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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

vsebina
j Naj banda zadoni ob obletnici!
Peter Povh
j Zemlja in Trte Janez Banič
j Odmevi na Trte Andrej Kerin
j Ob jubilejni 80. številki Trt
Marjan Flajšman
j Ob 80. številki revije Trte Jože Strgar
j Slovensko rodoslovno društvo in
Kerini & Stritarji Peter Hawlina
j Postanek za leto 2016
Gabi Čačinovič Vogrinčič
j Trte Marjan Špegel
j S sosedovimi očmi Dušan Voglar
j Konec dober - vse dobro
Tomaž Pisanski
j Prva srečanja z rodbino Kerin
Miha Butara
j Živeti z Janezi Suhadolci
Janez Suhadolc
j Ko sem pred skoraj četrt stoletja ...
Violeta Tomič
j Čestitke ob obletnici
Aleksander Sila
j Spoštovani predsednik društva
Kerini & Stritarji Lado Kocijan
j Svečani shod SRD 11. 8. 2015
Uredništvo Trt
j V slovo Stanki Strgar Andrej Kerin
j Otroški kotiček
Risbice izpod kozolca
j Križanka
j Ustvarjalni kotiček - Hiške iz
medenjakov Daša Kerin Repinc
j Zadnje novice

Obiščite spletno stran www.trte.org !
Lučke v Ljubljani 2015

foto AK

Naj banda zadoni
ob obletnici!
Priznam, da nisem nikoli pričakoval niti tega, da bom kdaj
urednik TRT, še manj pa, da bomo
kdaj imeli v rokah 80. številko. To
imate zdaj v rokah, če se vam slučajno ne tresejo od silnega veselja
in so vam že med prsti zdrsnile iz
rok in padle na tla. Nikar! Brez panike, bi rekel Švejk! To je samo
ena v vrsti. Pomislite, koliko jih še
bo! Vsako leto najmanj štiri. Res
je, da če seštejemo, smo že blizu
1000 stranem. Zato smo vsi skupaj lahko ponosni na preteklost.
In upam, da bo to zavedanje dalo
krila še novim sodelavcem, še po-

sebej mladim, ki šele stopajo v naš
krog. In v življenje. In tistim, ki so
že marsikaj doživeli in preživeli in
bi nam zdaj lahko vsem posredovali marsikatero izkušnjo, zanimivost, veselje ali žalost. Saj nam le
vse to skupaj daje, prinaša in naredi življenje dragoceno, enkratno
...! Torej le korajžno naprej in dajte si duška. Napišite in pošljite.
Delite z nami! Teh 80 številk je res
pravi živopis dogodkov, spominov, informacij, poročil in sporočil, nekaj zelo dragocenega, kar ne
premore najbrž nobena »žlahta«
na celem svetu.

Peter Povh odgovorni urednik Trt portret
na seji uredniškega odbora Trt
foto Miha Kerin

Ne cincajte! Mudi se. Toliko se
dogaja. Kmalu boste držali v rokah 100. številko TRT. In bilo bi
škoda, da ne bi bil vsaj eden prispevek vaš. Zaradi vas osebno. In
seveda zaradi vseh nas!
Peter Povh

Zemlja in Trte
Zdaj bom naredil mali prekršek.
Ni ravno velik, ampak ker se pri Trtah že trudimo, da bi bili kar se da
natančni, bo tudi moj današnji prispevek poskus, samo poskus, izzvati
katerega od mlajših Kerinov in Stritarjev, da bo napisal …Tri pike? Ne,
to bi bilo pa vendarle premalo. Rajši
si nekaj sposodim pa magari od samega Dostojevskega. Kaaaj? No,
prav ste prebrali. Besede ali pa kar
misli, ki jih je Dostojevski s tako
strastjo pisal svojim bodočim bralcem – nekje je zapisal, da tudi če šele
čez sto let. Hotel je razgibati možgane teh bralcev. To se mu je tudi posrečilo. (Za pričo lahko pokličem
kar samega sebe.) Blizu stopetdeset
let stari romani se berejo kot da jih
je Dostojevski napisal včeraj. (Prevedel pa Borut Krašovec in morda
še kdo.) Zdaj pa o mojem prekršku.
Gre sicer za Dnevnik pisatelja 1
in 2, ki ga (ju) po mnenju samega

Dostojevskega ni mogoče prevesti v
katerikoli jezik. Prav, ruščino pustimo za kakšno drugo priložnost in
se dotaknimo nekaj spoznanj, ki so
bile Dostojevskemu tako njegove
kot njegovemu in svetemu, izmučenemu narodu. In, ki so po mojem
znanju in prepričanju zelo blizu
meni in sploh današnjemu človeku.
Tu pa smo blizu mojemu prekršku.
Misli so tako zapisane, da bi me Dostojevski lahko tožil za plagiat. Poglejmo par primerov:
• Dostojevski se je imel za kmeta
in je bil kmet. V dnevnik si je zapisal »Zemlja je vse in jaz je ne
ločujem od otrok.« Nezaslišano!
• In zemlja: »Vse je posledica napačne delitve zemlje.«
• Vsak tovarniški delavec naj ve, da
ima tam nekje Vrt pod zlatim
soncem in trto … da na njem živi
tudi njegova žena, ne pocestnica,
ampak lepa kmetica.
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Janez Banič

foto Miha Kerin

(Dragi Dostojevski, saj si to napisal, da bi te brali in morda kaj
tudi prepisali, kaj takega kot počnem zdaj jaz, ali ne ?)
Ker Dostojevski spada med tiste
pisatelje, ki jih imamo še vedno za
težko, če že ne popolnoma nerazumljive in dolgočasne.
Janez Banič

Odmevi na Trte
Ko smo na uredniškem odboru v novembru 2015
snovali izhodišča za jubilejno 80. številko, smo obnovili zamisel uporabljeno v jubilejni 50. številki Trt in
spet poprosili svoje prijatelje, ki prejemajo časopis
Trte, a jih ne vežejo družinske vezi z našim društvom,
da nam ob jubileju napišejo nekaj misli. Ob tem naslovnikov nismo omejevali z vsebino prispevka, saj bi
nam bila dobrodošla tako misel o društvu ali časopisu Trte ali prispevek, ki bi obogatil naš časopis morda
s povsem novega zornega kota.
Kot predsednik društva sem jim napisal pismo, ki
smo ga priložili k 79. številki Trt ob razpošiljanju 7.
novembra ter postavili rok za prispevke 25. november 2015, zaradi izida pred prazniki v decembru. Potem smo v napetosti čakali na odgovore in že čez nekaj dni smo prejeli prvo pismo, potem pa postopoma
skupaj enajst od prijateljev iz različnih logov.
Odzvali so se (po abecedi):
Polkovnik Miha Butara, predsednik Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane in predsednik Zveze slovenskih častnikov, častni krajan KS Podbočje, nosilec brezštevilnih priznanj in odlikovanj …
Prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, 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. informatik in
naš pevski prijatelj, ki smo ga spoznali ob podoknicah našim častitljivim jubilantom ali na srečanjih
K&S, kjer je vedno dobrodošel.
Peter Hawlina, informatik, genealog, predsednik
in motor Slovenskega rodoslovnega društva, s katerim imamo redne stike že od ustanovitve društva.

