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ROKOMET
Tale uvodnik, čeprav na prvi pogled precej športen, se ne bo toliko ukvarjal s
športom kot s sporočili, ki jih prinaša fantastični uspeh naše rokometne reprezentance. O rokometu imate v nadaljevanju Trt doživeto napisan prispevek Vlada Brgleza,
ki je kot rokometni vratar pred leti doživljal zvezdniške trenutke z rokometnim
klubom Slovan v tekmovanju za evropski naslov.
Vsak športni uspeh, kot je bil ta rokometni, pomeni za sodelujoče in za navijače,
pa tudi za ostalo občinstvo, ki ne spremlja redno športnega dogajanja, nekaj velikega,
emocionalno napolnjenega. Nenadoma se vsi čutimo skupaj, eno, identificiramo se
z moštvom, z igralci in napeto spremljamo dogajanje. Kot bi šlo za biti ali ne biti.
Prizadene nas vsaka napaka, dvomljiva sodniška odločitev, »neusmiljen« nasprotnik.
In plavamo na oblakih evforije kar nekaj korakov nad tlemi, če gre našim dobro in
če so uspešni.
Ampak pozabljamo, da so take tekme v našem vsakdanjem življenju vsak dan.
Če smo uspešni, pravzaprav skoraj nihče ne opazi niti ne navija niti ne zaploska, če
nam gre dobro. Predvsem tisti ne, ki bi morali. Ko pa nam ne gre ravno od rok, se
zelo hitro najde kdo, še raje jih je cel šopek, ki nas potlači še globlje v takšen ali
drugačen neuspeh. Samo da bi sosedu krava crknila! Čeprav je tudi moja negibna
na tleh, ampak njegova je bolj crknjena!!!
Ne bi si upal zapisati, da je to samo slovenska specialiteta, ampak v tej disciplini
smo kar dobri. Ni še nihče pomislil, koliko vsakomur od nas pomeni dobra beseda
spodbuda? Sami zase vsi to že vemo. Ampak zakaj ne bi kdaj spodbujali, bodrili in
pohvalili družinskih članov, sosedov, prijateljev, znancev, sodelavcev? Besede delajo
čudeže in vsem bi bilo lepše. Bili bi veseli in zadovoljni. Bi kdo rad še kaj več?
Pohvalite svoje najbližje ali pa soseda, s katerim se skoraj ne pogledate, ko se je
lotil težkega ali zapletenega opravila in ga dokaj uspešno pripeljal do končnega rezultata,
pa boste doživeli presenečenje. Nenadoma to ne bo več zoprn dedec, ampak prijazen
sovaščan ali dobrovoljen znanec iz drugega nadstropja, ki vam bo že na daleč prvi
kimal, ko se boste srečavali na hodniku, stopnišču ali na ulici.
Ne verjamete? Poizkusite!
Peter Povh
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Program dela društva
Kerini in Stritarji za leto 2017,
sprejet na skupščini društva 20. 3. 2017
Časopis Trte. Izdali bomo štiri številke Trt in ob
tem zadržali vsebinsko in tehnično kakovost na ravni
najboljših številk iz preteklosti. Vsebinsko bomo zadržali vse stalne rubrike, ki so se že uveljavile, kot npr.:
prispevki iz zgodovine Kerinov in Stritarjev, potopisi,
programi dela, napovedi dogodkov, ustvarjalni kotiček,
otroški kotiček, kuharski recepti, križanke na temo Kerinov in Stritarjev, foto kotiček, pozabljene fotografije
ter aktualne teme in poročanje o dogodkih, uspehih,
rojstvih in smrtih. Tehnologija razmnoževanja bo digitalni barvni tisk. Obseg ene številke praviloma 12 štiribarvnih strani, po potrebi tudi 16. Vse številke bodo
dostopne na spletnih straneh društva.
1. Spletne strani društva Spletne strani društva bodo
nastajale pod budnim očesom uredništva pod vodstvom Boža Sotlerja in ob tehnični pomoči podjetja
Kiron d. o. o. V letu 2017 bomo pogosteje posodabljali vsebino najmanj z dinamiko izhajanja Trt, po
potrebi ob zanimivih dogodkih pa še hitreje. Naslov
strani ostane še naprej http://www.trte.org. Da bi postale spletne strani aktualne in atraktivne za mlade
člane društva kot tudi za druge obiskovalce, bomo
pridobili mlajše člane vključno z najstniško generacijo in oživili FB-stran. Pozornost bomo posvetili tudi
zmanjšanju stroškov in sprejeli ustrezne ukrepe.
Sprejeli bomo že načrtovano soglasno odločitev, v
kolikšni meri bodo dostopni podatki o našem genealoškem deblu navzven in navznoter društva.
2. Dokumentarno gradivo bomo zbirali s fotografskimi posnetki dogodkov in z video zabeležkami,
kot jih omogoča sodobna tehnologija. Glede muzeja ali vsaj dobro dostopnega arhiva Kerinov in
Stritarjev bomo še naprej skušali upoštevati predloge članov. Spodbujali bomo člane, da nam predložijo filme ali drugačne posnetke v digitalni
obliki kot tudi na drugih medijih in papirju. V tem
smislu načrtujemo poziv, ki bo izšel v 85. številki
Trt, saj zgolj objava programa dela v Trtah ni dovolj poleg ustaljenega delovanja uredniškega odbora Trt in upravnega odbora društva.
3. Raziskovanje starejše zgodovine prednikov Raziskovanje starejše zgodovine prednikov je še vedno na
ramah našega vodilnega genealoga Janeza Baniča, ki
je zgodovino dodobra raziskal, vendar zaradi zdra-
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vstvenih razlogov ne zmore redno sodelovati na naših sejah ali s prispevki v Trtah. Žal mu še nismo
uspeli najti pomočnika, ki bi s podobnim navdušenjem brskal po koreninah Kerinov in Stritarjev. Dobrodošle bodo tudi ideje in spodbude na skupščini.
Razširiti moramo krog tovrstnih piscev in navdušencev za spoznavanje preteklosti.
4. Srečanje – piknik bomo izvedli pod vodstvom
Marka Baniča in Jožeta Kovačiča ml., s pomočjo
Irene Didek Pregl kot neumorne organizatorke
risarskih delavnic za najmlajše člane in Boža Sotlerja kot iznajdljivega organizator športnih dogodkov. Več o tem v posebni napovedi, ki bo objavljena v Trtah št. 85.
5. Ostala druženja:
j Skupščino društva smo izvedli v ponedeljek, 20.
marca, ob 18.00 v Ljubljani na sedežu društva,
Rožna dolina c. IX št. 26.
j Pogovor z jubilantko Lidijo Šlander Jančigaj, ki
bo 3. 4. dočakala 80 let.
j Pogovor z jubilantko Evo Gspan, ki bo 23. 5. dočakala 80 let.
j Pogovor z jubilantko Marijo Piber, ki bo 15. 8.
dočakala 80 let.
j Pogovor z jubilantom Silvestrom Toplakom, ki
bo 5. 12. dočakal 80 let.
6. Beleženje pripovedi naših najstarejših članov
in intervjujev z njimi na video- in avdiokasete kot
datoteke, ki bi jih lahko uporabili npr. za predvajanje odlomkov na spletnih straneh ali za članke o
Kerinih in Stritarjih. Sem sodijo tudi posnetki pogovorov z jubilantkami in jubilanti, omenjenimi v
prejšnji točki programa.
7. Zbiranje finančnih sredstev za vse ostale aktivnosti po programu.
8. ZBORNIK Kerini & Stritarji 2010 – razčiščevanje podatkov, ki so bili še nedorečeni, ob objavi
popravkov, ki jih je na podlagi prispelih pripomb
obdelala Alenka Markič.
Pripravil: Andrej Kerin
predsednik društva

