številka 90 • julij 2018

ŠE MALO PA BO 100!
Naša druga letošnja številka Trt se pokriva s pomembno obletnico: obenem je
že 90. številka po vrsti. Če to delimo s štiri, toliko jih izide vsako leto, Trte izhajajo
redno že dvaindvajset let! Ni slabo, kajne? Verjetno jih nekateri od vas nalagate na
poseben kup. Najbrž je visok že skoraj pol metra?
Sicer pa to ni niti najmanj pomembno. Papir kot papir, bi lahko rekli. Mene, pa
najbrž tudi vas, najbolj razveseljuje vsebina. Kaj vse smo napisali, slikali, narisali ali
sestavili: o preteklosti, o naših razmišljanjih, zgodovini, čustvih, sorodnikih – bližnjih
in daljnih, načrtih, obletnicah, smrtih, rojstvih, o posebnih dosežkih, veseljih, o skupnih srečanjih. Drži, da smo v teh letih na prvi pogled postali oziroma ostali zelo
staromodni. Zakaj? Tehnologija gre pač svojo pot in nič ne sprašuje. V vseh teh časih,
ko so izhajale Trte, je za vedno ugasnilo mnogo dnevnikov, časopisov in revij. S papirja so se članki preselili na zaslone računalnikov, tablic in telefonov. Kdo pa še bere
sporočila, članke ali celo roman na papirju? Najbrž in srčno upam, da ne samo mi,
stare kosti, generacija prababic, pradedkov, babic in dedkov ... Na nek način je sicer
vse normalno. Saj nihče nima časa po šestem letu in tja do najmanj petinštiridesetega,
da bi razmišljal o sebi, družini, sorodnikih, znancih, prijateljih? Ali da bi kaj prispeval
k časopisu. Par vrstic. Fotografija, dve? To bi nekako še šlo. Zanimivo, kako so prevladale podobe. Saj so res močnejše, s pogledom jih zajameš bolj naenkrat, v bloku. Bolj
sporočilne so. Le prelistajte Trte, stare najmanj deset let, in primerjajte odnos, razmerje med objavljenimi teksti in objavljenim slikovnim gradivom. Popolna zmaga za
fotografije v zadnjih letih. Bogata slikovna zapuščina za naše zanamce.
Žal pa enkratne pripovedi naših babic in dedkov fotografije ne morejo nadomestiti. Zato bi vseeno rad vse naprosil, da če je le mogoče, opišite kdaj kakšen dogodek, spomin, sporočilo, ki vam ga bo povedal starejši član družine. Vse, tudi stavek
ali dva, sta dragocena.
Torej na delo! Zdaj zdaj bo na vrsti nova številka. In kmalu bo stota. Ne sme nas
presenetiti.
Veliko veselja še naprej!
Peter Povh
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Ob 200-letnici
zemljiškega katastra
V Ljubljani, na križišču Cankarjeve in Slovenske, med tlakovci
sameva spominska geodetska
točka …
Pisalo se je leto 1817, ko je cesar Franc I. 23. decembra podpisal patent o zemljiškem katastru.
Novi zakon je omogočil evidentiranje prostorske lege in razsežnosti nepremičnin, njihovo kulturo,
kvaliteto ter razred, z namenom
enotne določitve davščine. Dvorna komisija je definirala 26 členov
patenta. Podrobno so definirali
pojem katastra, njegovo funkcijo,
postopek izmere – temelječ na
znanstvenih dognanjih in praktičnih usmeritvah – ter način

ocenjevanja zemljišč. Opredelili
so možnost reklamacije tako na
izmero kot na ocenitev ter postopek ponovne ocenitve. Kot posebnost so vodili zemljišča, oproščena davka. Slednje ni bilo vezano
na lastništvo, temveč na pomembnost dela zemljišča. Vse, da
bi zadostili vojaškim in civilnim
namenom.
Za potrebe kartiranja so definirali šest katastrskih koordinatnih sistemov. Teritorij Slovenije
so pokrili s tremi sistemi, poznanimi po gorah in vzpetini, na katerih so bili materializirani: Krim
(pri Ljubljani), Schöckelberg (pri
Gradcu v Avstriji) in Gellerthegy

