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TRIJE PREBRISANI MOŽJE
Da se ne bi že v samem začetku tega uvodnika igrali skrivalnic ali se po nepotrebnem sprenevedali, bi jih kar takoj identificiral, pa ne tako kot tista dva miličnika, ki sta na
nočnem obhodu po mestu našla moško truplo na Beethovnovi ulici. Ker jima v pisnem
poročilu nikakor ni šlo s črkovanjem velikega skladatelja, sta se pametno domislila in
truplo odvlekla na bližnjo Cankarjevo cesto. No, poročilo je tako bilo rešeno in tudi
predpisom je bilo zadoščeno. Seveda se mi sploh nikoli (ha ha ha!) ne izmikamo, čeprav
bi se včasih radi. Iz različnih razlogov: ker je spet leto naokoli, ker nam gre po toliko letih
vedno ista ponovitev že malo na jetra, ker ne verjamemo v pravljična bitja in še marsikaj
bi lahko napisali. To so seveda trije kleni možje, Miklavž, Božiček in Dedek Mraz. Niso
prvi splezali na Triglav, ampak se v decembru pojavijo z darili. Otroci in celo nekateri
odrasli jih komaj čakajo. Ker pa smo dobavitelji teh daril ponavadi kar sami, se vsako leto
ponovijo ali obnovijo travme iz preteklega decembra. Ne samo, za koga vse moramo
pripraviti darilo, ampak KAJ? Da bo obdarovanec vesel in zadovoljen, da bo dobil ravno
to, kar si je zaželel, in ne nečesa podobnega. Ne kupljeno kar tako mimogrede, samo da
nekaj pač je. Potem je tu seveda takoj naslednji problem. Zadevo nam olajša prava informacija, torej če nam uspe vsaj približno izvedeti, kaj si nekdo želi, ali pa moramo sami
izumiti za prejemnika ustrezno darilo. Naslednja stopnja so finančni viri. Koliko sploh
prenese naš družinski proračun? Bo dovolj za izbrano darilo? Bo prejemnik zadovoljen z
materialno vrednostjo darila ali se bo zmrdoval, če bo prepoceni?
Zakaj so ti trije možje prebrisani? Ker si jih je nekdo očitno zamislil, da v njihovem
imenu pobira denar iz predvsem starševskih žepov. Božiček je ameriška iznajdba, nastala v neki veleblagovnici, Miklavž, ki je še najbolj skromen, je baje bolj nizozemsko-nemškega izvora, Dedek Mraz pa je k nam prispel z daljnega, mrzlega severa v času
komunizma. Ta ima baje izvir v norih gobicah in bi ga na prvi pogled raje prej pripisali »zadetkom« iz časa Flower power kot pa dolgočasnim komunistom brez fantazije.
Otrokom (in nekaterim odraslim!) sploh ni mar za te zgodbice: glavno, da se ustavijo toliko, da pri njih pod smrečico pustijo darilo. »Ta pravo« darilo! Če ga ni ali pa ni
pravo, bo jok!
Torej, če zgrešiš pri prvem, lahko popraviš pri drugem. Če je še tu flop, ostane še
vedno možnost za tretjega. Samo ne pozabite, če vam kaj ne bo prav z darilom, tudi nasprotna, nabavna stran je v isti godlji kot vi. Zato pa postanemo decembra ponavadi vsi
živčni in zafrustrirani. Na koncu nam ne preostane nič drugega, kot da vse to ignoriramo. Ali pa miže pristanemo na igro. Ali recimo najdemo malenkost, ki je pa res od srca.
So pa res prebrisani tile trije! Srečno vsem in veliko daril!
Peter Povh
Komaj čakam, da vidim, s čim me bo presenetil, huh! Če še pri tretjem ne bo nič,
grem pa čez mejo v Italijo, tam 5. januarja zvečer nosi darila Befana!
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Od kod pride elektrika?
Iz vtičnice vendar! Že res, od kod
pa pride tja? Kako to, da je nikoli ne
zmanjka?
O tem smo se sicer učili v šoli,
ampak na nekaj, kar je vedno z nami
in s čimer se nam ni treba vsak dan
ukvarjati, radi pozabimo. Zato pa
malo obnovimo: elektriko proizvajajo v elektrarnah. Kolikor elektrike
porabimo, toliko je morajo tisti hip
proizvesti elektrarne, saj je ne znamo skladiščiti v velikih količinah.
V telefonih in celo v avtih sicer so
akumulatorji, ampak tako velikih, da
bi vanje spravili elektriko, potrebno
recimo za en dan porabe velikega
mesta, ni.
V Sloveniji elektriko proizvajajo
v hidroelektrarnah na Dravi, Soči,
Savi in nekaj malega na manjših vodotokih. Premog kurijo in iz njega
delajo elektriko v Ljubljani in Šoštanju, na plinski pogon pa je elektrarna v Brestanici. Potem pa imamo še
nuklearno elektrarno v Krškem. V
Sloveniji torej pridobivamo elektriko iz energije vodnega padca na rekah, iz toplotne energije, ki se sprošča med gorenjem premoga in plina,
ter iz jedrske energije. Približno po
eno tretjino prispeva vsak od teh
virov, ki jim rečemo primarni viri.
Kaj pa obnovljivi viri, o katerih se
danes toliko govori? Poleg vode sta
to še sonce in veter. Ves svet si je
obljubil, da bo proizvajal čim več
elektrike iz takih, obnovljivih virov.
V Sloveniji imamo na marsikateri
strehi sončne celice, ki nam ob lepih
dnevih proizvajajo nekaj elektrike.
Vetrnici za elektriko pa imamo le
dve na Primorskem.
Zelo dobro bi bilo, če nam ne bi
bilo treba elektrike proizvajati iz premoga ali plina, saj bi s tem omejili
izpuste ogljikovega dioksida, zaradi
katerega se spreminja klima. Toda