Evforija – ob rob velikega športnega
uspeha rokometašev
evforíja -e ž (ȋ) med. bolnikovo pretirano dobro počutje in razpoloženje: občutiti evforijo; po
evforiji je bila bolečina še močnejša; alkoholna evforija; bolnik je v stanju evforije / ekspresivno:
umetnikova evforija po končanem delu (vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika)
Ob zaključku letošnjega svetovnega rokometnega
prvenstva je Slovenijo zajela prava evforija. Zadnjih
deset minut srečanja proti Hrvaški za tretje mesto je
bilo rokometna poslastica – kaj poslastica, bil je pravi
čudež, kako se tako rekoč iz totalnega poraženca preleviš v velikega zmagovalca, in to ne proti kateremukoli nasprotniku, temveč proti Hrvaški. Igra proti temu
nasprotniku je nekaj posebnega, pomeni nekaj več,
pomeni prestiž, ki se ga igralci vsake generacije posebej dobro zavedajo in so se pripravljeni za dosego
uspeha razdati do konca. Dejstvo je, da so Hrvati na
splošno nekoliko boljši rokometaši, a jih Slovenci počasi dohitevamo. Tega nam nikakor nočejo priznati,
zato je uspeh proti njim toliko slajši. Lepo – s to zmago
smo se postavili ob bok največjim rokometnim narodom in se zapisali na večno listo nosilcev medalj. Rezultat 30 : 31 na semaforju velike pariške športne dvorane bo še dolgo ostal v spominu premnogih Slovencev.
Po tem izjemnem uspehu sem se z nostalgijo spominjal, kako nas je Slovence zajela podobna rokometna
evforija pred skoraj 36 leti. Ta je bila res omejena le na
klubski nivo in samo na del takratne skupne države –
Slovenijo, vendar je bila pristna in je z vzponi in padci
trajala kar eno leto.
Rokometni klub Kolinska - Slovan iz Ljubljane, katerega igralec sem bil tudi sam, si je leta 1980, po nekaj
letih igranja v takrat najmočnejši rokometni ligi na
svetu, priigral naslov državnega prvaka Jugoslavije, kar
je bilo zveneče tudi na evropski ravni. To pa je pomenilo, da bo moral Rokometni klub Kolinska - Slovan
zastopati Jugoslavijo v tekmovanju evropskih državnih
prvakov, in to tako, kot se je od jugoslovanskega državnega prvaka upravičeno pričakovalo – ne slabo. Kako
se bomo slovenski amaterji soočali s profesionalci, kar
so takrat že bili predvsem vzhodnoevropski igralci, je
bila velika uganka.
Ljubljanska ekipa ni imela skoraj nikakršnih mednarodnih izkušenj, zato smo šli v to tekmovanje z veliko
mero previdnosti in strahospoštovanja do nasprotnikov. K sreči nam je žreb za začetek namenil bolgarskega
prvaka, ki smo ga po začetni veliki tremi ob koncu v

