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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 vse. Tudi na koledarju v telefonu ali dlančniku vpišemo samo pomembne datume, redkokdaj kaj več. Le za kak teden ali mesec naprej. Včasih največ za eno
leto. Ste kdaj pomislili na konkreten datum čez deset let? Dvajset let? Ali celo petdeset?
Mislim, da nam to ne gre preveč od rok. Precej nepredstavljivo in nekonkretno je.
Preveč je neznank. Glavna je seveda ta: ali bom takrat sploh še živ, živa? Bom, seveda!
Kakšen, kakšna pa bom? Mlad, mlada in lepa, seveda. Kako bo takrat na svetu? No …???
Precej zapleteno je vse to, kajne?
Na ravni črti linearnega časa, kot ga dojemamo zdaj, lahko z lahkoto pogledamo
nazaj proti svojemu rojstvu. Se spominjamo tega ali onega, za nas bolj ali manj prijetnega
ali neprijetnega dogodka. Veselja, žalosti, rojstva, smrti, vojn, ljubezni in tako naprej.
Kaj si lahko pred oči prikličemo, če pogledamo naprej, v prihodnost? Zelo megleno.
Razen za jasnovidke in jasnovidce.
Včasih, ko so naši predniki delali pretežno na zemlji, je bilo dojemanje časa ciklično:
pomlad, poletje, jesen, zima. Narava je klicala k opravilom na poljih in v gozdu. In vsako
leto spet od začetka. Vedno isto, no, skoraj isto. Dokler se ne utrudiš.
V tej številki pred vami je kar nekaj pogledov nazaj: osemdeset let. Spoštljiva starost.
Kako smo živeli, koliko potomcev imamo, nam je uspelo vse, kar smo si zadali v
mladosti? Kar preberite si nekaj toplih in zanimivih inventur naših dragih sorodnikov.
In ne kar tako zanemarljivih petindvajset let naše države. Borbe za našo samostojnost.
Malo za posameznika in lepa obletnica za Slovenijo. Počasi prihajajo pred nas iz
ozadja pravi borci, ki so marsikaj pomembnega prispevali v borbi za samostojnost in
se nikoli niso postavljali pred kamere, se trkali po prsih in zahtevali neskončno hvaležnost in vedno nove privilegije od države.
In še pogled na črti časa v prihodnost, naprej: spet bo piknik! Na istem prostoru.
Si ga zdaj že predstavljate? Vam je slika že pred očmi? Projekcija predlanskih podob,
prestavljena v prihodnost? Seveda. Točno tako bo. In še bolje!
Peter Povh
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Vabilo dvema jubilantoma
in razplet
Kot že veste, smo si s programom dela za leto 2016
zadali nalogi, da obiščemo dva jubilanta, ki sta praznovala častitljivih 80 let, in sicer prvega Petra Gspana,
ki je dosegel jubilej že v znamenju tehtnice leta 2015,
in Jožeta Kovačiča, ki je praznoval letos februarja. Pri
usklajevanju terminov za obisk nismo imeli najboljše
sreče, ker smo želeli prej pridobiti o vsakem verodostojen življenjepis, čas pa je neusmiljeno tekel. Za Petra
smo poprosili soprogo Evico, za Jožeta pa je obljubil
življenjepis njegov sin – soimenjak Jože. Kot boste lahko prebrali v nadaljevanju, je bil razplet tak, da je Peter
napisal življenjepis kar sam, Jože pa je posredoval zapis
z rahlo zamudo, ko je v aprilu že izšla 81. številka Trt.
Tako je življenjepis objavljen v pričujoči 82. številki Trt.
Sklenili smo, da na naslednji sestanek odborov povabimo oba jubilanta in ju tam presenetimo s posebnima priznanjema in tako omogočimo pogovor z obema
hkrati v širšem krogu, kot je bilo v navadi zadnje čase.
Obljubila sta, da prideta s soprogama, uspeh pa je bil
polovičen, ker je bil Jože prav prvega junija nepričakovano zadržan z nujnimi deli v domačem okolju.
Peter in Evica sta prišla in ob rednem sestanku je
bilo dovolj časa za pogovor z njima pri okrogli mizi in
po skupinicah ob prigrizku in dobrotah, ki so jih poleg
gostiteljev prispevali tudi vsi vabljeni. Petru smo podelili priznanje in ga podpisali, kot je razvidno iz slik o
dogodku. Obisk pri Jožetu pa še sledi enkrat poleti ali
najkasneje ob pikniku, ki bo 3. septembra 2016.
Andrej Kerin
Predsednik drušva
Priznanje jubilantu

Predsednik društva predaja posebno priznanje ob jubileju
Petru Gspanu		
foto Miha Kerin
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Klepet s slavljencem in Evico Gspan soprogo ob okrogli mizi …
				
foto Miha Kerin

Ob 80-letnici
Petra Gspana
Iz ožjega odbora Društva Kerini & Stritarji so se
obrnili na mojo ženo Evo, da nekaj napiše o meni.
Začela je pisati, vendar se je kmalu zapletlo, ker ji je
zmanjkalo konkretnih podatkov o mojem delu. Na
koncu sva se odločila, da članek za Trte napišem sam.
Rodil sem se v znamenju tehtnice leta 1935 očetu
Juliju Gspanu in materi Zdenki, roj. Košak. S Kerini in
Stritarji nisem v krvnem sorodstvu; sem le listek v krošnji rodovnega drevesa ob moji ženi Evi, roj. Malnarič.
Gspanov rod izvira iz skromne kmečke družine iz
vasi Zirl na Tirolskem. Moj prapraded Peter Erazem
je s pridnostjo in bistrostjo dosegel visoko izobrazbo
in bil v avstrijski monarhiji ob upokojitvi predsednik
prizivnega sodišča v Innsbrucku. Njegov sin Julius je
doštudiral pravo v Gradcu in bil z dekretom poslan na
Dolenjsko v Novo mesto. Zaposlil se je v advokatski
pisarni in se poročil s sodnikovo hčerjo Marijo Omahen iz Žužemberka. V Ljubljani je opravil advokatski
izpit in delal kot samostojni advokat najprej v Novem

