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JA, TAKO JE BILO ...!!!
Najbrž se nihče od nas niti ne zaveda, kaj vse je spravljeno v naših spominskih
datotekah, če lahko uporabim izraz, ki je uveljavljen v današnjem svetu, saj nam ga že
skoraj zapovedujejo računalniki. Kje so spravljeni ti spomini, ki so, mimogrede, še
kako pomembni za naše življenje, bivanje, obnašanje, pa ne vemo popolnoma natančno.
Nekaj jih je v možganskih vijugah, marsikaj je spravljeno še v različnih predelih našega
telesa in verjetno še kje. Vendar nas ta del organizacije in sposobnosti našega telesa
tokrat ne zanima, pomembnejši so nam spomini sami. Ki jih v naših Trtah tako radi
delimo tudi z drugimi. Zamisel o zapisih, ki bi nam vsem približala izkušnje in
dogodke, veselja, smeh, jok in tudi žalosti, ki so povezane z našimi bivanji, obiski,
počitnicami in izleti v Podbočju, pa tudi malo okrog tega epicentra, je bila na našem
prvem letošnjem sestanku dobro sprejeta in to se odraža tudi v prispevkih v naših Trtah.
Kako pa se nam obudi, pojavi neki spomin, da nekaj klikne v našem telesu in že
se pokažejo slike nekega dogodka, drage osebe, enkratnega razpoloženja ali posebne
situacije, ki je bila s pomočjo vseh naših čutov, predvsem vida in sluha, pa tudi vonja,
lepo zapakirana v spominski paketek? Ta se z nekim zgibom odpre in ga potem lahko
bolj ali manj uspešno ubesedimo tudi za druge. Ker želimo naše spomine, veselja deliti
tudi z drugimi, z bralci.
Kaj dela med temi vrsticami fotografija tehle vilic? Poglejmo jih pobliže! Zagotovo
so stare. Zakaj? Ker so njihovo oblikovanje in jasno razvidne »rane«, ki so nastale z
uporabo, dovolj dober znak, nedvoumno sporočilo o njihovi starosti. Kje so pa še ostale
sestrice? Pa noži, žlice, žličke, ki so bile nekoč del kompleta, jedilnega servisa?
Posrebreni beštek, jedilni pribor za posebne priložnosti.
To je zadnji kos nekoč precej številčnejšega jedilnega pribora, ki ga je slovenski literat, pisatelj in pesnik Josip Stritar, naš oddaljeni prednik in sorodnik, prinesel s sabo
z Dunaja za Uršulo Stritar, ki je napisana na začetku, v temelju našega družinskega
drevesa in druščine Kerinov & Stritarjev. Recimo za mojo praprababico. Med drugo
svetovno vojno so ga sicer iz naše hiše v Podbočju večinoma raznesli, ampak ostale
so tele vilice in to je redek materialni spomin na naše prednike. Spoštljivo ga hrani
moja mama Majda Stritar.
Zdaj vas sicer več ve, kaj je s temi vilicami, kakšen spomin se povezuje z njimi.
Ja, tako je bilo ...!
Nekoč jih bodo najbrž zabrisali med kosovne odpadke, ne vedoč, kakšen spomin
se veže nanje. Tako je pač s spomini. Dokler so živi, seveda v ljudeh ali pa zapisani na
nekem predmetu, še nekaj časa trajajo, potem pa utonejo v pozabo. Tako pač je.
Zatorej – še naprej si z veseljem izmenjujmo spomine, da bodo čim dlje trajali!
Peter Povh
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Ja, tako je bilo…! Posrebrene vilice iz
bešteka		
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Jez Kovačičeve žage
Osnova temu članku je sestanek delovnih teles Društva Kerini
& Stritarji, z 28. novembra 2018,
ko sta Irena Iskra in Marko Banič
pripovedovala o Kovačičevem jezu.
Pričujoči zapis je nastal po pripovedi Jožeta Kovačiča starejšega.
Na Brodu, kjer danes stoji žaga
Kovačič, sta pred drugo svetovno
vojno obratovala žaga in mlin.
Objekt je stal vzporedno s strugo
Krke, pravokotno na današnji kompleks žage. Dolg je bil 15–20 m in
12 m visok. V smeri pokopališča na
Obadovem je strugo prečil jez, 300
m dolg in 60 cm visok. Vodni tok je
preusmeril v 2,5 m širok preliv ob
levem bregu, kjer sta bili postavljeni
dve pogonski kolesi premera 3 m.
Leta 1934 sta žago in mlin Jožefu Kovačiču od banke kupila
starša. V mlinu so mleli žito s širšega območja, saj so bili tod v bližini le trije mlini – v Zmanovcah,
Krški vasi in na Brodu. Visoke
vode so onemogočale neprekinje-

