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VROČINA
Pred leti, se spominjam, najbrž zato, ker sem moral organizirati večjo zabavo,
smo več tednov z upanjem strmeli v nebo in čakali, da se nas usmili. Zakaj? Ker se
je vreme ves čas kisalo. In deževalo. Da ne omenjam temperatur – kot bi vso državo
premaknili na Finsko. Seveda, upanje umre zadnje. In je umrlo, ampak se nismo
pustili motiti, še znotraj smo se dodobra namočili. Srečanje se je končalo v dobrem
razpoloženju.
Zato je tudi trenutna vročina v času, ko pišem tele vrstice, nekaj, kar je bolj ali
manj nepomembno za tale uvodnik. Spominja me bolj na nihanje razpoloženja v
nas samih, podobno kot je s temi temperaturami: enkrat smo visoko zgoraj, drugič
spet nekje blizu ničle. Ampak tako je v življenju. Enkrat gor, drugič spet dol! Kako
pa mislite, da bi se drugače naši tokratni jubilantki, ki jima posvečamo posebna
prispevka in križanko, pritolkli do tega jubileja? Le preberite si sami! Povprečje je
vedno nekje v sredini. Tako kot so se včasih norčevali iz statističnega pristopa: nekateri jedo samo meso, drugi spet samo kislo zelje, v povprečju pa se vsi seveda
mastijo s segedinarjem. Vendar je pri nas to le nekoliko drugače. V življenju moramo vedno iskati ravnotežje, da bi lahko korakali naprej in se čim manjkrat pustili
zmesti trenutnemu razpoloženju ali čustvom.
Seveda tudi naše Društvo Kerini & Stritarji ni izvzeto iz te vrste valovanja: včasih gremo sicer malo navzdol, najbrž da vzamemo zalet, in potem vedno spet suvereno navzgor. In tako naprej – novim dogodivščinam in izzivom nasproti. Tudi te
Trte so dogodivščina.
Peter Povh
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Celje naša smer za piknik 2017 - Foto Airfoto

Piknik 2017
Z veseljem objavljamo, da smo izbrali lokacijo za naš
tradicionalni piknik ob koncu šolskih počitnic. Drugega
septembra dopoldne se tako dobimo v Celju, popoldne pa
nadaljujemo druženje na pikniku ob Šmartinskem jezeru
pri Celju.
Po preučitvi vseh prispelih predlogov za lokacijo
piknika in tehtanju, ali bi nemara ponovili Velike Malence, smo se na sestanku glavnega odbora društva
skupaj odločili, da vendarle priredimo piknik na novi
lokaciji, kjer bomo imeli možnost videti in doživeti kaj
novega. Pomembno nam je bilo tudi to, da do piknika
ni preveč vožnje od krajev, kjer nas je večina doma.
Tako smo izbrali Celje, kjer je doma kar nekaj naših
članov in do koder se udobno in hitro pride po avtocesti. Mesto nam nudi vrsto zanimivih muzejev, odličen
prikaz ostankov rimske Celeie, sprehod po prenovljenem mestnem središču in nabrežju Savinje, stari grad
z razgledom na mesto in še kaj. Podroben program
ogledov z uro in zbirnim mestom bomo pripravili v
avgustu in ga objavili na Facebooku, na spletni strani
in poslali članom po e-pošti.

Šmartinsko jezero

Za piknik smo našli lepo lokacijo v bližini Celja, in
sicer ob Šmartinskem jezeru, ki je od Celja oddaljeno deset kilometrov proti severu. Na voljo nam bodo velik
kozolec s klopmi, pitna voda, stranišče, pokošen travnik
za različne igre, jezero, ki je primerno tudi za plavanje,
možen je najem čolnov ali jadrnic, skratka vse, kar potrebujemo za izvedbo piknika. Barbara in Jure Herlah kot
najbližja soseda iz Vojnika sta obljubila še „nekaj v kotlu“
za vse. Sliši se obetavno.
Še kratek opis poti do piknika: iz Celja se odpeljemo
proti avtocesti in nadaljujemo naravnost preko nje do Vojnika. V Vojniku pri cerkvi zavijemo levo v smeri Šmartno,
nato čez 2,4 km še enkrat levo (kažipot Ribiški dom jezero)
in čez 650 m je na levi velik kozolec toplar, kjer je naš piknik
prostor. Naslov je Brezova 34, Šmartno v Rožni dolini.
Za konec še poziv za prijave - pišite nam, pokličite,
poklikajte ali kako drugače sporočite svoj prihod. Veselimo se ponovnega srečanja in verjamemo v naklonjenost
vremenskih bogov, ki nam jo blagohotno izkazujejo že
nekaj let. Se vidimo v Celju!
Marko Banič

