali pa že kar iz pozabe priklicati kakšen utrinek, dogodek, ki bi
mi osvežil spomin na Andrejevo in
Mihovo mamo in sestrično mojega
očeta Slavka, teto Mirco. Kot nalašč
sem pred časom v starem hišnem
albumu odkrila fotografijo, za katero žal nisem mogla ugotoviti, kdaj
in ob kateri priliki je bila posneta. Je
pa fotografija nastala pred mojo
rojstno hišo oz. rojstno hišo mojega
dedka in dedka Andreja in Mihe
Kerina. Na njej sem prepoznala
svojo staro mamo Antonijo Štefin,
teto Minko, poročeno Habe, in teto
Mirco, poročeno Kerin. Ostalih na
sliki nisem prepoznala, je pa mogoče, da je na njej še kdo od Kerinov.
Nasmeh tete Mirce na sliki me
popelje v spomin na moja otroška
leta, ko je z družino prihajala na

obisk v Postojno. Natančneje v Zalog, vasico pri Postojni, kjer je za
časa mojega starega očeta ob glavni cesti za Trst stala poznana in
priznana gostilna pri Štefinu. Iz
Ljubljane so se pripeljali z avtomobilom, kar je bilo za nas kmečke
otroke nekaj posebnega. Najbolj
mi je ostala v spominu teta Mirca,
ki je bila po videzu prava ljubljanska dama, po značaju pa nežna,
prijazna, vedno nasmejana. Nepozabne so bile škatle piškotov, ki
nam jih je ob vsakokratnem obisku
prinesla in ki niti slučajno niso bile
majhne. Nasprotno, bile so škatle,
v katerih so bile v trgovinah zapakirane moške srajce, v njih pa lepo
zloženi piškoti kot iz najboljše pekarne. Vse to je bilo delo pridne
tete Mirce. To mi je ostalo v trajnem spominu, in ko sama pečem,
z veseljem spečem več različnih
vrst piškotov, prav po spominu na
tiste nepozabne škatle od moških
srajc. V lepem spominu pa sta mi

Peščica Štefinov in drugih zbranih pred gostilno pod murvami v Zalogu prepoznali smo
Mirco, Minko (čepi) njeno mamo Tončko, veseli pa bomo če kdo prepozna še koga.
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ostala tudi Andrej in Miha, prijetna fantiča, malo starejša od mene.
Skupaj smo pregledali vso okolico
naše kmetije.
Včasih sva z mamo v Postojni
sedli na avtobus, pozneje pa v avto
in v Ljubljani poleg ostalih sorodnikov obiskali tudi Kerinove. Pri
enem od teh obiskov mi je teta pokazala Mihovo spalnico. Še sedaj se
spomnim, da je bila prepleskana v
črno, preproge, posteljnina in oprema pa so bili v črno-beli kombinaciji. Nekaj posebnega, a zelo lepo.
Od takratnih dogodkov so minevala in minila leta. Ustvarili
smo si družine. Prišli so otroci pa
vnuki in stara generacija se je počasi poslovila. In medtem ko so
naši stari veliko dali na sorodstvo
in se dokaj redno obiskovali ter
ohranjali stike, pa pri večini sodobnih generacij ti stiki popuščajo, ostajajo le spomini in še ti počasi bledijo. Zato je toliko bolj
pohvalno, da ohranjamo stike
skozi rodbinska srečanja (Štefini
– Gnezde) in s tem prenašamo to
lepo tradicijo na mlajše rodove.
Žal nas je ta nesrečni virus letos
za to prikrajšal, pa vendar upamo,
da bo že drugo leto bolje.
Ob tej priliki se zahvaljujem
vsem, ki vztrajate, negujete in
ohranjate Trte pri življenju. Naj
živijo še dolgo let. Čestitam tudi
za bodočo jubilejno stoto številko.

