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JESEN JE TU IN ZIMA PRIHAJA …
Vsi bi radi še kaj zamujenega postorili, da bodo prazniki prijetnejši, čas pa kar beži
in beži. Uvodnik sem nameraval nasloviti Nori november, ker sem imel kar veliko dela
na različnih področjih, od predavanj in izpitov v zvezi s certificiranjem projektnih menedžerjev do jubilejnega koncerta zbora RETRO Kulturnoumetniškega društva SCT in
priprav na 75-letnico legendarnega koncerta Maroltovega APZ – potekal je 12. 12. 1941
v nabito polni Unionski dvorani sredi okupirane Ljubljane in Slovenije, po njem pa se je
Ljubljana zavila v kulturni molk – da kakšnega nabiranja gob, ki so pokukale v mrzlih
dneh izpod listja, niti ne omenjam. Poslovili smo se od 99-letnega prijatelja prof. Dolfija
Cividinija v Trstu in od pevskega prijatelja prof. dr. Tomaža Rotta … Zdaj pa smo že
zakoračili kar krepko v december, ko prihajajo dobri možje in obdarujejo malčke. Sredi
Rateč sem srečal tudi kurentom podobne peklenščke v spremstvu Miklavža.
Ves čas mi je hodilo po glavi, da moram napisati tudi uvodnik za decembrske Trte,
čeprav smo komaj izdali prvotno predvideno oktobrsko številko našega časopisa. Zdaj
pa je res že skrajni čas, da se ozrem po prehojeni poti Kerinov in Stritarjev, ki je bila kar
zanimiva. Izpolnili smo večino zastavljenih ciljev in jih tudi presegli, kar velja za Trte, ki
so izšle trikrat na 16 straneh in na novo v celoti v barvah. Zato je nujno, da vsaj novoletno številko zaokrožimo na 12 strani. Spletna stran živi, redno so objavljene Trte v
spletni verziji, včasih pa tudi podrobnosti in dodatne fotografije, za katere ni bilo prostora v časopisu. Predstavili smo družino Les, ki se je kar precej razširila od leta 2002,
ko smo imeli piknik na Žlegarjevem bregu, poleg tega pa smo se ob pikniku prav letos
prvič kolektivno povzpeli na Šentviško goro oziroma h kapelici sv. Vida. Seznanili smo
se s športnimi dejavnostmi nekaterih naših članov, obhajali dve 80-letnici (Petra Gspana in Jožeta Kovačiča), poročali o dveh praznovanjih 70-letnikov (Francija in Andreja
Kerina), da o treh srečanjih z abrahamom na Starem gradu Mojce, Marte in Jureta iz
Baničevih logov niti ne govorim. Redno vzdržujemo stike s Slovenskim rodoslovnim
društvom, letos spet s predstavitvijo našega društva. Žal pa zdravje našega najaktivnejšega rodoslovca Janeza Baniča ne dopušča, da bi nas tako redno obveščal o novih odkritjih, kot smo bili navajeni leta in leta.
In kako naprej? Smernice, ki smo si jih zadali že ob ustanovitvi društva, so še vedno
aktualne. Vsako leto dodamo tudi kaj novega. Tako smo vse bolj povezani, bolj se spoznavamo in postajamo vse večja družina z naravnim prilivom sorodnikov, ki že kmalu
po rojstvu postanejo naši redni člani. Naša druženja, časopis, spletne strani in toplina,
ki se sproti naseljuje med nami, ne dovoljuje slabih misli in nevoščljivosti, temveč goji
pripadnost društvu ter krepi dobre odnose med bližnjimi in daljnimi sorodniki.
Čas je, da končam in zaželim vesele ter brezskrbne praznike vsem Kerinom in
Stritarjem; v novem letu pa veliko sreče in uspehov ter dobrega zdravja!
Vaš predsednik Andrej Kerin
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Jesen in meteorološka zima 2016