foto Barbara Winkler Kozolec ob Šmartinskem jezeru - ožje zavetišče udeležencev.
foto Barbara Winkler

Kozolec od znotraj spominja na Velike Malence Izkopanine Celeie v osrčju Celja
foto Barbara Winkler
foto Tomi Lombar (Delo)
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Izkopanine Celeie, drugi detajl
foto Vir pokrajinski muzej Celje

Osemdeset let Eve
Gspan, roj. Malnarič
Vojaška hidroplanska baza Divulje 22. maja 1937. Že od zgodnjega dopoldneva so potekale v
Malnaričevem stanovanju priprave na praznovanje Milanovega
godu. Povabljeni so bili Milanovi
kolegi iz baze, prišel pa je tudi njegov brat Slavko z družino, ki je bil
v tem času pehotni častnik v garniziji v Sinju. Razpoloženje gostov
na praznovanju je bilo odlično in
šele proti jutru je rekla Milena
svojemu možu Milanu, da se po
njenem občutku nekaj začenja.
Milan je hitro organiziral avto, da
so Mileno odpeljali v Split v sanatorij Miličić. V nedeljo popoldne
23. maja je bila rojena hčerka Eva.
Evine rodovne korenine segajo
po očetovi, Malnaričevi strani deloma v Belo krajino in na Dolenjsko
v Stritarjevo gostilno v Sv. Križu
(danes Podbočje), po mamini, Trostovi strani pa v Ljubljano, na Vipavsko in Porenje v Nemčiji. Iz vseh
rodovnih korenin je Eva podedovala blag, vesel in delaven značaj.
Prva otroška leta je preživela v
Dalmaciji v hidroplanskih bazah v
Divuljah in Boki Kotorski, kjer je
služboval njen oče. Iz tega časa ji
je v spominu ostalo malo, toliko
bolj pa je v njej še danes močno
občutenje srečne družine, širnega
svetlega obzorja, modrega morja
in zraka, polnega vonjav.
Milan, Milena in Eva so začetek druge svetovne vojne doživeli
v Boki Kotorski. Milan je imel
možnost, da bi preletel z letalom v
Egipt, vendar ni hotel zapustiti
žene in hčerke. Ko so Boko zasedli Italijani, je morala družina oditi v Ljubljano, kjer jih je sprejela
Milenina mama Lina Trost.
Lina je bila učiteljica na osnovni šoli v Polju pri Ljubljani. Stano-

vala je v mestni hiši na Prekmurski
ulici skupaj s sinovoma Karolom
in Janezom ter hišno pomočnico
Tono. Hiši je pripadal vrt, ki je
med vojno pomembno prispeval k
racionirani prehrani. Spomladi
leta 1942 so Italijani odpeljali v internacijo oba Milenina brata in
moža. Milena in Lina sta se morali zelo potruditi, da sta skrbeli za
družino v Ljubljani in pošiljali pakete v Italijo. Lina je učila v Polju,
Milena pa je poučevala petje na
glasbeni šoli Narodnega železničarskega društva Sloga. Septembra 1943 je Eva začela hoditi v prvi
razred osnovne šole.
Jeseni 1943 se je zaradi neposredne bližine vojašnice vsa Linina družina preselila iz Prekmurske v Maurerjevo ulico k družini
Slavka Malnariča. Slavko je že
pred tem odšel v partizane, tako
da sta ostala v hiši sama Slavkova
žena Milči in sin Miha. Počutila
sta se ogrožena, in ko se je priselila Lina z družino, je bilo bivanje v
hiši prijetnejše. Za Evo je bila selitev dobrodošla, ker je dobila z
bratrancem Mihom prijatelja za
najrazličnejše igre.
Po kapitulaciji Italije so Nemci
prepeljali nekatere internirance in
z njimi tudi Milana iz Italije v Zagreb. Tu je s pomočjo predstavnikov hrvaškega odporniškega gibanja ušel iz transporta. Sprva je bil
v ilegali, nato je dobil delo na železnici. Uspelo mu je, da je o tem
obvestil svojo družino v Ljubljani.
Za novo leto 1943 je Eva z mamo
obiskala očeta v Zagrebu. To je
bilo njeno zadnje srečanje z očetom. Ko je odšel k partizanom, ni
imel z družino več nobenih stikov.
Šele po osvoboditvi so izvedeli, da
je padel na sremski fronti.
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Eva v Divuljah