no obratovanje, zato so ob poslopju zgradili strojnico z rezervnim
pogonom na oglje in plin, imenovanim lokomobila. Železni kotel
je kot pri železniških lokomotivah
imel posebno kotlišče za premog.
Ustvarjena para je preko koles in
jermenic poganjala žago.
Jez so v strugo Krke stabilizirali
z jelševimi piloti, zagozdenimi
med lehnjak v rečnem dnu. Prepreko vodni masi so ustvarili s kamnitimi bloki, ki so jih postavili pred
jez, vmesne luknje pa zasuli z peskom. Višina 60 cm je ob normalnem pretoku vodo usmerila skozi
preliv za potrebe obratovanja žage
in mlina, ob visokem vodostaju pa
se je Krka prelivala čez jez. Vremenske ujme in visoke vode so na
jez nanašale različne naplavine iz
gorvodnih predelov. Jez je bilo vsako leto treba čistiti in vzdrževati.
V času druge svetovne vojne, ko
je Krka razmejevala nemško in italijansko okupacijsko ozemlje, za jez ni

Na izseku aerofotogrametričnega posnetka iz leta 1959 je označen potek jezu. Opazni
so novonastale brzice in nasutje. Vidna sta staro poslopje žage in baraka, kjer so imeli
delavci shranjeno orodje in gorivo. Aerofotogrametrični posnetek je del cikličnega aerosnemanja nekdanje Jugoslavije, ki ga je vodil Vojnogeografski inštitut JNA v Beogradu.
Vir posnetka: Arhiv Geodetskega inštituta Ljubljana.
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bilo mogoče skrbeti. Naplavine in
visoki vodotoki so ga prebili na treh
mestih. Po koncu druge svetovne
vojne jez ni bil več v uporabi, saj ga
ni bilo smiselno popravljati, zato so
si Kovačičevi napeljali dodatni vod
električne energije od 200 m oddaljenega transformatorja. Tako so
lahko žagali na električni pogon. Ko
so leta 1957 (pod vodstvom ing. Lojzeta Kerina) pri Vrhovšku urejali
melioracijski izkop, so 50 m jezu
nad žago podrli. Vodotok od Vrhovškovih do linije jezu pa so poglobili
za približno meter. To je bil poizkus,
kako bi se zmanjšalo poplavljanje
Kostanjevice na Krki, vendar do nadaljnjih del ni več prišlo.
Podiranje jezu se je v spomin
vtisnilo Ireni Iskri, ki je dela opazovala z bratom Lojzetom. Jez so odstranili z velikim bagrom, ki je material odlagal pred zgornji otok.
Težka mehanizacija se je Lojzeta
tako dotaknila, da je kasneje doma
iz desk sestavil lesen bager.

Brzica čez ostanek jezu, levo je viden
zalivček.

Brzica, ki se vije čez jez

Danes o Kovačičevem jezu nemo priča brzica ob
desnem bregu Krke, tik za zalivčkom pri obadovskem
pokopališču. Ob vožnji z kanujem ob nizkem vodostaju pa lahko podrsate ob katerega izmed lesenih pilotov.
15. junija 2019 sta me Jože Kovačič in Jože Kovačič
ml. s čolnom peljala po Krki na ogled ostankov jezu.
Pogled iz struge proti mostu dodatno poudari njegovo
razsežnost. Plujemo proti toku ob Kovačičevem otoku.
Ob poglabljanju struge so odvečno kamenje nasuli ob
levi breg Krke in pred otok. Delali so dve sezoni. Imeli
so en bager, starejši model, ki je imel za premik roke
jeklenice. Z leti se je na nasutju nabiral mulj, zrasla so
drevesa in naplavljen je bil zgornji otok. Nad njim se v
smeri zalivčka ob primerno nizkem vodostaju opazi
rahla brzica, ki se vije čez 1,5–2 m široko gručo kamenja, iz katere tu in tam štrle za pest debeli jelševi piloti.
Zgoraj ošiljeni na prvi pogled spominjajo na ostanke
korenin. Od desnega brega Krke, v območju zalivčka,
se je na jezu skozi leta nabralo nekaj mulja. V ozkem
pasu vzdolž jezu tam rastejo trava in dve vrbi. Plovbo
nadaljujemo po desni strani otočja. Tu brežino struge
na krajšem delu tvorijo za glavo veliki kamni, ki so
nekdaj tvorili jez. Plovbo nadaljujemo do konca otočja
in se proti toku vrnemo k žagi. Današnje poslopje žage
tik nad Krko stoji na dveh podpornih stebrih. Za njima
pa se iznad struge dviga mogočen zid, na katerem je
stal mlin.
Jože Kovačič je ob tem dodal, da je bila zamisel
Lojzeta Kerina, da bi strugo Krke poglobili tudi gorvodno, skoraj do mostu. Izkopani material bi nasuli
ob levi breg Krke in uredili sprehajalno pot.
Zapisal in fotografiral Andrej Kerin ml.