General Lado Kocjan, slovenski general major, ki je
letos avgusta praznoval 90 let, aktivni udeleženec NOB,
pripadnik JLA, načelnik oddelka varnosti v 3. armadi,
načelnik štaba TO Slovenije in pomočnik poveljnika 9.
armade, izredni univerzitetni profesor na FSPN …
Prof. dr. Tomaž Pisanski, priznani matematik, redni profesor Univerze v Ljubljani in gostujoči na številnih univerzah v svetu in pravkaršnji prejemnik prestižne Zoisove nagrade za vrhunske dosežke na področju diskretne in računalniške matematike, pisec
knjige o Juriju Vegi, ki ob svojem znanstvenem delu
enako sistematsko proučuje genealogijo in heraldiko.
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 ...
Dr. Marjan Špegel, univ.dipl.inž.el., informatik,
tenor z dušo in srcem, urbani vrtnar, pa tudi borec
proti krivicam v svetu in pri nas doma, vedno poln
novih idej, po potrebi tudi udeleženec demonstracij.
Violeta Tomič, igralka, našega drevesa listek, ki
jo v zadnjem času dokaj pogosto srečujemo ko zabije
kak žebljiček na glavico v državnem zboru Slovenije,
kot novinka v politiki.
Dušan Voglar, urednik (npr. Tribune 1959-1960),
literarni zgodovinar, prevajalec, dramaturg ...Od
1973 do 1985 je bil zaposlen na RTV Ljubljana kot
odgovorni urednik, urednik zbranih del Ivana Cankarja, pisec številnih scenarijev, režiser pri zvočnih
pravljicah npr. Zverinicah iz Rezije … in dobri sosed.
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.
Predsednik društva:
Andrej Kerin
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Ob jubilejni 80. številki Trt
Dragi Andrej. Že nekaj časa dobivam in prebiram
vaš družinski časopis, čeprav me z vašim društvom ne
vežejo družinske vezi, kot praviš. Res me na društvo
Kerini & Stritarji ne vežejo družinske vezi, je pa zato
drugih povezav toliko, da bi težko presodil, katere so
pomembnejše. Priznati moram, da ne poznam nobenih članov družin mojih znancev in prijateljev bolje,
kot tvoje sorodnike. V svojo družino si nas na res prijazen način vpeljal, tako, da smo se s člani spoprijateljili. Zdi se nam, da se poznamo že od nekdaj, da smo
skoraj sosedje, da smo imeli iste profesorje, da smo
skupaj preživljali študentske dni.
Kaj naj rečem ob visokem jubileju časopisa Trte?
Še na mnoga leta, kajpak! Da brez tebe časopisa sploh
ne bi bilo, kot bi tudi pevska zbora „Lipa zelenela je“
ali „SCT“ že zdavnaj usahnila, če ne bi bilo tebe in
tvoje trdne volje, o tem ni nobenega dvoma. Se večkrat vprašamo, od kod črpaš toliko moči, da vse to
povezuješ, vodiš in vzdržuješ.
Ko premišljam o vseh aktivnostih, ki se jih skupaj
lotevamo, se šele zavedam, da jih je pravzaprav ogromno ali praktično skoraj vsa, ki jih počenjamo v življenju.
Spoznali smo se pri delu v Akademskem pevskem
zboru Tone Tomšič. Zdi se mi, da ni primernejšega me-

sta za pridobivanje novih prijateljev. Skupaj ustvarjati,
doživljati rezultate vloženega dela, skupaj preživeti večino svojega prostega časa, to je gradivo, ki povezuje. Biti
apezejevec je tako rekoč pojem, ki nas zaznamuje trdneje kot kar koli drugega. Zaupanje, simpatija in zvestoba
so osnovni gradniki apezejevstva. Ni čudno, da si te gradnike uporabil tudi pri spletanju svojih družinskih vezi.
V zboru smo vsi spoznali svoje življenjske družice. Pravzaprav je to tudi ena od stvari, ki nam je skupna. Doživeli smo uspehe svojega prepevanja pod različnimi umetniškimi vodji, skupaj smo prepotovali kar precej sveta,
skupaj smo tudi kaj ušpičili ali se nasmejali.
Skupaj počitnikujemo, poznamo po imenih naše
otroke in vnuke. Veselimo se že uspehov otrok in
vnukov in se čudimo, kako hitro odraščajo, oziroma
se mi staramo.
Skupaj kolesarimo. Raziskujemo nove kolesarske
poti in takoj popeljemo nanje tudi svoje prijatelje, pevce.
Skupaj praznujemo. Pa ne samo rojstnih dni, tudi
obletnice, študijska ali delovna priznanja, skratka vse,
kar si želimo deliti.
Še enkrat Andrej, čestitke k jubileju tvojega, oziroma vašega časopisa. Da bi še dolgo povezoval tvojo
veliko družino.
Marjan Flajšman

Marjan Flajšman na kolesarjenju po Polhograjskih dolomitih 2015
foto AK

Marjan Flajšman na kolesarjenju po Polhograjskih dolomitih 2015
foto AK
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Ob 80. številki revije Trte
Na otoškem pokopališču smo
se 6. novembra poslovili od drage
Stanke. Bilo nas je veliko. Najprej
smo v pokopališki vežici poslušali
besedo predsednika Društva Andreja Kerina o njeni življenjski
poti. V cerkvi pa besedo njenega
nekdanjega župnika, sedaj kanonika novomeške škofije Franca Dularja. Kako veličasten spomin na
pokojnico, na njeno bogato življenje in v cerkvi, na neumrljivost človekovega duha.
Od groba sva skupaj z Janezom, s Stankinim starejšim bratom, »stopicala« po brežini navzdol. »Sedaj sva midva na vrsti«,
sva si rekla. A prijatelj Janez je zatrjeval, da je sedaj prvi na vrsti
prav on. Sam pa sem rekel in premišljeval, da to ne bo odvisno od
naju, da je to v rokah božje previdnosti.

Starejši se počasi poslavljamo,
a 79. številka Trt nam lepo pripoveduje, da društvo Kerinov &
Stritarjev živi in se povečuje.
Lepo! Zato posebne čestitke ob
20. letnici obstoja in delovanja.
Od takrat, ko sem prejel prvo številko Trt je sicer že veliko let, a s
pogledom nazaj je čas hitro minil.
Dogodilo se nam je vsemogoče.
Sam sem bil pred letom dni zelo
bolan. Na Golniku so potrebovali
dober mesec, da so ugotovili pravo bolezen. Potem so jo tudi pozdravili. Hkrati pa so se mi letošnjo jesen dogodile neke vrste
posebnosti. Izšli sta dve moji
knjigi – poljubno strokovna z naslovom Obrazi živih mej in druga, z naslovom Treba je povedati, kjer opisujem dogodke in ljudi
mojega časa. Za nameček pa še
dvostranski intervju v časopisu

Stankinega pogreba se je udeležila nepregledna množica žalujočih

foto Ak
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Slovenski čas, kjer sem poleg odgovorov na vprašanja lahko dodal
še kakšno dodatno misel. Bogu
sem hvaležen za leta in za bero, ki
se je letos dogodila. Z vsem, kar
pride in prihaja moramo pač živeti in poskrbeti za dober vsakokratni dan.
Čeprav nas, zdaj enega, zdaj
drugega, predvsem nas starejše,
obiskujejo razne težave, predvsem bolezni, se s takšnimi srečanji, čeprav na pogrebih, utrjujemo
svoja doživetja, globlje medsebojno poznavanje in si za naprej zaželimo vse dobro. Prav to smo doživeli na Otočcu. Ko se sedaj bližamo koncu koledarskega leta,
naj ob tem zaželim društvu in
posameznikom SREČNO NOVO
LETO in lepe BOŽIČNE PRAZNIKE. Midva z Janezom si to
vsako leto, ob tem času posebej
zaželiva. Pri tem si rečeva, da s
tem ohranjava pravo slovensko
navado, ki vsebuje tisoč letno duhovno ter kulturno bogastvo.
Gospod predsednik, vse dobro
tudi Vam osebno in hvala za vabilo
Jože Strgar

Jože Strgar – foto s spletne strani

Slovensko rodoslovno
društvo in Kerini & Stritarji
Slovensko rodoslovno društvo
(SRD) in društvo Kerinov & Stritarjev (K&S) sta bila formalno
ustanovljena in začela delovati kot
društvo skoraj istočasno. Tako smo
tudi skupaj dočakali dvajsetletnico
obstoja. Ker smo od vsega začetka
vedeli druga za drugega in občasno
sodelovali, smo si ob skupnem prazniku tudi lahko čestitali in voščili
prijetno in uspešno nadaljevanje.
V SRD si skušamo medsebojno
pomagati. Po svetovnih vzorih smo
izoblikovali priporočila za delo, izdajamo društveno glasilo Drevesa,
prirejamo redna mesečna srečanja
in tematska predavanja, prirejamo
razstave, izobraževalne tečaje, se
povezujemo s posamezniki in skupinami v Sloveniji in v svetu in še
marsikaj drugega. Največ pa drug
drugemu koristimo s tem, da večina
članov posreduje rezultate svojega
dela drugim tako, da prispevke posameznikov združimo v kumulativno datoteko in na spletu objavimo

indeks, prek katerega lahko vsakdo,
tudi iz tujine, hitro najde morebitno
prekrivanje področja raziskav.
Obstoj društva omogoča tudi
boljši vpogled v rodoslovno dogajanje v domovini in izven nje. Tako
tudi vidimo in primerjamo načine
delovanja posameznikov in skupin.
Rodoslovje v Sloveniji je s tem postalo mnogo bolj pregledno.
Ta preglednost pokaže podobnost in različnost dela posameznikov in skupin. Kakor je pri rodoslovju neizogibna podobnost, je
močno prisotna tudi različnost.
Podobnost zagotavlja možnost
medsebojnega sodelovanja, različnost pa popestri z neizčrpnimi zamislimi in uresničitvami.
Društvo K&S je nase opozorilo
z izvirnostjo na samem začetku.
Morda je bil bolj kot sama ustanovitev prvega in morda edinega
družinskega društva opazen znak
društva. Iz vejic, listov in jagod nastane cvetu krizanteme podobna