Foto AK

Zasedanje odborov Kerinov
in Stritarjev in uredništva Trt
Odborniki Društva Kerini & Stritarji so se sestali
3. 10. 2016 na zasedanju na sedežu društva v Rožni
dolini cesta IX št. 26 v Ljubljani. Na dnevnem redu so
bile, po pregledu sklepov predhodne seje, teme: spletne strani, Trte št. 83 in Trte 84, analiza letošnjega piknika in razno. Precej podrobno smo obravnavali
Trte št. 83, ki so izšle v novembru, manj pa novoletno
številko 84, ki je prav zdaj pred vami, dragi bralci. Ob
tem je bila na sporedu tudi podelitev zahval in priznanj tistim zaslužnim za uspešno jubilejno srečanje
2015, ki jim ni bilo mogoče listin izročiti na letošnjem
pikniku v septembru. Tako je sprejel Marko Banič zahvalno listino za dobro organizacijo jubilejnega srečanja, namenjeno njemu in Jožetu Kovačiču kot glavnima organizatorjema. Irena Iskra je prevzela priznanje
za vokalno-instrumentalno skupino, ki je nastopila na
kulturni prireditvi in skrbela vse popoldne za dobro
vzdušje na jubilejnem srečanju v sestavi: Drago Sredenšek - baskitara, Ljubo Miloševič - harmonika, Tomaž Herman - kitara in vokal ter Darko Iskra- violina.
Nameravali smo izročiti posebno priznanje tudi Jožetu Colariču, ki pa se zaradi službenih obveznosti seje
ni mogel udeležiti.
Uredništvo Trt

Zasedanje odbornikov Društva Kerini in Stritarji

2

Zamišljena urednika ob sprejemanju odločitve

Urednika se utapljata v modrovanju

vse fotografije Miha Kerin

Srečno
novo leto!

Marko Banič prejema zahvalno listino za odlično organizacijo
jubilejnega srečanja

Pravkar je bil september, sedeli smo v travi, pili
čaj, ne! Cviček! Nekateri so skakali v Krko, drugi spet
so se raje družili pod kozolcem ali pa odšli na plovbo
s kanuji. Naše vsakoletno srečanje je bilo včeraj. Danes
pa že razmišljamo o tem, kako bomo praznovali novo
leto. Kar naj bi se zgodilo jutri. Vsaj v glavi. Tem smo
seveda dokazali absolutno relativnost časa, v katerem
živimo. Upam, da Einstein ne bere Trt.
Pa res živimo? Nisem popolnoma prepričan, ker nas
vedno preganja ….? Kdo že? Kdo nas preganja? Čas!!!!
Italijani imajo dober rek, prevod je približen, ampak
ustreza vsebini: če že ni res - je pa dobro izmišljeno. Tako
je torej tudi s časom. Preganjamo se namreč predvsem sami, ker nas vse okoli nas zelo bega. Vseh informacij, ki jih brez konca sprejemamo, naši ubogi
možgani namreč ne morejo prebaviti. Jih razvrstiti,
filtrirati, prečistiti, urediti in jih skušati razumeti ter
obvladati. Potem bi bili mirni in bi živeli v lažnem
stanju in prepričanju, da obvladujemo svet. Ampak
ni upa zmage. Okoli nas je pravi semenj vizualnih,
zvočnih in še vseh drugih informacij, ki nas posledično
kar zvlečejo v stanje stalnega hitenja. In kazalci na
številčnicah ur nas v tem potrjujejo?
Zaradi te dirke, ki jo v svojih možganih ustvarjamo
sami ob asistenci vseh za to stanje zainteresiranih dejavnikov, počasi nehavamo živeti.
Oditi v gozd. Posedeti ob vodi. Uživati na sprehodu
z otroki, vnuki, starši, partnerjem. Gledati oblake. Brati
knjigo. Ali pa nič od tega. Lebdeti v tišini.
Za večino nepotrebno. Ni časa. Ni prilike. Prihodnji
teden …
Letos sem štafeto iz predsednikovih rok dobil jaz, ali
vsaj tako sem mislil, ker je v času, ko sem odposlal
tole pisanje, že prišel grobi osnutek Trt št. 84 z uvodnikom. Zato sem napisal tudi tale nagovor ob koncu
leta. Andrej poje. In organizira. In nima časa. Ampak:
kdor poje … stavek lahko nadaljujete po svoje, kakor
vam je lepši. V njegovem in seveda tudi v svojem
imenu pa nam vsem želim veliko časa. In seveda
zdravja. Ostalo pa bo že nekako, nedvomno dobro!
Rezultat je že na dlani! Dva uvodnika - bolje kot
nobenega! In to ob soglasju prredsednika. Našel je čas!
Peter Povh