Ljubljani strli s 30 : 16, na povratni tekmi pa smo bili že
toliko »freh«, da smo si v Sofiji privoščili poraz z 18 : 20.
Že drugo kolo nam je prineslo veliko Steauo iz Bukarešte, klub romunske armade, dežele štirikratnih svetovnih prvakov, ki je imela v svojih vrstah nekaj igralcev
svetovnega slovesa. Prav nič predrzni nismo šli v Romunijo. Dobro se spomnim začetka tekme, ko je prvih
pet strelov nasprotnika končalo v moji mreži in sem se
že spraševal, ali sem sploh sposoben kakšni žogi preprečiti pot v mrežo. K sreči so se kasneje moja forma in
forme soigralcev toliko popravile, da smo odšli domov
z zelo ugodnim rezultatom 20 : 18. Toda povratna tekma se je lomila do zadnjih sekund, ko je do takrat najboljši igralec tekme Vlado Bojovič dosegel gol odločitve za zmago 22 : 19. Nepopisno veselje je zajelo malo
dvorano na Kodeljevem in tudi vso Slovenijo.
Kam pa sedaj? Barcelona, Španija. Veselje, da
bomo videli državo, v katero takrat Jugoslovani še nismo množično hodili. Za igralce, vodstvo kluba in
nekaj navijačev (skupaj za enega tupoljeva 134) se je
odprl nov svet: v Ljubljani -10 stopinj Celzija, v Bar-

Evforija - Detalj s tekme z Rusi (osebni arhiv)
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Rota Vicentina
Alja Pregl –
2. samostojna razstava
fotografij