Kajetana
Simčič,
rojena
Štefin

Ne damo se, smo brali v 99.
številki. Rekel bi, preživeli smo že
marsikaj, bomo tudi današnje
razmere. Če pogledamo malo naokrog – nazaj in naprej –, bomo
lahko ugotovili, da je naša zemlja
ob Savi in Krki, naši dragi kraji, ki
jih imamo radi in se o njih pogovarjamo, rodila marsikaj lepega
in zanimivega. Poglejmo vsaj nekatere posebnosti – Jurij Dalmatin iz Krškega nam je prevedel
(celo med prvimi v Evropi) Sveto
pismo, za tisti čas izredno dejanje; Jurij Paulin iz Leskovca je vodil
takratno znanstveno ustanovo
Botanični vrt v Ljubljani; Josip
Didek, bil je vodja velikih gradbenih projektov doma in po svetu;
Vladimir Stoviček, medaljer
evropskega slovesa, je deloval v
Leskovcu; Mihajlo Rostohar,
evropski psiholog, naš mejaš v
Osredku in prijatelj mojega očeta, je zaznamoval svoj čas; Jože
Colarič, ki s Krkinimi zdravili
ozdravlja pol sveta. Ali poglejmo
še drugo, vzporedno plat zgodovine: ko sem v letu 1947 prišel v
Ljubljano, je v ljubljanski stolnici
župnikoval svetovljan France
Glinšek iz Sv. Križa; pozneje se je
mestu ljubljanskega nadškofa odpovedal in ostal samo pomožni
škof Stanko Lenič iz Cerkelj in
današnji župnik ljubljanske stolnice je spet naš rojak Roman
Starc iz Leskovca. Temeljitejši
pregled osebnosti iz naših krajev
bi nam predstavil še koga, denimo da so griči in doline na Bizeljskem navdihovali plemenitega
domoljuba Antona Martina
Slomška. Reči torej smemo, da so
naši kraji, s svojimi ljudmi po vaseh in trgih, kakor Janezova ali
moja mama, ki sta rodili in vzgo-

Moje Trte

jili številne otroke, da so naši
očetje, preprosto iznajdljivi v
mnogih rečeh, kakor npr. moj
stari oče Jožef Strgar z Broda, ki
je bil odličen tesarski mojster, samouk – vsi skupaj, drug z drugimi so naši predniki soustvarjali
civilizacijski obraz svojih krajev
in naše širše domovine. Kljub
skromnosti smo bili skozi čas in
tudi danes duhovno in življenjsko
bogati in se kot zavestni Slovenci
prebijali naprej, vse do Evropske
unije.
O vsem tem sva se s pokojnim
Janezom Baničem kaj rada pogovarjala. Ko mi je podaril prvo številko Trt – kdaj je to že bilo –, sva
se počutila kar malo počaščena,
ker sva menila, da sva pri vsem
tem življenjskim utripu tudi sama
prisotna. Vsak po svoje in na svojem področju, a tudi v želji in dejanjih za skupno dobro.
Ob hvaležnem spominu nanj,
na njegovo potrpežljivo delo za
uspeh časopisa Trte želim, da bi
njegova prizadevanja ostala še
naprej.
Lep pozdrav in vse dobro!
Jože Strgar
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Spoštovani »trtovci«! Oglašam
se Vam na prijazno povabilo prijatelja in sopevca Andreja, da kot dolgoletna bralka vašega časopisa napišem nekaj besed ob izidu jubilejne
stote številke.
Vaš cenjeni časopis Društva Kerini in Stritarji spremljam že od prvih začetkov. Zanimanje za idejo o
nastanku »rodovnega« časopisa, v
katerem bi bile opisane zanimive
zgodbe o življenju in delu ter tekoča
dogajanja obeh zelo razvejanih družin. Začela pa sem se o Kerinih zanimati, ker je bila moja stara mama
Elizabeta z dekliškim priimkom Kerin, rojena v Leskovcu pri Krškem in
sem mislila, da sem pa mogoče z
Andrejem kaj v žlahti. Žal so nadaljna raziskovanja to tezo ovrgla.
Ne glede na to vedno z veseljem
preberem Trte. Ne vem, ali v Sloveniji obstaja še kakšen podoben družinski časopis. Res je veselje brati o
tako povezani skupnosti, ki jo negujete tudi na ta način.
Ob izidu tako visoke jubilejne
številke Vam vsem ustvarjalcem iskreno čestitam in Vam želim še veliko zanimivih in uspešnih Trt!
Lep pozdrav,
Romana Elizabeta Šegula