Foto Milan Malnarič

Milena z Evo v Ljubljani leta 1943
Foto fotograf na cesti

Mama Milena z Matejo in Evo – Foto Vinko Kernc

Eva in Peter na sprehodu – Foto Melita Vovk

Jeseni leta 1945 so Mileni dodelili najemniško stanovanje v Ulici talcev. Tja se je preselila z Lino, Evo in
Tono.
Eva je po osnovni šoli nadaljevala šolanje na poljanski gimnaziji. Po Trostovi družini je podedovala
veselje do petja in sodelovala je v šolskem pevskem
zboru, ki ga je vodil pevovodja Janez Kuhar. Bila je
krhka in občutljiva. Na začetku 7. razreda gimnazije
je zbolela, izgubila šolsko leto in nato po maturi znova zbolela. Da ne bi izgubila še enega leta študija, jo je
mama Milena po nasvetu brata, pravnika Janeza Trosta vpisala na pravno fakulteto. Študij prava je ni pritegnil, zato se je naslednje leto vpisala na filozofsko
fakulteto, na oddelek za umetnostno zgodovino.
Mama Milena je bila kot solistka angažirana v ljubljanski operi. Tam je spoznala Edvarda Rebolja in se
z njim leta 1947 poročila. Eva se je z očimom lepo
razumela. Leta 1950 je dobila sestrico Matejo Rebolj,
pozneje poznano baletno solistko v operi. Žal je Edvard Rebolj kmalu zbolel in leta 1960 umrl.
Maja 1961 je Eva spoznala Petra Gspana. Po Petrovi
vojaščini in Evini B-diplomi na umetnostni zgodovini
sta se leta 1962 poročila. Tedaj je njen študij malo zastal,
posebno še, ko se je leta 1963 rodil sin Boštjan. Diplomirala je leta 1965. Želela se je zaposliti, vendar kot ume-

tnostna zgodovinarka v svojem poklicu tedaj ni dobila
službe. Naslednje leto je dobila delo na inozemskem
oddelku knjigarne Mladinska knjiga v Konzorciju.
Leta 1971 je bila sprejeta na mesto kustosa v novoustanovljenem Oddelku za dokumentacijo Moderne
galerije v Ljubljani. Starejše kolegice so jo zelo lepo
sprejele in ji z nasveti olajšale uvajanje v zanjo novo
področje dela. Eva je posebej rada sodelovala pri pripravi dokumentacije za kataloge študijskih razstav.
Konec osemdesetih let je muzejsko-galerijska stroka
dobila računalnike. Tedaj sta Eva in njena mlajša kolegica v dokumentaciji začeli uvajati delo z njimi. Primerne programske opreme še ni bilo, zato sta s pomočjo računalniškega strokovnjaka zasnovali program za
potrebe dokumentacije. Osnovna verzija je bila zelo
enostavna, vendar so bile osnove tako postavljene, da
lahko programer z novejšimi verzijami začetni program posodablja, in dejansko ga uporabljajo še danes.
Z Evo sva se upokojila istočasno, jeseni leta 1995.
Dobila sva priložnost za potovanja. S potovalnimi
agencijami sva si ogledala lep del zahodne Evrope. Več
časa sva lahko posvetila tudi bližnjim sorodnikom in
prijateljem. Najlepše spomine imava na odraščanje
vnukov, na skupne poletne in zimske počitnice.
Sin Boštjan se je po zaključeni gimnaziji in odsluženem vojaškem roku vpisal na fakulteto za elektrotehniko. Zanimala ga je proizvodnja sestavnih delov za
računalnike. Profesor dr. Lojze Trontelj ga je sprejel v
svoj laboratorij na fakulteti, kjer je ostal do konca študija. Takrat pri nas za tako delo ni bilo perspektive,
zato se je preusmeril v uporabo računalniških programov. Leta 1989 se je Boštjan poročil z Barbaro Terglav,
ki je na filozofski fakulteti doštudirala angleščino in
geografijo. Že kot študentka je bila stevardesa pri Adrii
in se je po študiju tam redno zaposlila. Leta 1991 se je
rodil vnuk Jaka. Zanimalo ga je strojništvo in lani končal je drugo stopnjo bolonjskega študija na fakulteti za
strojništvo. Sedaj je že zaposlen, poleg tega pa je aktiven član Prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana
mesto. Leta 1995 se je rodila vnukinja Tina. Še v gimnaziji se je odločila, da bo študirala medicino. Uspelo ji
je in sedaj je že v tretjem letniku. Skupaj z mlado družino preživljamo lepe čase.
Peter Gspan

