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LETA MINEVAJO IN VSE SE SPREMINJA? NA BOLJŠE?
Nekoliko čuden naslov, če na koncu pribiješ vprašaj, kajne? Pa pojdimo po vrsti, skušajmo si odgovoriti na že nekoliko oguljeno vprašanje: »Kaj je avtor hotel s
tem povedati?« Da ne bi bilo nepotrebnih ugibanj, so vsi poizkusi odgovorov karseda preprosti in brez skritih podpomenov.
Kot pripadnik starejše generacije sem najbrž že v območju tistih, ki se brez
prevelikih in upravičenih pripomb ter nasprotovanj lahko lotim odgovarjanja na
zastavljeno vprašanje. Leta so povezana z našim načinom merjenja časa in določajo naš zemeljski ciklus, ki se ponovi glede na položaj Zemlje v vesolju vsakih 365
dni (približno). Čas je zanimiva kategorija, o njem ne bi tu preveč filozofirali, ampak je dovolj bližnjica. Najlaže si ga predstavljamo grafično, kot premico, črto, ki
vztrajno zre v daljavo in se nikoli ne vrne na isto mesto. Kot bi rekli Kitajci, nikoli
ne stopiš v isto reko. Tu smo že bliže! Mogoče bi bilo preprosteje povedati to na tak
način. Naš, moj, tvoj človeški vek – trajanje življenja je omejeno in že na začetku,
ob rojstvu, je v tem enkratnem dogodku hkrati vsebovan tudi konec, ki ga zaznamuje smrt. Ampak vse ostalo gre naprej. Tudi brez nas.
In vse se spreminja. To je najbrž tudi edina stalnica, resnica, bistvo našega
bivanja in vsega okolja, Zemlje in vesolja, ki ni pod vprašajem. Moje razmišljanje
pa tokrat ni toliko vezano na okolje, na naravo, na družbo kot celoto, na tehnologijo, ampak na človeka, na vsakogar izmed nas. Smo se mi, kot človeška vrsta, v
času od antike, recimo zadnjih dva tisoč petsto let, res spremenili? V glavi, v zavesti, v razmišljanju in delovanju? V vsakodnevnem življenju? Tako kot na primer
poskakujoča, vsakih nekaj dni nova tehnologija, s katero moramo potem vsi vsak
dan živeti. In tudi preživeti?
Muči me občutek, da moram zapisati – čeprav raje ne bi – da ne. Ne, nismo se
še spremenili v tolikšni meri, da bi bili zmožni opaznejšega osebnostnega preskoka, dviga na višjo stopnico. In da bi kaj bolj razumeli svet, kot so ga generacije pred
nami. Čeprav se trudimo. Premalo. In žal še ne vsi.
Glede drugega vprašanja pa, ali res gremo na boljše ali pa na slabše, lahko
mirno zapišem, da vprašanje ni ravno pravo, ker gre vedno za osebni pogled. Bi
raje odgovoril kar z: stvar okusa!
Našemu društvu gre kar dobro, kajneda? Se vam ne zdi? Prihodnje leto nas
čaka že 100. številka Trt.
Peter Povh
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Kerini in Stritarji smo za
tradicionalno točko srečanja
zopet izbrali Malence
Po zajtrku in vseh jutranjih ritualih, ki jih človek
pač ima, ter po pakiranju hrane, sadja in peciva, ki je
pravzaprav za ta piknik že tudi ritualno, smo se okrog
enajstih dopoldne zbrali na Malencah. Sicer le tisti, ki
so se želeli udeležiti vodenega ogleda brežiškega morja
(beri akumulacijskega jezera). Naj se pohvalimo, pri
projektu urejanja desnega brega je sodelovalo tudi
podjetje Acer, katerega lastnica je skupaj z Radovanom Nikićem naša Suzana Simič. Za vse, ki ste ta nadvse zanimivi ogled zamudili, naj na kratko povzamem
vse, kar bi vas utegnilo zanimati.
Na vodeni ogled se je za to priložnost pripravila
sodelavka Suzane in Radovana Jelka Hudoklin. Poučila nas je o marsičem. Najprej smo izvedeli, da mora
biti padec vode na turbino vsaj desetmetrski. Ravno
zaradi tega je bilo treba zgraditi tako velik nasip in s
tem obvarovati izliv vode na polja. Jezero, ki pri tem
nastane pred elektrarno, mora namreč zadostovati
tudi za sušno obdobje, pri tem pa je treba paziti na
marsikaj. Tolikšen poseg v naravo zahteva precej strokovnih pristopov z znanji naravovarstvenikov, geologov, arhitektov in še marsikoga. Tako so v duhu misli

na živali nastali štirje različni otoki, ki so namenjeni
različnim živalskim vrstam. Bistvenega pomena je seveda, da imajo ptice prostor za gnezdenje, žabe za odlaganje jajčec in ribe za drstenje ter prehod iz podjezovne v nadjezovno vodo. Samo jezero je precej veliko,
po kvadraturi je le nekaj kvadratnih metrov manjše od
Bohinjskega, po količini vode pa se uvršča celo na drugo mesto med zajezitvenimi jezeri. Večje od njega je le
ptujsko »morje«. V globino meri med 12 in 15 metri, v
širino pa celo 700 metrov. Posebna pozornost je bila
namenjena tudi urejanju obeh nabrežin, saj je bilo treba zadostiti precej strogim kriterijem. Prvi med njimi
je definitivno ta, da zajezitvena nabrežina niti slučajno
ne sme prepuščati vode, drugi kriterij pa, da mora
ohranjati rastlinske vrste. Ta dva kriterija se pravzaprav izključujeta. Kako zasaditi rastline, ko pa se v nabrežinah pod vsem nasutim materialom skriva folija,
ki varuje, da voda iz jezera ne bi pronicala skozi? (Rastline rabijo vodo, bojazen pa je tudi, da bi korenine
predrle folijo.) Do rešitve so prišli tako, da so nabrežine na nekaterih delih razširili in nanje dodatno nasuli
več materiala, da bi lahko rastline ob vodi kljub vsemu