Uredniški odbor Trt zaseda v Rožni dolini november 2015
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grafična predstavitev rodovnika,
ki društvo predstavlja bolj simbolno kot vsebinsko, saj je berljivost
kodirana tako, da je ne razume
vsakdo.
Ta zunanja podoba vzbuja zanimanje. To je ena od lastnosti dobrega znaka. In kogar ta radovednost privabi bliže, se mu začne
kazati živ utrip organizma. Presenečen je lahko nad glasilom Trte,
družinskem zborniku in letnimi
srečanji. To so najbolj vidni in prepričljivi rezultati. Pa jih je še precej
več. Tako delovanje ni mogoče
brez dobrega vodenja, ravno tako
pa ni možno brez delitve dela in aktivnega vključevanja sodelavcev.
Kot predstavnik rodoslovcev
sem se posebej zanimal za rodovnik. Ta je na nazoren način predstavljen v zborniku. Verjetno je
članom dostopen tudi na spletni
strani, vstopa pa tudi v svetovno
spletno objavo. Tam sem za zdaj
srečal objavo Andreja Stritarja, ki

foto Miha Kerin

Peter Hawlina, gost na jubilejnem srečanju 5. 9. 2015

foto AK

je objavil nekaj manj kot 1.000 oseb. Ker sem pri prebiranju zbornika opazil nekatere dotike ali prekrivanja z rezultati mojega dela, sem »moral« svojim pridružiti še čim več »sorodnikov« iz K&S klana. Če po
tem pridruževanju preštejem tiste, ki tvorijo »oblak«
K&S, mi program našteje nekaj nad 2.500 oseb. Rodovnik je vsekakor okostje tudi delovanju društva
K&S. Ni pa bistven. Pri K&S se zavedajo, kako važno
je ostalo tkivo in vezi. To pri K&S stopa v ospredje. To
K&S loči od povprečja in ga postavlja na vodilno mesto. Pozdravljam s čestitkami, pohvalami in dobrimi
željami!
Peter Hawlina
predsednik Slovenskega rodoslovnega društva

Postanek
za leto 2016
Praznični dnevi so pred nami. Dnevi za bližino,
objem, darila, stisk rok, veselje in radost. Potrebujem
postanek, da proslavimo, čas, da se ustavimo, čestitamo
in praznujemo.
Nekoč, pred mnogimi leti, sem o postanku slišala
pripoved, ki je zame ostala pomembna in mi je v oporo
še danes. To je postanek, o katerem govorijo avstralski
Aborigini. Zase pravijo, da potrebujejo cel dan hoje po
prostranstvih svoje dežele, da bi nabrali dovolj hrane za
tisti dan. A vsak večer se ustavijo, da jih lahko duša dohiti. Vsak večer in vedno znova potrebujejo postanek. Dali
so mi te lepe besede in z njimi dragocenost, ki je nekoč
nisem znala ne ubesediti, ne živeti: postanek, da te duša
lahko dohiti.
Zdaj dobro razumem, kako zelo potrebujemo ta razkošni čas za postanek, da v miru pogledamo nazaj, da bi
bolje videli, kako je bilo, kaj vse nam je v lepem, včasih
tudi težkem in napornem trajanju prineslo življenje. In
vsakokrat, ko nas bo duša dohitela, bomo znali nadaljevati svojo pot. Prav v postanku lahko načrtujemo prvi
najmanjši možni korak na naših poteh.
Postanek nas uči da bolje varujemo in obvarujemo
čas za ustvarjalno delo, za prijateljstvo, ljubezen, povezanost. Govorim o varovanju sedanjosti, saj nas svet v
katerem živimo, peha iz sedanjosti, jemlje nam čas za
življenje v sedanjosti, da bi mogli skupaj soustvariti bodočnost. Mudi se, treba je hitro takoj iz preteklosti skočiti v prihodnost, prepogosto na način kot moč in oblast
odločata o njej. Postanek, ustaviti se, varovati čas - to
niso besede tega časa, niso dobrodošle, a so nujne!
Zame je soustvarjanje ključna beseda v tem tisočletju. Vsaka tema, vsaka naloga, ki stoji pred znanostjo in

Gabi Čačinovič Vogrinčič

foto Marko Mesec

družbo, zahteva povezovanje, celostno gledanje, povezano in celostno ravnanje, za katerega pogoje šele moramo
soustvariti. Imamo ogromno znanja in pripravljenosti, a
smo šibki pri povezovanju, pri sodelovanju, pri soustvarjanju. Soustvarjanje bo povezalo naravoslovne, tehnične,
družboslovne, humanistične vede in umetnost pri delu
za vizijo drugačnega sveta, sveta, ki ima v središču varovanje skupnega dobrega v pravični in solidarni družbi.
Meni v teh negotovih časih pomagajo besede Stephana Hessla, ki si jih pogosto ponavljam v oporo in pomoč.
V globoki starosti in s svojo zavzeto modrostjo je povedal, kaj nam je storiti, da bi bili soustvarjalci sveta, ki bo
zagotovil dostojno življenje za vse ljudi: zavrniti nesprejemljivo, soustvariti novo in izumiti neznano.
Želim nam, da si vedno znova zagotovimo postanek,
da si privoščimo čas za delo, učenje,za živo prisotnost v
sedanjosti, da bi mogli zavrniti nesprejemljivo, še dodati
svoj delež v skupni nalogi, da soustvarjamo novo, tvegamo izumiti neznano.
Dragi člani Društva Kerini & Stritarji, spoštujem in
občudujem vaše delo. Vi znate postati, znate soustvariti
novo v vašem druženju, dokazujete, da je možno živeti
človeka vredne svetove tukaj in zdaj, v prijateljstvu in
povezanosti.
Srečno in zdravo leto 2016 vam želim, drage Trte,
drago Društvo. In mnogo postankov, najprej za, potem pa v letu 2016.
Gabi Čačinovič Vogrinčič
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TRTE
Bo kar treba verjeti Rimljanom: Nomen est omen!
Ko ste Kerini in Stritarji izbirali ime za rodbinski časopis ste resnično udarili žebljico na glavico. Trte. Kako pa
naj se drugače imenuje časopis rodu, ki se je tako globoko in široko ukoreninil na slovenskih tleh, da ga nobena
ujma ni mogla iztrgati, nobena suša izsušiti in nobena
voda odplaviti. Nasprotno, rod Stritarjev in Kerinov se
je vsemu hudemu zadnjih sto let navkljub košato razrasel, še vedno raste. Je podlaga rasti naše dežele s poklicnim ustvarjalnim delom na mnogih področjih od gospodarstva preko znanosti do umetnosti. A najgloblje, v
dno duše seže in dno duše pomirja spoznanje tesne in
prijazne povezanosti listov te košate trte. Nisem veren,
a mi je kar težko verjeti, da je le po srečnem naključju
dano meni (in moji Poloni) zdaj že pol stoletja živeti tesno pevsko-prijateljsko zvezo z Andrejem in Alenčico,
preko njiju pa potem še z mnogimi drugimi člani vaše
rodbine. Danes se pravzaprav počutim kot član vaše
rodbine in tudi zato rad polistam po Trtah. Kako pa bi
lahko bilo drugače, ko pa nas je s Kerini trdno zvezalo
preko tisoč skupnih pevskih nastopov v treh zborih, na
stotine družinskih srečanj in letovanj, skupnih kolesarjenj pa sploh ni mogoče prešteti.
Ni prvič, da me je predsednik vašega društva Andrej povabil, da se oglasim v Trte s prispevkom. Vselej
sem se počutil počaščenega, a vselej hkrati majhnega