Vrbe in trava rastejo iz naplavine na jezu

Jelšev pilot iz jezu štrli tik pod gladino.

Pogled na žago, ki stoji na temeljih nekdanjega poslopja žage
in mlina.
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70 let Posavskega
muzeja Brežice
Morda je slučaj, da s Posavskim muzejem letos
praznujeva okroglo obletnico. Oba letnik 1949, muzej pa me za dober mesec v starosti prekaša. Ni pa
naključje, da sem s Posavskim muzejem povezan že
mnoga desetletja, ne le zaradi nekdanjega neposrednega bivanja v Ulici pod obzidjem, ki se v križišču
Dobovske, Prešernove in Ceste 1. borcev povezuje z
brežiškim gradom, pač pa tudi z vsebino, ki jo muzej hrani v svojih nedrjih. Muzej namreč domuje v
gradu in predstavlja dediščino Posavja z arheološko
in etnološko zbirko, z reformacijskim obdobjem,
turškimi vpadi, seznanja obiskovalca s kmečkimi
upori zoper gosposko v 16. stoletju, zgodovino nesoglasij in sovražnih napetosti med nemško in slo-

vensko govorečim življem v mestu med obema vojnama. Razstavljene so tudi faksimile Dalmatinove
Biblije, izdane leta 1584. Muzej ima tudi original te
Biblije. Tu je še oddelek novejše zgodovine z okupacijo Posavja in Obsotelja, z izselitvijo prebivalstva iz
tega področja v Nemčijo in poselitvijo njihovih domov s Kočevarji. Kot odgovor na nemško okupacijo
je zelo zanimiv oddelek NOB z odporniško krško
skupino ter brežiško četo z njenim kratkim delovanjem in uničenjem. Na ogled so tudi galerijska dela
akademske slikarke Alenke Gerlovič in spominska
soba z olji in grafikami akademskega slikarja Franja
Stiplovška, prvega ravnatelja Posavskega muzeja od
ustanovitve leta 1949. Porekli boste, nič novega, to
vse že poznamo. Morda res, vendar je zdajšnja dinamika dogodkov v gradu tako pestra, da marsikdaj
tudi občasnega obiskovalca prijetno preseneti.
V eni najlepših baročnih dvoran v Sloveniji prirejajo vsako leto koncerte, kulturne prireditve in slovesnosti, literarne večere, poletne koncerte na grajskem
dvorišču (tudi s filmskimi predstavami) in sejmi.
Brežiški grad oz. Posavski muzej se je obiskovalcu
dolga leta zdel kot nekoliko speča Trnuljčica. Novo
vodstvo z direktorico Alenko Černelič Krošelj, rojakinjo iz Podbočja, si je zastavilo razvojne smernice s
srednjeročnim in dolgoročnim načrtovanjem obnove
gradu in okolice ter posodobitve muzeja in tako povečalo zanimanje za obisk vseh dogodkov na gradu.

MOJE SPOMINSKE »ISKRICE«

Od leve proti desni, (v naročju očeta Miroslava) Darko Iskra,
slikar Stiplovšek in sosedova deklica Mojca Gaberšček
Foto Miran Iskra, leto 1951
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Prva iskrica
V tihoto muzejske starožitnosti sem vedno stopal
z velikim spoštovanjem. Nekoliko hladni razstavni
prostori me niso odvračali od hitenja skozi muzejske
zbirke. Vzel sem si čas in večkrat ponovno poslušal
toplo, umirjeno in strokovno razlago o razstavljenih
artefaktih gospe Ive Stiplovšek (1904–2001), dolgoletne kustosinje muzeja, poznane generacijam obiskovalcev. Klicala me je Didi in namenjala moji zvedavosti veliko pozornosti. Njen slogan – »vljudno vabljeni, nič siljeni« – je še danes razpoznavni znak Posavskega muzeja. Zdaj, ko gospe ni več, pa se še vedno
rad ustavim ob francoskem Napoleonovem vojaku –
lesenem čebelnjaku in mu strumno salutiram kot v
mladosti, on pa (še vedno) nič.