Skupinska slika na travniku pred kozolcem, ki nam tokrat ni bil na voljo
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Foto Andrej Kerin ml.

uspevale. Naslednji zanimiv podatek pa je zapornica,
ki je bila zgrajena posebej za namen visokih voda in
omogoča, da voda iz jezera po posebnem kanalu mimo
elektrarne potuje v matično strugo. Do njene uporabe
pride le ob preobremenitvi jezovnih zapornic.
Toliko za vse radovedne. Po dobri uri in pol poslušanja in sprehajanja, smo se počasi napotili nazaj na
»piknik plac«. Pa, da ne pozabim, omembe in pohvale
vreden pa je tudi Lojzetov vzpon na razgledni stolp. In
v tem duhu vsem, ki ste ta vznemerljivi podvig zamudili samo sporočam misel: »Nihče ni prestar in preutrujen za pustolovščine. Ali pa na drugi strani premlad
in preživahen hehe.«
Vsi skupaj, radovedneži, ki so prispeli z ogleda brežiškega morja, in vsi ostali, ki so prišli le na druženje,
hrano in veslanje, smo se nato združili na Malencah
ob Krki. Druga točka na sporedu je bila veslanje.
Vsi, ki so se prijavili pri organizatorju odprave Jožetu Kovačiču, so se odpeljali v Cerklje ob Krki, kjer so se
razporedili v kanuje; dva velika in dva majhna. Prvi postanek za kopanje je sledil že po nekaj metrih. Pogumni
so bili le trije, Tim, Jaka in Matic, ki so preverili, ali je

Aljaž in dedi po povratku z veslanja

Kanu št. 6 skozi vrata pred pristankom

Foto Alenka Kerin

Foto Alenka Kerin
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»tarzan« še vedno dovolj pritrjen,
in pa seveda poskrbeli, da od dolgčasa ne bi zarjavel (ob Krki namreč
ni vzrok za rjo na železu tarzanovega držala voda, temveč dolgčas).
Drugi postanek za kopanje je bil na
Borštu, kjer se je trojici pridružil še
kapetan Jože. Vsi štirje so pripravili
pravo skakalno predstavo. Skoraj
ni bilo mogoče določiti, katera salta
je bila lepša. Vsi skupaj so nato priveslali v cilj, se raztovorili, osušili
in še malo pomalicali. Dobrega kozarčka vina ter odličnega domačega peciva izpod rok izkušenih mamic in še posebej babic ni manjkalo. Za vse kofetkarje in kofetkarice
pa se je našla tudi kava iz termovke,
ki je prijetno zadišala vsakič, ko si
je je nekdo poželel.
Tretja faza piknika, kot nam je
že dobro znano iz prejšnjih izkušenj, pa je seveda lahko na kratko
naslovljena le z besedo ŽOGA.
Pogledali in odigrali smo kar
nekaj dobrih nizov odbojke in
skoraj bi lahko rekla, da se Kerini
in Stritarji lahko primerjamo z
našo odbojkarsko reprezentanco.
No, šalo na stran, imeli smo se
lepo. Tako lepo, da smo domov
odšli polnih trebuščkov, nekateri
polni novega znanja, polni
dogodivščin in polni veselja. Se
vidimo še kdaj. Tokrat še v večjem
številu, kajne?
Kaja Kovačič

Eden od številnih pogumnih skokov z mostu
Foto Andrej Kerin ml.

Beli kanu je prvi nasedel

Foto Andrej Kerin ml.

Andrej pred startom opazuje gobjo
zalego
Foto Andrej Kerin ml.

Pred startom

Foto Andrej Kerin ml.

Vesela trojka Jože Alja in Uroš

Veslač Marko in krmar belega kanuja Jože

Foto Andrej Kerin ml.

Predavateljici ob Brežiškem Morju
Foto Andrej Kerin ml.
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Letos smo pristali pod šotorom namesto po kozolcem

Foto Andrej Kerin ml.

Udeleženci obska HE Brežice

Foto Andrej Kerin ml.

Sestrični Kaja Kovačič in Marta Banič
Foto Andrej Kerin ml.