Podoknica Lojzetu Baniču za 80let
foto Andrej Kerin ml.
z leve Alenka, Andrej, Marjan F., Marjan Š. Boris in Lojze - jubilant
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pred nepredstavljivo težko nalogo, kako v kratek zapis
strniti svoje misli o društvu in Trtah. In tako so leta
tekla, moj moralni dolg do vaših Trt pa kar raste in
tokrat sem se le zavedel, da svojega prispevka ne smem
več odlagati nekam v prihodnja leta. Hkrati pa upam,
da mi bo kot »zunanjemu« članu tega društva prizaneseno, če bom pri izboru misli pristranski in bo katera
morala počakati na kakšno prihodnjo Trto.
A najprej se moram izpovedati: zame je vsestransko
dejavno Društvo Kerinov in Stritarjev nekaj najlepšega,
najboljšega in najbolj dragocenega, kar ste člani tega
društva lahko storili v čast in slavo vaše rodbine. Kot
drugod so med vami uspešni, odlični vzorniki v številnih dejavnostih, a vsi skupaj z društvom, ki mu v Trtah
zvesto nastavljate zrcalo, segate preko strokovnih meja
daleč v prihodnost, ko bodo zanamci lahko skozi Trte
spoznavali bogastvo rodbinskega življenja – ja, kar rodbinske sreče - v teh časih na teh tleh. Ne poznam nobenega podobnega rodbinskega društva na naših tleh, gotovo je še kakšno, a dvomim, da ima to srečo, da ga poganjajo tako ustvarjalni, tako povezani in tako garaški
člani kot v primeru vašega društva. Ne morem skriti, da
moje občudovanje vašega društva izvira tudi iz lastnih
neuresničenih sanj o podobnem društvu za koroški rod
Špeglov in Konečnikov. Vsaj toliko nas je v tem rodu kot
vas Kerinov in Stritarjev, a nas je usoda razsejala po svetu in nam zgodaj vzela najbolj prizadevne, preostalim z
menoj vred pa zmanjkuje poguma in moči za tovrstno
negovanje rodbinskega življenja.
Vse, kar sem doživel in še doživljam v družbi članov
vašega društva je tako kot mora biti: prijetno, prijazno,
imenitno, dobro. Skrbno pretehtano, trdno pripravljeno
in spoštljivo do vseh, zlasti starejših. V taki druščini
mladina tudi v teh neprijaznih časih očitno ohranja življenjski pogum in zaupanje v prihodnost. Če bi kdo
mislil drugače, naj kar pogleda slike iz letošnjega rodbinskega srečanja: toliko iskrega veselja ni mogoče zaigrati, ta rod bo gotovo še dolgo razveseljeval te kraje, saj
že v najbolj rosnih letih vaša mladina občuti srečo in
varnost v krogu ljubečih sorodnikov. Sicer pa je tudi z
odraslimi Kerini praviloma tako, da se tudi najbolj običajno avtobusno potovanje, recimo z zborom v Bratislavo, spremeni v ure in ure kritičnih, ustvarjalnih pogovorov o mimobežnih prizorih dobrega in slabega in o možnih in nujnih izboljšavah materialnega in družbenega
sveta. A najgloblje se me dotakne vaš nadvse pozoren,
spoštljiv in ljubeč odnos do ostarelih članov vašega

S sosedovimi
očmi
roda, zlasti ob jubilejih, kakor zgovorno izpričuje tudi
zadnja številka Trt. Rad se spominjam, kako smo na Andrejevo povabilo po pevski vaji obiskali vašo teto Mileno Trost na Erjavčevi in z njo prav veselo zapeli, a podobnih izkazov pozornosti je bilo še veliko. Tudi ob pešajočih močeh je v takem društvu ostarelim gotovo lažje
ohranjati veselje do življenja, zlasti v živahni družbi
otrok vseh rodov, ki jim očitno nikoli ne zmanjka energije. Pa tudi ustvarjalnosti ne, kar Trte seveda vestno in
zgovorno izpričujejo in dokumentirajo.
Zame pa je prav posebno dragocena še ena odlika
društva in Trt. Leta pač tečejo, mojih staršev ni več,
strici in tete so tudi že v poznih letih in spomin na partizanski čas vse bolj bledi. Najhuje pa je to, da se danes
z meni nerazumno brezbrižnostjo in celo vnemo brišejo spomini na leta NOB in se blati veličina upora slovenskega naroda trojnemu okupatorju. A društvo Kerinov in Stritarjev se ne da! Članki v Trtah, organizacija
proslav, zborovski nastopi na partizanskih grobovih na
pobudo vaših mladih članov ter spontano prepevanje
partizanskih pesmi s člani vašega društva močno pomagajo ohranjati spomin na ta veličastna leta in tudi na
čas trpljenja, ki mu arhitekti med vami postavljajo spoštljive trajne spomenike.
In plodno, ustvarjalno življenje vašega rodu seveda
odmeva tudi v Trtah in to urejeno, redno in slikovito.
S tem v vašem društvu Trte dajejo izjemno globok in
tehten pomen spoštovanju ritualov kot so na primer
letna srečanja in proslave življenjskih obletnic. Trte
niso le neprizadeto zrcalo vaših rodbinskih, družinskih in osebnih dogodkov, niso le kronika vaših imenitnih srečanj in niso le povzetek uspešne rasti vaših
članov. So predvsem pričevanje o nenavadno prijaznem, ustvarjalnem in optimizma polnem življenju
cele generacije Kerinov in Stritarjev v vse bolj negotovem in nevarnem času. Slutim, da bodo s tem Trte še
dolgo v prihodnost navdihovale rodove vašega društva. S tem pa tudi naše, saj nas je v pol stoletja pevskega prijateljevanja s Kerini imelo srečo spoznavati in
so-doživljati življenje Kerinov in Stritarjev vsaj toliko
»zunanjih« članov kot članov vašega društva.
Naj Kerinov in Stritarjev Trte preživijo vse suše,
previharijo vse viharje ter naj Kerinom in Stritarjev še
dolgo razsvetljujejo pot v prihodnost! Naj temu rodu
in nam vsem vaše Trte (in seveda tudi trte) še dolgo
bogato rodijo!
Marjan Špegel

V zaselku Brezje nad Pijavo Gorico sem sosed ene
od družin Kerinov – natančneje: družine arhitekta
Mihe Kerina – in že dalj časa redno prebiram Trte.
Andrej Kerin ml. mi večkrat kaj pove o dogajanju v
Društvu Kerini in Stritarji, toda Trtam se posreči, da
mi zares vseobsežno pripovedujejo o utripu v tem nenavadno širokem in razgibanem združenju. Vsakič
znova me kar očara prisrčna prepletenost v tolikšni
združbi – saj je dandanašnji, ko nam namesto solidarnosti vsiljujejo individualistično pehanje za slepilo, poimenovano »uspešnost«, iskrena povezanost v skupnostih že nenaravno redka dragocenost. Priznam, v
ozadju mi trepečejo podobe Krke, pa krajev, pobočij,
vinogradov tam pod Gorjanci in zvenijo mi Trdinove
zgodbe in bajke. Kerini&Stritarji imate srečo, da se je
med vami pred dvema desetletjema rodila ideja društva! In domiselno urejevane Trte so vam v oporo in
hkrati v čast. Rodijo vam obilo gradiva za spomine na
vaša srečanja, veselja ob novih plodovih in listkih na
rodbinskih vejah, pobud za otroško likovno izražanje,
prispevkov starejših in mlajših članov, pa tudi veliko
zanimivih in pomembnih pripovedi o starih časih in
dogajanjih, tudi krutih vojnih, skozi katere potuje vaš
rod. Še naprej: Srečno!
Dušan Voglar

Dušan Voglar in Peter Povh na sestanku uredniškega odbora Trt
na Brezju					
foto AK
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Konec dober vse dobro
Dragi Andrej, dragi Kerini in
Stritarji,
najlepša hvala za čestitko. Je zagotovo najlepša, kar sem jih dobil
in vanjo je bilo vloženega veliko
truda, kar me navdaja še posebej s
ponosom in hvaležnostjo. Dobil
sem kar nekaj čestitk. Presenetila in
ganila me je tudi čestitka Kr’ževca
Jožeta Colariča, predsednika uprave in generalnega direktorja Krke.