plovšek je bil reden gost pri nas, saj je bil očetov kolega na brežiški gimnaziji. Rad sem ga imel, ker mi je
vedno prinesel tri bombone, ki sem jih takoj zgrizel
in pojedel. Posledice so bile kaj kmalu vidne in boleče
občutene. Ne bi vam jih opisoval, saj sem se z njimi
kasneje ukvarjal poklicno. Pa še nekaj mi ni šlo v račun. Stipe je imel mezinec leve roke, s katero je slikal,
revmatično ukrivljen (to se zelo dobro vidi na njegovem avtoportretnem lesorezu). Moja prizadevanja,
da bi ga poravnal, niso bila nikoli uspešna. Malo pred
prezgodnjo smrtjo sem ga srečeval na sprehodu po
brežiških ulicah. Bolezen ga je takrat že precej zaznamovala ...

Brežiški grad v zimi, 1947

Foto Darko Iskra

Druga iskrica
Tudi prvega ravnatelja Posavskega muzeja (1949–
1963), njenega soproga Franja Stiplovška, imenovanega Stipe (1898–1963), ohranjam kot družinskega
prijatelja v lepem spominu. Po pripovedovanju brata
Mirana je redno prihajal k nam domov, v nekdanjo
Koenigovo vilo pri parku (danes Ulica pod obzidjem
4). Tu je nastala leta 1947 njegova slika Brežiški grad
v zimi, ki vam jo predstavljam na fotografiji. Slikar
Stiplovšek jo je slikal pri odprtem oknu hiše v prvem
nadstropju, v mrzlem februarju. Da je motiv slike
zaključil, je ves prezebel večkrat prihajal k mami v
kuhinjo, da se je ogrel s šilcem žganja. Slika je zame
še vedno zanimiva, ko se ob pojemajoči svetlobi
grad z okolico pogreza v tihi zimski večer ...
Tretja iskrica
Kasneje smo se preselili v nekdanji nemški leseni
»blokhaus« (danes Ulica pod obzidjem 11). Slikar Sti-

Četrta iskrica
Ena glavnih ulic v Brežicah je poimenovana po
bratih Milavec, borcih brežiške čete. Nič manj pa ni
poznano njihovo domovanje, železniška čuvajnica v
Brezini, kjer je družina Milavec stanovala. V kleti te
čuvajnice so Milavčevi fantje skrivali orožje in municijo, ki so jo skrivaj prepeljali v vinskih sodih z
Kranjskega. Kadar se peljem mimo čuvajnice, se vedno spomnim na junaške fante brežiške čete, ki so se
jeseni 1941 uprli nemškemu okupatorju. Glavnino
brežiške čete so sestavljali trije bratje Milavec, brata
Cerjak, brata Gerjevič in še nekaj fantov iz okolice
Brežic. V svojem kratkem delovanju so opravili kar
nekaj diverzantskih akcij, med drugim rešili pet zaprtih in obsojenih pristašev OF iz sevniškega sodnega zapora in razrušili progo pri železniški postaji
Blanca, na relaciji Zidani most–Zagreb.
Žal so bili konec leta 1941 izdani in zajeti na Kunejevem hramu v Gorjanah pri Podsredi. Nekaj jih je
padlo, ostali pa so bili odvedeni v mariborske zapore
in kasneje ustreljeni. Okupatorju je julija 1941 uspelo
uničiti tudi krško odporniško skupino (ustreljeno v
gozdu Dobrava pri Brežicah), jeseni 1941 pa še brežiško četo, kar je za nekaj časa zavrlo organizirani odpor proti okupatorju v Posavju.
(Podrobneje v muzeju, na oddelku NOB.)
Peta iskrica
Sem v muzeju – oddelek NOB – in stojim pred
fotografijo, ki prikazuje selitev družine iz predmestja Brežic oktobra 1941 v Nemčijo. Ni katerakoli
družina. Na stopnišču domače hiše v Brežicah prepoznam svoje nekdanje sosede. Nemški vojak nadzi-
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Kako smo v Podbočju
naredili ekološko bombo,
ne da bi sploh vedeli
zre dol po dvorani na renesančne in baročne muzikante, takoj nato pa poplakne glasbeni užitek z novo
kupico vina ... Kdove kolikokrat skozi stoletja ta bajeslovna bitja že poslušajo zvoke čembal, lutenj, violin,
trobil in pihal ter se spominjajo dvorjenj in plesov
grajskih gospodičen ter njihovih izvoljencev. Kot poslušalec podoživljam zvoke te stare renesančne in
baročne glasbe in zdi se mi, da se je tu čas za trenutek
ustavil, ne glede na vrvež zunaj grajskih zidov.