Irena iskra prevzema zahvalno listino za vokalno-instrumentalno
skupino
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Velika svetlomodra stavba
pri Krškem
Kako čas beži! Prosili so me, da naj nekaj napišem o
jedrski elektrarni Krško, jaz pa sem se malo branil, češ da
sem o tem že pisal v Trtah. Pa je to bilo že davnega leta
1997! Res je čas, da malo obnovimo njeno poznavanje.
Od leta 2002 sem z Nuklearno elektrarno Krško
povezan še bolj, kot sem bil pred tem, saj od takrat
vodim Upravo za jedrsko varnost. Naša glavna naloga
je nadzor, da je z jedrsko varnostjo v Krškem vse v
redu. Zato zelo dobro vem, kako je narejena in kako jo
upravljajo. Zapišem lahko, da mirno spim, saj nimam
strahov pred kakim neljubim razvojem dogodkov.
Naša jedrska elektrarna naredi okoli 40 % vse elektrike, ki jo proizvedemo v Sloveniji. Polovica gre na Hrvaško, saj so naši sosedje njeni solastniki, ostala polovica
pa predstavlja dobrih 20 % vse slovenske porabe električne energije. Zgradila jo je ameriška firma Westinghouse. Zelo prizadevno vodstvo in osebje elektrarne vsa
leta veliko vlagata v posodobitve. Danes je lahko vzor
podobnim elektrarnam po Evropi in po svetu.
V tisti veliki svetlomodri stavbi, ki jo je videti od
daleč in ji pravimo zadrževalni hram, je primarni krog
jedrske elektrarne. Njegov osrednji del je velika jeklena reaktorska posoda, v kateri je spravljeno jedrsko
gorivo – uran. V njem poteka jedrska verižna reakcija,
pri kateri se sprošča velika količina toplote. Z njo grejejo primarno vodo, ta potem uparja sekundarno
vodo, para pa poganja turbino in generator za proi-

Panoramska pogleda na veliko modro stavbo
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zvodnjo elektrike. Jedrski reaktor je torej kot velika
peč, s katero proizvajamo paro. Do sem je vse slišati
enostavno.
Nerodna reč pa je, da med verižno reakcijo v uranu nastajajo radioaktivne snovi in se sprošča radioaktivno sevanje, večje količine takega sevanja pa škodijo
živim bitjem. Zato je reaktorska posoda spravljena za
debelimi betonskimi zidovi, v elektrarni pa je vgrajena
cela vrsta naprav, ki jih za proizvodnjo elektrike ne
potrebujemo, temveč so namenjene preprečevanju
širjenja radioaktivnosti v okolje. Tako se med normalnim obratovanjem v okolje ne sprošča skoraj nič radioaktivnosti, komaj nekaj več, kot pa je je sicer v našem
okolju. Ker iz elektrarne ne prihajajo tudi nikakršni
drugačni plini, je med normalnim obratovanjem to
eden najčistejših virov električne energije. Včasih se
od daleč sicer vidijo beli oblaki, ki se valijo iz elektrarne, in bi mi lahko kdo očital, da nimam prav, ko pravim, da elektrarna ne sprošča plinov. Tisto je le navadna vodna para, torej megla, ki nastaja v hladilnih
stolpih in je popolnoma neškodljiva.
Kaj pa, če gre kaj narobe? Kot povsod drugje se lahko tudi v jedrski elektrarni kaj pokvari. Še preden je
bila postavljena, so bile preigrane vse možne nesreče,
ki bi jo lahko doletele, in preverjene vse možne poti, po
katerih bi radioaktivne snovi lahko prišle v okolje. Najhuje bi bilo, če bi zmanjkalo vode za hlajenje urana in