Izsek katastrskega načrta za Sveti Križ in okolico iz leta 1824
Vir: Arhiv Republike Slovenije SI AS 181 N N126 g C03
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(pri Budimpešti na Madžarskem).
Merski sistem tistega časa je bil
seženjski. Osnovna enota – dunajski seženj (°) – je imela manjše
enote dunajski čevelj (,), dunajski
palec (”) in dunajska črtka (,,,) ter
večjo enoto, poštno miljo (pm).
Enote so pretvarjali na sledeč način 1° = 6‘, 1‘ = 12‘‘, 1‘‘ = 12‘‘‘, 1 pm
= 4000°. V današnjem merskem
sistemu velja pretvorba 1° =
1,896484 m. Osnovna površinska
enota je bil kvadratni seženj (□°) ki
je imel poleg prej naštete delitve
tudi večjo enoto, imenovano oral,
za katero velja 1 oral = 40° x 40°.
Osnovno merilo katastrskih
načrtov je bilo 1 : 2880, v katerem
1‘‘ na načrtu meri 40° v naravi (1‘‘
= 40 x 6 x 12 = 2880‘‘), uporabljali
so ga na neposeljenih območjih.
Hribovita območja so kartirali v
manjšem merilu, 1 : 5760, kjer je
1‘‘ na načrtu v naravi predstavljal
80°. V vaseh in njihovih okolicah
so uporabljali večje merilo 1 :
1440, kjer je 1‘‘ na načrtu predstavljal 20° v naravi. Kartiranje mest
so izvajali v največjem merilu 1 :
720, kjer je 1‘‘ na načrtu v naravi
predstavljal 10°.
Meritve so izvajali v dveh sklopih. Najprvo so izvedli grafično
triangulacijo, s katero so v prostoru definirali koordinatni sistem
(na območju ene □pm so vzpostavili 3 triangulacijske točke), nadalje pa so z vsake od teh treh točk
opazovali smeri proti lomnim
točkam parcelnih mej in kartirali
kataster. Za kartiranje so uporabljali merske mizice – lesene plošče 40‘‘ x 40‘‘, postavljene na trinožni stativ. Najprvo so v pisarni
nanesli na papir položaje treh triangulacijskih točk za vsako območje izmere. Dalje so na terenu

mersko mizico postavili – centrirali na posamezno triangulacijsko
točko in jo orientirali proti ostalima dvema. Sledilo je opazovanje
smeri proti izbranim detajlom.
Kartirali so z risanjem smeri s posameznega stojišča proti viziranemu detajlu. S presekom smeri proti istemu detajlu z različnih stojišč
so dobili položaj na načrtu. Razdalje so merili z uporabo merskih
verig, ki so jih polagali med dvema
lomoma parcelne meje.
Spominsko geodetsko točko
so odprli predstavniki Društva
geodetov Slovenije v sodelovanju
z Mestno občino Ljubljana ob pokroviteljstvu župana Zorana Jankoviča 23. decembra 2017 v počastitev 200. obletnice zemljiškega
katastra na Slovenskem. Položaj
točke simbolno dogleda Krim –
goro slovenskih geodetov, ki je
vsaj za območje Kranjske pomenila temelj katastrske izmere. Ob
tem, v svetovnem merilu visokem
jubileju so v tleh stabilizirali pristrižen kvadrat iz nerjaveče pločevine z označenim centrom. Na
plošči je vrezan napis na zunanjem krogu »geodetska točka 200
let katastra 1817–2017«, na notranjem pa položaj točke »φ = 46° 03‘
08,8366‘‘ λ = 14° 30‘ 12,1818‘‘ n =
101526,07 e = 461570,70. H =
297,80 m g = 9,80616 «
V spomin na izmero katastra,
pri kateri sta nekaj desetletij kasneje aktivno sodelovala tudi
bralcem dobro poznana geodeta,
člana Društva Kerini in Stritarji
Rudolf Didek in Alfonz Gspan, je
zapisal.
Andrej Kerin ml.

Izsek iz trigonometričnih listov ZK XI 19 (zgoraj) in ZK XI 20 (spodaj) s triangulacijsko
mrežo za širše območje Podbočja, izdelan v merilu 1 : 28.800 v krimskem koordinatnem
sistemu.
Vir: Arhiv Republike Slovenije SI AS177
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Bojanu Didku
v slovo
Dragi Bojan, dovoli, da ti ob zadnjem slovesu
spregovorim nekaj besed v imenu Društva Kerini &
Stritarji in v svojem imenu.
Srečevala sva se sicer redko, razen včasih, ko sem
prišel na obisk k Ireni na vikend ob gasilskem domu v
Podbočju ali pa k tvoji stari mami Smiljani, ko je vaša
družinica pri njej uživala gostoljubje.
Včasih sva spregovorila nekaj besed in nekoč je
naneslo v pogovoru med Ireno, teboj in menoj, da bi
nam ti kaj napisal, kako ste se z družino preselili v
Podbočje kmalu po končani vojni na Hrvaškem.
Že iz pogovora sva z Ireno dojela, da imaš kar veliko povedati, in sklep je bil, da bi nam napisal članek
za naš časopis Trte, ki je izhajal že od leta 1996, pisalo pa se je leto 2003.