Med Ljubljano in Bočjem – 30
let od ustanovitve MSNZ
Povabilu urednika Andreja
Kerina za sodelovanje v Trtah
sem se odzval z velikim veseljem
in spoštovanjem. Ime glasila
Trta je sinonim za naš domači
vinogradniški okoliš. Zame kot
vinogradnika in viteza vina
predstavlja enega od vrhuncev
dogajanj, vezanih na Podbočje
in mojo rojstno vas Veliko Mraševo. Po drugi strani sva z Andrejem vrsto let zelo uspešno
utrjevala in krepila ljubljansko
Teritorialno obrambo skozi njeno delovanje, sodelovala v projektu MSNZ in v vojni za Slovenijo 1991. Spominska plošča na
naši zidanici na Bočju pa je ponosna priča pomembnim dogodkom, ki so se odigrali prav tu
med našimi vinogradi v letu
1990, ko so se ustvarjali temelji
slovenske države.
Dinamično leto 1990 je postreglo z vrsto pomembnih dogodkov, s katerimi smo se Slovenci srečali prvič v svoji novejši zgodovini. V procesu osamosvajanja
in iskanju najboljših rešitev za
odhod iz Jugoslavije so bile aprila
izvedene prve demokratične volitve. Same volitve in predhodni
dogodki so bili ves čas izpostavljeni močnim pritiskom zveznih
oblasti Jugoslavije na Slovenijo.
Z najrazličnejšimi ukrepi so
hoteli prekiniti in onemogočiti slovensko pot v samostojnost. Pri tem
je imela vidno vlogo Jugoslovanska
ljudska armada. Zato ni naključje,
da je kmalu po izvedenih volitvah
GŠ JLA izdala ukaz za odvzem
orožja, pravzaprav za razorožitev
slovenske teritorialne obrambe.
Na podlagi zveznega ukaza je
komandant TO Republike Sloveni-

je izdal ukaz št. SZ 625/1 – 90 z dne
15. 5. 1990 o hranjenju oborožitve,
streliva in minsko-eksplozivnih
sredstev v vojašnicah pod nadzorom JLA. S tem je zahteval, da se
vsa vojaška sredstva TO prepeljejo
v skladišča JLA.
Datum je bil skrbno izbran, saj
so bile prav v tistih dneh izvajane
primopredaje med starimi in
novo izvoljenimi občinskimi vodstvi. V Posavju v občinah Brežice
in Krško orožja niso oddali.
Dva dni za tem, 17. 5. 1990, so
se že začeli slovenski ilegalni protiukrepi, iz katerih se je izoblikovala nova vojaška moč, kasneje
poimenovana MSNZ – Manevrska struktura narodne zaščite
pod vodstvom Antona Krkoviča.
Zaupali so mi, da vodim odpor
v pokrajini Ljubljana mesto kot
načelnik MSNZ in sodelujem kot
namestnik Antona Krkoviča pri
organizaciji v širšem slovenskem
prostoru. Zaradi pomembnosti
vojaške smeri, ki je vodila čez Posavje, in dejstva, da se tu nahaja
izredno močna letalska brigada
JLA, smo prve aktivnosti za kočevskim območjem, Dolenjsko in
Ljubljano izvedli prav v posavski
pokrajini.
Temeljite priprave, iskanje najprimernejših kadrov, zagotavljanje oborožitve, streliva in minsko-eksplozivnih sredstev so se
odvijali skozi junij, julij in avgust,
da bi v septembru dosegli najvišjo
stopnjo delovanja.
Ljubljanska MSNZ s priokusom Podbočja
V ljubljanski pokrajini je delo
steklo s polno intenzivnostjo. Izredno hitro smo oblikovali nove
udarne enote za hitro intervencijo
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in zelo sistematično pridobivali
razmeroma velike količine orožja.
Vsa imajoča bojna sredstva smo
razmestili na 52 tajnih lokacijah v
mestu in bližnji okolici. Zaradi velike koncentracije enot in poveljstev JLA smo ocenili, da je potrebno uvesti vse najpomembnejše
varnostne ukrepe. Del tega je bila
odločitev, da kljub zelo konspirativnemu delu postavimo rezervni
pokrajinski štab za Ljubljano. Njegova naloga je bila, da bi v primeru
eliminacije aktualnega štaba s
strani specialnih sil JLA v celoti
prevzel vodenje in poveljevanje
nad enotami ljubljanske MSNZ v
skladu z izdelanimi vojnimi načrti. V ta rezervni štab smo postavili
dolgoletne pripadnike TO, ki so
opravljali odgovorne dolžnosti v
brigadah TO pred razorožitvijo.
Zato ni naključje, da je bil za področje logistike zadolžen major
Andrej Kerin, direktor skupnih
služb v SCT, eden izmed vodilnih