Peter Gspan, 1938

foto Julij Gspan

mestu, nato v Kostanjevici in Krškem. S strankami se
je moral pogovarjati tudi v slovenščini, ki se je je dokaj
hitro naučil. Z Marijo sta imela štiri otroke; moj ded
Alfonz je bil rojen v Kostanjeviškem gradu.
Alfonz Gspan je bil po poklicu geometer in je imel
nekaj let v začetku 20. stoletja pisarno v Krškem.
Kmetom je meril parcele od Save do Gorjancev. Geometri so se poznali med seboj, tako sta se spoznala
tudi Rudolf Didek in Alfonz Gspan ter večkrat zaključila meritve ob dobri kapljici v Stritarjevi gostilni v Sv.
Križu (danes Podbočje). Alfonz Gspan se je poročil z
gostilničarjevo hčerko Julijo Simončič iz Sevnice.
Imela sta sedem otrok. Prvi trije, med njimi moj oče
Julij, so bili rojeni v Krškem. Naslednji štirje otroci so
bili rojeni v Ljubljani, kamor je bil Alfonz Gspan prestavljen leta 1908. Do upokojitve je delal na finančni
direkciji ter dosegel mesto višjega svetnika in šefa katastrske uprave. Hkrati je predaval na tehniški fakulteti več predmetov iz geodezije. Poleg tega je slovel kot
izvrsten botanik in entomolog. Odkril je devet novih
vrst in podvrst hroščev, dve sta poimenovani po njem.
Njegovo zbirko hroščev hrani Prirodoslovni muzej
Slovenije v Ljubljani, nekaj njegovih hroščev je tudi v
prirodoslovnem muzeju na Dunaju.
Moj oče Julij Gspan je diplomiral v Ljubljani kot
gradbeni inženir. Zaposlil se je na železniški direkciji,
kjer je vodil vzdrževanje prog. Leta 1947 je bil imenovan za docenta na Oddelku za gradbeništvo in geodezijo Tehniške fakultete v Ljubljani. Napredoval je
do naziva redni profesor in predaval predmet Železnice do upokojitve.
Rod moje mame izvira iz Žalne na Dolenjskem.
Moj praded Anton Košak je bil rojen kot nezakonski
otrok Marije, roj. Strojan. Marija je bila doma iz revne družine v vasi Peč blizu Žalne. Poročila se je v Žalno z Martinom Lužarjem. Martin je umrl za kapjo,
star še ne 30 let. Nato se je drugič poročila z Antonom Košakom iz vasi Gatina. Po petih letih zakona je
Marijin mož umrl za jetiko. Na Košakovi domačiji
zaradi družinskih razmer ni mogla ostati in odšla je
nazaj v Žalno. Tu je stanovala pri družini, kjer niso
imeli kmetije, ampak so se preživljali z različnim delom, tudi z rejništvom otrok iz Ljubljane. Pri njih je
Marija leta 1837 rodila nezakonskega sina Antona, ki
je dobil priimek Košak, vendar Košak ni bil njegov
biološki oče. Po porodu je Marija odšla iz Žalne, saj v
nobeni matični knjigi, niti mrliški, ni več sledu o njej.
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Anton je odraščal v Žalni in se izučil za čevljarja. Na
vojaškem naboru je bil potrjen k ljubljanskemu 17.
pehotnemu polku in z njim odšel v Italijo. 17. pehotni
polk je sodeloval tudi v bitki pri Solferinu leta 1859.
Nato se je vrnil v Ljubljano. Iz opombe v poročni
knjigi je razvidno, da je imel Anton pri vojakih opravka s konji.
V Ljubljani je Anton Košak kot vojak spoznal natakarico Jožefo Schrimpf. Doma je bila iz okolice Celja in
je prišla na delo v Ljubljano. Anton je prosil vojaško
poveljstvo, da ga predčasno oprosti vojaške službe, in
ko mu je ugodilo, sta se z Jožefo poročila. Imela sta
deset otrok. Anton je kot čevljarski mojster s svojim
delom preživljal družino, Jožefa pa je doma skrbela zanjo. Ko so otroci odrasli, so morali skrbeti sami zase.
Dva sta odšla v Ameriko, ostali pa so si našli delo
doma.
Najmlajši Antonov sin, moj ded Peter Košak, je postal strojnik v tiskarni. Poročil se je s tesarjevo hčerko
Josipino, roj. Bezlaj. Imela sta dva otroka, Lada in
Zdenko. Čeprav je oče Peter v tiskarni dobro zaslužil,
je tudi Josipina prispevala k družinskemu proračunu;
najela je skromno krčmo. Gostinska dejavnost ji je dobro uspevala, tako da je mož zapustil tiskarno in se
tudi sam preusmeril v gostinstvo. Hči Zdenka je maturirala na poljanski gimnaziji prav tedaj, ko sta starša
vzela v najem lokala na Čopovi ulici. Pred njunim prevzemom je bila v enem lokalu trgovina s čevlji, ki sta jo
preuredila v gostilno, v drugem pa že dalj časa slaščičarna. Na očetovo željo se je Zdenka odpovedala visokošolskemu študiju in se preusmerila v slaščičarstvo.
Po opravljenih strokovnih izpitih in šolanju v Švici je
postala slaščičarski mojster.
Leta 1934 se je Zdenka Košak poročila z Julijem
Gspanom. Imela sta dva otroka, Petra in Marjanco.
Leto po poroki sem bil rojen jaz, sestra Marjanca pa
leta 1941. Oba starša sta bila zaposlena, zato je za naju
skrbela gospodinja Marjeta Bavec – Eta, čevljarjeva
hči iz Kozarišč v Loški dolini. Mama Zdenka je po
težki bolezni umrla 5. junija 1944. Marjeta je, tako kot
je obljubila mami Zdenki, skrbela za naju, dokler nisva odrasla.
Med vojno sem hodil v osnovno šolo na Vrtači, od
leta 1945 do 1947 na realko in od tedaj naprej na 7.
gimnazijo. Po maturi leta 1953 sem se vpisal na Fakulteto za strojništvo. Aprila 1960 sem diplomiral pri
prof. Leopoldu Andreeju iz predmeta Parni kotli. Za
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Peter na Ljubljanici leta 1952