Odhod od katafalka na Plečnikovh Žalah po poslovilnem govoru proti grobu
Foto Vida Sotler

Potem pa vse tiho je bilo!
Nadaljevanj nismo imeli priložnosti prebrati, verjetno zaradi
preobilja dela v novem okolju, saj

V spomin Anici Račič
Bojan Didek s sinovoma ob odprtju spominskega obeležja
Zoranu Didku ob 35-letnici njegove smrti septembra 2010
Foto Miha Kerin

Skenogram: Zahvalno pismo Kristine in Zorana Didka ml.
društvu K&S za poslovilne besede.
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si veljal za pravega deloholika.
Spominjam se klepetov v času
priprav pred odprtjem spominskega obeležja Zoranu Didku na steni

njegovega in kasneje vašega domovanja, ki meji na osrednji trg Podbočja, in tvojih pripovedovanj o
delu v Revozu, kjer so te nedvomno
cenili. Nadalje o tem, kako opravljaš zadnjo kontrolo pred odhodom avtomobilov iz proizvodnje v
prodajo. Zelo odgovorno delo.
Bil si cenjen inovator …
Nadaljevanja tvojega članka
»Zakaj in kako sem prišel z družino v Podbočje« pa v Trtah nismo
dočakali. Mnogo prezgodaj si odšel zaradi krute bolezni. Morda
bomo pa vendarle v Trtah še kaj
prebrali od tvojih sinov, ki sta nedvomno vrisana v naše družinsko
drevo.
Naj ti bo lahka slovenska zemlja!
Andrej Kerin
Predsednik Društva K & S
Ljubljana, 14. 6. 2018

Odločil si se, da nam svojo celotno zgodbo opišeš
v nekaj zaokroženih nadaljevanjih. In res:
Prvi del je zagledal luč sveta maja 2003 v 30. številki Trt. Začel si torej pri svojem služenju vojaškega
roka v JLA 1986/87 v PŠRO v Bileći in z vključitvijo v
TO (Teritorialno obrambo) Opatije. Zaposlen kot receptor v hotelu Ambasador si spoznal Lori, ki je obiskovala višjo turistično šolo v Opatiji.
Sledila sta poroka z Lori in kmalu, leta 1990, prvorojenec Jan. Izvedeli smo, s kakšno ljubeznijo si
opisoval Podbočje, rojstni kraj svojega dedka Zorana,
in lesene mostove čez potok. Pisal si o obisku stare
mame Smiljane in Lorinih staršev na Ugljanu leta
1991 in kako se zaradi srbskega upora in blokade cest
niste mogli vrniti v Opatijo.
Drugi del tvojega pisanja v Trtah št. 32 se začne z
uspešno vrnitvijo v Opatijo, ko ste v fičku, pomešani
med turiste, ki jim je bil dovoljen premik iz Dalmacije,
prispeli k staršem. Slikovito si podal priprave TO Opatija pod Učko za primer napada JLA, eksplozijo vojnega skladišča Katarina, odhod JLA iz vojašnice Trsat,
vojne razmere v okolici, kjer so potekali boji, npr. okoli Gospića, vendar do selitve v Podbočje še ni prišlo.

Anica Račič

Vselej je tako: pride čas, ko prestopimo prag življenja in smrti, a
kadar pride, nas zaboli in zmeraj
rečemo, lahko bi bil(a) še dolgo,
dolgo tu z nami. A meje našega bivanja so nevidne in nedoločljive.
Ko je življenjski krog sklenjen, se z

žalostjo in bolečino vračamo v
skupaj preživeta leta, da obudimo
spomine in ohranimo vse tisto,
kar nas je povezovalo s človekom,
od katerega se poslavljamo.
Draga mama Anica se je v naš
spomin zapisala kot plemenit,
blag, prijeten človek. Na vse ljudi
je gledala prijazno in spodbudno,
z mnogimi je spletala iskrene, trdne vezi. Imela je spoštljiv odnos
do vsakogar in posluh za človeško
stisko ter solidarnost. Vsakomur
je znala prisluhniti in svetovati.
Sobivati z njo je bilo prijetno. Vsi
smo cenili njeno poštenost, strpnost, preudarnost, zanesljivost
in predvsem človečnost. S svojim
vztrajnim delom, močno voljo in
zagnanostjo je bila zgled vsem
nam domačim in krajanom.
Poznali smo jo kot izjemno
dobro ženo, mamo, babico, prababico, ki je znala s svojim mirnim, blagim nastopom pritegniti
ljubezen in pozornost vseh nas.
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Od naše mame Anice smo se
poslovili vsi, ki smo jo imeli radi.
Z njenim odhodom ostaja praznina, a ostajajo spomini in sledi njenega časa ter dela v naši družini
in kraju.
Vedela je, da smo jo spoštovali
in cenili, in v tem žalostnem trenutku nam je to spoznanje v uteho. Hvaležni smo ji za naša skupna leta, prežeta z ljubeznijo in
spoštovanjem.
Iskreno se zahvaljujemo vsem
sorodnikom, prijateljem in znancem ter vsem, ki ste z nami delili
žalost in bolečino, izrekli in napisali sožalja, ji poklonili cvetje,
sveče in svete maše.
Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo.
(Janez Medvešek)
Darja Mandžuka