sonce in veter imata velik problem:
svetita ali pihata, kadar se jima zljubi, ne pa točno takrat, kadar bi mi
potrebovali elektriko. Zato pa moramo, če imamo sončne celice ali vetrnice, imeti nekje pripravljene rezervne termoelektrarne, ki bi vskočile, kadar pride oblak ali neha
pihati. Vzdrževanje take rezervne
termoelektrarne v pripravljenosti
pomeni, da se zaradi uporabe sonca
ali vetra elektrika precej podraži.
To je danes globalen problem, ki
ga človeštvo še ne zna rešiti, čeprav
bi zelo radi zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida. Na spletni strani
www.electricitymap.org objavljajo
zemljevid, s katerega se vidi, na kak

Melioracija Ljubljanskega
barja in ing. Lojze Kerin

šen način v posamezni državi proizva
jajo elektriko. Zelena barva pomeni,
da proizvajajo brezogljično, torej iz
sonca, vetra, vode ali atomov. Bolj
kot je barva temna, več je izpustov
ogljika, saj proizvajajo iz premoga,
plina ali nafte. Priložena slika je bila
narejena v soboto zvečer. Najbolj
zeleni tisti hip sta bili Francija in
Švedska, kjer proizvajajo zgolj v hidro- in jedrskih elektrarnah. Slovenija je srednje temna, saj tretjino
elektrike dela premog, najbolj črna
pa je Estonija, kjer imajo le termoelektrarno na nafto.
Pobrskajte še sami po tej spletni
strani, zabavno in poučno je.
Andrej Stritar

Ljubljansko barje, pregledna karta vodotokov z vrisanim območjem obdelave, M 1 : 30.000

Proizvodnja brezogljične elektrike
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Vir: www.electricitymap.org

Pisalo se je leto 1939, ko je ing. Lojze Kerin opravljal strokovni izpit za pooblaščenega inženirja geodetsko-kulturnotehnične stroke. Izpit je obsegal
strokovno rešitev naloge, ki mu jo je namenilo tedanje »ministrstvo za gradbe« – melioracijo Ljubljanskega barja. Za delovno območje si je zbral vzhodni
dela Barja v skupni površini 5000 ha, ki ga omejujejo
Ljubljanica na severu, vododelnica (razvodnica) med
Iško in Šalčkovim kanalom na zahodu ter obronki
gorovja na jugu in vzhodu.
Za uspešno rešitev naloge je najprej proučil dotlej
opravljena dela svojih predhodnikov in pretehtal njihove odločitve.
Leta 1762 je z dovoljenjem Marije Terezije osuševanje pričel Zorn pl. Mildenheim, upravitelj Tobačne
tovarne. Na svoje stroške je v sedmih letih izkopal
odvodni kanal Zornovec in po Barju razpeljal osuševalne jarke. V nadaljnjih letih so za osuševanje barja
ustanovili posebno komisijo, ki je ugotovila, da je odteklo vodo treba hitreje odvesti iz struge. Leta 1772 je