foto Ivan Koklič

Ekipa v Švici pri firmi Sulzer leta 1963 foto dr. Anton Kuhelj

diplomo sem imel analizo delovanja drugega kotla v
termoelektrarni Šoštanj.
Nekega sončnega popoldneva v maju leta 1960
sem pri Kazini srečal Ivi Golias in Evo Malnarič. Poznali smo se, ker sta bili sošolki moje sestrične Katje
Košak. Pred kratkim sem diplomiral in obe sta mi
prisrčno čestitali. Po kratkem klepetu se je Ivi poslovila, Evo pa sem pospremil proti domu. Dogovorila
sva se, da se še vidiva. In tak je bil najin začetek.
...se nadaljuje
Peter Gspan

Jože Kovačič – 80 LET
Rodil se je 13. februarja 1936 kot prvi otrok Jožeta
in Miroslave Kovačič. V tistih časih so ženske navadno rojevale doma in tako se je tudi moj oče rodil
doma na Brodu. V predvojnem času so doma imeli
žago in mlin, zato je bilo doma vedno zanimivo, saj je
bilo na dvorišču vedno zadosti ljudi. Ko pa se je začela vojna tudi v naših krajih, ki so jih zavzeli Nemci in
objavili, da bodo vas izselili, so se njegovi starši odločili, da raje prebegnejo na drugo stran Krke, kjer so
bili Italijani, ki niso nameravali izseljevati ljudi. Poiskati so morali dobre ljudi, da bi jih sprejeli pod streho, saj sami niso imeli na drugi strani Krke nobenega
imetja, kot so to imeli nekateri drugi v vasi. Družina
Černelič iz Svetega Križa (Podbočje) je bila tako prijazna (mama Miroslava je bila botra enemu od njihovih otrok), da jih je sprejela pod streho. Novembra
1941 so prebegnili s čolnom preko Krke. Pri Černeličevih je bilo polno družin in vsaka je imela na voljo
samo eno sobo, zato so kmalu našli rešitev pri Pisanskih na Betalcah. Tu so v začetku imeli tudi samo en
prostor, a so bili vsaj sami v hiši. Kaj kmalu so prišli še
drugi in morali so se zopet seliti v staro Kaplanijo. Ko
je ta zgorela, so se selili v staro šolo in nato v Kodričevo hišo, pa v Tomažjo vas k sorodnikom po očetovi
strani. Ker so jih malo preveč izkoriščali za delo na
kmetiji, so se raje zopet vrnili v Podbočje k Pisanskim. V vojnem času so se tako šestkrat selili.
V času vojne pa je v Sv. Križu občasno delovala
tudi osnovna šola in takrat jo je obiskoval tudi moj
oče. Pouk ni potekal vsak dan, ampak samo, ko so razmere to dopuščale. V enem razredu niso bili učenci
samo iste starosti, ampak mešano. Kljub vsemu je moj
oče končal štiri razrede osnovne šole, zadnjega že po
končani vojni. Leta 1947 se je vpisal na nižjo gimnazijo v Brežicah. Te so mu bile priročnejše, ker je imel
staro mamo v Glogovem Brodu (od koder je naša družina prišla na Brod) in je tam tudi živel. V šolo so hodili peš približno štiri do pet kilometrov, včasih pa
tudi s kolesom. Tretji oziroma zadnji letnik je obiskoval v Krškem. Tam je v zimskem času stanoval v dijaškem domu, poleti pa se je vozil z avtobusom. Po končani nižji gimnaziji je ostal doma in pomagal pri delu
na kmetiji ter na žagi.
Po končani vojni pri Kovačičevih mlin ni več deloval, ker je bil med vojno požgan in so obnovili samo
žago, na kateri je moj oče delal s svojim očetom vse do
odhoda k vojakom leta 1956. Tam je pridobil čin vodni-

Jože Kovačič 80 – letnik

foto Kovačič Jože ml.