Poročno darilo:

pohištvo po načrtih Zorana Didka.
Iz zbirke Mestnega muzeja Ljubljana
Razstava, ki je v Mestnem muzeju Ljubljana odprta od 19. maja
do 23. septembra 2018, ponuja na
ogled zgodnje oblikovalsko snovanje Zorana Didka – pohištveno
opremo dnevne sobe, ki jo je Didek zasnoval za svojo sestrično
An(ic)o Jančigaj. Sorodstvo ji je
salon podarilo kot poročno darilo,
Mestni muzej Ljubljana pa ga je
preteklo leto pridobil v svojo zbirko. Pred razstavo je bil salon restavriran – tako leseni kot oblazinjeni deli.
Zoran Didek (Ljubljana, 11. 6.
1910–Ljubljana, 27. 10. 1975) se je
na zagrebško likovno akademijo
vpisal leta 1928, diplomiral je leta
1933. Od 1936 do 1940 je razstavljal s skupino Klub neodvisnih.
Pred vojno je bil zaposlen kot srednješolski profesor na Krku in v
Zagrebu, večji del vojne je preživel
v Sarajevu. Po vojni je v Ljubljani
učil na Šoli za umetno obrt (1946–
1956; kasnejša Šola za oblikovanje), nato na Pedagoški fakulteti,
od 1967 in vse do upokojitve leta
1974 pa je bil redni profesor na
Akademiji za likovno umetnost
(danes Akademija za likovno
umetnost in oblikovanje). Bil je
med ustanovitelji Društva oblikovalcev Slovenije (1951). Leta 1975
je prejel Prešernovo nagrado za
življenjsko delo. Poznamo ga kot
slikarja, likovnega teoretika in pedagoga, pa tudi interierista in oblikovalca. Zelo nazorno je oblikovalsko plat njegove osebnosti in
ustvarjalnosti ubesedil Vladimir
Makuc: »Didek nas je učil drugače; umetnost ni le slikanje z oljem,
ampak tudi oblikovanje lepih uporabnih izdelkov. To je bila njegova
težka naloga, ker je vsak med nami
želel postati umetnik, da bi slikal s

čopičem na platno. Didek se je nenehno trudil prikazati vrednote in
lepoto vsega, kar nas obkroža,
olepša okolico in življenje.« (Sobotna priloga, 14. 1. 1996). Poznamo
Didkove primere grafičnega oblikovanja, industrijskega oblikovanja – izdelke v keramiki in steklu
ter v zlatu, pa tudi celotne notranje opreme javnih stavb.
Salon Anice Jančigaj je Didek
zasnoval nekaj let po končanju zagrebškega študija, kjer je pridobil
teoretične temelje oblikovalskega
znanja, in pomeni najzgodnejše
ohranjeno Didkovo oblikovalsko
zasnovano delo. Sorodstvene vezi
ne povezujejo le Anice Jančigaj
(1916–2008) in Zorana Didka, ki
sta bila bratranca, marveč je bil
Aničin brat in Didkov bratranec
tudi mizar, ki je pohištvo izdelal,
Franc Kerin (1909–1983).
Anica Kerin in Mirko Jančigaj
sta se spoznala v Ljubljani, ko se je
ona (rojena na Brodu v Podbočju)
šolala na gospodinjski šoli v Mladiki. Mirko Jančigaj je bil Ljubljančan, ki je vodil drogerijo v
Mahrovi hiši. Poročila sta se 15.
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novembra 1936. Živela sta za Bežigradom, na ulici Bežigrad 5. Za
to stanovanje je bil namenjen salon oziroma pohištvo dnevne
sobe, ki so ga zakoncema ob poroki obljubili sorodniki. Po načrtih
Zorana Didka ga je izdelal mizar
Franc Kerin, ki je imel delavnico v
Celju in je z Didkom kasneje izdelal še nekaj podobnih stanovanjskih interierjev. Salon za zakonca
Jančigaj je nastal nekaj časa po
poroki, leta 1939. O tem pričajo
časopisni listi, s katerimi je mizar
furniral. Prilepljeni so na eni od
desk, ki sestavljajo kredenco – gre
za izdajo Slovenca iz poletnih dni
leta 1939. Zaobljene linije, jekleni
in stekleni dodatki umirjeno izražajo artdecojevske slogovne prvine. Za material je bil izbran furnir,
tako orehov kot palisandrov, vse
skupaj pa je bilo luženo na palisander, da je pohištvo dajalo enoten vtis. Ko so se Jančigaji preselili na Kersnikovo ulico, so Didkovo
pohištvo preselili v novo stanovanje. Morda takrat ali pa tudi kdaj
prej ali kasneje so velikost zofe
spreminjali, kot je videti iz ogrod-