Gruber med Gradom in Golovcem pričel kopati kanal, ki ga je leta 1780 končal ing. Strupi. Razmere so
se izboljšale, a so se dela ustavila za 30 let. Leta 1816
je gradbeni direktor na Kranjskem Jože Šemrl izdelal
osuševalni program in z Ljubljanice odstranil kvarne
mline. Leta 1826 je bila ustanovljena Krajevna komisija za osuševanje Barja, ki je prepovedala sežig šote
in predvidela njeno namakanje. Leta 1867 so po načrtu A. Bayerja, ki je izračunal, da vodni pretok Barja
znaša 378 m3/s, zaključili poglabljanje obeh strug.
Dela niso prinesla želenega rezultata.
Leta 1878 je bil ustanovljen Glavni odbor za obdelovanje Barja s sedežem v Ljubljani, 26. aprila 1880 pa
se je sestala komisija in ugotovila:
-	Ponovno je treba poglobiti obe strugi, Ljubljanico
in Gruberjev kanal, za ok. 1 m.
-	Na podlagi vrtanja je treba ugotoviti nivo mineralne podlage, ki bi bila primerna za obdelavo.
-	Predvideti je treba regulacijo potokov – pritokov
Ljubljanice.
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Generalni projekt osuševanja, situacija, M 1 : 10.000

Član komisije je bil tudi Ivan Podhagsky, pooblaščeni civilni inženir na Dunaju, ki mu je bila poverjena izdelava načrtov osuševanja. Bayerjev vodni pretok je
povečal za 25 % na 490 m3/s s pomislekom, da je še vedno prenizek. Izdelal je projekt, v katerem je med drugim predvidel znižanje Gruberjevega kanala pod znižano strugo Ljubljanice in odstranitev šotne plasti. Odbor
se s predlogom ni strinjal, čemur je sledil drugi načrt
Podhagskega, ki je bil po pritožbah sprejet leta 1898.
26. februarja 1910 je bila izvedena anketa. Na podlagi večinoma nemških raziskav so ugotovili, da ima
šotna zemlja večjo vodno kapaciteto in za razliko od
mineralne podlage več hranilnih snovi. Strokovnjaka
Julij Koppens in dr. Viktor Zeiler sta nasprotovala
mnenju Podhagskega in uspela pri zagovarjanju ohranitve šotne plasti. V istem letu so pričeli poglabljati
Gruberjev kanal. Zaradi prve svetovne vojne so dela
opustili, vse do leta 1926, ko je bila na Barju velika poplava. Leta 1930 so pričeli regulirati Ljubljanico in dela
končali leta 1937.
Nadaljnjo obrazložitev tedanjega stanja berete izpod peresa ing. Lojzeta Kerina, ki je zapisal:
»Z regulacijo Ljubljanice so se razmere za Ljubljansko barje znatno spremenile. Dno Ljubljanice je bilo poglobljeno za ca 2 m in stlakovano v betonskem tlaku.
Kapaciteta sedanjega povsem obzidanega profila se je s
tem zelo izdatno povečala, kar je važno v zvezi z odtokom visokih voda z Barja.
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Glede vodnih množin Ljubljanice moramo ugotoviti, da še do danes ni zanesljivih podatkov. Temu je kriv
sedanji neenakomeren in popolnoma iregularen odtok
voda s posameznih predelov vodozbirnega področja. Iz
razvoja regulacije Ljubljanice in Grubarjevega kanala
je razvidno, da so morali ponovno ugotavljati, da so bile
predpostavljene vodne množine premajhne, in so jih
morali zato ponovno povečati. Podhagsky je namreč
zvečal vodne množine, s katerimi je računal Bayer leta
1857, iz 378 m3/sek na 470 m3/sek. Danes je mnenja
tehnična terenska sekcija za regulacijo Ljubljanice, da
je treba računati na ca. 500 m3/sek. Jaz sem skušal priti do rezultata po teoretičnem iskanju z uporabo Izkowskyeve formule. Dobil sem vodno množino 590 m3/
sek, to je za ca 25 zvečana vodna množina, s katero je
računal Podhagsky. Z ozirom na ugotovljeno vodno
množino 590 m3/sek sem preizkusil profil sedanje regulirane Ljubljanice in ugotovil stanje visoke vode, ki sem
ga vrisal v podolžni profil Ljubljanice, iz česar je razvidno, da navedena vodna množina za Barje še ne bi bila
usodna, ker ostane voda še v strugi Ljubljanice.
Kar se tiče Barja samega, moram ugotoviti, da so z
regulacijo Ljubljanice podane vse možnosti za osušitev.
Treba je izvesti samo regulacijo vseh glavnih odvajalnih
potokov in kanalov ter prepresti Barje dovolj na gosto z
zbiralnimi jarki, bodisi odprtimi bodisi z drenažnimi
cevmi, ki pa so manj priporočljive, posebno ker bo treba
uporabiti osuševalni sistem mreže tudi za namakanje.
Neugodna okolnost, v kateri se danes nahaja Barje,
je nevarnost, da radi prevelike osušitve, ki je sedaj, po
izvedeni regulaciji Ljubljanice povsem možna, propade zgornja barska rodovitna plast z nastopom procesa
pulverizacije. Iz navedenega razloga je danes vprašanje melioracije Ljubljanskega barje morda veliko bolj
aktualno kakor kdajkoli prej.«
V nadaljevanju je opisan predlagani princip melioracije:
»Bodoča melioracijska dela na Barju morajo biti
tako osnovana in usmerjena, da bo možna pravočasna
osušitev in namakanje po potrebi vseh predelov, ki so
sposobni za kultiviranje. Poudariti je treba, da je danes važnejši činitelj za uspeh poljedelstva na Barju namakanje kakor osuševanje. Premalo osušena tla je lahko zboljšati, preveč osušena pa propadejo.
Na površinsko namakanje Barja ni misliti, ker ni za
to potrebne vode na razpolago. Pri namakanju sem se
namreč omejil na uporabo vode iz kanalov in potokov
Barja, v kolikor je Barje izven efektivnega namakalnega perimetra Ljubljanice ob zajezitvi. Odvajati vodo iz
Ljubljanice s potrebnimi kanali s pomočjo zajezitve v
svrho površinskega namakanja pa ni možno, ker bi v
tem slučaju voda za zajezitvijo visoko prestopila bregove, ki imajo na celi dolžini od Vrhnike do Ljubljane skoraj iste kote.
Izbrati je treba tak način melioriranja, ki bo predvidel ureditev vodnega gospodarstva na Barju v smislu
že obrazloženih zahtev barske zemlje in ki se bo gibal v