Major Andrej Kerin

Vinograd in zidanica Butarovih na Bočju

ljudi v tem gradbenem podjetju in obenem odgovoren
za logistično oskrbo kot pomočnik komandanta za
zaledje v 3. brigadi TO. Pri svojem dolgoletnem delu v
rezervni sestavi se je vedno izkazoval z natančnimi in
strokovnimi postopki, kar je vsemu skupaj vlivalo dodatno zanesljivost. Dejstvo, da izvira iz Podbočja, je
medsebojnemu zaupanju dalo še večjo dodatno moč.
Delovanje v Posavju
Zadolžen sem bil, da ustvarim neposreden stik z
odgovornimi ljudmi na tem območju, vrednimi popolnega zaupanja ter pripravljenimi za sodelovanje v
oboroženem odporu, če bo treba. Odločitev ni bila
težka. Hrabrosti tudi ni manjkalo pri nobenem.
Dvakrat smo se sestali na Bočju v zidanici vinograda pri Butarovih z odločnimi in pravimi možmi.
Prvič, 4. 9.1990, smo se sestali trije, vodja Anton Krkovič, Ernest Breznikar, poveljnik OŠTO Krško, in
jaz. Temeljito smo presodili razmere v pokrajini in v
sestavi TO ter predvideli nadaljnje vključevanje širšega kroga pripadnikov v MSNZ.
Naslednji sestanek je bil v noči med 12. in 13. 9.
1990 z novo sestavo članov pokrajinskega štaba
MSNZ za Posavje. To je bilo ponovno v našem vinogradu na Bočju.
Prihod udeležencev smo skrbno načrtovali za 2.
uro. V trdi temi so se eden za drugim pojavljali Ernest Breznikar, Stanislav Zlobko, Mitja Teropšič,
Martin Škorc, Ivan Božič in Mirko Ognjenovič. Resnih, nekoliko zaskrbljenih pogledov, oblečeni v civilne obleke s prikrito pripadajočo oborožitvijo so se
eden za drugim, kot je bilo dogovorjeno, pojavili pred
zidanico. Stare znance sem v tistih napetih razmerah
pozdravil in jih napotil v kletne prostore, kjer smo
imeli kuhinjo.
V kuhinji so se fantje pozdravili z Antonom Krkovičem. Večina prisotnih ga je spoznala prav ta večer.
Na njihovih obrazih sta se odražali neverjetna moč in