Danes je moja žena pobrala pošto iz nabiralnika hiše, v kateri sem
prej stanoval in kamor še vedno
prihajajo Trte. Pred nekaj minutami sem odprl najnovejši izvod Trt z
vabilom, da naj nekaj napišem za
slavnostno številko. Žal je bil rok
prispevka do včeraj, tako da bodo
najbrž Trte, žal, izšle brez mojega
prispevka. Hkrati te obveščam, da
sem se pred časom preselil nazaj v
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Tomaž Pisanski

svojo rodno hišo na Vič v Ljubljani
in te prosim, da Trte pošiljaš zdaj
na novi naslov.
Pa mi je spomin ušel daleč nazaj v otroštvo. Kar prešinilo me je:
na tem mojem novem - starem naslovu je kot študent v podstrešni
sobici nekaj časa stanoval profesor
Janez Banič prvi odgovorni urednik časopisa vašega društva in
prijatelj mojega pokojnega očeta
Cirila. Potem sem se spomnil še na
elektronsko čestitko Majde Kregar,
arhitektke, ki je zasnovala obnovo
moje rojstne hiše z Ambienta, in
kjer že dolga leta deluje član vašega
društva arhitekt Miha Kerin. Spomnil sem se najinega sodelovanja
pred 45 leti. Zasnoval je pisavo, jaz
pa sem, še kot študent matematike,
napisal zanjo računalniški program v Fortranu za računalnik
IBM 11-30, ki je imel 16K besed
spomina. Programiral sem sicer v
Ljubljani, po rezultate pa smo se
vozili s programi na luknjanih karticah v Trbovlje na IBT, saj si na
fakulteti nismo mogli privoščiti risalne naprave - ploterja. Glej ga
šmenta, kako majhen in povezan je
ta svet! Če namesto mojega prepoznega prispevka objaviš to pismo,
se lahko še vse skupaj lepo izteče.
Lepe pozdrav tebi in vsem Kerinom & Stritarjem z iskrenimi
čestitkami za uspešno prehojeno
pot. Še na mnoge številke!
Tomaž Pisanski - Tomo
V Ljubljani, 26.11.2015

Prva srečanja
z rodbino Kerin
S priimkom Kerin sem se srečal že v ranih otroških
letih. Takrat smo živeli v Beogradu v katerem sem preživel svojih prvih devet let. Oče nama je z bratom
Francijem veliko pripovedoval o našem domačem kraju, naših ljudeh in mnogih dogodivščinah iz partizanskega boja proti okupatorjem, Italijanom in Nemcem.
Pripovedoval nam je o velikih junaških dejanjih tistega
časa in o ljudeh, ki so zaznamovali ta čas.
Večkrat nam je tudi na najino željo ponovil življenjsko zgodbo o junakinji iz naših krajev iz Velikega
Podloga, narodni herojinji Milki Kerin. Močno se
nam je vtisnila v srce. Takšne zgodbe zlepa ne pozabiš
in se ti njene vsebine vtisnejo v spomin za celo življenje. Njen priimek prav tako.
Takrat si niti približno nisem predstavljal, da se
bom v življenju še velikokrat srečeval z ljudmi, ki tvorijo veliko družinsko deblo Kerinovih. Postopoma so
se mi odstirale rodbinske povezave med njimi, Colariči, Stritarji, Baniči, in drugimi družinami.
Pa vendar so se mi te razsežnosti povezav in spoznavanja družin zanesljivo a počasi odpirale. Rad se
spomnim tega, da sem se 27. junija 1959 s starši kot
majhen otroče udeležil poroke mamine mlajše sestre
Olge Lajkovič iz Velikega Mraševega z Janezom Baničem na Brodu, kasneje znamenitim doktorjem veterinarskih znanosti. Spominjam se, da sem se takrat skozi
otroško igro prvič seznanil z Darjo Colarič in njenim
mlajšim bratom Jožetom.
Ob vsesplošnem veselju, direndaju in šegavem plesu nisem mogel razumeti, kako to, da plesalci in plesalke stricu Janezu niso dovolili, da bi plesal s teto Olgo.
Kar naprej je moral plesati z metlo. Na koncu je po dolgem času ob svoji vztrajnosti le dočakal svojo brhko
soplesalko Olgo.
Stric Janez si je z veseljem oddahnil in razposajeno
vodil imenitno razpoloženje med svati. Pa vendar ni šlo
vse tako kot bi si vsi želeli. To, da je teta Olga po poročni
zabavi prespala v sobi pri njemu in ne pri nama z bratom Francijem se mi je takrat zdelo sila neprimerno. Pa
še užaljen sem bil saj smo imeli teto Olgo nadvse radi in
ona nas. Ko smo nekaj časa živeli skupaj v Beogradu nas
je vedno prav lepo »cartala«, tokrat pa je šla namesto k
nama v sobo kar k svojemu možu Janezu v posteljo.
V Baničevi domačiji na Brodu smo bili vedno prav
lepo sprejeti. Gospodar, preudarni in spoštljivi Janez Banič je znal slehernega privabiti k poslušanju zanimivih
zgodb iz takratnih dni in iz starih časov. Žena Antonija,

Ohcet Janeza Baniča in Olge Lajkovič na Brodu, 27. 6. 1959,
kjer se je Miha Butara prvič srečal s Kerini in Stritarji
Foto iz Janezovega arhiva

prava kmečka mati milega obraza, polna dobrote za vsakega, nas je znala očarati z veliko prijaznostjo. Pri njej je
bila miza vedno polno obložena. Še prav posebej je rada
poskrbela za nas otroke, da nam ja ni kaj manjkalo.
Kar nekajkrat sem imel priložnost v njihovi domači
kuhinji poslušati možakarje kako modrujejo o domači
in svetovni politiki. Med njimi je bil tudi brat Antonije
Banič rojene Kerin, znameniti gostilničar iz Podbočja
Jože Kerin – Pepi. Z ženo Vido sta dajala ton razpravam
in v razgovor vnašala prijetno razpoloženje.
Najraje so govorili o težkem medvojnem času, italijansko nemški okupaciji in o raznih ukanah s katerimi so
poskrbeli, da se je dalo kolikor toliko spodobno preživeti.
Seveda ocen in kritik takratnih razmer na gospodarskem
in kmetijskem področju ni manjkalo. Pa kaj bi s tem
opletal saj takrat vsega tega tako in tako nisem razumel.
Močno sem si zapomnil Kerinovega Pepija in njegovo Vido. Bila sta in ostala nosilca prodornih svobodomiselnih idej v kraju ter v mnogo čem, obzornik ljudem pri spoznavanju dobrih in manj posrečenih rešitev. Za to je bila njuna gostilna kot naročena. Njuna
predanost ljudem in vrednotam nastalih v boju in krvi
druge svetovne vojne, vrednotam za boljše in lepše življenje je bila znana daleč naokoli.
Zato ni naključje, da so prav vsi njuni nasledniki delovali v tej smeri in še danes delujejo tako. So neizčrpni
nosilci razvoja kraja, spoštovanja pozitivnih zgodovinskih vrednot in dobrih medsebojnih odnosov z vsemi,
še najbolj z bližnjimi sorodniki s katerimi Kerini tvorijo
velikansko družinsko drevo.
Miha Butara - Miško
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Živeti z Janezi Suhadolci
Običajno rečemo, da živimo s
svojimi bližnjimi in manj bližnjimi, s sorodniki, z znanci, prijatelji,
z delovnimi sodelavci, s someščani, krajani, rojaki itn. Glasilo Kerini in Stritarji se ukvarja prizadevno z bližnjimi in daljnimi sorodniki, ki jih združujeta ta dva priimka. Vsak posameznik se ravna, se
obnaša in se išče znotraj te množice. V tem spisu hočem opozoriti
na nek oddaljen občutek, da lahko
prebiva znotraj posameznika več
oseb.
Večkrat imam vtis, da živi znotraj moje osebe več pomožnih
oseb. Poleg osnovnega Janeza Su
hadolca naj bi bilo v meni še nekaj
drugih Janezov Suhadolcev. Še
izza študentskih let se spominjam,
da sem bil po kakšnem srečno
opravljenem izpitu vesel, da nek
Janez Suhadolc v meni znal vso tisto statiko in matematiko in da je
bilo tega dovolj za solidno oceno
na izpitu. Večkrat sem hvaležen
Janezu Suhadolcu, ki se v meni izmišljuje vse mogoče, ima ideje, kot
tudi pravimo. Za kakšen svoj stol
naredim načrt v merilu 1:1 in se
potem kot mizar Janez Suhadolc
jezim na Janeza Suhadolca arhitekta, češ, lahko se je njemu izmišljevati in narisati vsemogoče na
papir. Naj enkrat sam poizkusi v
delavnici realizirati svoje ideje.
Včasih naslikam kakšen pastel ali
izdelam kakšno risbo. Če je izdelek uspešen se iskreno čudim sposobnostim Janeza Suhadolca slikarja, le kako se mu je posrečila
taka dobra risba ali slika. Za dogodek mu skušam biti celo hvaležen.
Imam sloves, kolikor ga pač je, zabavnega in zabavljaškega pisca. V
moji rodovini velja resnost in celo
žalobnost za normativno. Moja