Tablični jez na Ljubljanici v km 26+380, tloris, M 1 : 100

Tablični jez na Ljubljanici v km 26+380, prečni prerez, pogled
s spodnje vode, M 1 : 100

mejah tehničnih ter finančnih možnosti, da ne bi dela
toliko časa stagnirala, da bi bilo prepozno.
Vodno gospodarstvo na Barju je treba urediti tako,
da se bodo tla v času potrebe namakala podtalno, ker je
to za dane razmere najumestnejši in najugodnejši način. Ker pa je zgornja rodovitna plast barske zemlje razmeroma tanka, je treba pač skrbeti, da se podtalnica
dvigne tako visoko, da bo lahko napajala barsko zemljo
od spodnje strani na meji mineralne podlage, od koder
se bo voda dvignila kapilarno do višjih plasti. Obratno
pa je treba pri osuševanju gledati na to, da so odvajalni
in zbiralni jarki tako globoki, da pade nivo podtalnice
pod zgornjo plast barske zemlje, torej v mineralno plast,
ker je zgornja barska plast razmeroma tanka.«
Sledi opis sistema namakanja:
»V projektu sem predvidel na podlagi obrazloženega
podtalno namakanje. Višina podtalnice se bo regulirala
z glavnim jezom na Ljubljanici in nadaljnjimi jezovi na
posameznih potokih in kanalih v sistemu melioracije, v
kolikor zajezitev na Ljubljanici ne zadostuje. V takih potokih sem predvidel sistem jezov, s katerimi je možno regulirati višino podtalnice na Barju. Za posamezne
manjše predele pa je umestno za časa namakanja zasuti
zbiralne jarke pri izlivu v glavne jarke do potrebne višine
z materialom, ki nadomestuje umetno zapornico in ki se
zopet odstrani, ko nastopi čas za osuševanje. To je možno