ja, zamenjani pa so bili tudi ročaji – žal se vir o prvotnih ročajih na kredenci ni ohranil.
Poleg pohištva so razstavljene tri Didkove slike, ki
so še vedno v družinski lasti (Tomaž Jančigej) in so
krasile stene dnevne sobe družine Jančigaj ter sobivale skupaj s pohištvom. Med njimi je portret Anice
Jančigaj; Didek ga je naslikal veliko kasneje, kot je nastalo pohištvo, a po pričevanju Aničinega sina Tomaža sta oba želela, da jo naslika kot mladenko. Zakonca Jančigaj sta imela tudi eno Didkovih zgodnejših
slik. V duhu zagrebškega barvnega realizma jo je naslikal dve leti po koncu študija (dat. 1935) in videti je,
da je do sedaj še nismo poznali. Slika Na vozu posredno izpričuje Didkovo ljubezen do materine rodne
krajine, kamor je vedno znova zahajal in črpal navdih
– Podbočje pri Kostanjevici na Krki. Tihožitje (s hruškami, slivami in vrčem) se v sklopu slikarjevih tihožitij umešča v leta ok. 1955/57. Videti je, da bo tudi ta
slika prvič na ogled javnosti, tako da razstava Didkovega pohištva in slik iz provenience Jančigaj prispeva
nezanemarljiv delež k raziskovanju Didkovega opusa.
Na razstavi so poleg Makučevega pričevanja
zbrani tudi drugi citati, ki se dotikajo Didkovega oblikovalskega snovanja:
»Njegova zasluga je, da je ohranjal zavest o potrebi po oblikovanju celotnega življenjskega okolja in to

miselnost vgrajeval v svoje pedagoško delo in likovno
teorijo.« (Peter Krečič, Zoran Didek in oblikovanje,
Zoran Didek, 1910–1975, retrospektivna razstava,
Moderna galerija Ljubljana, Likovno razstavišče Rihard Jakopič)
»Zdi se, da so bila vsa ta dela zasnovana drugače,
kot bi bila, če bi jih načrtovali izšolani oblikovalci ali
arhitekti. Kažejo namreč neko posebno, morda celo
alternativno nakazano smer v oblikovanju, ki ni imela
nadaljevalcev.« (Peter Krečič, Zoran Didek in oblikovanje, Zoran Didek, 1910–1975, retrospektivna razstava, Moderna galerija Ljubljana, Likovno razstavišče Rihard Jakopič)
»Zoran Didek ni bil le slikar, temveč, kot je znano, tudi oblikovalec, inženir, arhitekt, pedagog in
teoretik.« (Barbara Rupel, Stalna zbirka Zorana
Didka, Zoran Didek, Kostanjevica na Krki, Galerija
Božidar Jakac)
»Stvarem so se oblikovala krila lepote.« (Zoran
Didek)
»Vsega se ne da naučiti – bistvo je prepuščeno
ustvarjalni intuiciji.« (Zoran Didek)
Ana Pokrajac Iskra, kustosinja
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Sedemdeset let gostilne
Kerin Gadova peč
Praznovali smo, praznujemo in praznovali bomo.
Pepi in Vida, Joško in Magda, Uroš in Erika. Kontinuiteta, neprekinjenost, 70 let delovanja gostilne Kerin
Gadova peč. To je vsekakor dober razlog za veličastno
praznovanje. Takšna obletnica delovanja gostilne je
seveda vredna, da se jo dobro proslavi. Tudi Pepi in
Vida, začetnika gostinske dejavnosti, ki sta bila z nami
v mislih, bi bila vsekakor izredno zadovoljna s takšnim
dogodkom.
70 let ne dosežeš brez veliko dela in truda, odpovedovanja, dobre volje in sodelovanja ter potrpežljivosti v medgeneracijskem odnosu, pa tudi nekaj sreče
ne škoduje.

Magda Kerin srce kuhinje s cvetlicami

Nastopile so tudi »Pevke izpod Bočja«

foto AK

Otvoritveni ples Magda in Joško in Erika in Uroš

Foto AK
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Uvodne besede Uroš Kerin mladi gospodar