Barbara, Boštjan, Tina, Jaka – Foto Tomaž Kvas
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Voščilo Evi Gspan
in sestanek odborov
Kerinov in Stritarjev
Tradicionalno smo se zbrali na
prvem pomladnem sestanku odborov Kerinov in Stritarjev pri gostiteljici Majdi Povh in ta delovni
sestanek združili z voščilom Evici
Gspan ob njeni 80-letnici. Prizorišče je bilo zelo lepo pripravljeno,
mize so se šibile od dobrot, ki so
jih pripravili gostiteljica Majda,
Mojca in Peter, slavljenka in ožje
sorodstvo v čast temu slavnostnemu dogodku. Najprej smo si privezali dušo, kot je v navadi, potem
pa smo na sestanku trdo delali, da
bi bili kar se da hitro priče slavno-

stnemu dogodku oziroma voščilu
jubilantki. Predsednik društva je
predal posebno priznanje Evici in
ji zaželel še mnogo zdravih let.
Priznanje priča o njenem bogatem življenjskem opusu, ki je podrobneje opisan v lepem članku
Petra Gspana, opremljenem tudi z
nekaj fotografijami iz Evičinega
življenja in dela. Kot vsako leto
ima konec aprila rojstni dan Majda Povh, zato smo se seveda spomnili tudi tega jubileja. Še več o
tem dogodku povedo fotografije.
Alenka Kerin

Priznanje Evi Gspan

Omizje ob fešti kot sestavnem delu sestanka odborov K&S

Podelitev priznanja Evi

Evica Gspan ob omizju

Voščilo gostiteljici Majdi za rojstni dan
Vse fotografije Alenka Kerin

5

Čestitka in voščilo
Lidiji Šlander Jančigaj
ob visokem jubileju
Kot smo napovedali v programu Društva Kerini
in Stritarji, je Lidija Šlander Jančigaj dočakala visoki
jubilej 80 let 3. aprila 2017. Kot predsednik društva
sem jo ob tem poklical in ji zaželel še na mnoga leta.
Zahvalila se je za čestitko in izrazila željo, da povabi
ožjo delegacijo društva na kosilo v Krtino d’ Ampezzo, kjer strežejo predvsem italijanske jedi. Delegacijo
je izbrala iz vrst Kerinov, ki smo se pogosteje družili
z Jančigaji še v času, ko je živel njen soprog Mirko.
Tako si je zaželela Andreja in Miho Kerina s soprogama Alenkama in Andreja Kerina mlajšega, ki je s svojim inštruktorjem Mirkom pred leti prebil veliko
uric. V Krtino d’ Ampezzo, ki ni italijansko smučišče,
smo prišli ob napovedani 15. uri v soboto, 22. aprila
2017, s šopkom in posebnim priznanjem, ki smo ga
skovali ob pomoči Borisa, Lidijinega sina, ki se nam
je pridružil proti koncu srečanja. Ob odlični hrani in
pijači je bil klepet z jubilantko prav prijazen in zanimiv, saj smo se v misli in besedi sprehodili od njenega
rojstva v Latkovi vasi do današnjih dni. Že v rosni
mladosti se je srečala z grozotami vojne. Nemci so ji
ubili očeta, narodnega heroja Slavka Šlandra. Osnovno šolo je obiskovala v Preboldu, Avstriji in pri teti v
Ljubljani. Gimnazijo je končala v Brežicah, višjo šolo
za medicinske sestre pa v Ljubljani. Že naštevanje teh
krajev pomeni veliko selitev, ki jih je bila deležna v
mladosti. Bila je tudi brigadirka in v brigadi je spoznala Mirka. Sledila je poklicna pot na Inštitutu za
varovanje zdravja, cenili so jo v domu upokojencev v
Celju in na psihiatrični kliniki v Vojniku.