Foto Andrej Kerin ml.
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Učiteljici
Zelo malo je v Podbočju še ljudi, ki sta jih v tridesetih letih prejšnjega stoletja učili sestri Očakar,
učiteljici na ljudski šoli v Sv. Križu
pri Kostanjevici. Jaz sem ju spoznal
veliko kasneje, ko sta enkrat letno
prihajali k nam domov v Brežice,
kjer sta ostali dan ali dva, obiskali
kraje, kjer sta svoj čas učiteljevali,
in se potem z zalogo jajc vrnili domov v Preserje pri Ljubljani.
Bili sta samski in skoraj vse življenje sta živeli v skupnem
gospodinjstvu. Po upokojitvi sta z
nizkima
pokojninama
živeli
izredno skromno in sta si lahko le
na ta način privoščili vsakoletne
februarske počitnice na Hvaru v
hotelu Palace ter skoraj vsakoletno
potovanje v Pariz k prijateljem. Bili
sta namreč zelo razgledani in sta
govorili več jezikov, predvsem
francosko. Ker sta na svojih letovanjih in potovanjih navezovali stike
z raznoraznimi ljudmi, predvsem
izobraženci, sta imeli znance tako
rekoč po vsem svetu. Z njimi sta si
redno dopisovali, s tistimi v Parizu
pa sta se tudi občasno srečevali.
Učiteljici sta sloveli kot zapriseženi klerikalki in kot taki občasno nosili tudi posledice svojega
političnega prepričanja, predvsem
v času, ko je bila na oblasti druga
politična opcija. Tako sta ob začetku dvajsetih let prejšnjega stoletja pristali v naših krajih, konkretno v Sv. Križu. Po vojni pa nista več dolgo poučevali, ker sta
bili predčasno upokojeni.
Ker je bilo zgolj učiteljevanje v
vaškem okolju Sv. Križa premalo
za zadovoljevanje njunih intelektualnih potreb in ker sta želeli še
dodatno zaslužiti, sta takoj organizirali tečaje francoskega jezika,
tudi v Brežicah. Na enega teh se je

Anica Očakar leta 1926 in 1936

prijavila moja mama, takrat še kot
mlado dekle. Tako se je začelo
znanstvo med učiteljicama in mojima staršema. Ne vem, kdaj sta
začeli učiteljici prihajati k nam,
niti, ali sta prihajali redno vsako
leto, vem pa, da sta nas obiskali velikokrat. Takrat je bilo pri nas obsedno stanje, saj sem moral biti do
njiju zelo vljuden in spoštljiv, skratka zelo priden, kar je bilo v tistih
mojih mladih letih izredno težko.
Kot sem že omenil, je bil glavni
namen njunega vsakoletnega obiska v naših krajih nabava jajc za
celo leto. Njune nekdanje učenke iz
Sv. Križa, tedaj že Podbočja, so namreč vestno zbrale kakih dvesto
jajc, ki sta jih učiteljici potem doma
shranili v apnu, da so bila uporabna
skozi vse leto. Ali sta jih plačali ali
pa so jima jih nekdanje učenke podarile, ne vem, očitno pa je bil to cilj
njunega vsakoletnega izleta v naše
kraje, saj drugače ne bi prihajali
tako pogosto.
Ko sem bil že malo večji in sem
že smel voziti avto, sem ju moral
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Minka Očakar leta 1926 in 1936

na mamino željo kam peljati ali pa
jima kako drugače pomagati. Pri
tem mi je bilo vedno malo nerodno, saj sta se oblačili zelo starinsko, kot iz nekih drugih časov, s
klobučkom na glavi, pa tudi enako
sta bili oblečeni, kot dvojčici, čeprav to nista bili. Če sedaj pomislim, bi lahko bili oblečeni po modi
iz 20. let prejšnjega stoletja ali pa
sta nosili obleke še od takrat.
Ko sem v začetku 70. let začel
zahajati k Anči domov kot bodoči
ženin, je pogovor nanesel na Očakarci, ki sta poučevali tudi Ančino
mamo Zofko. Učiteljic se je dobro
spominjala; Anice ni preveč marala, ker tudi ona ni marala nje, saj
je bil Aničin oče, Anton Kodrič,
svetokriški župan z liste liberalcev.
Nestrpnost do liberalcev je Anica
kazala tudi prek njihovih otrok.
Drugo, mlajšo učiteljico Minko pa
je imela Zofka zelo rada, ker je bila
milejša in v učne procese ni nikoli
mešala politike.
Zadnjič, ko sem imel še kaj
opraviti z učiteljicama Očakar, je

bilo v času hude epidemije črnih
koz v Jugoslaviji aprila 1972. Po
ustaljeni navadi sta prišli k nam,
nekdanje učenke so vestno zbrale
jajca, mama in včasih tudi oče sta
ju kratkočasila s pogovori o dobrih
starih časih itd. Ker sta izrazili željo, da bi radi obiskali svojega nekdanjega nadučitelja, ki je živel v
Šentjerneju, imena se ne spomnim
več, me je mama prosila, naj ju peljem k njemu na obisk, in se tudi
sama pridružila. Ker se mi je vozilo, sem se odločil, da bom zapeljal
do Otočca in nato po stari cesti
nazaj do Šentjerneja. Napaka – pri
motelu Otočec me je ustavil miličnik, mi odvzel vozniško in prometno dovoljenje ter zahteval rumeni
karton kot dokazilo o cepljenju
proti črnim kozam. Z mamo sva
kartona imela, učiteljici pa ne, ker
sta se že pred časom odločili, da se
že ne bosta cepili. Miličnik ju je
poslal k dežurnemu zdravniku na
začasni zdravstveni postaji na
Otočcu, da uredita zadevo, sicer
mi ne bi vrnil dokumentov. Sam