Foto AK

Foto AK

Tudi človek praznuje, če ima
srečo, zadovoljnih 70 let – od začetnih otroških prek zagnanih,
idealiziranih let, začetkov od niča
in z veliko sanjami in željami ter
volje do zrelih let in spoznanj. kaj
je kakovost življenja in kaj je res
pomembno, pa do marsikaterih
razočaranj in tegob, ki se razblinijo ob pogledu na prihajajoče generacije in novo življenje. In je
lahko srečen in zadovoljen.
Torej, 15. junija 2018 se nas je
zbralo prek 300 povabljenih (VIP
gostje, prijatelji, sorodniki in stalni
gostje Kerinove gostilne Gadova
peč). Vreme nam je bilo izredno
naklonjeno, saj je bilo prej in potem
deževno obdobje. Ampak tisti večer je bil ravno pravšnji. Kultura je
pri Kerinih doma, tako da seveda
ni šlo brez kulturnega programa.
Prešernova Zdravljica, ki jo je povedal igralec Pavle Ravnohrib, je
zazvenela veličastno, domače pevke so nas popeljale med domače
viže, mlajše pa tudi med popevkarski program. Harmonikarja sta se
kvalitetno dopolnjevala z vrhunsko
interpretacijo. Povezovalki programa Erika in Jerneja sta bili prijetno
duhoviti. Sorodniki smo se jubilantom zahvalili s kaligrafsko oblikovanima diplomama. Morda bosta
krasili kakšen kot v gostilni. Govora Uroša na začetku in Joška na
koncu sta v nas zbudila zadovoljstvo in veselje. K temu so pripomogli tudi muzikantje z narodnozabavno glasbo. Gostitelji so odprli
ples in nadaljevanje zabavnega
druženja ob dobri ponudbe hrane
in pijače, manjkalo ni jedi z žara,
domačih sladkih dobrot niti cvička.
Iskrene čestitke v imenu Kerinov
in Stritarjev
Alenka Kerin

Podelitev listine – posebnega priznanja društva K&S Jožetu in Urošu Foto Alenka Kerin

Vokalna skupina deklet Mavrice

Foto Alenka Kerin

Zahvala direktorice TV Vaš kanal Irene Vidè gostiteljem v imenu vseh zbranih
Foto AK
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FOTOKOTIČEK

Fotoutrinki s kmetije
Zum Ziegenbauer

April sem preživela na kmetiji Zum Ziegenbauer v
kraju Erlbach na Bavarskem v Nemčiji. Za to delo sem
se prijavila preko spletnega portala Workaway. Na
kmetiji pri Sabine in Manfredu imajo različne vrste
živali, a prav posebna je zaradi lam. Kar 22 jih imajo.
Neskončno sem uživala pri njih. Prepričana sem, da
bi tudi vi! Če pa si želi kdo prav posebnih dogodivščin,
na primer trekinga z lamami ali pa otroške rojstnodnevne zabave z iskanjem zaklada v družbi lam, naj si
pogleda njihovo spletno stran http://www.zum-ziegenbauer.de/ ali pa naj me kontaktira, da vam dam
podatke in se dogovorite za obisk. Sama jih prav gotovo še obiščem. Sedaj imajo tudi dve kameli! Torej vam
sploh ni treba v daljne kraje v puščavo, ampak le dobre štiri ure vožnje na sever.
Alja Pregl
Kdo bo prvi

Solero

Serpa Julius

Zmatran kot ... lama

Uživancija

Fotonatečaj za otroke
Portret

Combo z mamo
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Za naslednjo številko Trt razpisujemo natečaj za otroke do 14 let. Tema fotografij je poljubna. Fotografije
lahko naredite s fotografskim aparatom ali telefonom. Vsaki fotografiji dajte naslov. Dobrodošel je tudi opis
fotografije v največ petih stavkih. Fotografije pošljite do 8. 9. 2018 na e-naslov odklopi@gmail.com. Fotografije
naj bodo v formatu jpg. Vsak udeleženec lahko sodeluje z maksimalno tremi fotografijami.
ALJA
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Cankar
za vsak dan
O Cankarju seveda vemo vsi vse oziroma nihče ne
ve ničesar. O njem so mnogi napisali že marsikaj.
Najbrž je vsega tega mnogo več, kot je napisal sam v
vsem svojem življenju. Ustvaril pa je zelo obsežen
opus. Bil je prvi slovenski pisatelj, ki je živel samo od
svojega dela – pisanja. To na žalost ni več mogoče.
Zdaj težko preživiš od pisanja. In zato je slovenska
literatura v bistvu bolj konjiček, ljubiteljsko ustvarjanje ali pa še bolje dejavnost za konec tedna.
O Cankarju lahko nekaj napišem samo s strogo
osebnega stališča. Ne z literarnozgodovinskega, čeprav sem se moral v času študija ukvarjati tudi s tem
pristopom. Zato ne jemljite tega pisanja drugače kot
nekaj mojih na hitro nametanih prebliskov.
Cankarja oziroma njegovega pisanja v šoli nisem
maral. Bil je zapovedan tako kot Prešeren. Kako so ga
nam približali, je seveda bil problem tega ali onega
profesorja oziroma profesorice. S pojmom »največji
slovenski pisatelj« sem opravil že prvo uro na univerzi, ko nam je profesor takoj razbil vse v glavo vbite
slovenske stereotipe in ideale. Doktoriral je namreč z
odmevno doktorsko disertacijo o Cankarju in je najbrž že vedel, kaj govori. Ni največji, je pribil, ker ni bil
ravno visoke postave. Tako da v igri pod koši med
pisatelji ne bi ravno blestel. Poleg tega je ponoči močil posteljo in posledično je imel zaradi tega probleme z gospodičnami v posteljnih dejavnostih. No,
tako je padel še en uradni heroj in ideal iz osnovnošolskih klopi. Tudi pil je junaško in zelo rad je krokal.
Kar pa se seveda za umetnika spodobi. S tem si je
vseeno pridobil nekaj simpatij. Kar zadeva uporabo
cvička, pa sploh! Ampak, je pribil profesor, tu razpravljamo in seciramo samo literaturo. Pisatelj kot oseba
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KRIŽANKA