ka. Že prej je kot samouk igral na harmoniko, in ko so to
izvedeli starešine v kasarni, je takoj dobil nagradni dopust, da je šel domov po harmoniko, da bi igral v orkestru. Toda izkazalo se je, da ni bilo dovolj dobrih muzikantov, in od orkestra ni bilo nič. Dva meseca pred končanim dveletnim vojaškim rokom mu je umrl oče.
Po vrnitvi domov je takoj prevzel žago in dela je
bilo čez glavo. Še vedno je bilo veliko obnov porušenih in poškodovanih stavb iz vojnih časov. Sledili so
krizni časi v začetku 60. let in takrat ali pač takrat
sploh je bila politična volja vse prej kot naklonjena
privatni lastnini. Tako je moral žago dati v zadrugo in
žagati zanjo. Zanimiv je bil način dela v zadrugi. Kmetje, ki so hoteli razrezati les na žagi, so se za razrez
dogovorili direktno z mojim očetom, račun pa so plačali zadrugi. Ali so ga plačali ali ne, v zadrugi niti niso
preverjali, ker so imeli premalo ljudi. Pošteni ljudje so
že takrat nastradali. Ker za zadrugo ni bila rentabilna
(kako bi tudi bila, če so imeli tak sistem), so žago celo
zaprli in moj oče je nekaj mesecev delal v zadrugi kot
pomočnik šoferja, s katerim sta razvažala pivo.
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Leta 1964 ali 1965 pa so se razmere obrnile na bolje. Zopet je
lahko imel svojo žago, vendar je na
njej lahko delal samo popoldne,
sicer pa je bil zaposlen in delal v
zadrugi. Ker je bilo dela v tistem
času obilo, se je odločil, da ne bo
več delal v zadrugi in da bo samo
žagal. Razmere za podjetništvo so
postale prijaznejše in s starim gatrom (venecijanka) nikakor ni zadovoljeval vseh potreb po razrezu
lesa. Tako se je odločil, da bo vso
energijo vložil v nabavo nove, modernejše žage, in sicer tračne žage
avstrijske izdelave podjetja Lindnerwerk. Vložek je bil zelo velik.
Lastna sredstva, kredit, financiranje GG Brežice, ki je nujno potrebovalo sodobnejšo žago, čeprav so
imeli svojo (sicer zelo podobno,
kot je bila očetova) in tudi odlog
plačila za nakup stroja. To se je
zgodilo leta 1968 in žaga deluje še
danes z malimi izboljšavami. V tistem času je bilo dela čez glavo.
Oče je žagal za GG Brežice. V
dveh izmenah so rezali pragove za

železnico. GG je dalo delavce na
žago (za vsako izmeno svojo ekipo), oče pa je bil od 6.00 do 22.00
za strojem. Da ne razlagam, kako
sta potem morala z ženo Tončko
vsak večer prazniti kanal za žagovino s košem, včasih tudi do polnoči in čez, da so lahko ob šestih
začeli z delom. Leta 1969 je moral
zadostiti zakonskim pravilom in je
opravil izpit za žagarja v Brežicah.
Videti pa je bilo tako, kot bi profesor prišel na izpit k študentom.
Kljub velikemu finančnemu vložku se mu je nabava izplačala, saj je
v enem letu lahko vrnil ves izposojeni denar in poplačal dobavitelja.
Tudi v 70. letih je bilo dela čez glavo, tako da je redko delal na žagi
manj kot 12 ur. Razen ob sobotah,
ko je nekako zmanjšal na osem ur,
ker sem jaz kot njegov prvi in edini sin čistil na žagi in dvorišču, da
so stroji in vsa logistika tekli vsak
teden brez problemov. Na žagi je
tako dočakal tudi upokojitev leta
1991, ko sem sam prevzel obrt.
Zanimivo je, da še danes dela na

Jubilant s torto in vnuki ter vnukinjami

foto Jože Kovačič ml.
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žagi kot moj mentor in delavec z
isto zagnanostjo kot nekoč.
Seveda je poleg žage imel tudi
hobije. Uresničeval jih je pred letom 1968. Tako je že v času pred
odhodom k vojakom in po prihodu domov igral v raznih gledaliških predstavah Kulturnega društva Stane Kerin iz Podbočja in v
Kulturnem društvu Lojze Košak iz
Kostanjevice na Krki. Tu je sodeloval v odmevni predstavi Mladost pred sodiščem, v kateri je
igral tudi Miha Baloh.
Leta 1952 so v Malem Mraševem ustanovili Gasilsko društvo.
Postal je njegov ustanovni član in
šel na usposabljanje v Medvode za
gasilskega častnika. Ta naziv je
pridobil leta 1954. Dolga leta je bil
tudi predsednik tega društva.
Bil je član Strelske družine Podbočje, Športnega društva Podbočje, Vinogradniškega društva Podbočje (je tudi častni član tega društva), deloval pa je tudi v upravnem
odboru OOZ Krško in v odboru
Galerije Božidar Jakac iz Kostanjevice. Vrsto let je bil delegat krajevne skupnosti Podbočje in tudi njen
predsednik.
Ker se je pri vojakih izšolal za
čin častnika, je bil tudi v odboru rezervnih vojaških starešin in za delo
v tem odboru prejel medaljo za
vojne zasluge, čeprav mu še samemu ni jasno kaj imajo vojne zasluge
zveze z mirnodobnim časom.
Kot sem že omenil ženo Tončko sta se leta 1961 poročila in leto
kasneje sem se rodil jaz in pet let
kasneje še moja sestra Alenka. Letos praznujeta že 55 let poroke in
poleg naju s sestro mu delajo
družbo še vnuki in vnukinje: Kaja,
Tim, Jaka, Neli in Urška.
Jože Kovačič ml.

60 skupnih let Anice in
Viktorja Račiča
9. aprila 1956 sta si v cerkvi svetega Marka v Cerkljah
ob Krki obljubila večno zvestobo Ana Kerin iz Podbočja
in Viktor Račič iz Cerkelj. Letos sta 9. aprila obudila spomine na tisti veseli poročni dan. Biserno obletnico poroke sta proslavila v krogu svojih najdražjih.
Življenjska pot ju je združila pred 60 leti. Že na prvi
pogled sta si bila všeč. In vse od takrat sta zelo povezana, nerazdružljiva. Ne potrebujeta besed, dovolj je že
samo pogled in že vesta, kaj si želita, potrebujeta.
Vse življenje sta ju poleg ljubezni povezovala delo
in skrb za otroke, vnuke, pravnuke ter druge, ki so jima
blizu. Ni bilo lahko voditi gostilne, kmetije, obdelovati
zemlje, vinograda, kar je od njiju zahtevalo veliko odgovornosti, skrbi, napora, odrekanja. Ob vsem tem sta
se zelo razveselila rojstva treh otrok, ki sta jih skrbno
spremljala skozi leta odraščanja in jim omogočila
brezskrbno otroštvo in mladost ter šolanje.
Leta so hitro tekla, otroci smo odrasli, se izšolali,
zaposlili, poročili in ju razveseljevali s svojimi otroki.
Kar osem vnukov osrečuje babico in dedka in nanje