sem šel z njima k zdravniku oziroma sem bil še malo prej pri njem,
da mu obrazložim situacijo glede
na to, da sta zatrdili, da se cepiti ne
dasta pod nobenim pogojem. Mladi zdravnik je takoj videl, koliko je
ura, pa vendar ju je moral malo
povprašati po zdravju. Na vsako
njegovo vprašanje glede zdravja
sta odgovorili v najslabši možni
obliki, tako da bi bilo teoretično že
skoraj nemogoče, da sta še živi.
Zdravnik jima je le izdal potrdilo
in prepustnico, miličnik mi je vrnil dokumente in odpeljali smo se
v Šentjernej.
Seveda je takoj, ko smo prispeli, pogovor nanesel na cepljenje.
Nadučitelj je energično povedal,
da se bo cepil, ker mora v začetku
junija v Celovec. Tam ga bo pričakal sin duhovnik, ki je živel v
Franciji, da bosta potem, kot vsako leto, mesec dni vandrala po
Evropi. »Cepiti se bom dal, pa
tudi če takoj umrem!« je debato o
cepljenju zaključil takrat že 85-letni gospod nadučitelj. Po povrat-
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ku v Brežice pa sta učiteljici, ki sta
že planirali svoje letno potovanje
v Pariz, postajali vedno bolj zdravi in sta povedali, da se bosta tudi
oni cepili. Mama me je prosila, da
ju naslednji dan peljem v zdravstveni dom na cepljenje. Pa sem
ju, gneča je bila nepopisna in smo
čakali in čakali, več kot tri ure. Na
Otočcu pa bi to trajalo mogoče
deset minut.
Ker so bila jajca že pod streho
in spakirana, sta naslednji dan izbrali za odhod domov in seveda
sem ju peljal na železniško postajo.
Kot nalašč sta se vlaka proti Ljubljani in Zagrebu srečala ravno na
železniški postaji. Ker ostareli učiteljici nista mogli okoli vlaka za
Zagreb na svoj vlak, sta čakali na
peronu, da bo zagrebški vlak prej
odpeljal. Ker je prometnik že dal
znak tudi za odhod ljubljanskega
vlaka, pa sta ostali v Brežicah še
eno noč. Naslednji dan pa je bila
operacija odhoda učiteljic izpeljana brezhibno in vsi smo si malo
oddahnili. Jajc nista vzeli s seboj,
ker so bila pretežka za stari gospodični, pa sem jih naslednji teden,
spet na mamino prošnjo, spotoma
zapeljal na njun dom v Preserje pri
Ljubljani. Tam sta živeli v župnišču v res skromni sobici, verjetno
zastonj. Tako sta prihranili toliko,
da sta svoje počitniško-potovalne
navade ohranili, dokler jima je
zdravje to dopuščalo.
Ko je minilo že precej let, sam
pa sem že zdavnaj odšel od doma,
sta mi gospodični, učiteljici Očakar, kar nekako izginili iz spomina. Nekoč sem vprašal mamo,
kako je kaj z njima oziroma ali sta
še živi. Odgovorila mi je kar sestra Metka, ki je živela doma s
staršema, da je mlajša učiteljica

Minka že umrla, starejši Anici, ki je bila stara že čez
90 let, pa so odrezali nogo, živela pa je v domu za
starejše na Koleziji v Ljubljani. Po amputaciji noge je
bila v Čateških toplicah na rehabilitaciji, Metka pa je
na mamino željo hodila k njej, če bi kaj potrebovala.
Sestri dnevno skakljanje v toplice ni bilo posebej prijetno, a je kot dobra in ubogljiva hči, mami na ljubo,
to vestno opravljala. Ko je neki dan prišla do Aničine
sobe, so bila vrata zaklenjena z notranje strani. Sestra je dolgo trkala in jo klicala in trajalo je kar nekaj
časa, da se je hendikepirana Anica skobacala iz postelje in odklenila. Sestra, ki se ji je zelo mudilo na
ocenjevalno konferenco v gimnazijo, ji je zabrusila,
zakaj se za božjo voljo zaklepa, kaj pa, če bi se ji kaj
zgodilo in osebje ne bi moglo do nje. »Že res,« je
odgovorila Anica, »ampak kaj bi pa šele bilo, če bi v
sobo vstopil kakšen moški?« Strah pred pokvarjenimi
dedci gospodične ni minil niti v pozni starosti.
Pa še nekaj, ker smo ravno praznovali 90 let radia Ljubljana. V začetku 30. let sta učiteljici že imeli
radijski sprejemnik, mogoče prvega v Sv. Križu. Ob
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nedeljah popoldne sta ga postavili na okensko polico svoje sobe v šoli, močno navili glasnost in se lepo
sprehajali pod oknom. Neke poletne nedelje pa sta
na popoldanskem sprehodu nosili tudi prižgano
lahterno na petrolej in na vprašanja mimoidočih
odgovarjali, da iščeta župana, da jima preskrbi kurjavo za zimo, kar je njegova županska dolžnost, pa
tega še ni storil. Tudi to mi je o svojih učiteljicah
povedala Ančina mama.
Ko sem pisal ta zapis, zasnovan anekdotično kot
lahkotno branje o učiteljicah, ki sta pred mnogimi
leti poučevali nadobudneže v kraju izvora naše družine, sem se začel spraševati, kdo pa sta v resnici bili
ti ženski, od kod in iz kakšnih razmer sta izhajali ter
kakšna je bila njuna poklicna pot. Ko so še živeli tisti,
ki so ju bolje poznali, me nista zanimali, sedaj pa sem
se v povezavi s tem zapisom sam zainteresiral zanju,
pa tistih ni več. Zelo značilno!
Pregledoval sem internet, pa nikjer o njiju ne duha
ne sluha. Obrnil sem se na Slovenski šolski muzej, kjer
mi je izredno prijazna kustosinja, muzejska svetnica