Cankarjevo leto

najbrž nikoli ni svetnik, prej človek kot vsak drugi.
Literatura je pa dobra ali slaba, lahko tudi nekaj vmes.
Nisem užival v branju njegove literature. Zato sem
ga prebiral tudi z odporom. Mogoče mi je bila všeč
Enajsta šola pod mostom, ker je šlo bolj za spomine.
Kar zadeva obsedenost z mamo in podobnimi travmami, me je spravljala bolj kot ne v slabo voljo. Pa Francka in tisti klanec na Vrhniki! Eno samo jamranje in
obup. Še najbolj smo se zabavali s parafraziranjem
slavnega stavka iz Skodelice kave: Mati, kave bi! Kaj vse
je nastalo iz tega … Ampak ni vse ravno za tole priliko.
Drami, Za narodov blagor in Hlapci, sta me na
odru dosti bolj prepričali kot potem kateri, po njegovi literaturi posnet slovenski film. Film je vedno režiserjevo videnje Cankarja in ne moje. Ali vaše.
Sem pa sam celo nekoč nastopal, odet v njegove
brke in frizuro, kot pisatelj Ivan C. v dokumentarcu
Dnevnik nekega naroda. Sicer pa nihče ni popoln.
Še vedno sem navdušen edino nad idejo, da bi za
televizijo posneli dokumentarec o vseh mogočih natolcevanjih, zarotah in zlobnih opravljanjih o okoliščinah njegove smrti: je pijan padel po stopnicah; se
je mogoče prehladil, ker ga je v postelji s svojo ženo
ujel prezgodaj prispeli mož s fronte in ga golega porinil na cesto v mrzlo jesensko ljubljansko noč; so ga v
Trstu zaradi njegovih političnih stališč preveč prebutali srbski nacionalisti … In še nekaj jih je, zelo zanimivih. Kdo ve, kje je resnica?
Mogoče edino v tem, da ga že sto let ni več med
nami. Pa še vedno je! Drugače se z njim gotovo ne bi
več ukvarjali. Tudi mi, z našim načrtovanim srečanjem, ne. Se vidimo! Na klancu, seveda!
Peter Povh
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Plečnikova medalja
za aktualno realizacijo

OTROŠKI KOTIČEK

Prenova Hribarjeve dvorane na Ljubljanskem gradu
Dne 23. 4. 2018 je potekala v Narodni galeriji svečana podelitev najvišjih priznanj na področju arhitekture v Sloveniji ob prisotnosti okoli 150 povabljenih udeležencev in predstavnikov medijev. Plečnikova odličja so osrednja in najvišja strokovna priznanja
slovenskim avtorjem za vrhunske stvaritve na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ali
notranje opreme. Obstoje že od leta 1973 ko je bil
ustanovljen ob 100 – letnici Jožeta Plečnika sklad Jožeta Plečnika. Nagrajujejo projekte nastale v zadnjih
petih letih.
Žirija je letos poudarila, da je pomanjkanje investicij v zadnjih letih privedlo do stanja, da je med vsemi prispelimi predlogi samo enajst zgrajenih projektov javnih, pa še ti so večinoma zgrajeni z občinskimi
sredstvi. Veliko pa je vezanih na prenovo kulturne
dediščine, kar odraža ozaveščenost in tudi sledenje
evropskim usmeritvam, ki poudarjajo splošno trajnostno in krožno ravnanje.
Letos so podelili ob Plečnikovi nagradi za Ureditev nabrežij Ljubljanice od tromostovja do Zoisove
ceste, vključno z ureditvijo Novega trga, ki sta jo
prejela Vesna Vozlič Košir in Matej Vozlič, še dve
Plečnikovi medalji za aktualno realizacijo in sicer
avtorjem Katji Cimperman, Mateju Blenkušu in Anji
Cvetrežnik za Hišo za preživetje na Trebčah ter
Majdi Kregar in Mihi Kerinu za prenovo Hribarjeve dvorane na Ljubljanskem gradu v letu 2018.
Žirija je prepoznala vrhunskost projekta in poudarila, da se avtorja zavedata, da za dediščino, ki je
usedlina različnih in pogosto tudi nasprotujočih si
zgodovinskih silnic, ni in ne more biti nevtralnega
recepta. Le poglobljeno razumevanje konteksta jima
omogoča, da tankočutno in obenem suvereno nadgrajujeta z avtorskim jezikom. Dvorana je oblikovana
v sodobnem jeziku, obenem pa v povsem baročnem
iluzionističnem duhu. Fasadne obloge, ki z rotiranjem spreminjajo prostorske, svetlobne in barvne
pogoje notranjosti, so multifunkcionalne tako v smislu šestnajstega kot tudi enaindvajsetega stoletja, kar
je po mnenju žirije v sodobnem oblikovanju prvovrstna redkost. Ta laskava ocena je še posebej pri srcu
Kerinom in Stritarjem zato celotno obrazložitev odločitve žirije lahko preberete v naši spletni strani
www.trte.org
Uredništvo Trt
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Breza