seveda le pri tistih jarkih, ki imajo v svojih območjih podtalne izvire, kar ni redek slučaj na Ljubljanskem barju.
Porazdelitev jezov, ureditev glavnih in stranskih
odvodnih kanalov in drugo je razvidno iz načrta.«
Nadalje v Hidravličnih proračunih računa površino vodozbirnih področij (Sp. in Zg. Galjevec, Krakovski kanal, Priproščica, Škofeljščica, Želimeljščica,
Resnik, potok N, Strojanova voda, Ižčica, Farjevec in
Zidarjev kanal), določa vodne množine po formuli
po Isowskem. Sledijo izračuni oblike struge – normalnih profilov za odvajanje maksimalnih vodnih
množin –, pregled njihovih končnih oblik, izračuni
višine (nivelete) reguliranega dna ter vodne gladine
za vsakega od obravnavanih potokov na posameznih
dolžinskih odsekih. V nadaljevanju obravnava prerez
struge Ljubljanice ter Gruberjevega kanala in njuni
pretočnosti, podrobno opiše in izriše položaj, delovanje in tehnični izgled zapornice ter ovrednoti stroške
projekta in izvedbe zemeljskih ter gradbenih del.
Kljub dejstvu da sta v registru nepremične kulturne dediščine kot avtorja zapisana zgolj arhitekt
Jože Plečnik in kipar Božidar Pengov, priloženi načrti, opisi in današnji izgled dopuščajo sklep, da se zapornica, zgrajena v letih 1939–1945, po položaju in
tehnični vrednosti sklada s podano rešitvijo ing. Lojzeta Kerina v strokovnem izpitu Melioracija Ljubljanskega barja.
Zapisal Andrej Kerin ml.
Avtor vseh 4. prilog ing. Lojze Kerin v marcu 1939

Današnji pogled na zgornjo stran zapornice

Današnji pogled na spodnjo stran zapornice
foto: Andrej Kerin ml.
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Pico iz sosednjega otoka Faiala