celoni +15 stopinj, družabno življenje na ulici Ramblas z dojenčki v vozičkih v poznih večernih urah,
stadion Barcelone Camp Nou s 100.000 sedeži, klubski muzej s tudi po večstokilogramskimi pokali, cerkev Sagrada Familia in še in še. Skoraj bi pozabili, po
kaj smo v Barcelono sploh prišli. V dvorani, pravi areni z nekaj tisoč sedeži, pa se je izteklo zelo dobro, saj
smo zmagali z 20 : 21. Res Barcelona takrat še ni bila
vrhunski rokometni klub, kar je postala nekaj let pozneje, ko je zanjo zaigral tudi zdajšnji slovenski selektor Veselin Vujović, pa vendar je že bila postavljena
na evropski rokometni zemljevid, zato je naša zmaga
teden kasneje v Ljubljani z rezultatom 31 : 18 odmevala tudi v Evropi.
Sledila sta Moskva in njen vojaški klub CSKA (centralni športni klub armije). Kako pa premagati te profesionalce, v glavnem majorje in kapetane Rdeče armade? Dvorana ogromna, česa takega še nisem videl
do tedaj, 15.000 sedežev, k sreči pa je bilo gledalcev le
toliko kot običajno v naši mini dvorani na Kodeljevem.
Naši navijači so znali prirediti peklensko vzdušje, v
moskovski dvorani pa je bilo zelo komorno. Legendarni trener Kolinske - Slovana Jože Šilc nas je med pripravami na srečanje z Rusi večkrat opomnil: ruska
ekipa je stroj, ki melje vse pred seboj, mi pa ga lahko
premagamo le, če mu v »getribe« nasujemo peska, da
»zariba«. In smo mu ga.
Začetek polfinalne tekme z Rusi nikakor ni bil obetaven, proti koncu tekme pa smo igro le izboljšali in se
vrnili domov s še znosnimi štirimi goli zaostanka. V
Ljubljani so Rusi kontrolirali potek tekme in ohranjali
rezultat iz Moskve, to je prednost štirih zadetkov. To
jim je uspevalo le do 50. minute pri rezultatu 22 : 22.
Od takrat mi je uspelo obraniti vseh sedem strelov nasprotnikov, moji soigralci pa so vseh sedem napadov
uspešno zaključili z golom in tekma se je končala z rezultatom 29 : 22 za nas, skupno torej 50 : 47 za Slovana, ki se je s tem uvrstil v finale evropskega pokala državnih prvakov. O tem pa mogoče kdaj drugič.
Po tem nepričakovanem uspehu je dvorano Kodeljevo, Ljubljano in vso Slovenijo je zajela nepopisna
rokometna evforija, neverjetna podobnost s tisto s
konca januarja 2017. Zopet sta bila v igri rokomet in
zadnjih deset minut. Zgodovina se včasih ponavlja.
Po spominu:
Vlado Berglez
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V torek, 10. januarja 2017, je bila v Galeriji Šolt
(Študentsko naselje v Rožni dolini, blok VII) v Ljubljani
ob 18.30 uri otvoritev razstave fotografij Alje Pregl z
naslovom Rota Vicentina, ki je bila na ogled do 14. februarja 2017.
Za Žehtami sveta (Galerija Loterije Slovenije, Ljubljana, januar 2014) je Rota Vicentina Aljina druga samostojna razstava. Od leta 2005, ko ji je fotografiranje
postalo hobi, jo fotoaparat spremlja povsod. Največ fotografij je nastalo na daljših potovanjih po svetu in krajših
izletih po domovini. Je članica Fotokluba Ljubljana ter
Društva popotnih fotografov in fotoreporterjev. O njeni
dejavnosti pričajo tudi udeležbe na natečajih in 25 skupinskih razstavah v letih od 2009 do 2016. Za dosežke je
bila tudi sedemkrat nagrajena.
Fotografije za tokratno razstavo so nastale na zgodovinski poti Rota Vicentina na Portugalskem. Gre za mrežo skupno štiristotih kilometrov poti na jugozahodu države, ki so razdeljene na Zgodovinsko pot, Ribiško pot in
nekaj krožnih poti. Kot je razbrati iz spremnega gradiva
za razstavo, ki ga je pripravila in oblikovala Tatjana Pregl
Kobe, so slike za Aljino razstavo nastale na Ribiški poti, z
ostro obalno kuliso ter divjo in mogočno pokrajino. To je
edina pot vzdolž čeri, z veliko peska. Po njej je mogoče
izključno peš, skupaj je 120 kilometrov poti, razdeljenih
na štiri dele in pet dodatnih krožnih poti.
Tatjana Pregl Kobe o konceptu razstave navaja, da so
v triptihih predstavljeni posnetki ptic, atraktivnih popotnih znamenj ter posnetkov obale in morja, ki se združujejo v harmonično, a tudi dinamično celoto. Kljub umir-

Otvoritveni govor predsednika Fotokljuba Ljubljana Draga
Metljaka

Alja ob triptihu

jenemu tehtanju in kompozicijskemu redu, ki vladata v
Aljinih fotografijah, se zdi, da ostaja dovolj prostora za
dinamiko v pripovedi in za razgibanost motivov, ki jih je
našla na tej atraktivni poti. Zaključi pa s stavkom, da ti
dve temeljni razsežnosti dajeta fotografijam vso potrebno likovno dovršenost in vsebinsko polnost.
Alji Pregl, urednici fotokotička naših Trt, člani
Društva Kerini & Stritarji, ob drugi samostojni razstavi fotografij iskreno čestitamo in ji tudi v prihodnje želimo veliko lepih motivov, zadovoljstva ob sestavljanju novih zgodb ter nadaljnjih uspehov.
Matjana Didek-Brumec