(fotograf ni znan)

bi se ta pregrel ter stopil. Zato so v elektrarno vgrajeni
pomožni hladilni sistemi, ki bi zagotovili hlajenje tudi
med največjimi okvarami normalnih sistemov za proizvodnjo elektrike. V komandni sobi je vedno posadka
operaterjev, ki ukrepa, če avtomatika česa ne zmore.
Verjetnost, da bi prišlo do kakega večjega sproščanja
radioaktivnosti v okolje, je zato izredno majhna.
Velika jedrska nesreča na Japonskem leta 2011 nas
je po vsem svetu pognala v ponovne analize, kakšne
vse naravne nesreče bi lahko doletele elektrarno in kaj
lahko naredimo, da ublažimo posledice v takih primerih. V NEK so nabavili dodatne električne generatorje,
črpalke, kompresorje in podobno mobilno opremo, ki
bi jo lahko uporabili v skrajnih primerih, če bi odpovedali vsi vgrajeni sistemi. Povišali so protipoplavne
nasipe, tako da je elektrarna zaščitena pred teoretično
najvišjo možno poplavo. Preigrani so scenariji, kaj narediti, če bi slučajno presahnila reka Sava in ne bi bilo
vode za hlajenje reaktorja. Ponovno so preverili odziv
elektrarne na najmočnejši možni potres na tej lokaciji.
Kljub temu da resne nesreče ne pričakujemo, se nanjo pripravljamo. V elektrarni, v občinah in v Ljubljani
so pripravljeni načrti za ukrepe v primeru jedrske nesreče. Vsako leto se izvajajo vaje, o katerih beremo v časopisih ali pa smo v njih celo udeleženi. V primeru resne
okvare bi se iz elektrarne sprostili radioaktivni delci, ki
se jim moramo ljudje umakniti. Strokovnjaki iz štaba bi
nam v takem primeru svetovali evakuacijo, če ta ne bi
bila možna, pa zaklanjanje (zapiranje oken, umik v klet).
V krogu 10 km okoli elektrarne ste v minulih letih
vsi prebivalci, mlajši od 40 let, dobili povabilo, da v lekarni prevzamete posebne tablete joda. V primeru ne-

sreče bi vam civilna zaščita svetovala, da vzemite eno
tako tableto. Z njo bi zmanjšali učinek radioaktivnega
joda, ki bi med tako nesrečo lahko ušel v atmosfero. Žal
pa je le okoli 20 % prebivalcev prevzelo te tablete v lekarnah, ostali jih še nimajo pri sebi. Če ste med njimi, vam
svetujem, da le stopite do lekarne in jih prevzamete.
Jedrska elektrarna je pomemben gospodarski objekt
občine Krško. Zaposluje okoli 600 ljudi, obrača veliko
denarja, v proračune občin v okolici pa letno neposredno prispeva okoli 5.000.000 €. Občine lahko ta denar
porabijo za izboljšanje pripravljenosti na nesreče, po
svoji presoji pa tudi za izboljšanje družbenega standarda. Še enkrat toliko denarja prispeva država kot nadomestilo za bodoče odlagališče radioaktivnih odpadkov,
ki se bo gradilo v bližini. O tem pa raje kdaj drugič.
Andrej Stritar

Obiskovalci v trenažnem komandnem mestu.