pripravljenost narediti vse, da povrnemo ugled slovenski TO ter zaščitimo vse postopke legitimno izvoljene slovenske oblasti. Več kot očitno je bilo, da gre
tokrat za Slovenijo in njene ljudi. Ves prostor je bil v
trenutku napolnjen z ogromno pozitivno energijo.
Usedli smo se za mizo. Krkovič je predstavil predlog vojnega načrta in organizacijsko shemo MSNZ.
Prav tako še predlog potrjene direktive načelnika
Narodne zaščite Republike Slovenije za demonstracijsko, delno in popolno uporabo Manevrske strukture narodne zaščite. V teh dokumentih je bila JLA
prvič navedena kot možni agresor in največja nevarnost za slovensko osamosvojitev.
V nadaljevanju smo natančno presodili razmere
in opredelili ukrepe. Z vso pozornostjo smo poslušali poročila prisotnih. Zaključno besedo je imel Krkovič. Z neverjetnim zanosom nas je oplajal z dodatno
nepopustljivo energijo. K prav vsaki podrobnosti je
pristopal s takšno ognjevito predanostjo, da je v trenutku prepričal vsakega in razblinil kakršen koli pomislek o eventualnih ovirah.
Z veliko natančnostjo je predstavil vse dosedanje
ukrepe, med katerimi je največ pozornosti bila deležna možnost, da se Posavju iz Gotenice zagotovita
dodatna oborožitev in strelivo.
Pričakovanja so bila velika, večja od objektivnih
možnosti, zato je zelo preudarno vodil dogovarjanje
tako, da je pri vseh vzdigoval bojno moralo.
Medsebojna povezanost nas je navdajala z neverjetno močjo. Tako je bilo tu na Bočju kot tudi povsod
drugod ob podobnih aktivnostih po Sloveniji. V projektu obrambe s takšnimi ljudmi, kot smo se zbrali
pri nas, nismo mogli zgrešiti.
Noč se je že počasi prevesila v jutro, ko smo zaključili sestanek. Za konec smo se nekoliko okrepčali
z lepo pečenim odojkom, ki nas je že ves čas čakal na
štedilniku, dobrim domačim kruhom in kupico cvička. Odojka je zagotovil Ernest Breznikar. Vedno je
znal presenetiti s kakšnim dobrim kulinaričnim dodatkom. Za tem smo se eden za drugim odpravili
skozi vinograde v dolino novim nalogam naproti.

Polkovnik
Miha Butara
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Terezija Kerin,
roj. Hriberšek
(1923–2020)
»Si lačen?« so bile
babičine besede, ki jih je
vedno izrekla ob mojem
prihodu, medtem ko me
je tesno stisnila k sebi. Iz
teh besed je žarela skrbnost, iz njenega objema
pa veselje, ko sem prišel
na obisk. Eden izmed
pomenov iztočnice babica v slovarju pravi, da
je to skrbna in sočutna
ženska. Življenje naše
babi je bilo polno skrbi za bližnjega, ki se je razkrivala
v njenih dejanjih in besedah, ko nam je pripovedovala
o svojem življenju.
Moja babi se je rodila v kmečki družini 7. septembra 1923 v Ljubiji pri Mozirju. V družini je bilo deset
otrok. Življenje v tistem času je bilo skromno, a lepo.
Večkrat je pripovedovala o trdem delu na kmetiji, pomanjkanju, zgodnjem vstajanju, paši krav, še preden
je šla v šolo … Njena pripovedovanja ob mrzlih zimskih večerih so mi približala utripe zgodnjega 20.
stoletja. Odkrivala so mi preprosto kmečko življenje,
ki mi je bilo kot mestnemu otroku nekega drugega
časa tuje in nepoznano.
Babi je gojila veliko ljubezen do učenja in je tudi
vnuke spodbujala k učenju. Spominjam se njenih besed, da se je na paši učila še pred sončnim vzhodom.
Bila je vztrajna in dobra učenka. Po končani osnovni
šoli zaradi pomanjkanja denarja kljub veliki želji ni
mogla nadaljevati šolanja. Večkrat mi je s solzami v
očeh pripovedovala, kako jo je potrlo, ko je njena najboljša prijateljica in sošolka nadaljevala šolanje v gimnaziji, sama pa ga ni mogla. Izučila se je za šiviljo. Z
delom je pomagala bratu Danetu in sestri Ivi, da sta se
lahko šolala v Celju.
Babi je šivala pri več družinah v Mariboru, Slovenj
Gradcu in Celju. Večkrat je povedala, da se je imela
lepo, cenili so njeno delavnost in natančnost. Dedi
Franc Kerin je bil dober prijatelj družine Hlačer v Celju, pri kateri je babi šivala, in je prihajal k njim na
obisk. Stanovali so v Stanetovi ulici. Tam je prvič videl babi. Pripovedovala nam je, da ga je opazovala
skozi okno, kako je imel lahek korak in pokončno
držo. Šivala je tudi pri družini Štokelj v Šempetru v
Savinjski dolini, kjer je po sedmih letih spet srečala
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Franca Kerina. Ponovno srečanje je združilo njuni življenjski poti. Poročila sta se jeseni leta 1960. Kmalu
sta se rodili hčeri Melita in Milena. Živeli so v Delavski ulici v Celju. Babi je s predanostjo skrbela za družino in pogosto pomagala dediju v delavnici. Njene
pomoči je bil vedno zelo vesel. Leta 1980 so se preselili na Ostrožno, kjer so zgradili dve hiši. Babi in dedi
sta v gradnjo vložila veliko svoje življenjske moči. Leta
1983 je dedi umrl. Babi je ostala sama, saj sta teta in
mami študirali v Ljubljani. To je bilo zanjo težko, boleče obdobje. V veliko pomoč sta ji bila brat Dane in
sestra Iva, ki sta živela v Celju.
Babi je bila zelo vesela, ko sta hčeri zaključili študij. Večkrat je poudarila, da bi bil tudi dedi na njiju
zelo ponosen. Zelo se je razveselila rojstva vnukov.
Najprej se je rodila moja sestra Lucija, čez tri leta jaz,
dve leti kasneje pa še bratranec David.
Vnuki smo z babi preživeli veliko časa, na katerega
imamo lepe spomine. Razvajala nas je z dobrotami. Šivala nam je pižame, zlasti Lucija je kot punčka dobila