Marjetka Balkovec Debevec, posredovala nekaj osnovnih podatkov o njiju ter me napotila na Arhiv Slovenije, kjer naj bi našel še nekaj podatkov. Posredovala mi
je tudi naslov njune daljne, še živeče sorodnice z Rakeka. Rezultat svojih poizvedb podajam v nadaljevanju.
Učiteljici sta bili rojeni v Ljubljani, Ana 26. 6. 1894
in Minka 8. 5. 1896. Oče Anton je bil Ljubljančan in
uslužbenec Južne železnice – sprevodnik, mati,
doma iz Martinjaka pri Cerknici, pa gospodinja.
Po podatkih iz njene personalne mape, ki jo hrani
Arhiv Slovenije, se je Ana Očakar šolala pri uršulinkah; trirazredno meščansko šolo je obiskovala v letih
1905 do 1908 v Ljubljani, osmi razred ljudske šole v
Mekinjah v letih 1908 in 1909 ter zasebno žensko učiteljišče v Ljubljani v letih od 1909 do 1913. Zrelostni
izpit za osnovne šole v slovenskem in nemškem jeziku
je opravila leta 1913, »usposobljenostni« izpit za
osnovne šole v slovenskem in nemškem jeziku pa na
državnem učiteljišču leta 1915 z dobrim uspehom. Kot
znanje tujega jezika je navedena francoščina. Ana je
bila začasno nastavljena na »vnanji« uršulinski šoli v
Ljubljani v času od 1913 do 1915, v Litiji v šolskem letu
1917/1918, nato še v Krškem, Hrastniku, Sv. Roku ob
Sotli, v Sv. Križ pri Kostanjevici pa je bila začasno »prideljena« leta 1922. Stalno je bila »prideljena« v Sv. Križ
v času od 19. 9. 1924 do 20. 8. 1938, ko je bila na lastno
prošnjo premeščena v Gornje Pirniče pri Medvodah.
Še pred tem pa je bila leta 1937 postavljena tudi za začasno šolsko upraviteljico osnovne šole Sv. Križ.
Prošnja za premestitev v Gornje Pirniče je bila
verjetno povezana s skrbjo za ostarelo mater, ki je bivala v Ljubljani. Mati je umrla leta 1940. Družina
Očakar je po podatkih iz Mestnega arhiva Ljubljana
od leta 1883 prebivala v štirisobnem podstrešnem
stanovanju na Gosposvetski cesti 12 v Ljubljani, iz
katerega je učiteljici povojna oblast preselila v župnišče v Preserje pri Ljubljani, v nezadovoljstvo tako učiteljic kot verjetno tudi tamkajšnjega župnika.
V začetku vojne je Anica začasno službovala še v
Šentjerneju, in sicer od novembra 1941 do februarja
1942, ko je bila razrešena službe, brez navedbe razloga. Prav tako ni podatka, kaj je počela do konca vojne,
kajti naslednji zaznamek o njeni službi se nanaša na
postavitev na mesto učiteljice v Leskovico (okraj Škofja Loka) 4. 9. 1945, kjer pa je podala začasno ostavko
že dne maja 1946. S tem se podatki o njenem poklicnem udejstvovanju končajo.