Stokovnjak nam je obrazložil delovanje komandnega sistema NEK
Vse fotografije foto AK

Kerini in Stritarji na obisku v NEK avgusta 2009
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Jesen je tu ...
Jesen je tu, po vrtu, travi, podlesek
cvete nevesel, na jug zleteli so žerjavi,
hladan se čas nam je začel! To smo v
šoli v Krškem, mislim, da leta 1934,
otroci enoglasno ponavljali, dokler
nismo vsi znali na pamet.
No, in tega sem se spomnila to
jesen, ko se je začelo prvo močnejše deževje, ki je trajalo kar precej
časa. Takrat je bilo podobno in ta
dež nikakor ni hotel prenehati, pa
tudi močnejši, hujši nalivi so se kar
vrstili. Sava je pod našo hišo počasi
začela naraščati. Naše igrišče, na
katerem smo preživljali vse proste
dni, je začelo postajati malo morje.
To je bil prostor za sejmišče, gasilske vaje in telovadne nastope društva Sokol ob vsakoletni prireditvi.
Starejši prebivalci so postajali zaskrbljeni, kako daleč bo prišlo, ko
so izvedeli, da so se že začele poplave na Krškem polju in da so nekatere ceste že neprevozne. Nama z

bratom Jožetom in najinim prijateljem je bilo pa to zelo všeč, ker nam
je Sava tekla ob hiši in sva lahko
metala kamne in še kaj drugega direktno iz najine sobe v vodo pod
okni. Normalno je bila struga Save
kakšnih 50 metrov stran od hiše.
Tudi v šoli nismo nič drugega govorili z učiteljem kot o poplavi.
Najhujša novica pa je prišla iz Sevnice, 30 kilometrov višje od Krškega, da je z mostom preko Save, ki ga
je porušila, odnesla tudi monterja,
ki je povezoval žice za električno in
telefonsko napeljavo. Krčani so se
takoj povezali v reševalni akciji, da
ulovijo tega monterja na krškem
mostu, ki se je tudi že majal, ker je
bil prav tako lesen kot sevniški.
Najpogumnejši fantje so pričeli
zbirati močne vrvi, iz njih delati
zanke in jih pritrjevati na mostno
ogrodje in to zelo na gosto. Ker v
mestu še ni bilo mestne razsvetlja-

Poplava nekje na Dolenjskem v petdesetih letih
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foto AK

Majda Povh ob seji uredniškega odbora
Trt 3. 10. 2016
Foto Miha Kerin

ve, je bila velika zagata, kako bodo
osvetlili most in zanke, da jih bo
plavajoči monter videl. Krško je
imelo samo en taksi, katerega reflektorji naj bi osvetljevali most z
zankami, in ta je to res nekako
osvetlil, ker se je noč že bližala. Seveda pa nam otrokom niso dovolili,
da bi delali napoto pri reševalni akciji, in nismo smeli gledati niti od
daleč. Pa tudi mestni policaj je stal
že kar precej daleč od mostu in odganjal vse firbce, male in velike. No,
vse se je nepričakovano res srečno
končalo, monter je priplaval na tramu podrtega sevniškega mostu, ki
se ga je oklepal, zagledal zanke, ki
so visele, in eno mu je uspelo ujeti.
Tako so ga lahko potegnili na most
in ga takoj odpeljali v mestno bolnico. Možakar je ob srečnem pristanku rekel: »Saj sem vedel, da me
bodo samo v Krškem rešili, nikjer
drugje!« Naj zaključim, da je tisto
leto Sava podrla rekord s sedem
metrov višjo gladino, kot je bila njena normalna višina.
Majda Povh