Brežiško mestno obzidje, 1953

Foto Darko Iskra

ra selitev družine Petan, starih staršev, očeta in
mame ter štiriletne Andreje, ki se boječe stiska k
svoji materi. Prtljaga je že na vozu, še poslednje slovo od domačega ognjišča in začela se bo negotova
pot v izgnanstvo, iz katerega se vrnejo šele čez štiri
leta (oče in mama z Andrejo in malim Sinetom, rojenim 1943 v Nemčiji). Velikokrat se ustavim pred to
sliko. Je pa tudi na ogled v izložbi Berglezove hiše,
njihove nekdanje trgovine, tako imenovane Lipejeve,
na Trgu izgnancev v Brežicah.
Šesta iskrica
Po dvoramnih stopnicah se spuščamo občudovalci stare srednjeveške glasbe v mogočno Viteško
dvorano. Društvo Seviqc za oživitev te zvrsti glasbe
gostuje v tej dvorani vsako poletje od leta 1997. Kratica Seviqc pomeni SEmper VIva Quam Creata – vedno živa kot ustvarjena.
Posedemo se in občudujemo slikarske mojstrovine – freske Frančiška-Karla Remba (1675–1718) na
bočnih in stropnih delih viteške dvorane. Glasno šepetanje obiskovalcev zamre tisti trenutek, ko preplavi dvorano zvok stare glasbe, ki s svojo preprostostjo
ritma, melodije in harmonije napolni prostor. Glasba
prevzame poslušalce in jih za trenutek zaziblje v daljne, nepovratne čase. Zdi se, da tudi puttiji (angelci)
na freskah prisluhnejo, Diana na vozu z golobjo vprego upočasni vožnjo, Evropa, ki pluje na biku, razjaše,
okajeni Dioniz odrine žene, ki ga obkrožajo, in se za-
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Sedma iskrica
Leta 1998 se z bratom Miranom odločiva obiskati
gospo Ivo Stiplovšek. Miran je nekdanji Stiplovškov
učenec, ki ga je Stiplovšek še dodatno poučeval risanje. Z risanjem je, poleg Cvetke Radanovič-Miloš
(1930–2018), kasnejše akademske slikarke, v letih
1947–1949 opremljal tajno gimnazijsko glasilo Paradajz.
Gospa naju presenečeno sprejme. »Ampak fanta,
nimam več nobenih slik ali grafik mojega soproga za
vaju,« pove odločno. Odgovoriva takole: »Jih ne potrebujeva, saj jih nekaj imava in prihajava le na vljudnostni obisk.« Velika orhideja, ki jo imava za gospo,
jo zelo razveseli in razreši nesporazum. Prijeten klepet in obujanje spominov gospa Iva zaključi z besedami: » S tem obiskom sta mi pa podaljšala življenje
za nekaj časa! Iskrena hvala.«
Osma iskrica
Čeprav ne živim v Brežicah že več kot 50 let, se
redno vračam v svoje rojstno mesto, tudi v Posavski
muzej, zdaj z družino, prijatelji in znanci. Grajskega
muzeja danes skoraj ne gre prepoznati. Veselijo me
raznovrstne prireditve in razstave ter številni obiskovalci, ki se jih udeležujejo. Kot zaprisežen Brežičan sem ponosen na prenovo muzeja, gradu in njegove okolice, vodstvu pa čestitam ob 70. letnici ustanovitve Posavskega muzeja za njihove dosedanje dosežke in jim želim še nadaljnjih uspehov.
Darko Iskra

Danes nas občasno mediji obvestijo o ekološki bombi, ki da se je
zgodila nekje v naši deželi. Kot razumem današnja pravila, je vsako
izlivanje gnojnice v potoke in reke
prepovedano, vsega obsojanja vredno in v medijih razglašeno za ekološko bombo. Ob takih novicah se
vedno malce zdrznem, kajti dobro
se spomnim, kako sem bil tudi sam
udeležen pri takem početju.
Bilo je v Podbočju v drugi polovici šestdesetih let prejšnjega stoletja, torej pred več kot petdesetimi
leti. Takrat so posodobili staro
Stritarjevo hišo v Podbočju, tisto
pri cerkvi, kjer je bila pred vojno
gostilna, nazadnje prodajalna Samanta, zdaj pa sameva in propada.
Moj stari oče Jože, ki smo ga klicali