Šolanje sestre Minke je potekalo podobno, le z
dvoletnim zamikom. V letih od 1915 do 1919 je
službovala na Blokah, v Šmartnem pri Litiji in v Zagorju kot nadomestna učiteljica, v Hrastnik pa je bila
začasno »prideljena« istočasno z Ano. Od takrat naprej sta sestri vedno službovali skupaj. Tudi Minka je
prvo stalno »pridelitev« dobila leta 1924 v Sv. Križu.
Iz personalne mape je razvidno samo še službovanje
v Gornjih Pirničah od avgusta 1938. Priložena je tudi
posebna listina o podeljenem odlikovanju francoskega ministrstva prosvete.
Učiteljici sta se leta 1933 udeležili šestega kongresa Mednarodne zveze za novo vzgojo v Nici. Obširno
poročilo o tem sta objavili v 10. in 11.–12. številki
pedagoške revije Slovenski učitelj. Poleg vsebinskih
poudarkov kongresa sta vzhičeno opisali obkongresno dogajanje, obogateno z izleti v bližnjo in daljno
okolico Nice ter raznoraznimi sprejemi. Ob koncu
poročila sta svojim šolskim tovarišicam in tovarišem
toplo priporočili, da prihranijo nekaj denarja in se
udeležijo naslednjega kongresa v letu 1935 ter da se
vsaj za silo priučijo francoščine ali angleščine, da
bodo lahko spremljali kongresno dogajanje. Ker je
bila med možnimi organizatorji kongresa tudi Kitajska, sta morebitne udeležence že vabili na snidenje,
morda celo na ladji, ki jih bo ponesla v deželo smehljaja – v deželo lotosovega cvetja.
Sestri Očakar sta kot učiteljici službovali v Sv. Križu pri Kostanjevici od 15. 9. 1922 do 20. 8. 1938, kar je
celih 16 let. Bili pa sta za svetokriško vaško okolje zelo
posebni – skoraj prefini, ne dvomim pa, da sta bili
izvrstni učiteljici, saj je kar nekaj njunih učencev –
tudi iz naše družine – naredilo akademsko kariero.
Minka Očakar je umrla leta 1979 v starosti 83 let,
Ana, ki je po sestrini smrti živela v domu upokojencev,
pa leta 1987 v starosti 93 let. V tem času sta jo strahotno mučila osamljenost in pogrešanje sestre, kar je
opisala v božični čestitki svoji sorodnici na Rakeku.
Sestri, gospodični in dolgoletni učiteljici na
osnovni šoli Sv. Križ pri Kostanjevici, počivata v družinskem grobu na Žalah v Ljubljani. Prav gotovo sta
v kraju svojega najdaljšega službovanja pustili močan
pečat, pa kakršenkoli že.
Po spominu, pripovedovanjih in podatkih iz arhivov
zapisal
Vlado Berglez
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Aljine fotografije
Alja Pregl, urednica našega Foto kotička v Trtah, je
bila v zadnjem času zelo dejavna in medijsko izpostavljena. V našem časopisu Trte je že nekajkrat objavila
utrinke s svojih svetovnih popotovanj in nas
razveseljevala s svojimi posnetki. Ker sama o tem
verjetno ne bo pisala, se mi zdi vredno, da tisti, ki ste
spregledali, pa vendar sledite njenim aktivnostim,
preberete teh nekaj vrstic.
V prilogi Dela in Slovenskih novic Super 50, št. 7,
leto VII, 1. julij 2019, je bil izpod peresa Eve Senčar
na osrednjih dveh straneh 16 in 17 objavljen članek z
naslovom Perilo vseh dežel, posuši se!. V njem je opisano, kdaj in kako je Alja začela fotografirati ter kako
so se začele žehte. Alja je predstavljena kot obiskovalka sveta in antropologinja. Članek dopolnjujejo slike
žeht, posnete v Rovinju, Laosu, Nepalu in na Danskem. Objavljena pa je bila še meni zelo ljuba slika z
naslovom Alja, posneta na riževem polju, kjer bralce
sklonjena ob delu z nasmehom pozdravlja izpod
krajcev slamnatega klobuka.
Avtorica članek zaključuje s podatki, da je Alja trikrat razstavljala samostojno (leta 2013 v Galeriji Loterije Slovenije in v letih 2016 in 2017 v Galeriji Šolt), in
navedla nekaj zasebnih dolgoročnih ciljev okoli žeht v
državah, ki jih namerava obiskati v prihodnosti. Skupinske razstave v članku niso izpostavljene.
So pa 9. avgusta 2019 ob 20. uri v Škofji Loki, na osrednjem mestnem trgu v Kavarni Vahtnca, odprli še eno
samostojno razstavo, na kateri Alja razstavlja slike z otoka Sylt (slika 1). Otvoritev je bila združena z literarnim
večerom ob izidu romana Sanje Pregl z naslovom Izgubljene dvojine. Tako sta na kulturnem dogodku sklenili
rezultate svojega dela dve, tudi sicer v vsakodnevnem
življenju zelo povezani sestrični Alja in Sanja Pregl.
V prelepem ambientu atrija Vahtnce se je Tjaša
Obal, ki je h knjigi napisala tudi spremno besedo
Breme bližine, uvodoma pogovarjala s Sanjo in ga
nato nadaljevala še z Aljo (slika 2). Pogovor z obema
avtoricama je potekal v zelo sproščenem vzdušju.
Iz pogovora s Sanjo Pregl smo vsi prisotni uvideli,
kaj vse je potrebno za nastanek takšnega literarnega
dela. Tjaša Obal in Sanja sta nam prebrali tudi nekaj
odstavkov, izbranih iz novo izdane knjige. Presenetljiv se mi je zdel podatek, da to delo pomeni oz.
predstavlja pet let življenja in interakcij z liki, ki se
pojavljajo v njem, in na koncu, po predelavi vsega,
tudi njihovo neizbežno slovo.
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V pogovoru z Aljo Pregl je Tjaša Obal orisala njeno
fotografsko pot od začetkov do potovanj, izbora motivov in načrtov za bodočnost. Avditorij je še najbolj
presenetil podatek, da Alja ne išče motivov in skoraj
nikoli ne gre od doma s fotoaparatom z namenom, da
bo slikala točno določeno stvar. Povedala je, da motivi
kar poiščejo njo in da si reče: »To je to, vredno je ene
fotke.« Povedala je tudi, da ravno v tem času na Instagramu zaključuje svoj enoletni projekt, kjer je vsak
dan, to je 365-krat, objavila po en posnetek Žeht (različne slike) iz 45 različnih dežel, ki jih je do sedaj obiskala. Na koncu pa sta obe zadovoljni sestrični napovedali še skupni projekt, v okviru katerega bo Sanja
prispevala tekstualni, Alja pa fotografski del.
Po končanem pogovoru z obema umetnicama je
aplavz izražal naše občudovanje ob doseženem in
hkrati spodbudo za njuno delo v prihodnje.
Matjana Didek-Brumec