Čestitke brata Davorja
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Mirko Jančigaj –
mentor
Letos septembra bi Mirko Jančigaj – univerzitetni
diplomirani inženir strojništva – dopolnil 80 let. Bil je
eden od idejnih očetov Društva Kerini in Stritarji, širšemu bralstvu Trt bolje poznan kot neumoren organizator piknikov in srečanj društva.
Poklicna pot ga je vodila po vodstvenih položajih
uprav svetovno cenjenih in spoštovanih podjetij nekdanje Jugoslavije, ki so tudi po njegovi zaslugi cvetoče
ustvarjala po vsem svetu zaželeno blago. Med njegove
vodstvene sposobnosti lahko pripišemo tudi zmožnost
psihološkega ocenjevanja in spoznavanja sogovornika
ter predstavitev tematike na slednjemu razumljiv način.
Dobrosrčna lastnost, pomagati – nuditi pomoč – je
skupaj z znanjem Mirka zapisala tudi v pedagoške vode.
Bil je asistent na Fakulteti za strojništvo UL, svetovalec
mladim podjetnikom in inštruktor. Slednje smo izkusili
tudi številni iz vrst Kerinov in Stritarjev. Mirko je namreč svoje poznavanje naravoslovnih ved, predvsem
matematike, z veseljem a predvsem zelo uspešno predajal tako sovrstnikom kakor mlajšim. Inštruiral je od srednješolskih let pa vse do prezgodnje smrti.
Mirka sem najprej poznal kot enega izmed številnih
bratrancev mojega očeta. Moje tedanje doumevanje je
bilo povezano s tem, da je bil sin tete Anice in da je
vodil EMO Celje ter Litostroj. Predvsem pa je bil to starejši gospod preudarnega govora, vesele narave in prodornega pogleda, ki se mu je bliskalo izpod obrvi.
Ko so v prvem letniku srednje šole nastopile težave
zaradi nezadostnega znanja matematike, sva se z Mihijem po prvi uri matematike naslednje šolsko leto odpeljala v Črnuče, kjer je Mirko stanoval z ženo Lidijo.
Mirko je tedaj postal moj inštruktor za matematiko –
mentor, kot je sam dejal ob neki priložnosti.
Sedimo za mizo, v kuhinji na Mlinski poti, Mirko
me vpraša: »V čem je problem?« Vprašanje, s katerim
je spoznal, kako sam ocenjujem svoje težave. Skomig z
rameni je bil – tudi pri samem učenju – neumesten
odgovor na razlog za neznanje.
Vsak dan, ko smo imeli na urniku matematiko, je
sledila ura pri Mirku. Spoznati je bilo treba, kako se učiti matematiko. No, v bistvu naučiti se, kako se učiti. Vse
se je začelo s sedenjem na pravem mestu – pri učenju
je treba sedeti tako, da imaš »varovan hrbet«. Za to, da
se lahko učiš, moraš misliti zgolj na učenje in psihično
ugodneje je, če imaš za hrbtom steno kakor vrata. Za
učenje potrebuješ ustrezen zvezek, podoben tistemu,
ki je priporočen pri pouku. Učiš se s pomočjo snovi, ki
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Mirko Jančigaj med pogovorom

je bila predavana pri pouku, za podrobnejše razjasnjevanje pa so v pomoč razni priročniki in učbeniki.
Pisati je bilo treba čitljivo in urejeno. Na vrhu je bilo
treba našteti vse dane količine in opise, narisati skico. Iskano količino ali več njih je od danih ločila črta. Sledil je po
korakih in jasno zapisan izračun. Morebitne napake smo
prečrtali – samo z eno črto – in nadalje zapisal pravilno.
Vmesnim je sledil končni, dvakrat podčrtani rezultat.
Predavano snov – predvsem skozi praktične primere
– je bilo treba še enkrat predelati. In ker vedno nismo
vedeli, »zakaj na svetu je konkreten izračun uporaben«, je
Mirko često uporabil znanje in večletne izkušnje strojništva – »da se hiperbolične trigonometrične funkcije uporablja pri projektiranju ukrivljenosti turbin, tako da je izkoristek sukajoče se vode čim večji« – in podal praktično
uporabnost snovi. S konkretnim primerom se je srečala
moja mlajša sestrična, ki ji uporabnosti funkcij ni znal razložiti niti gimnazijski profesor! Kadar je bil kak dotlej še
neusvojeni postopek posebno enostaven, je kot uvod dodal, da ko ga bom usvojil, me bo sram, ker tega že prej