Tati, in stara mama Alojzija, za nas
Baka, sta se po obnovi preselila iz
Novega mesta nazaj v Podbočje.
Njuni vnuki pa smo poleti hodili k
njima na počitnice.
Tako je naneslo, da sva se tisto
poletje znašla v Podbočju moj bratranec Matija in jaz. Takrat sem
bil mlajši od 15 let, Matija pa jih je
imel manj kot 20. Posestvu je takrat pripadal tudi hlev, ki so ga
stari starši več let oddajali sosedom. Pred hlevom je bil velik, a
plitek betonski bazen, v katerem
se je zbiral gnoj. Ob vrnitvi Bake
in Tatija v Podbočje so hlev izpraznili, gnoj pa odpeljali. Toda v tistem bazenu je ostala za kake pol
metra globoka smrdeča gnojnica.
Baka je zaukazala, da je to treba

izprazniti, in nagnala mene in
bratranca v akcijo. Bosa in v kratkih hlačah sva do kolen stopila v
tisto smrdljivo gnojnico in jo vsak
s svojim vedrom zlivala v malce
višji kanal, ki je bil priročno speljan mimo tega bazena ter čez sosedovo posestvo v Sušico. Nekaj
sto litrov te nesnage je odteklo v
potok, iz njega pa v Krko.
Danes bi to bila odlična novica
za TV-dnevnik, takrat pa se ne
spomnim, da bi sploh kdo reagiral.
Možno je, da sva tisto nesnago zlivala dovolj počasi, da se je sproti
razredčila in ni bilo kakega pomora
rib. Sicer bi se pri naši Baki zagotovo javil kak jezen lokalni ribič in bi
mi tudi to ostalo v spominu.
Andrej Stritar

Gnojna jama, drugič
(Pripis urednika, ni komentar!)

Tale Andrejev zapis o ekološki
bombi mi je seveda dal kar veliko
misliti. Sprožil oziroma odprl je
pot v spomine.
Gnojna jama, prav ta, je tudi
meni ves čas zelo burila domišljijo, odkar se zavedam in od mojega prvega obiska ter počitnic v
Podbočju pri Kerinovih, ki so takrat še stanovali v naši, Stritarjevi
hiši, pri teti Vidi, stricu Pepiju in
seveda mojem vrstniku Jošku.
Njegovo sestro Vidko sem zanalašč izpustil, ker je takrat zame še
ni bilo, bila je še premajhna. In če
imaš pet, šest let, so take razlike
ogromne. Ko jih ima trinajst, štirinajst, pa je že drugače …

Gnojna jama je bila obzidana
oziroma cementirana. Eno stran
je zapolnjeval gnoj iz hleva, drugi
del pa izcejena gnojnica. Leta sem
sanjal, kako bi gnoj nekam preselil, magari v Sušico, kot sta to počela moja bratranca čez desetletje,
in bi ga napolnil z vodo, tako da bi
imeli plavalni bazen. Ko smo prispeli iz Ljubljane oziroma z avtobusom iz Novega mesta v Podbočje, me je Joško že nestrpno čakal
in mami še ni uspelo privleči
kovčka in sestre Mojce do hiše, ko
sva z Joškom že zavila po svoje.
Čez dvorišče in okoli gnojne jame.
Kjer me je seveda Joško napeljeval
k skakanju preko vogala, z enega
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na drug rob. Seveda sem takoj nasedel (seveda si upam!), skočil, seveda premalo in čmoknil, kakor
sem bil dolg in širok, v gnojnico.
Plavati še nisem znal in sem se kar
malo potopil v »bistro vodo«. Zadeva je postajala kritična, vendar
me je Joško, ki je bil precej močnejši, trdno zagrabil za roko in me
izvlekel iz »lagune«. Mama me je
bila zelo vesela, ker ji še ni uspelo
niti dobro pozdraviti tete Vide, pa
je že imela delo z mano. Propadle
akcije seveda nisem izdal, eno
vzgojno sem dobil za vsak slučaj.
Malo me je splaknila in preoblekla
in že sva drvela naprej …
Peter Povh