Foto Alja Pregl

Septembra letos sem s sestrično Sanjo potovala po
portugalskih otokih Azorih. Povzpeli sva se tudi na
ugasli vulkan Pico. Pico je najvišja gora otoka z istim
imenom in hkrati tudi Portugalske. Visok je 2351 m.
Nanj se starta z višine približno 1200 m, kjer je koča,
v kateri se je treba prijaviti in plačati za vzpon. Dobiš
GPS, s katerim te spremljajo ves čas vzpona in sestopa. Ob prijavi moraš pustiti kup podatkov, eden pomembnejših je številka mobitela, saj se razmere na
gori lahko hitro zakomplicirajo zaradi nenadnih sprememb vremena. Signal je praktično vso pot. In seveda! Pojdite na pot s polno baterijo v mobitelu!
Ko sva se odločili, da greva na goro, sva imeli budilko nastavljeno za ob šestih, ko je bila zunaj še čista
tema. Nahrbtnika sva imeli v večini že pripravljena, le
še hrana je manjkala ... Kruh sva prejšnji večer pustili
v vrečki na mizi. Še dobro, da sem ga želela v nahrbtnik spraviti v trenutku, ko sem imela leče že v očeh.
Morda to niti ne bi bilo potrebno, saj sem imela roko v
trenutku mravljinčasto. Ne da bi si jo zaležala, a so si
najine malice zaželele mravlje, ki so trumoma navalile
na najino »čapato«. Upala sem, da ne bo tako, kot je bil
oblegan najin kupček kruha, oblegan najin cilj ...
Po poti so v nekem trenutku začele po avtomobilski šipi polzeti kaplje dežja. Še to! Nič kaj vzpodbudno
... Ob pol osmih v popolni opremi, z grenkim priokusom, da sva ob bistveni del malice, in ob kapljah dežja
sva se zglasili pri zaposlenih v prijavnici koče. Malce
so naju premerili od nog do glave in začeli razlagati, da
ima Pico kapo. In da to ni najboljša slika na njihovem
ekranu, še manj pa v živo. Pihajo južni vetrovi, ki naznanjajo, da nama morajo povedati, da »climbing today is not recommended, but we could not forbid it to
you« ... Khmmmm ... Sanja me gleda, kako stojim tam
s kislim obrazom, in mi pove, da imam več izkušenj s
hribi in naj povem, kaj zdaj. Uffff ... Več izkušenj s hribi imam, a ne s Picom ... »Nič, kaj pa kaže za jutri?«
»Hja, severni vetrovi, ki so boljši od južnih.« OK. Prestaviva na jutri. In sva šli ... Še malo naokrog po otoku.
Ob vsem pohajkovanju sem in tja sva ravno zamudili trgovino s kruhom. In potem premislili, kaj vse se
je nabralo v najinem hladilniku in bi lahko vzeli naslednji dan za malico. Ugotovili sva, da dovolj, da zlezeva
na vrh in nato v dolini najdeva kje kaj odprtega.
Naslednje jutro ponoviva vajo priprav. Med žvečenjem müslija izpolnim formularja, ki sva ju prejšnji
dan vzeli s seboj, da bi bili ob prihodu v kočo hitrej-
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Pico
Mountain
ši. Po poti ugotavljava, da je danes dejansko svetleje,
čeprav je enaka ura. Pohiteli sva, da sva prišli na prijavnico v koči pred skupino, ki je prišla z vodnikom.
Tega priporočajo, zaenkrat pa ni obvezen, čeprav so na
internetu zelo različne informacije o tem.
Predali sva formularja, plačali in prejeli vsaka svoj
GPS, nato se je začela pot navzgor. Zanimivo, da se pride na markirano pot direktno iz koče. Okoli je tako
zaraščeno, da moraš goro zelo dobro poznati, da bi se
temu izognil. Začeli sva skupaj, a me je Sanja kmalu
poslala naprej. Malce se je borila z müslijem in z glavo.
Res sem si želela priti na vrh. Glede na to, da je še kar
hodila in bila spremljana z GPS, sem res šla s svojim
tempom dalje.
Do kraterja je postavljenih 48 palic z markacijami. V navodilih na formularju za prijavo je napisano,
da če ne vidiš naslednje, se raje vrni do prejšnje. Od
kraterja naprej je treba uporabiti tudi roke in tam so
markacije narisane direktno na skalo.
S skupino, ki je imela vodnika, smo bili vseskozi
tam-tam, a so se šli oni tisto, česar v hribih ne maram.
Sprint, počitek, sprint, počitek ... Ponovi n-krat. Ob kraterju smo bili istočasno. Odprl se je čudovit pogled na
vrh! Naredila sem nekaj fotografij in poklicala Sanjo.
Čim sva nehali govoriti, se je megla spustila in nisem
videla niti pet metrov pred sabo. »Ups, kako bo pa Sanja
odreagirala? Sem ji rekla, da jo na kraterju počakam, in
predvsem, da je zeloooooo lepo. Kaj ji bom pa sedaj pokazala? Še malice ji ne morem ponuditi! Ploščice s kosmiči ji verjetno niti pokazati ne smem,« so bile moje
misli.
Čakam Sanjo in poskušam ugotoviti, kam je odšla
skupina z vodnikom. Res si želim, da se megla dvigne. Niti pod razno se ni videlo do naslednje markacije ... In kot da bi me uslišala, se je dvignila ravno
takrat, ko me je Sanja dohitela.
Poglodava vsaka svoje jabolko in greva dalje. Ko se
pot postavi pokonci, palice pustiva ob njej. Od vrha
kraterja do vrha gore ni več kot petnajst minut. Tu se
odpre pogled ... Zadovoljni sva, da sva na vrhu in da
nisva trmarili prejšnji dan. Držali sva se časovnice, ki
pravi, da boš na vrhu v treh do štirih urah. Vidiva vse
okoliške azorske otoke in z veliko domišljije vse do
doma. Fotografirava okolico in prosiva, da fotografirajo tudi naju. Uživava in se odločiva za sestop.
Skala je prav zanimiva. Čeprav izgleda mokra, podplati dobro prijemljejo. Edini izziv je, ko kje nastopi le