sta izredno ponosna. Še posebej sta navdušena nad
šestimi pravnučki, ki prababico in pradedka kratkočasijo z igrivostjo in otroškim čebljanjem. Vse svoje
potomce vedno pričakata z odprtimi rokami.
Ob praznikih, rojstnih dnevih, obletnicah se vsi
zberemo. Takrat s toplim pogledom pobožata prav
vsakega od nas, ponosna in vidno ganjena pa glasno
izražata svoje zadovoljstvo. Raznežita se ob poljubčkih
pravnučkov, ob nežnem stisku vnukov in nas otrok.
Gotovo se zavedata, kako srečna sta, da nas imata. Ne
skrivata ganjenosti in radosti, v njunih očeh se vedno
zaiskrijo solzice sreče. Tudi mi smo neskončno srečni,
da ju imamo.
Mama Anica je junija dopolnila 84 let, oče Viko
pa bo novembra 87. Oba sta v častitljivih letih, a kljub
visoki starosti še vedno vitalna. Res je, da pogosto
potarnata, da ju boli to in ono, vendar smo veseli, da
pogumno kljubujeta letom in se veselita življenja.
Mama Anica uživa v delu na vrtu in kuhanju, ata
Viko pa preživi vsak dan kar nekaj uric v družbi s čebe-

Vsi zbrani ob praznovanju visokega jubileja

foto Manca Račič

7

licami, ki domujejo v čebelnjaku na travniku. Ponosen
je na med, ki mu ga pridelajo. Rad ga podeli vnukom in
pravnučkom in vedno pristavi: »Da bodo zdravi!«
Njuna velika ljubezen pa je tudi vinograd v Piroškem vrhu. Oba ga še vedno pomagata obdelovati.
Vsem znancem ponosno povesta, da sta ga »tudi letos
sama obrezala, povezala«. Res je vredno občudovanja,
da še zmoreta, čeprav ju potem boli vse telo, kot pravita sama. A ne moreš jima dopovedati, da to delo ni
več delo zanju in naj raje ostaneta doma in počivata.
Mama Anica nas še vedno razveseljuje z domačimi sladkimi dobrotami. Kljub zgaranosti in visokim
letom speče okusne buhteljne, sadno pito, jabolčni ali
sirov zavitek, orehovo potico, krofe … Po vsej hiši
diši, prijeten vonj pa se čuti že na zunanjih stopnicah,
ki peljejo v hišo.
Vedno rečemo, da zna le naša mama tako dobro
peči. Sicer pa – tako pravijo vsi otroci za svoje mame,
saj je v teh sladkih domačih dobrotah dodana vrednost: materina ljubezen. In tistega posebnega, enkratnega okusa se ne da nikoli pozabiti ...
Veseli smo, da sta dočakala spoštljivo obletnico.
Vemo, da so bila njuna skupna leta polna ljubezni in
odgovornosti, veselja, pa tudi žalosti, upanja, hotenj,
nemira, skrbi, morda tudi kakšnega razočaranja. Pomembno je, da sta črpala moč drug v drugem, v vseh
nas, ki jih imata rada, ter znala in zmogla vse to previhariti. Najpomembneje pa je, da se imata še vedno zelo
rada in si pomagata ter skrbno pazita drug na drugega.
Draga mama in ata, želimo vama, da bi skupaj preživela še veliko let med vsemi nami, ki vaju imamo radi.
Darja Mandžuka

Jubilanta pred razrezom torte

foto Manca Račič

Petru Gspanu in Jožetu Kovačiču za njuni 80 letnici rojstva
ter zakoncema Anici in Viktorju Račič za biserno poroko
iskreno čestitamo in jim želimo še na mnoga zdrava leta.
Kerini in Stritarji
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Major Andrej Kerin –
ob 25-letnici zmage za Slovenijo
Te dni praznujemo 25. obletnico osamosvojitve in
zmage v vojni za Slovenjo 1991. V ta veličastni dosežek slovenskega naroda sta vgrajena vrsta odličnih
dolgoletnih prizadevanj in sodelovanje mnogih narodnozavednih Slovencev, ki so vedeli, kaj hočejo in kaj
morajo ubraniti pred nasilnim napadom JLA ter zahtevami zveznih oblasti.
Med vrsto zavednih Slovencev, ki so opravljali
zahtevne in odgovorne naloge v Teritorialni obrambi, sem spoznal veliko domoljubov, katerih predano
delovanje je segalo desetletja nazaj in se izgrajevalo
skozi mnoga vojaškostrokovna usposabljanja in šolanja. Vloga vsakega je bila pomembna. Kljub vsemu so
bili med nami tisti, ki so tako ali drugače vlekli voz
uspeha. Eden izmed njih je bil Andrej Kerin. Spoznal
sem ga v začetku osemdesetih let na eni izmed vaj
ljubljanske 3. brigade Teritorialne obrambe. V pokrajinskem, takrat imenovanem Mestnem štabu Teritorialne obrambe Ljubljana smo pripravljali brigadno
mobilizacijsko vajo. Temu je sledila priprava z najodgovornejšimi starešinami brigade.
Takrat smo se nekoliko mlajši častniki učili od
starejših, preizkušenih poveljnikov in nabirali vsestranska vojaška znanja. Seveda so nam povedali
marsikatero zgodbo o naših pripadnikih, odgovornih
za najpomembnejše dolžnosti v brigadi. Prav vsakega
od nosilcev nalog smo morali poznati do obisti, saj
sta le medsebojno poznavanje in zaupanje zagotavljala uspehe in izpolnitev nalog. Pa smo se tako seznanili s komandantom brigade majorjem Ivanom
Grebencem, z načelnikom štaba, še z nekaterimi drugimi člani štaba brigade in zatem z dušo brigade, pomočnikom komandanta za zaledje, majorjem Andrejem Kerinom. Pri tem priimku mi je kar zaigralo srce.
Ta pa sodi v naše kraje, sem si mislil. Kasneje se je to
razmišljanje potrdilo. Še več, spoznal sem izjemnega
človeka, vrhunskega strokovnjaka, razpetega med
nešteto aktivnosti družbenega življenja, s katerim sva
postopoma postala tovariša in prijatelja.
Zanimiv je bil eden prvih kontaktov, povezan z
vprašanjem nekega mojega nadebudnega sodelavca.
Zaradi neizkušenosti ni razumel postopkov mobilizacije in časa, potrebnega za popolnitev enote. Vedno je bilo tako, da so prvi na vajo prišli člani štaba.
In ta neizkušeni mož se je hotel postavljati s svojimi
neumestnimi pripombami o prav vseh. Ko pa se je
dotaknil umirjenega in preudarnega pomočnika ko-