Ruben Wedam 9 let

Pod gladino

Ruben Wedam 9 let

Lisička

Ruben Wedam 9 let

Marjetice

Ruben Wedam 9 let

Foto: Janez Pukšič

Kerini in Stritarji smo ponosni
na nov dosežek obeh avtorjev
in jima iskreno čestitamo!
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ZADNJE NOVICE

Ob žici 2018

Srečanje in piknik 2018

Letos 5. maja smo se družinsko odpravili spodbujat
tekače na teku trojk, potem pa smo jo mahnili peš od Peruzzijeve proti Fužinam. Na Poti smo na kontrolni točki
Golovec srečali aktiviste našega Društva Kerini & Stritarji.
Na Golovcu je bilo veliko simbolike, od rdečih zvezd
do zgovornih napisov „Smrt fašizmu, svoboda narodu!“,
piko na i pa sta dodala Andreja s partizanskima čepicama. Letošnji pohod ob žici je bil že 62. zapored in starejši, kot smo, bolj se zavedamo besede svoboda in pomena osvoboditve.
In da niso fotografi vedno za objektivom, smo jih
povabili na drugo stran.
Maruša Sotler Wedam
Foto: Marko Wedam

Dragi Kerini in Stritarji, tu so podrobnosti o našem
septembrskem pikniku. Kot verjetno že veste, se bo srečanje dogajalo na Vrhniki, rojstnem kraju Ivana Cankarja,
v čast stoletnici njegove smrti. Datum piknika je nedelja,
2. september 2018.
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--- PRVI DEL – KULTURNI PROGRAM A
Kje: Kulturni center Vrhnika, Tržaška cesta 32, Vrhnika.
Kdaj: zbor ob 10-30; ob 11.00 se začne voden ogled
po razstavi Moja Ljubljanica
Kako do tam: Po glavni cesti skozi Vrhniko proti Logatcu, zadnja stavba pred vrhniškim klancem na desni,
nasproti nekdanje IUV. Veliko brezplačno parkirišče.
--- DRUGI DEL – KULTURNI PROGRAM B
Kje: Cankarjeva rojstna hiša, Klanec 1, Vrhnika.
Kdaj: po ogledu Moje Ljubljanice, predvidoma nekje
med 13h in 14h.
Kako do tam: Po glavni cesti nazaj do začetka Vrhnike,
pred Petrol črpalko na desni je veliko brezplačno občinsko parkirišče. Na levi je tudi Mercator center s svojim
parkiriščem. Od tam je dve do tri minute hoje do Cankarjevega Klanca.
--- TRETJI DEL – PIKNIK
Kje: Kozolec, Ohonica 20, 1353 Borovnica
Kdaj: po ogledu Cankarjeve rojstne hiše, predvidoma
nekje med 14h in 15h.
Kako do tam: Iz Vrhnike preko Verda in Bistre do Borovnice, v Borovnici zavijemo desno v vas (na križišču
s trikotnim otokom), nato peljemo naravnost skozi Borovnico, prek travnikov in njiv do podvoza pod železniško
progo, 6.6.2013
ki so jo po razstrelitvi
borovniškega viadukta
1
9:20:10
speljeli tam naokrog. Takoj za podvozom zavijemo desno v smeri Pekel (nima zveze z našim piknikom) ter po
700 m v vasi Ohonica levo, nato po 200 m, takoj za vasjo,
še enkrat levo po makadamski poti preko travnika proti
našemu piknik kozolcu.
Za nepoučene: Pekel je slikovita soteska s slapovi potoka
Borovniščica, ki je tudi naravna znamenitost z urejenimi
potmi in vrsto strmih stopnišč, speljanih prek skal. Nahaja se kilometer in pol naprej od našega piknik prostora in je vredna ogleda.
Na srečanje prinesite veliko dobre volje in še kaj za
pod zob! V avgustu pa le vzemite v roko kakšno Cankarjevo delo. Vsaj eno črtico.
Marko Banič