Čestitka, ki sta jo Drejc in Miha napisala mojemu dediju ob
poroki.

In memoriam
dr. Zori Konjajev,
roj. Stritar
kakšen posebno lep izdelek. Delila
nam je nasvete o oblekah, ki nam
sedaj koristijo pri izbiri oblačil za življenjske prelomnice. Zelo rada je
delala na vrtu. V vročih poletnih
dneh smo ji vnuki pomagali pri zalivanju zelenjave in rož. Na vse tri je
bila zelo ponosna. Pogrešala nas je.
Še posebej Davida, ko je šel študirat
v Innsbruck. Veselila se je vsakega
našega uspeha. Čutili smo, da nas
ima rada.
Letos se je skupaj z jesenjo tudi
babičino življenje postopoma obarvalo v poslovilne barve. »Lep dan je
danes,« je rekla, ko je 2. novembra
nekaj ur pred smrtjo zamaknjeno
gledala skozi okno. Bili smo ob njej,
ko je odšla. Poseben trenutek je bil,
tih in skrivnosten. Verjamemo, da je
tam, kamor si je nekaj dni pred smrtjo želela oditi: v objem Ljubezni.
Tam, kjer se lep dan, njen rojstni
dan za večnost, nikoli ne konča.
Luka Povšič

V 99. letu je spokojno zaspala
teta dr. Zora Konjajev (1921–
2020). Izvira iz rodu Stritarjev iz
Janezove rodovine (po Slovenskem biografskem leksikonu). Rodila se je v številčno družino očetu Albinu (1886–1962), ki je bil
učitelj in glasbenik, in materi
Lojzki Čubej. V družini so bili še
sestre Bogdana, Zdenka, Nada in
brat Albin.
Ko se je začela vojna, je bila
stara dvajset let in kot študentka
medicine je takoj pristopila v OF
ter delovala na fakulteti. Zaradi
delovanja so jo Italijani zaprli. Ker
ji niso dokazali delovanja, so jo izpustili in edina pot je bila odhod v
partizane na osvobojeno ozemlje
v Črnomelj. Kot študentka medicine je bila dodeljena v partizansko bolnišnico v Kanižarici, kjer
je kot inštrumentarka sodelovala
pri operaciji komandanta Staneta.
Leta 1943 ji je padel mož Cveto
Močnik na Golobarju nad Bovcem in ostala je sama s hčerko
Cveto. Po vojni se poročila z dr.
Konjajevim, agronomom in pro-
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fesorjem na Biotehniški fakulteti.
V tem zakonu sta se rodila Ženja
in Andrej. Doštudirala in doktorirala je, postala je pediatrinja, neonatologinja, znanstvenica, organizirala in vodila je prvi regionalni center za nedonošenčke v Jugoslaviji, bila redna profesorica na
ljubljanski fakulteti. Bila je borka
za pravice žensk, dobitnica srebrnega častnega znaka svobode RS
in častna občanka Ljubljane.
Zavednost, vztrajnost in trdo
delo so odlike doktorice Zore Konjajev. Zato nam je lahko Zora
vzor kot spremljevalka naprednih
družbenih dogajanj, tudi kritična
do dogajanj v zadnjem času. Bila
je članica Zveze borcev Ljubljana,
Društva Dobrnič in Ženskega foruma SD.
Ostala boš zapisana za vedno
v srcih rodbine in svobodomiselnega sveta.
Slava ti,
Igor Bajec