Avtor članka polkovnik Miha Butara na Slavnostnem zboru
ZSČ OZ Ljubljana ob 25- letnici vojne za Slovenijo … foto AK

mandanta za zaledje, je bilo polkovniku Stanetu
Klobčarju, načelniku MŠTO Ljubljana in vodji tega
usposabljanja, le dovolj. »Poslušaj, fant,« mu je dejal.
»Nehaj dajati svoja nespametna mnenja. Ali veš, kdo
je to?! To je Andrej Kerin. On je direktor razvoja in
organizacije v SCT, našem največjem gradbenem
podjetju. Tam imajo toliko težke gradbene mehanizacije, bagrov, buldožerjev ipd., da je to za tri najmočnejše tankovske divizije. Andrej ima vse to v malem prstu. Točno ve za vsako podrobnost, ki jo je
treba narediti, in to naredi vedno na najboljši način«.
Neučakanemu fantu je zaprlo sapo in počutil se je kar
neprijetno.
Mobilizacijska vaja je tekla naprej po ustaljeni
poti in pomočnik komandanta za zaledje brigade,
major Andrej Kerin, je postopoma iz trenutka v trenutek, kot se je enota razvijala, prevzemal niti zaledne zagotovitve v svoje roke. Poskrbel je za sleherno
podrobnost, za oborožitev, dekonzervacijo orožja,
nastanitev brigade po hišah in kozolcih na terenu.
Najbolj veseli so bili teritorialci razmeroma hitro prispelega toplega obroka in stalne skrbi za polne želodčke. Brez dobre hrane tudi vojska ni učinkovita,
pravijo. To drži. Po končani vaji, ko je večina že odhajala domov, je Andrej poskrbel za to, da sta se orožje
in vojaška oprema vrnila v skladišče v skladu z veljavnimi predpisi. Šele takrat je bila vaja zaključena.
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Nešteto vaj in usposabljanj je
bilo za nami vse do vojne za Slovenijo leta 1991. Dobro delo se je
obrestovalo. Svoje naloge je Andrej v zadovoljstvo vseh opravil
brezhibno. To je bil plod dolgoletnega vojaškostrokovnega dela.
Zaradi umirjenega in preudarnega pristopa ter velike profesionalnosti, podkrepljene z vojaškostrokovnim znanjem, je bil vedno
spoštovan med vsemi našimi teritorialci. Člani štaba brigade in odgovorni v pokrajinskem štabu pa
smo bili takrat razbremenjeni
mnogih skrbi, saj se je vedelo, da
so ključne naloge zaledne preskrbe v zanesljivih Andrejevih rokah.
Na Andreja smo se lahko vedno zanesli. Tako je bilo v času
osamosvajanja in v vojni za Slovenijo 1991. Vključili smo ga v rezervni pokrajinski štab Manevrske strukture narodne zaščite v
času delovanja tajnega projekta
nove slovenske obrambne moči.
Med prvimi se je odzval klicu domovine in prišel na sedež pokrajinskega štaba, 5. PŠTO. Tako kot
vedno je vedel, kje mu je mesto,
na strani slovenskega naroda, Slovenije in njenih državljanov. Z
Andrejem se je naša moč povečevala ter tako tudi zaradi njegovih
kvalitet dosegala visoko stopnjo
bojne pripravljenosti in učinkovitosti, potrebne za zmago v sicer
kratki vojni, za katero je zaslužno

tudi večletno obdobje učinkovitih
priprav v enotah Teritorialne
obrambe.
Angažiran v vsem času vojne
je naredil vse, kar je bilo treba, za
naše učinkovito delovanje na svojem območju odgovornosti. Skupaj smo se veselili zmage v tej nepotrebni vojni, zadovoljni zaradi
majhnega števila žrtev in hitrega
končnega uspeha. Andrejev prispevek je vreden spoštovanja.
Njegovo spoštovanje do vojaškega poklica in delovanja častnika, oficirja, ga je zatem tesno po-

vezalo z Ljubljansko častniško organizacijo, v kateri že ves čas zelo
ustvarjalno deluje. Prav zato je bil
16. junija 2016 zaslužni prejemnik
priznanja ZSČ ob 25. obletnici
osamosvojitve, podeljenega pred
polno Veliko dvorano na Linhartovi cesti 13 na slovesnosti ob tej
priložnosti.
Miha Butara
Op.: Miha Butara, polkovnik, poveljnik TO Ljubljanske pokrajine
1990/ 1991

Major mag. Andrej Kerin, univ. dipl. inž. gr. prejema priznanje na Slavnostnem zboru ZSČ
OZ Ljubljana ob 25- letnici vojne za Slovenijo (z leve Major Borut Zajec – predsednik
ZSČ OZ Ljubljana, Andrej Kerin, general major dr. Alojz Šteiner, - predsednik ZSČ
Slovenije in nekdanji načelnik GŠSV			
Foto Ivan Bahat