Svetilnik Foto Alja Pregl

Pogovor Foto Nina Vončina

Ustvarjalka Nina
V Narodni galeriji poleg vodstev in predavanj za
obiskovalce že vrsto let pripravljajo različne ustvarjalne tečaje, na katerih udeleženci ob umetninah v
zbirki rišejo, slikajo, kiparijo ali pa se preizkušajo v
tiskanju grafik.
Nina Vončina je pričela z oblikovanjem gline na
tečaju v Narodni galeriji v drugi polovici lanskega
leta. Ob mentorici kiparskega tečaja Sabine Mattersdorfer, prof. likovne pedagogike, jo je oblikovanje
gline tako prevzelo, da je z največjim veseljem nadaljevala s tečajem tudi v prvi polovici leta 2019. Ker pa
sta jo že ves čas privlačila tudi risanje in slikanje, se je
odločila, da bo letos poleg kiparjenja v glini opravila
tudi tečaj risanja in slikanja Mojstrstvo portreta pod
mentorstvom akademskega slikarja Nika Anikisa
Skuška. Udeleženci so se poglobili v skrivnosti slikarskih principov in tehnik 19. stoletja.
Tako kot lani so bila po zaključku tečaja dela udeležencev vseh štirih tečajev razstavljena v avli drugega nadstropja Narodne galerije pod naslovom Umetnost nas vse povezuje, Razstava udeležencev tečajev
Narodne galerije (21. junij 2019–14. julij 2019).
Ob otvoritvi razstave je vsak od mentorjev predstavil svojo skupino tečajnikov, število udeležencev,
metode dela, kje vse so tečajniki iskali navdih, kakšna
znanja so pridobili in kaj so v končni fazi ustvarili.
Nina je imela na letošnji razstavi s tečaja Kiparjenja v glini razstavljena dela: Portret (slika 1), Mislec
(slika 2) in Posoda za sukulente (slika 3). V okviru
Tečaja risanja in slikanja pa je vsak od udeležencev
predstavil svojo kopijo Kobilčine slike Dekle v naslonjaču, ki so jo naslikali v večslojni tehniki z oljnimi
barvami (slika 4). Vse fotografije je posnel Dejan
Vončina.
Vsi, ki smo se udeležili otvoritve razstave, smo se
lahko prepričali, kako ljubitelji umetnosti različnih
starosti in poklicev uživajo v druženju med seboj in z
mentorji. Ob pogledu na svoja dela, ki so bila razstavljena na panojih in v steklenih, piramidasto oblikovanih vitrinah, pa so se jim kar iskrile oči. Nasmehi
na obrazih in iskrice v očeh so bili dokaz, da so srečni in da bodo z ustvarjanjem še nadaljevali. Čestitke
vsem!
Matjana Didek-Brumec

Portret

Mislec

Posoda za sukulente

Dekle v naslonjaču, po Ivani Kobilca
Fotografije na strani 11: Dejan Vončina in Alja Pregl
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OTROŠKI KOTIČEK

KRIŽANKA

Športi,
ki so nas navduševali

Aljaž Repinc (7 let) je samostojno pripravil novega zmaja iz embalaže in papirja

Foto Daša Kerin Repinc

Aljaž Repinc (7 let)
Moja pot v šolo (po travi (zelena),
po blatni cesti (rjava) in
ob modri prometni cesti in čez zebro)

Zala Kerin (9 let)
Naši gozdni prijatelji jeseni
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Bronasta medalja
na evropskem prvenstvu
Julija se je v Sankt Peterburgu
odvijalo evropsko prvenstvo v organizaciji European Cheer Union. Iz vsake države, ki je sodelovala, sta na tekmovanje potovali
dve ekipi, in sicer zmagovalci ter
podprvaki državnega prvenstva.
Plesna ekipa plesnega kluba Ples
plus z imenom Show team Junior
si je priplesala naslov državnih
prvakinj in je tako zastopala barve Slovenije zastopale na mednarodnem tekmovanju. V skupini
pleše tudi moja hči Tjaša Cerkovnik. Ker pa pravi, da se ne bo hvalila z uspehi, pišem prispevek namesto nje.
V mladinski starostni kategoriji
12–16 let so že drugič nastopile na
evropskem prvenstvu. Lani so dosegle 5. mesto, kljub temu da so
bile ena najmlajših skupin.

Letos je tekmovanje v Rusiji
potekalo tri dni. Prvi in drugi dan
sta bila namenjena predtekmovanjem, zadnji dan pa finalnim nastopom. Po pet ekip v vsaki kategoriji se je uvrstilo v finale. Seveda
smo upali, da se bodo tja uvrstile
tudi naše plesalke, in to so si zastavile tudi kot cilj. Po razglasitvi rezultatov po predtekmovanju smo
bili dejansko vsi veseli uvrstitve v
finale. Naslednji dan je bil za naše
plesalke prost, saj so tekmovale
druge kategorije. Pred finalnim
nastopom so se v skupini pojavili
trema, velika pričakovanja in tudi
upanje na medaljo. Tudi tokrat so
se plesalke odlično odrezale. Glavna trenerka Eva Dajčman Šterk jih
je spodbujala in motivirala, pomagala jim je prebroditi tremo in
strahove. Zavedanje, da so glede

Pokal za bronasto tretje mesto
Foto Daša Kerin Repinc

Celotna delegacija/z bronasto skupino iz Slovenije pred Ermitažem v Sankt Peterburgu 					
Foto ena od spremljevalk

na točke po uvrstitvi v finale blizu
medalje, da pa to seveda zahteva
odličen nastop, je še dodatno povezalo skupino. Starejše članice so
spodbujale mlajše in tako so bile
pred nastopom res vse odločne,
samozavestne in mirne. Pred njihovo plesno točko v finalnem nastopu so jih naši najboljši navijači
– starši – spodbujali s tribun z glasnim navijanjem in zastavami.
Trenerke in jaz smo že šle na drugo stran plesišča, kot nas je napotil
organizator. Dekleta pa so še kar
nekaj minut čakala, da sodniki
končajo ocenjevanje prejšnje ekipe. Lansko leto je bil to najbolj dramatičen del tekmovanja in prav
takrat jih je zgrabila panika. Letos
pa so bile res odlično pripravljene.
Po napovedi so energično in samozavestno prišle na plesišče ter vrhunsko odplesale svoj finalni nastop. Zvečer so razglasili rezultate.
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Finalni nastop slovenske tekmovalne skupine