Zbrani ob srečanju ob gostišču Krtina d’Ampeco (manjka fotograf)
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Slavljenka prejemna šopek potonik

Izvedeli smo, da je sinu Borisu rada prepevala nežne pesmi, odraslega pa je vedno podprla pri njegovih odločitvah. Na našo prošnjo nam je tudi zapela.
Presenečeni smo bili nad njenim žametnim altom in
pevsko smo se hitro ujeli v prijetno sozvočje. Gotovo
niste vedeli, da je tudi nosilka republiškega priznanja
za vzorno voznico. Pred kakimi petnajstimi leti je postala upravljavka terarija na veselje svojega prvega
vnuka Jana, ki je smel pri njej gojiti kačo – goža. Še
sedaj zapoje vnukinji Eli kakšno nežno pesem, kot jih
je bil deležen v rosni mladosti Boris …
Kaj več o njej pa v prihodnji številki Trt.
Srečanje je bilo nadvse prijetno, da o specialitetah
res dobre kuhinje sploh ne govorim.
Andrej Kerin

Slavljenka v pogovoru s sinom Borisom in gostilničarjem
Vse fotografije Andrej Kerin ml.

Stanetu Kerinu v spomin
ob 75-letnici usmrtitve
Delegacija Društva Kerinov in Stritarjev v sestavi
Stane Krainer, Peter Povh in moja malenkost je ob strelišču Rudnik ter v parku talcev na ljubljanskih Žalah
počastila spomin na Staneta Kerina, maturanta bežigrajske gimnazije, ki je pred 75 leti 12. maja 1942 kot
talec padel pod streli italijanskega okupatorja. Njegov
nečak in soimenjak Stane Krainer je z Dolenjske pripeljal nekaj ječmena in detelje, kar smo skupaj z nageljni
povezali v »večni puš’ljc.«
Andrej Kerin ml.

Večni pušeljc na Žalah

Delegacija ob grobišču talcev na Ljubljanskih Žalah

Poklon ob spomeniku talcem ob strelišču Stane Krainer in
Peter Povh

Vse fotografije Andrej Kerin ml.
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OTROŠKI KOTIČEK

Risbe je izbral odgovorni urednik
Peter Povh, narisali pa sta jih Pia in
Kaja Šubert.

Pia Šubert (6 let) - P in K

Pia Šubert - Gusarska ladja

Kaja (3 leta), Čičke čačke

Pia: Mački (Pia, Matej in Nikolaj) na zabavi
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USTVARJALNI KOTIČEK

Mavrične ribice
iz papirja
Na ustvarjalni delavnici v Pacugu smo se lotili izdelave mavričnih ribic.
Iz šeleshamerja izrežemo ribico. Prepognemo jo
po sredini in s škarjami izrežemo vodoravne vzporedne reze. Iz kolaž papirja ali iz barvnega fotokartona
izrežemo tanke trakove. Prepletamo jih skozi trakove
ribice in s tem dobimo barvne ribice. Daljše robove
odrežemo, lahko popolnoma ob ribici ali pa jih oblikujemo v plavuti. Barvaste trakove prilepimo, da ne
padejo ven. Iz ostankov trakov izrežemo krajše koščke in jih uporabimo za krašenje in za oči.
Ribica je pisana na obeh straneh, tako da jo lahko
obesimo na vrvico, da se bo vrtela.
Ribice smo izdelali: Tjaša, Aljaž, Pika, Maja in
Daša. Veselo poletje vam želimo!
Daša Kerin Repinc
Potrebujemo:
j bel šeleshamer
j škarje
j barvni fotokarton

j lepilo v stiku
j za okras pa lahko še
cofke in po želji še kaj
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»Ohhhhh, ta Sylt«
Tretja fotografska razstava Alje Pregl