10

Moje življenje na kratko
Nadaljavanje in konec
Moram povedati, da me pri Lesovih na Čatežu niso najbolj prisrčno sprejeli. „Kriv“ je bil moj dragi, saj je malo pred menoj domov
pripeljal izbranko, ki pa jo je hitro
odslovil, kar seveda njegovim ni
bilo po volji.“Vojna“ se je začela.
Zaradi negostoljubja sem se še bolj
trmasto zagnala v delo. Začele so
se prenove in inovacije na vseh področjih od širjenja gostinske ponudbe do posodobitve tujskih sob,
ki so že obstajale, vendar brez kopalnic itd., da ne naštevam vsega.
Novembra 1972 se nama je rodila hčerka Andreja. Franc je imel
samo še mamo, ko sem prišla k
hiši. Sčasoma sva se ujeli, čeprav
za obe ni bilo lahko. Bila sem zelo

potrpežljiva z vsemi, ki so me obkrožali, in si tudi s tem ustvarila
zaupanje in spoštovanje. Leta
1975 se nama je rodil sin Franc Frenk. Norma je bila s tem izpolnjena, vsi smo bili srečni. Leta
1976 je moja tašča po kratki bolezni umrla. Oh, kaj pa sedaj? Nekaj
časa sva razmišljala o zaprtju gostilne, saj so bili čudni časi, dva
majhna otroka, varstvo tako tako,
kako torej naprej? Po nekajmesečnem razmišljanju sva se odločila
še bolj poseči v preobrazbo gostilne. Pridobila sva neugoden kredit
in začela na novo. Uspelo nama je!
Zaposlila sva kuharico in natakarico, pa je bilo malo lažje ampak
vseeno veliko muke. Sčasoma sva

Žlegarjev breg po prenovi 2015

še zaposlovala, vendar je bilo to v
tistih časih omejeno. Vsi smo lahko delali na črno, predvsem pa
žena pri možu ni mogla biti zaposlena. Ker smo delali dobro, smo
potrebovali še več delavcev. Odprla sva razdeljeno obratovalnico, da
sva lahko še zaposlovala, to pa
zato, ker sva v tem času zgradila še
en gostinski objekt Žlegarjev breg,
vinsko klet s kmečko sobo za 50
oseb v neposredni bližini Čateža.
Leta 1981 je bil objekt zgrajen in
tu smo sprejemali le skupine.
Franc se je zelo razdajal tem gostom in to pretiravanje ga je čez
nekaj let pripeljalo do bolezni.
Name je padlo še večje breme in
nerada se spominjam teh časov.

foto Gregor Sečen
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Otroka sta rasla in končala osnovno šolo v Brežicah. Andreja je po osnovni šoli šla v gimnazijo, Frenk
pa dve leti kasneje v ekonomsko srednjo šolo. Oba sta
tako ostala v domačem kraju, kar je bilo dobro zame
in zanju. Franc se je začel ljubiteljsko ukvarjati z likovno umetnostjo, kar ga je veselilo že v mladih letih.
Imel je res talent in to mu je pomagalo pri njegovih
psihičnih težavah. Imel pa je še vedno veliko idej, kako
razvijati gostilno in turizem na Čatežu. Leta 1991, ko
je bila vojna, se je tudi pri nas ustavil svet. Bil je pravi
mrk glede gostov. Odpustili nismo nobenega delavca,
čeprav smo jih imeli že deset. Nekako smo se prebili
čez vse to. Zadeva se je umirila in za nas se je začela
nova doba. Leta 1994 smo dogradili in pokrili teraso
še za sto gostov. V glavnem se je razvoj nadaljeval.
Andreja je po končani gimnaziji šla v kozmetično
šolo. Doma smo ji odstopili dve tujski sobi, da je lahko začela delati. Petnajst let je bila zelo uspešna. Potem se je odločila za študij psihologije in tudi diplomirala. Zdaj dela kot terapevtka. Frenk je po končani
šoli začel delati doma v knjigovodstvu in organizaciji dela v gostilni in seveda pri vsem, kar sodi zraven.
Leta 1996 se je Franc invalidsko upokojil. Na papirjih sem jaz postala obrtnica, kar sem še danes.
Spet obračamo list nove ere. Frenk se je odločil za
skupno življenje s svojo izbranko Barbaro, ki je doma
le streljaj od domače hiše. Leta 1999 se jima je rodila
prvorojenka Lotti. Ko je otrok malo že hodil, sta se poročila. Leta 2003 se je rodila druga deklica Tara. Leta
2004 se je moj Franc odločil, da bo treba nekaj narediti z gostilno, češ da je že stara in nezanimiva. No, pa
smo se usedli stari in mladi in padla je odločitev: »Če
boste mladi delali, bomo renovirali!« Takoj po novem
letu 2005 smo zaprli gostilno in preuredili vse prostore
gostinskega dela. Otvoritev je bila 15. aprila istega leta,