Pogled proti Faialu

Foto Alja Pregl

Sanja in Alja na vrhu

Barvita kamenina

Foto Alja Pregl

Primer palice - markacije

Foto Alja Pregl

Pot navzdol seveda ni nič krajša kot navzgor in traja
približno enako. Palice so pri sestopu dejansko v pomoč.
Sedaj, ko vidiš pot, ugotoviš, da si ali zjutraj še spal, ko si
hodil tam mimo, ali pa so vmes naredili še polno nekih
potk. Zjutraj ob poti navzgor je izgledalo, da je pot ena in
edina. No, tam pri markaciji številka 36 se mi je zdelo
čudno, da je skupina z vodnikom kar izginila. Saj nisem
Sanje tako dolgo čakala … Potem sem jih opazila pod
sabo, na neki položni potki. »Kam pa oni?« sem se takrat
spraševala. Na poti navzdol mi je bilo jasno.
Navzdol sva s Sanjo bolj ali manj hodili skupaj. Na
nekaj mestih sem zaradi fotografiranja zaostala in jo
ponovno lovila. Vrh je osvojljiv s povprečno kondicijo
in ustreznih čevljih. Računajte, da je časovnica za
vzpon in sestop okoli 7 ur. Odsvetujem ga tistim, ki
imajo težave s koleni, predvsem zaradi spusta. Najpomembneje pa je imeti srečo z vremenom. Upoštevajte
navodila fantov iz koče in Pico s kapo raje glejte iz doline, na razglednicah in na fotografijah!
Ob prihodu v kočo naju fanta na prijavnici vprašata, ali želiva certifikata, s katerim lahko tudi uradno
pokaževa, da sva bili na vrhu. Soglasno sva ugotovili,
da bi se lahko možak malce bolj potrudil s pisavo, saj
nisva bili prepričani, ali sta napisani imeni res najini.
Glavno, da midve veva, da sva bili na vrhu! In da sva
se imeli fino!
Alja Pregl

Krater

zemlja in »kugellagerji« (kamenčki, ki spodbudijo zdrs).
Tako mi je vmes uspelo zviti pohodno palico do mere,
da sem se bila prisiljena odločiti, da so oddelale svoj namen in se bodo pridružile kovini na odpadu – ena je
bila z mano na Rinjaniju (vulkan na indonezijskem otoku Lomboku), druga del Camina ... Barve kamenin so
skoraj v barvah mavrice – od črnih, sivih, rjavih, zlatih,
vijoličnih, rdečih do rumenih odtenkov. Oblike pa tudi
zanimive, saj se je videlo, kako se je lava valila po hribu,
se ustavljala ob vulkanskih bombah (kamnih, ki so leteli po zraku na vznožje hriba), delala ovinke in se gnetla
na posameznih delih.
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Foto naključni obiskovalec

Foto Alja Pregl

KRIŽANKA

USTVARJALNI KOTIČEK

Brežiško morje

Torta iz darilc
Aljaž je v vrtcu praznoval svoj 6. rojstni dan. Ker
sladkarij ali torte ne smejo prinašati v vrtec, smo
doma naredili drugačno torto. Sestavili smo jo iz
žepkov za krompirček. Pravzaprav bi žepke lahko izdelali tudi sami, a ker smo doma imeli kartonaste
žepke za pomfrit, sem jih uporabila.
Vsak žepek sem zapognila, tako da je na nek način dobil pokrovček. Tako smo z otroki lahko vanje
vstavili darilca za otroke iz vrtca. Otrok v Aljaževi
skupini je 24, tako da smo naredili kar dve torti. V
vsak žepek smo dali po en balon, majhno igračko in
čokoladni bonbon. Vsak žepek smo zaprli z elastiko,
ki je bila poveznjena čezenj. Po šest žepkov smo povezali skupaj z eno elastiko in potem dve polovici
torte – torej 12 žepkov skupaj. Z nalepkami smo
okrasili vse žepke na več straneh, tako da je torta postala prav lepo pisana. Otroci so bili darilc zelo veseli in Aljažu je praznovanje v vrtcu ostalo v lepem
spominu. Tudi vam želim nadvse lepa praznovanja.
Daša Kerin Repinc
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Potrebujemo:
j kartonaste žepke ali vrečke
j daljše elastike
j nalepke
j balone, igračke, sladkarije itn.,
odvisno, kaj damo v »torto«
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FOTOKOTIČEK

OTROŠKI KOTIČEK

Pesem in
ilustracija

Tri trilogije
Ob objavi razpisa za otroški natečaj sem prejela od nekaterih mladih
fotografov več fotografij. Vabim vas, da si jih ogledate. Res so izredne!
Kalina Wedam, 11 let
Kalinino serijo povezuje voda. Spokojnost. Mir. Mene Kalinine fotografije prestavijo v stanje »daleč od ponorelega sveta«, kjer je bivanje en sam
užitek. Vabijo me, da kar težko umaknem pogled z njih!

Aljaž Repinc, 5 let
Aljaž me je presenetil s
črno-belo serijo geometrijskih oblik in
senc, ki bi mu jo lahko
zavidal marsikateri izkušen fotograf. Minimalistično, a izredno
povedno!