KRIŽANKA

USTVARJALNI KOTIČEK

Malence so pripravljene

Zmaj
Z Aljažem sva se lotila izdelave zmaja iz škatle od
jajc. Kartonasto škatlo sva razrezala na posamezne večje in manjše dele. Manjše koščke sva pobarvala z različnimi barvami in jih nalepila na večje, večje pa sva
nalepila na rjav ovojni papir. Tako sva dobila dolgo vrsto grbin na zmajevem hrbtu. Na levo in desno sva prilepila še trakove, prav tako iz ovojnega papirja, lahko pa
bi bili tudi bolj živih barv in iz krep papirja. Zmaju sva
naredila iz trakov še rep. Pokrov od škatle sva uporabila za glavo. Prerezala sva ga na pol in ga sestavila, tako
da tvori zgornjo in spodnjo čeljust, zadaj pa je zlepljen.
Izrezala sva še zobe in glavo zmaja pobarvala. Aljaž je
naredil še oči, ki sva jih prilepila vsako na eno stran. Ko
se je zmaj posušil, sva med glavo in trup ter malo pred
repom dodala še vrvici. Obe sta privezani na palico, ki
omogoča, da zmaja lahko upravljaš kot marionetno lutko. Zmaj tako včasih razposajeno leta po dnevni sobi,
običajno pa visi na robu omare.
Potrebujemo:
j kartonasto
škatlo od jajc
j lepilo za les
in papir
j ovojni papir
j krep papir
j škarje
j barve
ali flomastre
Daša Kerin
Repinc in
Aljaž Repinc
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FOTOKOTIČEK

@LAUNDRIES_
OF_THE_WORLD
Leta 2014 sem imela v Galeriji novih možnosti
Loterije Slovenije prvo samostojno razstavo Žéhte
sveta. Lani avgusta sem premišljevala o tem, da bi si
zadala projekt, ki bi ga morala izvajati vsak dan vsaj
eno leto. Tako sem na internetnem družbenem portalu Instagram naredila profil – Žéhte sveta: @laundries_of_the_world. Sedaj vsak dan objavim eno fo-
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tografijo žéhte iz različnih koncev sveta, kjer sem
bila. Tudi kakšna moja žéhta je vmes. Zraven dodam
še rek, pregovor, izsek iz knjige. Konec maja bo tako
objavljenih že skoraj 300 fotografij. Naj vam jih nekaj
z zadnjega potepanja po Laosu predstavim tudi v Trtah.
Kar veliko opranega perila, kajne?!
Alja Pregl

Naša babi Ani
Kdo v naši družini ima največ
energije in moči, kdo največ in
najboljše kuha in komu nikoli ne
zmanjka objemov in piškotov?
Naša babi kljub lepim letom
zmore marsikaj. Sama pokosi cel
travnik okoli svoje hiše, sama nabere češnje na visoki lestvi, samo
zato, da nas bo vnukinje pričakala
s češnjevim »štrudlom«. Njen
»štrudl«, bodisi češnjev ali pa kakšen drugačen, je moja najljubša
jed. Moj rekord je, da sem pojedla
sedem kosov v enem dnevu.
Še vedno sama vozi oziroma šofira avto. Vse rondoje in ovinke
uspešno zvozi v tretji prestavi, tega
res ne zmore vsak. Z avtom se odpelje po vsakodnevnih opravkih,
mnogokrat tudi k svojima sestrama, Mici in Tončki. Na lepše pa zapelje kdaj tudi svoje mlajše sosede.
Prav tako po hiši postori vse
sama, še preden ji uspemo priti pomagat iz služb oziroma Ljubljane.
V bližnji prihodnosti planiramo družinski pohod na Kum. To
je bila babina ideja.
Čez teden vse opravke obvezno postori dopoldne, popoldne
so namreč na sporedu nadaljevanke. Dogajanja v njih jo tako
prevzamejo, da ne vidi niti ne sliši
nikogar okoli sebe. Enkrat sta ob
njej sedeli Lidija in Sara. Lidija je
Sari poskušala pojasniti nekaj in
Sara tega nikakor ni razumela.
Potem pa se je kot strela z jasnega
oglasila babi: »Si pa res neumna!«
Lidija in Sara sta bili šokirani: »Ja,
babi, kaj pa ti govoriš!?« Babi pa je
seveda komentirala dogajanje v
svoji nadaljevanki in ni imela pojma, da se njene besede skladajo z
njunim pogovorom. Ko so to ugotovile, so se vse tri temu nasmejale do solz.