V Galeriji Šolt, ki domuje v študentskem naselju
v Rožni dolini, je vse do 12. septembra na ogled tretja samostojna razstava Alje Pregl. Fotografije za
razstavo z naslovom Ohhhhh, ta Sylt so nastale letos
spomladi. Tudi tokrat so izbrane fotografije stilizirana izkušnja nadvse intenzivnega doživljanja sveta in
njegovega vizualnega dojemanja . Za osrednje izhodišče ima naravo – severnonemški otok Sylt, o katerem je prvič brala kot najstnica. Želja, da bi ga videla
tudi v živo, je torej v njej že zelo dolgo tlela. Tja je
želela sama, da bi intimno doživela otok, ki meri v
dolžino manj kot maraton in je na najširšem delu širok približno pol polmaratona, da bi z iskanjem
barvnih, kompozicijskih in oblikovnih rešitev zase
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ohranila ta mali košček zemlje, ki bi v oceanu že izginil, če ga ne bi umetno vzdrževali. Kljub temu da
otok praktično živi od turizma, je uspela na njem
najti tudi svoj mir. Tako so tudi te njene fotografije,
kot mnoge, ustvarjene na daljših potovanjih, samosvoje pripovedovalke njenih občutij.
O izbranih fotografijah so svoja videnja s krajšimi
in daljšimi zapisi v razstavni zloženki prispevali nekateri odlični fotografi: Katja Bidovec, Barbara Gregurič Silič, Arne Hodalič, Dušan Jež, Manca Juvan, Janez Kukec Mezek, Oskar Karel Dolenc, Drago Metljak, Marko Modic, Rok Žlebnik in še kdo.
Tatjana Pregl Kobe

KRIŽANKA

Saj ni res, pa je - že 80 let
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ZADNJE NOVICE

Problem TRR
Društva K & S

Jure je razveselil
Kučuke in Stritarje

Upravni odbor društva je na svoji seji 5. 6. 2017
ugotovil, da je vsaj pri enem prejemniku izpadla položnica, ki jo praviloma pošljemo s prvo številko Trt
v letu vsem naslovnikom oziroma članom društva, ki
prejemajo Trte. Zato je bil sprejet sklep, da v pričujoči
številki objavimo TRR društva, ki je: IBAN: SI56
0205 3001 8167 220. Sklep je torej realiziran, da
problem ni velik, pa kaže statistika, saj je bilo lani do
15. 6. 2016 plačanih 99 od skupaj 113 članarin, letos
pa do 15. 6. 2017 96. Preostale še pričakujemo.
Uredništvo TRT

12. maja je nekaj dni pred napovedanim rokom
mamo Mojco in očeta Blaža razveselil mali Jure. Nič ni
kompliciral, popoldne je šla mama v porodnišnico, nekaj
pred osmo zvečer se je pa že razširila novica o novem
listku na Stritarjevi veji družinskega drevesa. Tri pomembne številke tistega večera so bile 3580 g, 52 in 36
cm. Ampak medtem so postale že zgodovina, saj mali
Jurček pridno raste. Konec junija je že bil prvič na morju,
kjer je takole radovedno gledal v ta naš čudni svet.
Deda Andrej Stritar
Foto pa babi Urša Stritar

Kerini in Stritarji

www.krka.si

1

6.6.2013

9:20:10

Tudi Martin je
razveselil Krainerje
6. 6. 2017 se je Teji Krainer rodil sin Martin. Dedek
Stane in babica Manja sta navdušena. (podrobnejši
opis doživetja in fotografijo bo v prihodnji številki zapisala srečna mamica)
zapisal Stane Krainer
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