domnevna dovtipnost me preseneča – le od kod se je vzel ta šaljivi
Janez Suhadolc? Za dogodke v
preteklosti se mi zdi, da je bil v
njih akter nek Janez Suhadolc, ki je
izginil v nepovrat časa in pripada
trenutno zavedanje nekemu drugemu Janezu Suhadolcu. V nekaterih usodnih trenutkih se razkoljem na dva dela; na Janeza Suhadolca ki bi in na Janeza Suhadolca,
ki ne bi. Ne glede na kasnejše dogodke je en Janez Suhadolc zmagovit in obratno. Življenje z vsemi
temi Janezi Suhadolci se mi zdi,

govorjeno na splošno, v bistvu
kratkočasno, nikoli mi ni dolgčas,
saj imam zmeraj družbo. Za kakšno življensko polomijo lahko
zmeraj krivim kakšnega od Janezov Suhadolcev v meni. To je zelo
udobno in praktično. Ko takole
zaprem oči in vidim vse te Janeze
Suhadolce v meni, si domišljam,
da sem vendarle JAST vrhovni dirigent/pater familie vseh teh Janezov Suhadolcev. Občutek, iluzija
ali resničnost?
Janez Suhadolc
november 2015

JANEZI, Jurij Kalan (akril na platnu), 2012
foto Sandi Radovan
Po Janezovem zadnjem predavanju na Fakulteti za arhitekturo, 31. maja 2012, so mu
na veliki fešti DAN PO TEM sliko JANEZI poklonili študentje in prijatelji.

12

Ko sem pred skoraj
četrt stoletja …
Ko sem pred skoraj četrt stoletja postala del družine Kerin - Stritarjev,
sem na družinskem deblu dobila svoj listek. Hčerka Petra, ki sva jo s ponosom povila s Petrom Povhom, pa je bila krogec. Plod. S ponosom sem vedno na družinskih srečanjih opazovala, kako se deblo širi in iskala svoj mali
list. Vsakoletna srečanja so bila prisrčna druženja, kakršnih bi si želela prav
vsaka družina. Kmalu sem odkrila, kako veliko žlahte imam. V majhni Sloveniji bi, če bi vsi naredili takšno deblo kmalu združili vse krošnje.
Druga pohvalna stvar je seveda časopis, ki ga trenutno držimo v rokah.
Kar 80 številk TRT je že izšlo doslej in brali smo lahko različna poročila,
potopise, nasvete, življenjepise, recepte … pa tudi kdo se je rodil in kdo umrl.
Iskrene čestitke uredniškemu odboru za vztrajnost in inovativnost!
Življenje teče svojo pot in veliko se je spremenilo od takrat, ko smo se
prvič srečali. Nisem več igralka, postala sem politik. Stopila sem v zelo velike
čevlje,v katerih se šele učim hoditi. Tudi v zakonu nisem več. Toda, v izjemno
veselje mi je, da še vedno prejemam časopis TRTE in da je moj majhen listek
še vedno na družinskem drevesu. Noben veter, nobena ujma ga ne odpihne
stran. In to so redke kvalitete, ki delajo naše življenje lepše in bogatejše.
Zato bom tudi tokrat z veseljem prelistala TRTE, da zvem, koliko nas
je in kako nam gre. 20 častitljiva obletnica je vsekakor nekaj, kar je treba
proslaviti. Poleg tega pa je ta moj prispevek tudi priložnost, da zaželim vsej
naši »žlahti« eno lepo, srečno, bogato, ljubeče in varno leto 2016!
Violeta Tomič

Violeta Tomič poslanka DZ in našega dre
vesa listek pred postrojeno vojsko na pro
slavi na Planini 2015
foto Miha Kerin

Čestitke ob obletnici
Že nekaj let prejemam vaš časopis Trte, čeprav me s Kerini in Stritarji ne
vežejo sorodstvene vezi, pač pa veliko občudovanje. V zadnji številki Trt sem
dobil priloženo pismo, v katerem me predsednik vabi, da napišem nekaj besed
o svojem pogledu na društvo. Z vašim predsednikom sva že kakega pol stoletja prijatelja, še od časov ko sva skupaj prepevala v Akademskem pevskem
zboru Tone Tomšič. Zato me je Andrej, ko sem živel še v Ljubljani, večkrat
povabil k sodelovanju, ko ste šli zapeti vašim članom ob okroglih obletnicah.
Sem tudi navdušen rodoslovec in imam v svojih rodoslovnih zbirkah že kakih
20.000 oseb. Prišel sem tudi na srečanje ob drugi izdaji vašega zbornika in se
udeležil enega vašega srečanja, ki ste ga za spremembo imeli na Štajerskem.
Pred leti sem pomagal organizirati podobno srečanje potomcev družine, ki
sem jo na željo nekaterih članov rodoslovno raziskal. Srečanje je lepo uspelo,
prišlo je kakih 130 odraslih potomcev skupnega prednika in še cel kup otrok.
Žal je bilo srečanje samo eno, sedaj pa ni prave volje za ponovno organizacijo.
Zato toliko bolj občudujem vaše društvo in mu iskreno čestitam ob visoki
obletnici ter želim še veliko let uspešnega delovanja.
Aleksander Sila
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Aleksander Sila na svečanosti 11. 8. 2015
foto Miha Kerin