USTVARJALNI KOTIČEK

Snežinke iz kartona
V zimskih dneh si bomo prostor popestrili s kartonastimi zvezdicami. Za izdelavo bomo uporabili
tulce od toaletnega papirja. Vsak tulec prepognemo
tako, da je sploščen, in s pomočjo ravnila označimo
enako široke trakove na njem. Tulce razrežemo na
trakove – jaz sem jih razrezala na devet delov. Iz likov, ki smo jih dobili, sestavimo rožico in like zlepimo skupaj. Pri lepljenju sem najprej lepila po dva in
dva, kasneje pa še vseh šest skupaj v eno osnovno
rožico. Ker traja nekaj časa, da se lepilo mekol strdi,
sem spela zlepljene kose skupaj s ščipalkami za perilo. Ko je bil osnovni motiv narejen, sem šest prepognjenih likov prilepila med vsaka dva kraka snežinke.
Nato sem 12 prepognjenih likov zlepila tako, da je
vsak bil zlepljen na sredini – tam, kjer je prepognjen.
Te like sem uporabila na zunanji strani snežinke in jih
dodala prepognjenim likom, šest pa sem jih prilepila
v sredino. Pri lepljenju sem si tudi tokrat pomagala s
ščipalkami. Snežinke lahko po želji še pobarvate. Za
popestritev jih lahko obesite v stanovanju, prav tako
pa bodo lep okras na novoletni jelki.
Vsem želim vesele in čim bolj ustvarjalne praz
nične dni.
Daša Kerin Repinc
Potrebujemo:
j kartonske rolice od toaletnega papirja
j ravnilo in svinčnik
j škarje
j lepilo za papir – mekol
j ščipalke za perilo
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FOTO KOTIČEK

Aljini fotografiji
na razstavi Portret 2016

Za letošnjo fotografsko razstavo članov Fotokluba
Ljubljana v galeriji KULT3000 na Metelkovi (od 21. do
30. novembra 2016) je strokovna žirija med 105 prijavljenimi fotografijami članov fotokluba za razstavo izbrala 33 fotografij, med njimi tudi dva portreta avtorice
Alje Pregl, urednice fotokotička naših Trt. Portreta,
naslovljena Adidas in Smrkavca, je posnela v Azerbajdžanu in Nepalu.
Alja, iskrene čestitke!

Matjana Didek-Brumec

Čestitkam se pridružujemo
tudi vsi Kerini in Stritarji

KRIŽANKA

Srečno 2017!
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Slavnostni koncert:
V spominu in pričakovanju
V ponedeljek, 12. decembra 2016, je bil v do zadnjega
kotička napolnjeni ljubljanski Unionski dvorani koncert
v spomin na legendarni koncert Akademskega pevskega
zbora, ki se je odvil prav tam natanko pred petinsedemdesetimi leti, torej 12. decembra 1941. To je bil zadnji
javni koncert pred začetkom kulturnega molka, s katerim
so se Ljubljančani in celoten slovenski narod uprli
okupatorju. Član zbora je bil takrat tudi narodni heroj
Tone Tomšič, po katerem zbor danes nosi ime.
Nastopili so godci in plesalci Akademske folklorne
skupine France Marolt, ki jo je leta 1948 ustanovil - France
Marolt, ki je bil prav tako ustanovitelj (1926) in prvi
zborovodja APZ. Če tega morda niste prej vedeli, je zdaj
jasno, da je bil ta naš etnomuzikolog in dirigent ena
ključnih osebnosti za razvoj slovenskega zborovskega
petja in ohranjanja ljudskega izročila v plesu in glasbi.
Med Kerini in Stritarji je nekaj apezejevcev, začenši
z Lojzetom Kerinom, ki je bil član Maroltovega APZ -ja

sledile pa so mu nove generacije v APZ Tone Tomšič
kot npr. Andreja Banič ali Andrej in Alenka Kerin, ki že
od ustanovitve leta 1983 nadaljujeta s petjem v Mešanem
pevskem zboru Lipa zelenela je …, ki je nastal iz nekdanjih
apezejevcev. Tako sta nam zapela tudi na slavnostnem
koncertu v Unionski dvorani, kjer je zbor Lipa zelenela
je … v slavnostno dopolnjeni sestavi ubrano odpel venček
čudovitih ljudskih in avtorskih pesmi.
Zvezde večera so bili seveda pevke in pevci APZ Tone
Tomšič pod vodstvom Jerice Gregorc Bukovec, ki znajo
začarati še tako zahtevno publiko. Uživali smo v klasičnih in sodobnih interpretacijah, ki osvajajo nagrade
na tekmovanjih in festivalih.
Za zaključek so vse pevke in pevci, enako kot je bilo
pred 75 leti, družno zapeli Jenkovo Lipo, ki ima za
apezejevce poseben zgodovinski in simbolni pomen.
Marko Banič