nisem vedel. Za vsakega od svojih učencev je znal najti
način, kako ga za določeno snov motivirati in naučiti. In
ko je bil neki postopek večkrat ponovljen in bi kot tak
moral biti že usvojen, pa trenutno ni prišel na misel, je
Mirko, z budnim očesom spremljajoč računanje, neopazno dvignil roko in z njo bliskovito treščil po mizi. Moč in
sledeči grom sta bila seveda v sorazmerju s tem, kako dolgo bi moral postopek že znati.
Da bi učenje lažje teklo, je med inštrukcijami često
omenjal tudi prakse, ki jih je uporabil pri drugih učencih. Sam nisem bil deležen bližnjih srečanj z Mirkovo
roko okrog ušes, a je bila metoda potrjeno uporabljena
pri več učencih. Mirkov brat Tomaž je ob neki priložnosti dejal, da se »matematke brez klofute ne da naučiti«.
Ko pišem ta članek in premišljujem za nazaj, sem se
učenju matematike ob Mirkovi pomoči posvetil zgolj v
tolikšnem časovnem obsegu, kot smo imeli predavanih
ur. Pred pisanjem kontrolnih nalog sva z Mirkom preletela snov. Tik pred odhodom pa je rekel: »Zdej znaš.
Preden greš spat, pejt še enkrat čez formule. Jutri, ko boš
imel kontrolko, pejt lepo po vrsti. Najprej preber nalogo
– to mam; to mama; to rabim in računam tako in tako.
Pa da ne boš slučajno: ‘Aaaah ja, sej to pa znam’ (ob tem
z desno pestjo pokaže figo in jo ob dvigu desne roke z levo
prestreže) in gladk’ za….š. Lepo počas vsako nalogo posebej.« Metoda dela se je – in pred vami pišoči to v celoti
potrjujem – izkazala za več kot uspešno.
Učenje z Mirkom me je ob sledečih uspehih veselilo. Tako je Lidija nekega dne, ko sem odhajal iz Črnuč, dejala, da bom »šel še študirat matematko«. Toliko mi vseeno ni prirasla k srcu, sem pa doštudiral
geodezijo, ki v svojem bistvu temelji na matematiki.
Mirkovo pomoč sem potreboval tudi v prvem letniku fakultete pri predmetu Matematika I. Teorija
»jezika inženirjev«, kot je dejal naš profesor, je bila
tako teoretična, da je celo Mirko ob neki definiciji za
profesorja dejal, da »se, bi reku, prav z....ava«. Pri
učenju snovi pa mi je Mirko pomagal tudi z lastnimi
dognanji in metodami dela, ki jih je prakticiral kot
študent strojništva.
Mirkovo znanje in razumevanje hidromehanike
pri študiju strojništva sta bila tako uspešna, da ga je
predavajoči profesor vzel za svojega asistenta. V višjih letnikih je predmet predajal mlajšim študentom.
Tako je nekoč neka kandidatka pred tablo reševala
nalogo (morda celo na izpitu), da je profesor ob izvedenih postopkih dejal, da se je primera lotila tako kot