Spoštovani predsednik
društva Andrej Kerin!
Spremljam že nekaj časa vaš časopis, enkrat sem
že sodeloval z objavo članka o generalu Malnariču.
Sedaj me vabite, da se oglasim ob 20. letnici vašega
društva, ker se je „tako zgradil med nami nek poseben prijateljski odnos“. To priložnost bi izkoristil, da
se ta „poseben prijateljski odnos“ poglobi iz ozadja iz
preteklosti.
Prav zdaj mineva 75 let, ko sem bil leta 1941 dijak
4. razreda meščanske šole v Novem mestu in se vsak
dan vozil z vlakom z Mirne v šolo. To je za nas bilo
mučno življenje, ko so italijanski fašisti spremljali
vsak dan to potovanje v šolo. En vagon nas je bilo
dijakov od Krmelja do Novega mesta. V tem času
smo premišljevali, da smo prvi december praznovali,
ko je bila 1. decembra 1919 ustanovljena država SHS,
kasneje imenovana Jugoslavija, ali se bomo tudi tedaj,
ob italijanski fašistični okupaciji spomnili tega dogodka. Dogovor je bil, da se višji razredi gimnazije,
od 5. do 8. razreda ob začetku prve ure demonstrativno dvignejo in z minuto molka opozorijo, da smo
okupiran teritorij. In tako se je tudi zgodilo, a nekateri dijaki so obsedeli. Drugi dan so bili vsi demonstranti izključeni iz gimnazije, starejši od 18 let so bili
tudi aretirani. Vsi smo bili prizadeti. A čez nekaj dni,
ko smo čakali na vlak ob 14. uri, smo obstali kot vkopani, ko so fašisti privedli na peron tri profesorje in
eno profesorico vklenjene z verigami, ki naj bi jih vodili v Ljubljano. Ker so nas porinili v kot perona, smo
tiho stali ob robu, začudeni, presenečeni in poraženi.
Občutili smo, da se je začelo tudi pri nas, kar smo
večkrat razpravljali, kako je na Primorskem. Ti profesorji so bili obtoženi, da so nasprotovali izključitvi
demonstrantov. Stal sem kot vkopan poleg sošolca
Francija in dijakinje 3. razreda Majde Florjančič in
rekel: „moj novi sosed Kragulj, ki je pribežal iz Tolmina, je imel prav“. „Primorci so se temu uprli“ je rekla
Majda. Te besede in dogodek so nas povezale in ta
dogodek se je odražal med dijaki vozači. Ne spomnim se nobenega, ki bi sodeloval s fašisti; ali so bili
aktivisti na terenu, ali pa smo šli v partizane, nekateri
so bili aretirani in poslani v taborišča.
Ko je bilo konec vojne 1945 leta, smo dobili od štaba nove razporeditve. Jaz sem bil razporejen v štab
Štajerskega vojnega področja in ko sem stal na ulici,
sem vprašal mimoidočega partizana, kje je štab. On
pa mi je rekel „kar pojdi z menoj“. Bil je Markič, predsednik mladinske organizacije v štabu. Predstavil me
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Marjana in Lado Kocijan Javorovica 1. maj 2012
foto Andrej Kerin ml.

je svoji sekretarki Marjani Kavčič, borki Pohorske brigade. Kasneje sva se z Marjano dogovorila, da bova
nadaljevala življenjsko pot skupaj in trajala je do letos,
ob 70. letnici je po možganski kapi odšla k otrokoma
na Žale.
Markič je bil kasneje premeščen v Ljubljano, kjer je
spoznal aktivistko Majdo Florjančič s katero sta ustvarila družino. Kadarkoli smo se srečali, na partizanskih
proslavah, v Ljubljani ali Beogradu, vedno smo se spominjali naših šolskih in okupatorskih časov. Tako sem
sam vedno pripadal v to družbo, vi ste se srečali ob 20.
letnici, jaz pa 75. letnici.
Nato pa še, kaj razmišljam o taki združbi kot ste jo
organizirali. Človek, ko je sam, mu ni le dolgčas, izgubi
se. Jaz se ne počutim samega, ko pa sem v Zvezi borcev, lovstvu, Zvezi vojaških invalidov, Zvezi častnikov,
Društvu upokojencev, Rdečem križu in delam po svojih močeh. Naročen sem na več časopisov in revij,
imam številne prijatelje, ki me obiščejo ali vabijo v
družbo. Pri tem so skoraj vsi mlajši od mene in me
vlečejo v novi čas, če sem prepočasen.
Na srečanju ste po grupah tekmovali, ker vas je bilo
okoli sto – po sliki sklepam različnih starosti in verjetno navad, bi lahko podobnosti načrtovali in se opredelili po transverzalah na primer planinsko, zgodovinsko,
na bojiščih po Sloveniji, obhod naših rek, zgodovina
slovenske farmacije kot je zadnji članek v oktobrski številki, obisk partizanskih bolnišnic (Rog, Primorska, Pohorje) itd. Vodje grup pa bi na srečanjih poročali, kar bi
poživilo program, ki ga pripravljate ob srečanju.

Pa naj bo to dovolj. Vso srečo in
aktivnosti vam želim. Širite se po
številu, razmislite tudi horizontalno, kaj pa, če bi npr. vključili še Florjančičevo in Markičevo vejo rodbine, nekateri so že prisotni.
Lado Kocijan
upokojeni general major in
izredni univerzitetni profesor

General Lado Kocijan in njegova pokojna žena Marjana sta bila
prijatelja mojih staršev, Majde Florjančič in Staneta Markiča. Večkrat
sem ju srečala, zlasti ob tradicionalnih druženjih njunih prijateljev ob
proslavah v začetku septembra na Brezju, vendar sem šele sedaj iz
njegovega prispevka za Trte zvedela za dogodke, ki jih opisuje, ter
kako daleč nazaj je segalo njihovo prijateljstvo.
Alenka Markič

Svečani shod SRD
11. 8. 2015
Slovensko rodoslovno društvo
(v nadaljevanju SRD) je organiziralo
ob 20-letnici svojega delovanja 11. 8.
2015 svečano zasedanje svojih članov v prostorih Slovenskega svetovnega kongresa na Cankarjevi 1/IV v
Ljubljani. Povabilo na to praznovanje je prejelo tudi društvo Kerinov
in Stritarjev, ki je prispevalo za udeležence torto z najboljšimi željami
za nadaljnje delo in uspešno medsebojno sodelovanje. Zasedanja so se
udeležili predsednik Andrej Kerin,
sekretar društva Andrej Kerin ml.,
Peter Povh kot odgovorni urednik
Trt in Miha Kerin. Prispevali smo
tudi k priložnostni razstavi s svojo
krošnjo Kerinov & Stritarjev, z vsemi številkami Trt in obema zbornikoma. Razstava je obsegala številne
primere genealoških debel v različnih oblikah, ki smo jih delno videli
že pred leti npr. na Škofjeloškem
gradu, veliko pa je bilo tudi zanimivih, novih. Tako je npr. naš prijatelj
Aleksander Evgen Sila prinesel gra-

fični prikaz kompletne doslej raziskane žlahte naročnika (ene osebe)
za več kolen v preteklosti. Uporabil
je zanimiv program, ki omogoča tak
prikaz v katerem je bilo zajetih okoli
3000 sorodnikov in nastala je risba
dolžine kakih pet metrov in višine
42 cm.
Uvodno besedo je imel predsednik SRD Peter Hawlina, ki je prikazal dvajsetletno delovanje društva in njegove dosežke med katerimi je še posebej izpostavil sodelovanje z ameriškimi kolegi, izseljenimi Slovenci in njihovimi potomci,
ki so dobro organizirani in želijo
spoznavati svoje slovenske korenine. Tako so opravili nekaj tovrstnih
izletov v Slovenijo pri čemer so jim
pomagali člani SRD. Predstavniki
zadnjih so prav tako nekajkrat obiskali ZDA in dobilo vpogled v organizacijo rodoslovja pri njih.
Na svečanosti so podelili pohvale in priznanja zaslužnim članom SRD (Janezu Toplišku in Leo-

15

Pohvalo in priznanje SRD društvu Kerini &
Stritarji je prevzel predsednik
foto Miha Kerin

nu Drametu) nadalje plaketo društvu SGSI (Slovenian Genealogy
Society International) in v zvezi s
tem sta prejela pohvalo in priznanje
gospa Rose Marie Macek Jisa ter
naziv ambasador genealogije Charles Podominick, pobudnik za pogoste obiske kolegov genealogov iz
ZDA. Ne nazadnje je prejelo pohvalo in priznanje društvo Kerini &
Stritarji za svoje zgledno delovanje,
kot edinstveni primer v svetu. Prevzel ga je predsednik Andrej Kerin
in ob tem spregovoril zbranim nekaj besed in zahvalo.
Uredništvo Trt

V slovo Stanki Strgar
(17. 2. 1938 - 3. 11. 2015)