Kadar je le mogoče, jo vsi z velikim veseljem obiščemo. Mi Ljubljančani, Marjeta, Željko, Sara,
Lidija in jaz, si pogosto privoščimo kar cel vikend počitnic na
Otočcu. Potem pa se nam pridružijo še Ambrož, Katja in Ema.
Ob nedeljah imamo tradicionalno družinsko kosilo. Naša babi

prevzame vlogo šefice v kuhinji
in pri kuhanju drži vse niti v svojih rokah. Res poskrbi za vse. Le
pripravo sladice prepusti komu
drugemu.
Vsak obisk pri naši babi Ani je
prečudovit. Radi te imamo in
ostani še naprej točno taka, kot si.
vnukinja Julija Simaković

Fotografija je nastala 2. 2. 2019 ob praznovanju babinih 85 let. Na sliki so vse štiri
vnukinje. Od leve proti desni: Lidija, Julija, Ema (spodaj), Sara (zgoraj) in babi Ani.
foto Ambrož Leskovec
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ZADNJE NOVICE
Pozdravljeni,
sem Aleksander Kogoj. Mamina sreča, očkov ponos in bratčev najmlajši, a najboljši prijatelj. In še en
deček v družini Kogoj.
Rodil sem se 19. 7. 2018 točno ob 18.00.
Trenutno imam 11 mesecev in veliko sem se že
naučil. Na primer to, da mamici in očku ponoči ni
do igre z mano, da je kruhek boljši od korenčkove
juhe, da mamica vedno pride k meni, ko skušam odpreti omaro, in da moram za čisto kopalnico res zelo
močno čofotati.
Vem, da bom pri mamici in očku vedno dobil
najboljši objem, pri babici Mojci in dedku Mišu pa
kaj slastnega za pod zob … in že komaj čakam, da
bom njuna vrata hladilnika lahko odprl sam :).
Na mojo željo zapisala mamica Ana in očka Jure

Iskrene čestitke mamici in očku
malemu Aleksandru pa veliko sreče
Krka_www_domena_SI.pdf
na življenjski poti želimo
Kerini &Stritarji

Vabilo na
PIKNIK 2019
Poletje je tu, sezona piknikov je v teku in tudi
naš tradicionalni društveni piknik bo kmalu na vrsti. V soboto, sedmega septembra, se ponovno dobimo v Velikih Malencah pod kozolcem ob Krki. Že v
prvi najavi piknika smo obljubili krajši pohod z lepim razgledom in fant, kakšen razgled smo pripravili tokrat – razgledovali se bomo po morju! No,
vsaj tako mu pravijo – to je brežiško morje oziroma
umetno akumulacijsko jezero hidroelektrarne Brežice. Nazadnje smo si ga skupaj ogledovali z vrha
Šentviške gore pred tremi leti, ko je bilo v nastajanju
in so še gradili nasipe ter preurejali strugo Save, tokrat pa si ga bomo ogledali čisto od blizu. Sprehodili se bomo ob zahodni oziroma južni obali jezera ter
spotoma veliko izvedeli o gradnji in predvsem o
urejanju okolice jezera. Ogled bodo namreč vodili
krajinski arhitekti iz podjetja Acer, ki je načrtovalo
ureditev obale. Menda je ob tem malem morju
predviden zelo pester športnorekreativni program.
Navodilo: dobili se bomo na prostoru za piknik v
Velikih Malencah pred enajsto dopoldne ter se približno točno ob 11. uri skupaj odpeljali do izhodišča ob
Savi. Parkirali bomo na začetku poti, ki bo dolga okoli kilometer v eno smer, se po končanem sprehodu
vrnili do avtov in se odpeljali nazaj na prostor za piknik. Predvideno trajanje ogleda z vožnjo vred je dve
uri, tako da se vrnemo v Malence okoli enih. Takrat
lahko pridejo tja tudi tisti, ki ne bodo šli gledat morja.
Po obveznih okrepčilih bomo pobrali prijave za popoldansko
vožnjo po Krki s 9:20:10
kanuji, vsi pa ste vabljeni,
1
6.6.2013
da s seboj prinesete svoje priljubljene športne rekvizite, ker je enostavno prijetno početi nekaj gibalnega na
tistem lepem travniku.
Podrobnosti v zvezi s hrano in pijačo najbrž ni treba opisovati (mizica, pogrni se), točen naslov piknika
za morebitne prvopristopnike pa bo objavljen na društveni spletni in facebook strani.
Marko Banič

www.krka.si
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