Foto uradni fotograf tekmovanja

Finalni nastop slovenske tekmovalne skupine

Foto uradni fotograf tekmovanja

Zmagovalne skupine: srebrna in zlata Rusija in bronasta Slovenija
Foto uradni fotograf tekmovanja
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Posedli smo se v krog skupaj z
ostalimi slovenskimi ekipami. Navijali in veselili smo se prav vseh
slovenskih rezultatov. Slovenska
članska ekipa si je priplesala zlato
medaljo, naše plesalke pa so si v
kategoriji mladinske cheer jazz
skupine priplesale bronasto medaljo in pokal. Sicer je daleč največ
naslovov evropskih prvakov pobrala Rusija, tako da smo rusko himno znali že skoraj vsi. Tudi v naši
kategorij je bilo tako. Na prvo in
drugo mesto sta se uvrstili obe ruski
ekipi, naša Ples plus ekipa – Show
team Junior pa na tretje mesto.
Na tekmovanje je poleg 17 plesalk potovalo tudi 18 staršev ter
bratov in sestric, jaz kot predsednica plesnega kluba Ples plus in
pa tri trenerke. Z glavno trenerko
je na tekmovanje potoval tudi
dvomesečni Nik, ki je bil prava
maskota naše ekipe.
Potovanje v Rusijo nam bo
prav vsem ostalo v prelepem spominu. Šest dni je bilo zelo zabavnih. Tako dekleta kot tudi straši se
na tovrstnih potovanjih prav posebno povežejo. Za nami je vrsta
zabavnih dogodivščin, razburljivih trenutkov in tudi zanimivi
ogledi mesta. Turistična agencija
Oskar je za nas odlično poskrbela.
Ves čas je bila z nami tudi turistična vodička, kar se je izkazalo za
odlično potezo. Brez znanja ruščine bi se namreč le težko znašli.
Ogledali smo si Sankt Peterburg,
Peterhof in se z ladjico podali skozi mesto. Ponosni na naša dekleta
ter na njihovo odlično uvrstitev
smo se polni lepih spominov vrnili iz Rusije in se že veselimo naslednjega evropskega prvenstva, ki
bo poleti v Italiji.
Daša Kerin Repinc

ZADNJE NOVICE

Ponosnima mamici Ani in očku Lovru
iskreno čestitamo, Davidu pa želimo

Krka_www_domena_SI.pdf

veliko sreče na življenjski poti!
Kerini in Stritarji

www.krka.si

Slovesnost 10. oktobra
in srečanje z Majdo Povh
Že nekaj časa sem razmišljal, da bi obiskal Majdo
Povh v Domu upokojencev Ljubljana Center, kamor
se je pred kratkim preselila z Drenikove 29 v Ljubljani. 10. oktobra 2019 sem izvedel, da bo letos tradicionalna komemoracija v čast ustreljenim talcem prav
na ta dan ob 16.30, na dvorišču doma ob spominskem obeležju na Ulici talcev. Četrtna skupnost in
ZB NOB Ljubljana Center vsako leto ob dnevu
četrtne skupnosti, 13. oktobru, organizirata komemoracijo v čast 24 padlim talcem. Pomislil sem, da
lahko ob tem na kratko obiščem tudi eno najstarejših
živečih članic Društva Kerini in Stritarji.
Slovesnost je minila ob povezovanju ter nastopu
dijakov Gimnazije Poljane z recitacijami, dobrem govoru zgodovinarja dr. Zdenka Čepiča in petju partizanskega pevskega zbora, ki ima svoje korenine že od
prvih pevcev v vojni.
Med udeleženci, poslušalci, ki so bili na dvorišču,
je bila tudi Majda, večina pa je prisluhnila slovesnosti v zaprtem delu v pritličju doma z ustreznim
ozvočenjem. Po končani slovesnosti sva se z Majdo
srečala soimenjaka Andreja. Zelo se naju je razveselila in misli so ji stekle v čas okupacije, ko so jo med
vojno aretirali v Novem mestu in jo potem premestili v zapor v sodni palači v Ljubljani, kjer je bilo
zaprtih še več zavednih Slovenk, med drugim tudi
Vida Tomšič.
Jetnice so vsak dan imele zapovedan polurni
sprehod6.6.2013
po notranjem dvorišču
zapora za sodno pa1
9:20:10
lačo na Miklošičevi. Ko pa so Italijani začeli streljati
talce, so jetnice vsakokrat, ko so jih odpeljali, med
sprehodom v krogu, ponavadi na znak Vide Tomšič,
obstale in se niso več premaknile. Karabinjerji, njihovi pazniki, so tudi sami kmalu začeli dopuščati tak
način izražanja spoštovanja do talcev in obenem njihov protest, tako da se zaradi tega nad njimi niso
znašali.
Odhitel sem na drugo obveznost, gotovo pa se
kdaj spet oglasim na obisk Majdi, ki bi imela še veliko
povedati.
Andrej Kerin.

ISSN 1318-895x
Izdalo Društvo Kerini & Stritarji, Ljubljana, Linhartova cesta 15
TRTE, petindevetdeseta številka, Ljubljana, oktober 2019
http://www.trte.org, krsrd2@guest.arnes.si
trtekids.000webhostapp.com
http://www.facebook.com/kerini.stritarji
Uredniški odbor glavni urednik Peter Povh,
Janez Banič, Vlado Berglez, Alenčica Kerin,
Andrej Kerin, Andrej Stritar
Tisk Grif & Pika

oblika MA+SP

V prvih pomladnih dneh se nam je pridružil nov
družinski član, David Iskra. Sestrica Sofija mu dela
najboljšo družbo, nasmehe pa poklanja tudi mami
Ani in atiju Lovru.
Ana P. Iskra