APZ Tone Tomšič in MePZ Lipa zelenela je …– zbor nekdanjih apezejevcev in pobudnik letnih srečaj 12. decembra ob
zaključku koncerta								
foto Edvard Ravbar
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Ob 75 - letnici
legendarnega koncerta
Kot vsako leto je bil tudi letos
12. december za vse ljubitelje
(Akademskega) zborovskega petja
poseben, prazničen dan. Pevke in
pevci Akademskega pevskega zbora
Tone Tomšič Univerze v Ljubljani
so skupaj z apezejevci Mešanega
pevskega zbora Lipa zelenela je…,
ki so si ob ustanovitvi leta 1983 nadeli to ime kot spomin na legendar
ni koncert, in Akademsko folklorno
skupino France Marolt Študentske
organizacije Univerze v Ljubljani
pripravili spominski koncert ob
75-letnici koncerta na predvečer
kulturnega molka v okupirani
Ljubljani.
»V spominu in pričakovanju«
so legendo obudili skozi današnje
oči, s pogledom v nadaljnje ustvar
janje. Velika dvorana hotela Union,
brez praznega mesta. Posebne pozornosti sta bili deležni dve še živeči
udeleženki legendarnega koncerta
leta 1941. Prisotni so bili nekdanji
pevci APZ, predstavniki ZZB NOB
Slovenije ter številni člani Društva
Kerini in Stritarji. Pričetek koncerta se je odvil v temi, ob zvokih
hladne jeseni tedanjih vojnih dni.
Zabučala je Lipa izpred 75 let, ki
jo je mojstrsko posnel Rudi Omota
– dvorana je vstala, tiho. Sledil je
umetniški program, oblikovan s
prepletanjem petja in plesa, obogaten z orisom umetnosti predanega
življenja Franceta Marolta. Združena pevska zbora sta ob pomoči
občinstva večglasno zapela Jenkovo
Lipo, ki sta ji ta dvorana in tedanje
občinstvo nadela pečat upora, s
katerim je ovenčana še danes.
Andrej Kerin ml.

Mešani pevski zbor Lipa zelenela je … je zapel pet pesmi

AFS France Marolt – zaključni prizor Ljubljanski plesi

APZ Tone Tomšič UL in MePZ Lipa zelenela je … z dirigentko Jerico Gregorc Bukovec
po odpeti Lipi. 		
Vse fotografije Andrej Kerin ml.
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Foto Alja Pregl
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Spletni naslov
Zaradi majhnih količin besedila je
položaj spletnega naslova opredeljen s
polmerom okroglega znaka (r).

Jezikovno korigirala Mojca Stritar Kučuk Tisk Grif & Pika
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Ker smo v dobi »globalne vasi«, je seveda stik z nekom
na drugem koncu sveta dokaj preprost. In ko zmanjka
fotografij, primernih za objavo v Trtah, sedeš za tipkovnico in milo zaprosiš Aljo, ki je nekje, ampak nekje zelo
daleč, če bi mogoče, lahko, se opravičujem itd. poslala
kakšno fotografijo. Alja je seveda odzivna, ker je otrok
moderne dobe in ne tako »zaroštana« kot starodobni
urednik. In prijazna. Fotke so takoj na ekranu, ampak
zraven je tudi stavek, da za pisanje o njih pa res nima časa.
Kar je seveda jasno in ni nihče niti pričakoval.
Sploh pa: zakaj bi morali fotografi opisovati ali razlagati svoje fotografije? Kaj ni podoba sama po sebi stokrat
močnejša kot še tako podroben oris? Zato si jih le pazljivo
oglejte. V njih se vedno skrivajo tudi zgodbe ...
urednik