Draga Stanka, zelo me je pretresla vest, da si nenadoma odšla
po zahrbtni bolezni. Kar verjeti
nisem mogel, ko mi je telefonirala
Darja, malo prej pa sem razmišljal, da ti bo treba čez tri leta napisati diplomo za visoki jubilej,
kot so ga že praznovale tvoje ljubljene sestre.
Marta mi je 27. avgusta poslala
prva seznam Strgarjev, ki se boste
udeležili jubilejnega srečanja Kerinov in Stritarjev, kot ste sklenili na
domačem posvetu in jo določili,
da opravi to obveznost. Zdaj, en
mesec po srečanju pa taka novica.
Spominjam se te v najlepši luči
že od mladih nog, ko smo se srečevali ob obiskih na Brodu, ko
smo se praviloma ustavili še v stari
domačiji ali kasneje v novi, ki stoji
še danes.
Pri vas smo bili vedno dobrodošli. Obvezno smo morali kaj prigrizniti ogledali smo si vrt in hleve,
pozdravili psa Tigra, otroci pa smo
si potem že domislili kakšno igro
ristanc, kozo klanf ali zemljo krast

na dvorišču in potem, ko smo odraščali odbojko.
Spominjam se, kako smo pekli
krompir na paši, ali trgatev na Starem gradu, ali še posebej Lojzetove
ohceti, ko smo po dvorišču za harmonikarjem peli v koloni Vsi za
mano kameradi.
Petju si bila predana z vsem srcem in ni čudno, da si končala nižjo glasbeno šolo iz solopetja in si
pridobljeno znanje s pridom uporabljala tudi na srečanjih Kerinov
in Stritarjev ter na vseh družinskih
obletnicah, ki jih glede na številno
sorodstvo, vključno po moževi
strani, ni bilo malo.
Dobro se spominjam, kako ubrano ste zapele sestre Baničke na naših
srečanjih na Vurberku ali pa v cerkvici na blejskem otoku ali pa kjerkoli je nanesla priložnost in akustično okolje. Prav zares radi smo vas
poslušali in včasih pritegnili vašemu
petju. Priložnosti za to je bilo veliko
že samo če vzamemo naša srečanja
…Tvoj glas pa je bil cenjen od nekdaj
tudi v družbi pevcev - naših staršev.

Stanka ob praznovanju 70 letnice v družbi hčera Suzane in Marte ter sina Tadeja
foto Radovan Nikić
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Lahko pa si le mislim kako si
uživala ko si učila pesmice svoje
vnučke in vnukinje: Vita, Niko, Iva,
Matica, Lučko in Marka, ko si jih
imela v varstvu v njihovih najbolj
nežnih letih, preden so šli v vrtec.
Pravijo, da si imela, kot vzgojiteljica po poklicu, prav za vsakega od
naštetih tudi svoj dnevni program:
skupaj so risali, brali pravljice, se
učili nove pesmice, se zunaj igrali
in hodili na sprehode.
Društvo Kerini in Stritarji si
podpirala z vsem srcem že od vsega
začetka in z veseljem si prebirala naš
časopis Trte. Uživala si z nami kot
tudi s svojo družino, najprej z otroci
in vnuki, ter nato z brati, sestrami,
svaki in svakinjami, nečaki …
Rada si tudi potovala z avtom,
pa naj si šla na obisk k svojim sestram ali na nekdanji dom na Brodu ali pa k drugim sorodnikom, s
katerimi si se tako rada družila.
Otroški sedež je bil v tvojem avtu
obvezna oprema.
Zdaj te ni več!
Pogrešali te bomo na naših piknikih in srečanjih, kot te bodo pogrešale tvoje sestre na klepetih, ki
ste jih organizirale kot posebne rituale in razprave o darilih za kakšne slavljence ali kako bi razveselile vnuke in podobno. Ena zanimivih tem in tvojih ljubezni je bila
tudi vinograd in kletarjenje, kar si
podedovala od davno preminulega
moža in zdaj prevzema v celoti sin
Tadej.
Ostala nam boš v trajnem spominu kot prijetna in pozorna sestrična, zavedna članica Kerinov in
Stritarjev, družabna mama in babica
ter teta odprtih dlani in velikega
srca, nasmejana, vedno dobrovoljna, iskrivih oči in pokončna ženska.
Andrej Kerin

OTROŠKI kotiČek

Risbice izpod kozolca

Rožica hiša in oblak

Hiša in deklica

Urška Kovačič, 6 let

Urška Kovačič, 6 let

Rožice in oblaki
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Zala Kerin, 6 let

Križanka

20 let TRT - časopisa
društva Kerini & Stritarji
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Ustvarjalni kotiČek

Hiške iz medenjakov
Z otroki smo se lotili okraševanja in sestavljanja hišk. Osnovo iz
testa za medenjake, torej stene in
streho, smo sicer kupili, tako da je
vsak dobil eno hiško. Verjamem pa,
da bi kdo, ki je bolj vešč pečenja, to
lahko spekel tudi sam.
Za lepilo za sestavljanje hiške
smo porabili en beljak, 250 g sladkorja v prahu in žlico limoninega
soka. Ko se je zmes nekoliko strdila smo se lotili lepljenja. Treba je
nekaj potrpljenja, da se stene najprej sprimejo med seboj, preden
se doda še streha. Isto sladko lepljivo maso smo uporabili tudi za
okraševanje. Nalepili smo slane
prestice, majhne piškotke in pisane medenjake. Z jedilno barvo v
tubi smo hišice še okrasili. Tako
nam zdaj hišice krasijo mizo in
polnijo sobo z vonjem po medenjakih. Največji izziv, ki nam zdaj
ostane je še, koliko časa jih bomo
uspeli še občudovati, preden jih
pojemo. Dober tek!
Daša Kerin Repinc

Za ustvarjanje potrebujemo:
j Osnovne ploskve za hišo iz testa za medenjake
j Piškotke, medenjake, prestice in podobno za okrasitev
j Jedilne barve v tubi
j lepilo: en beljak, 250 g sladkorja v prahu, žlico limoninega soka
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ZADNJE NOVICE

Pesem v spomin na koncert APZ
12. 12. 1941
Počastitev spomina na zadnji koncert Maroltovega
APZ-ja v veliki dvorani GH Union 12.12. 1941 je bila
letos 10. 12. ob 17.30 pred glavnim vhodom v hotel z
Miklošičeve ceste. Udeležba pevcev APZ »Tone Tomšič«
in MePZ Lipa zelenela je …je bila odlična pridružili pa so
se tudi apezejevci, ki trenutno ne pojo več. Nastopili smo
pod taktirko nove dirigentke Jerice Gregorc Bukovec, ki
je subtilno vodila prek stočlanski zbor. Prijetno nam je
bilo pri srcu, da je bila izjemno številna udeležba navdušenih poslušalcev in med njimi veliko članov Društva
Kerinov in Stritarjev. Navdušenje je bilo obojestransko.
Predsednik APZ Tone Tomšič Miha Jejčič je ob tem povedal, da zbor stopa v 90. leto delovanja in, da bo skupaj
z zborom Lipa zelenela je… pripravil tudi pravi jubilejni

pozicija spletnega naslova

37 mm

2r

r nastop APZ »Tone Tomšič« in MePZ Lipa zelenela je …
Spominski
w w w. k r k a . s i
pred GH Union; levo občinstvo, desno nastopajoči foto Miha Kerin

w w w. k r k a . s i

koncert ob 75 – letnici zadnjega koncerta Maroltovega
APZ, 10. 12. 2016 ob 19.00 v veliki dvorani GH Union.
Bilo je res lepo!
Hvala vsem, ki ste prišli in ki boste spet tu ob letu
osorej.
Andrej Kerin vaš predsednik

Častniki zmagovite TO Ljubljane; Stane Lunder, Miha Butara,
Andrej Kerin, Vlado Furlan po koncertu pred GH Union
foto Miha Kerin

V svojem Ritmu
Jože Kovačič ml. nam je v uredništvo Trt poslal 9. 12.
2015 ob 23.39 naslednjo novico:
Pozdrav vsem,
V ponedeljek 14. 12. 2015 začnejo na 1. Programu
TV Slovenija predvajati oddajo V SVOJEM RITMU.
Na sporedu je ob 17:30. V njej sodeluje tudi naša Kaja
z bandom. To bo sklop oddaj in verjetno v prvi oddaji še ne bo prisotna, v napovedniku za oddajo pa jo
večkrat vidimo. Prijeten ogled.
Podelite vsebino še znanci, ki bi jo želeli spremljati.
Jože Kovačič
Odgovorili smo s posredovanjem obvestila na vse
razpoložljive elektronske naslove članov K&S, zdaj pa
ga vidite še na zadnji strani 80. številke Trt.
Torej sledite napovedniku in uživajte! Ne bo vam žal!
Uredništvo Trt

Spletni naslov

Pisava
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