Tjaša Cerkovnik, 14 let
Na izbranih Tjašinih fotografijah prevladuje simetrija. Tista simetrija, ki
je v naravi, in tista, kjer smo posegli vanjo. Pogled se nam ustavi v krožnih vzorcih rastline, postoji v krošnji drevesa in potuje v neskončnost
ozkih ulic …

Lep bo svet

Vsem trem avtorjem iskreno čestitam in se veselim
nadaljnjega sodelovanja!
Kot sem napisala že v prejšnji številki Trt, vabim tudi
druge fotografe, da pošljete (na e-naslov: odklopi@
gmail.com) svoje fotografije za objavo v Fotokotičku.
Alja Pregl
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Bart Sotler, 9 let

Ljubljana

Aljaž Repinc, 5 let
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ZADNJE NOVICE

Premierni letni koncert mešanega pevskega zbora
RETRO – KUD SCT

www.krka.si

kazovale slovensko zgodovino skozi trpljenje, preizkušnje, srečo in tudi veselje. Tako da smo v odlično izvedeni Lipi doživeli moč domoljubnih čustev. Poslušalci
smo nagradili pevce z zasluženim aplavzom.
Mešani pevski zbor RETRO je sekcija KUD SCT,
ustanovljen leta 1976. Duša zbora je predsednik našega Društva Kerini in Stritarji, mag. Andrej Kerin.
V teh letih delovanja pevskega zbora se je zvrstilo že
63 koncertov po Sloveniji in 14 po tujini. Njihov repertoar obsega priredbe ljudskih pesmi, vendar jim
tudi sakralne in umetne pesmi vseh glasbenih obdobij niso tuje, kakor tudi ne dela domačih in tujih avtorjev sodobne glasbe.
Zbor vodi dirigent in komponist mag. Denis Robnik, mag. prof. glasbene umetnosti, kot smo videli,
suvereno in uspešno.
Po končanem koncertu smo se poslušalci in pevci
pomešali ter se zadržali v preddverju dvorane na zakuski in ob prijetnem kramljanju.
Darko Iskra
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Koncert zbora RETRO KUD – SCT

Foto Alenka Kerin

OPRAVIČILO:
V 90. številki Trt je prišlo do neljube napake. V
članku 70 let gostilne Kerin je bilo napisano, da sta
bili povezovalki programa Erika in Jerneja.
Pravilno je, da sta bili povezovalki Ivanka Černelič
Jurečič in Jerneja Dornik. Ivanki se iskreno opravičujemo.
Uredništvo Trt
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V nedeljo, 25. novembra 2018, se nam je na svojem
premiernem celovečernem letnem koncertu v koncertni dvorani Matije Tomca v Zavodu sv. Stanislava,
Šentvid nad Ljubljano, predstavil mešani pevski zbor
RETRO-KUD SCT.
Koncert je nosil pomenljiv naslov Ljubezen do domovine, kar naju je z Ireno kot domoljuba tudi sicer pritegnilo. Sestavljen je bil iz dveh delov: v prvem se nam
je zbor predstavil z rusko ljudsko glasbo, ki ima poseben
zvok in melodiko. Preplet nežnih ljubezenskih pesmi je
izražal preprostost, vdanost v usodo, tudi žalostno slovo, veselost z lepoto porajajoče se pomladi z razprtim
pomladnim cvetom, tiho reko in belo ptico, ki zaprhuta
v nebo, vse s hvalnico božjemu stvarstvu, ruski zemlji
in bivajočemu na tej lepoti, ruskemu človeku.
V eni od teh ruskih ljudskih pesmi je pritegnil najino pozornost solist dr. Marjan Špegel s svojim milozvočnim tenorjem in iskreno čutečo interpretacijo.
Požel je navdušen aplavz, tudi ob kasneje doživeto
zapetih Kosovelovih Borih.
Drugi del koncerta je bil naravnan na slovensko
domoljubno pesem, nam mnogo bližjo, saj Slovenci
pojmujemo domoljubje kot ljubezen do svojega doma
oziroma do domovine. Pevci so si izbrali pesmi, ki so
nas ponesle med kraške bore (Kosovel-Srebotnjak),
hraste (Štefan-Gobec), pod lipo (Vilhar-Jenko, Lebič),
v Rož, Podjuno, Ziljo, na jezero bliz‘ Triglava (Aljaž),
opevali so Krka_www_domena_SI.pdf
Triglav kot moj dom in lepo, svobodno slovensko deželo. Poslušalec je dobil občutek, da živi na
neskončno lepem in raznovrstnem koščku slovenske
zemlje. Skozi pesmi pevskega zbora se je utrjevalo prepričanje, da želimo tu živeti nenehno, saj so pesmi pri-