OTROŠKI KOTIČEK

USTVARJALNI KOTIČEK

Sovice
Jazbec Božidar
Ob gozdu je lesena hiška, v
gozdu je jazbina, v hiški živita
Kaja in Bine z družino, v jazbini
pa živi jazbec Božidar. Tako se
začne nedavno izdana nova slikanica, ki jo je napisal Rok Stritar.
Jazbec Božidar ima rad naravo,
gozdne modrosti in črve v malinovi ali borovničevi omaki. Najraje pa ima otroke! Vsak večer, ko
se zbudi, jih obišče in jim pomaga
rešiti kako težavo, s katero se spopadajo.
Rok je sprva z zgodbami o Božidarju zabaval svojo Kajo in Bineta, potem pa mu je ilustrator
Žiga Hriberšek dogajanje tudi narisal in nastala je prva slikanica.
Nabavite jo lahko s spletne strani
jazbecbozidar.si.
Sedemletna Kaja je sledila svojemu očku in narisala in napisala
priloženi lasten strip o Božidarju.
Andrej Stritar
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Zadnje čase smo doma precej ustvarjalni, malo
zaradi šole, malo pa zato, ker smo pač doma. Tale
epidemija nam je prinesla precej drugačne čase. Če
jih le lahko obrnemo tako, da nam bo lepo, toliko
boljše.
Z Aljažem že nekaj časa zbirava kartonaste rolice
WC-papirja in ideja s sovicami je prišla kot naročena.
Izdelal sva nekaj sovic, ki bodo krasile našo novoletno jelko.
Tulec prepognemo na obeh straneh, tako da dobimo na eni strani ušesa, na drugi pa noge naše sovice.
Tulec namažemo z lepilom in nanj nalepimo krogce
iz papirja ter krila. Uporabila sva nekoliko debelejši
in rahlo svetleč papir. Oči sva kar narisala na običajen bel papir in jih izrezala, iz oranžnega papirja pa
sva izrezala kljun. Da bo sovica lahko visela na jelki,
sva na vrhu dodala še nit oziroma sukanec, ki je napeljan na zgornji strani skozi tulec. Ni nujno, da sovice visijo. Če na spodnji strani pustimo tulec neprepognjen in narišemo noge, bodo stale na tleh. Uporabite seveda lahko različne barve papirja ali pa sovice
pobarvate s flomastri in idejo še nadgradite.
Naj vam ustvarjalnost popestri tale nenavadni
čas. V novem letu vam želim veliko zdravja in miru.
Daša Kerin

Za izdelavo sovic potrebujemo:
j papirnate tulce,
j f lomastre,
j lepilo za papir,
j papir,
j škarje,
j sukanec in šivanko.
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FOTO KOTIČEK

KRIŽANKA

Kje so tiste stezice …

Nekoč je bilo - še pomnite?

Uganite avtorja in mikrolokacijo, kje se nahajajo stezice.
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Zgornja slika prikazuje prapor Društva Kerini in Stritarji, ki ga je v elektronki obliki oblikoval Andrej Kerin ml.
po zatečenem stanju 5. septembra 2015.
Risba je podobna ročno izdelanem drevesu, ki je ob naslovu časopisa Trte.
Velikost prapora je 75 x 75 cm, barva pa diši po cvičku.
Ročno izdelanega v velikosti najmanj meter krat meter posodobimo
z novorojenci ob vsakem srečanju/pikniku Društva K&S.
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