Mirko Jančigaj. Ko je bil v četrtem letniku, se je priprav na izpite loteval na izjemen način. Knjige in zapiske z zahtevano snovjo je študiral od sedme ure
zjutraj pa do enajstih zvečer. Vmes je imel odmor za
kosilo in večerjo. Samo učenje je potekalo takole:
Mirko je v knjigi prebral eno stran, jo zaprl in prebrano ponovil. Na ta način je prebiral strani in ponavljal
snov eno uro. Sledilo je enoinpolurno spanje, temu
pa zopet enourno povzemanje prebranega in zopet
spanje. Tako je rekel, da ko ga je prišla »mama – teta
Anica – pogledat, je bila večja verjetnost, da v sobi
spi, kakor pa študira«. Sprva je za ponovitev ene strani potreboval petnajst minut ali več, z vajo pa je v
enem dnevu lahko predelal tudi sto strani!
Sam takega tempa nisem zmogel. Sem se pa največ naučil s prepisovanjem odgovorov. Ko sem opravljal izpit iz Matematike II (tokrat so bila tudi predavanja bolj praktično usmerjena), sem se učenja lotil
podobno kot leto poprej z Mirkom. Po ustnem izpitu
iz teorije me je profesor povprašal, kako sem se lotil
učenja snovi. Predstavil sem mu način dela, ki je bil
bolj teoretično usmerjen, in ga podkrepil z praktičnim primerom. Ob tem sem mu opisal, kako se je izpitov na strojni fakulteti loteval Mirko. Profesor je bil
nad načinom dela osupel in izjemnost podkrepil – da
je »študentov, ki zmorejo takšno učenje, malo!« Mirku sem kasneje to profesorjevo navdušenje tudi opisal, čemur se je veselo nasmejal.
Med najinim srečevanjem sem spoznal, da Mirko
svoje znanje in izkušnje, ki jih je pridobil z delom,
predaja tudi na mlade podjetnike, ki so se ukvarjali z
najrazličnejšimi projekti, od graditve trgovskega centra v ruskem Volgogradu do distribucije zemeljskega
plina. Redno je spremljal dnevne novice in bil posebno vesel uspehov članov našega društva. Vselej pa ga
je zmotila slovenska nevoščljivost ob sosedovem
uspehu. Zanimal se je za dogodke v pretekli zgodovini in njihov vpliv na današnji čas.
Iz povedanega je razbrati, da je bil Mirko Jančigaj
izjemen pedagog, ki je svoj način predavanja oblikoval z povzemanjem lastnega doumevanja in učenja
tako v srednješolskih klopeh kot na fakulteti. Njegov
sin Boris je neko nedeljo na Mlinski poti dejal, da »je
Mirko ob vseh opravljenih inštrukcijah večkrat izdelal srednjo šolo in tudi kakšno fakulteto«.
Andrej Kerin ml
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OTROŠKI KOTIČEK

Stela Sotler (10 let) in Bart Sotler (8 let)

Maks Kerin (5 let)

Zala Kerin 7 let
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USTVARJALNI KOTIČEK

Lutke iz papirja
Lutke so pri nas trenutno zelo popularne, zato sem se
za ustvarjalni kotiček lotila njihove izdelave. Osnova lutke
je tulec toaletnega papirja.
Za lisjaka sem osnovo narisala na oranžen papir in
izrezala obliko glave in repa. Tulec sem oblekla v papir. Za
brke in beli del repa sem uporabila še bel papir in s črnim
narisala oči ter smrček.
Z izvijačem sem za noge preluknjala pokrovčke od
pijače, na tulcu pa sem ob vsaki strani naredila dve luknji.
Najbolje je uporabiti zelo tanek izvijač, saj bo sicer vrvica
za roke in noge zdrsnila skozi.
Za roke in noge uporabimo vrvico. Najprej jo vdenemo z zunanje strani, jo potegnemo na notranji strani tulca dovolj ven, da lahko naredimo ustrezno velik vozel, in
šele nato odrežemo vrvico na ustrezno dolžino za roke
oziroma noge. Za roke sem naredila le vozle, na noge pa
sem nataknila pokrovčke embalaže.
Lutko bomo vodili s pomočjo laksa in lesenih palčk.
Palčki zlepimo z lepilnim trakom v križ. Nekoliko naprej
in nazaj od sredine pritrdimo laks, ki ga povežemo z vrhom tulca na sprednji in zadnji strani. Na prečno palčko
povežemo na vsako stran eno nogo.
Tako, lutka je narejena! Da bo lisjak imel družbo, je
Aljaž izbral še Nodija.
Material, ki ga potrebujemo:
j tulci toaletnega papirja
j črn flomaster
j kolaž papir in navaden
j škarje
papir
j vrvica
j lepilni trak in lepilo
j laks
za papir
j lesene palčke
j pokrovčki različnih barv
Zabavne lutkovne dogodivščine vam želim,
Daša Kerin Repinc