Gostilna pension Les po prenovi 2005

foto Gregor Sečen
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Nasta svetovna popotnica s prijatelji v Sidneyu z leve se vrstijo:
Mojca Libenšek, Nasta, Spaski Dobre – gostitelj, Katja Oštrbenk,
Patricija Filipčič, Mitja Oštrbenk
foto Vladka Oštrbenk

moja snaha Barbara pa spet v blaženem stanju. Oba
Franca sta se šalila, da bo otroku ime Adaptacija. Dete
se je rodilo 24. maja 2005 in ime ji je Vita. Kmalu po
naši otvoritvi je Franc zelo zbolel in ni si več opomogel, tako da je po dveh letih trpljenja umrl.
Znova obračam list. Andreja, Frenk z Barbaro in
vnukinjami so mi dali moč, da se čim prej poberem in
začnem na novo. Mi gremo naprej ... Kupili smo sosednjo hišo, nekdanji počitniški dom Petrola, in jo v celoti
preuredili v apartmaje, tako da imamo sedaj v obeh
zgradbah 17 enot. Sobe in apartmaji lahko sprejmejo 50
oseb. Naš marketing dobro dela in smo dobro zasedeni.
Piše se leto 2011. Andreja povije prvorojenca in mu
da ime Val. Evo, prvega fanta! Frenk in Barbara nas spet
presenečata na vse načine z dobrim vodenjem obrti in
naraščajem. Leta 2014 se jima rodi prvi sin Tristan in
za sladico leta 2015 še Jonatan. Tako sem poravnala v
vnukih 3 : 3, to pa je nekaj – veselje in življenje naprej.
Zdaj pa še nekaj o našem in mojem dopustovanju
in prostih dnevih. Skupaj z družino smo šli nekajkrat
na morje na Jadran, nekajkrat smučat v Bohinj na Vogel, tudi v Avstrijo. Jaz osebno pa sem naredila prvi
daljši podvig leta 1998 v Avstralijo, Sydney, za približno en mesec. Šli smo na obisk. Bilo nas je sedem, dve
dami in pet pubertetnikov. Bilo je super. Od takrat naprej sem vsako leto v januarju ali februarju na kakšnem
potovanju po svetu. Seveda pa si zadnja leta privoščim
še kaj vmes po Evropi in tudi po stari »Jugi« … Čaka
me še veliko takih podvigov, ki se jih veselim.
Tako, to je kratek povzetek mojega življenja. Veselim se novih podvigov mladih, ki so že na vidiku, jaz
bom pa „teta iz ozadja“. Načrtovala bom izlete po daljnem in bližnjem svetu, da nadoknadim zamujeno.
Nasta Krainer Les

OTROŠKI KOTIČEK

Deklica s psom

Zala na konju

Zala Kerin, 6 let

Okostnjak v obleki

Zala Kerin, 6 let
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Bart Sotler, 7 let

Jablana

Maks Kerin, 4 let

USTVARJALNI KOTIČEK

Angelčki iz stiropora
Kot okrasek ali kot darilce nam
bo morda prav prišel angelček. Izdelali ga bomo iz papirja in stiroporne kroglice. Iz lista tršega papirja izrežemo polkrog in ga zvijemo v
stožec. Na vrh stožca prilepimo stiroporno kroglico. Najlažje z vročim
lepilom. Prav tako iz tršega papirja
izrežemo tudi krila, ki jih bomo prilepili na hrbet angelčka. Še prej pa
jih okrasimo z bleščicami. Uporabimo lahko barvo z bleščicami za trde
podlage, lahko pa lak za nohte z bleščicami. Na enak način okrasimo
tudi stožec. Za okrasitev lahko uporabimo tudi luknjač za izrezovanje
različnih oblik, npr. zvezdico. Oči
lahko narišemo ali pa jih nalepimo.
V trgovinah s pripomočki za

ustvarjanje boste našli različne velikosti očk za ustvarjanje. Iz rafije izdelamo še lase angelčka in iz alu
folije ali zlatega papirja še sij, ki bo
krasil njegovo glavo. Naj vam angelčki prinesejo veliko lepega.
Daša Kerin Repinc
Potrebujemo:
jS
 tiroporno kroglico
jT
 rši beli papir
j Škarje
jB
 arvo ali lak z bleščicami
jV
 roče lepilo
jA
 lu folijo ali papir zlate barve
j Rafijo
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Jubilanti

KRIŽANKA

osemdesetletnika in biserna poroka
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ZADNJE NOVICE

Piknik je pred vrati
3. septembra 2016

Prvi wakepark v Sloveniji

Ne pozabite - prva septembrska sobota je naša, ko
se dobimo na tradicionalnem pikniku v Velikih Malencah ob Krki. Vse bo tako kot leta 2014 (kozolec, travnik,
kanuji), dodajamo pa dve novi dopoldanski aktivnosti:
1. Vzpon na Sv. Vid oziroma Šentviško goro, ki se
pne nad Čatežem in Brežicami (385 m). Izhodišče bo
vas Žejno na južnem pobočju (236 m), kamor se iz Mapozicijalenc
spletnega
pripeljemo znaslova
avti, od tam pa je do cerkvice oziroma vrha največ pol ure zmerne hoje po senčnati poti.
Zbirno mesto je prostor za piknik, opoldne.
37 mm

2r

2. Adrenalinska zabava na vodi: v bližini našega
piknika je v vasi Boršt nekdanja gramoznica oziroma
majhno umetno jezero, obdano z zelenjem. Na tem
jezercu obratuje žičnica za smučanje na vodi, ki se
uradno imenuje First Wake Park (www.firstwakepark.si/) in je lahko v soboto, 3. septembra, samo
naša. Za vožnje z vlečnico se lahko kupi posamične
karte ali pa se jo najame za večjo skupino za določen
čas. Potrebna je rezervacija, zato sprejemamo prijave
do petka, 26. avgusta, na marko.banix@gmail.com.
Več podrobnosti o pikniku in aktivnostih je na spletni in Facebook strani Društva Kerini in Stritarji.
Marko Banič
marko.banix@gmail.com
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http://www.facebook.com/kerini.stritarji
Uredniški odbor glavni urednik Peter Povh, Janez Banič,
Vlado Berglez, Irena Didek-Pregl, Alenčica Kerin,
Andrej Kerin, Andrej Stritar

Spletni naslov
Zaradi majhnih količin besedila je
položaj spletnega naslova opredeljen s
polmerom okroglega znaka (r).

Jezikovno korigirala Mojca Stritar Kučuk Tisk Grif & Pika

oblika MA+SP
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