9

KRIŽANKA

Rokomet - tretji na svetu
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Srečanje in piknik 2017
Drage članice in člani, prijatelji
in podporniki Društva Kerini &
Stritarji, čeprav se je zima komaj
dobro poslovila, smo z mislimi že
sredi priprav na naše srečanje s piknikom, ki ga tradicionalno priredimo na prvo septembrsko soboto.
Letos je to 2. september. Na skupščini društva smo se pogovarjali o
lokaciji piknika in prišli do zaključka, da je naš standardni piknik prostor v Velikih Malencah sicer odličen, ampak če najdemo zanimivo
alternativo, bi z veseljem kdaj pa
kdaj za spremembo šli tudi drugam,
kot smo to že redno počeli pred leti.
Nekaj idej je na mizi, vendar nič podrobnega, zaenkrat so bolj smeri
neba, če smem tako reči, na primer
Celje, Ribnica ... tudi na Koroškem
še nismo bili. Ena od idej je bila celo,

da gremo nekam z vlakom, tako da
je že sama pot druženje. Mogoče
lahko manjši vlak kar najamemo
samo zase. To bi bilo nekaj!
Ne gori voda, prav lahko gremo
ponovno h Krki, kjer smo že domači in dobrodošli, vseeno pa objavljam tale javni društveni poziv in
vas vabim, da vsak pri sebi naredite
majhen brainstorming (pomeni:
pobrskajte globoko po glavi) in
nam sporočite svoje ideje. To so
lahko bodisi informacije o lepih
prostorih za piknik, ki jih poznate
in imajo v okolici zanimivost, vredno ogleda, ali pa kratko malo vaše
skrite želje, kateri konec države bi
si radi ogledali in bi bil naš piknik
dober povod, da se končno spravite
tja. Za osvežitev spomina – pikniki
so bili že na Gorenjskem (Bled),

Goriškem (Plave), v Podravju (grad
Vurberk), Vojniku, Mariboru, Ljubljani, na Bizeljskem, v Kostanjevici, Podbočju in v Sajevcah (Krakovski gozd). Možnosti je še veliko,
tako da kar pogumno na dan s predlogi! No, Bovec in Logarska dolina
sta mogoče malenkost predaleč za
našega povprečnega člana, ostale
predloge bomo pa obravnavali z
vso resnostjo.
Marko Banič
marko.banix@gmail.com

Fotografska razstava
Foto kluba Ljubljana
Spoštovani bralci Trt, obveščamo še o eni fotografski razstavi
Foto kluba Ljubljana. V njem poleg drugih članov deluje in našo
Aljo Pregl navdušuje tudi pesnica,
esejistka in umetnostna kritičarka
ter fotografinja Tatjana Pregl
Kobe, ki se nam je decembra 2016
predstavila z avtorsko fotografsko
razstavo z naslovom Znamenja in
sledi. Če povzamem predstavitvene besede likovnika Darka Slavca,
nas avtorica z originalnim fotografskim ciklom opozarja na naš

super svet človeških znakov, znamenj in sledi na makro- in mikroravni kot simbolov civilizacije in
človeške ustvarjalnosti v neštevilnih urbanih okoljih. S tem nas
opozarja na našo sodobnost in
neprestano porajanje novih ter izginjanje starih znamenj in sledi v
minljivem poteku časa in človeških generacij. Razstava je bila nekaj novega, posebnega, svežega,
skratka čudovito likovno-fotografsko doživetje.
Irena Didek Pregl
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Znamenja in sledovi Tatjane Pregl

ZADNJE NOVICE

Benjaminov
1. rojstni dan

Posebna vest
s smučišča

Takole si je privoščil pipo za svoj prvi rojstni dan
mali Benjamin Krek na obisku v Rožni dolini pri babici
in dedku.
Foto očka Rok Krek

(Vida Sotler nam je 1. marca poslala kratko
poročilo in fotografijo ob kateri je vse napisano)
Na kratkih počitnicah smo bili v Kranjski Gori. Z
Jernejo Dornik in Mašo smo se srečali na vrhu sedežnice,
kjer je nastala ta fotografija. Jerneja je predvsem dobra
mati in prostovoljka, ki ima opravljen tečaj za smučarskega
inštruktorja na posebnih smučeh, in moram povedati,
da je v tem čista profesionalka.
Vida Sotler

www.krka.si

1

6.6.2013

9:20:10

Srečanje v Kranjski Gori, od leve Jerneja z Mašo, Klemen, Božo,
Bart in Ruben.
Foto Božo Sotler

ISSN 1318-895x
Izdalo Društvo Kerini & Stritarji, Ljubljana, Rožna dolina, cesta IX\26
TRTE, petinosemdeseta številka, Ljubljana, april 2017
http://www.trte.org, krsrd2@guest.arnes.si
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
Jezikovno korigirala Mojca Stritar Kučuk Tisk Grif & Pika

oblika MA+SP

Krka_www_domena_SI.pdf

