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Kerini in Stri arJl.&s~I~62/~y
nekaj, pravzaprav kar
najrazlicnejse druge
vee tisto, kar je bila
jaz kot 5- ali 6-letni nr"", "'"j" _r:fol1,OSQ
Tehnologija je v vseh pokli'-'''''J'<J'o.~1'\
nikov, ki smo jim rekli
Stroji in posebno se
hove izdelke, delo pa se je v velik
Kljub temu ostajajo obrti zelo sp
Za sustarski poklic so me navd
obljubljali, da mi bodo zapustili svoje su
srecnih letih je prihajal k nam pred zimo za
Hribar, da nam je "poflikal" in "poternplal" stare Clime, n
atetu in mami nove, atetu vcasih tudi skornje, nam otrokom pa
grozil, da nam bo dal usta pod nos, Nikakor ga nismo znali
pripraviti do tega, da bi nam pokazal, kako se to naredi, zgodilo
pa se je, da smo jih dobili s kneftro po riti. To je pripomoglo, da
sem nehal misliti na eevljarski poklic in se odlocil za mizarskega.
Na podstresju smo imeli skrinjo z mizarskim orodjem ocetovega
brata Frenka, ki je odsel v Ameriko, v Celju pa je bil mamin brat,
moj stric France, mizar, pri katerem se born izueil obrti, ki se mi
je zazdela naenkrat lepsa kot vse druge. A tudi iz tega ni bilo nic,
Sosolci v osnovni soli so me opozarjali, da imajo mizarji v mestih
strojne oblice in zage in delajo sploh vse drugace, kot se to dela
pri nas na kmetih. To je bi! tehten pomislek. No, potem pa se je
stvar tako zasukala, da so me dali v solo; mojih sanj 0 rokodelstvu je bilo konec.
Ob naslovu Obrt pri Kerinih in Stritarjih se mi je bilo sprva
zazdelo, da je takih vee, kot se je izkazalo po sprehodu po spisku
clanov nasega drustva, Iz urednistva Trt smo naprosili nekatere
nase obrtnike, da naj nam porocajo oziroma napisejo clanek 0
svojem poklicu. Odziv je bil sprva precej skromen, nazadnje pa
se je nabralo toliko prispevkov, da smo jih morali celo krajsati,
nekatere elanke pa shraniti za naslednje stevilke Trt. Nasi obrtniki imajo kaj pokazati in tudi pisati znajo 0 svojem delu .
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In lLAHTneST
Dan se ne loci prevec od
dneva in clovek ne od cloveka.
Zato je zivljenje tako Iepo in zanimivo. Po eni strani podobnost
prinasa
dornacnost,
varnost,
ponavljanje
lepega,
omogoca
nam sporazumevanje
z bliznjimi,
po drugi strani pa nosi v sebi tudi
razlike,
sprernembe,
novosti,
razvoj, zeljo po boljsern in lepsem
jutri. V vsem je potrebna prava
mera, tudi v podobnosti.
Ce je v nasern zivljenju podobnost prevec podobna enakosti, se kaj lahko sprevrze v enolicnost, monotonost,
zaprtost v
vedno enako okolico, brezizhodnost. To najlazje spoznamo,
ko nam ne gre najbolje: npr. pri
vojakih, v bolezni, v revscini ...
Taka podobnost dneva z dnem
nam preseda in Ie tezko jo prenasamo.
Pa tudi druga skrajnost ni
pozitivna. Ce se kdo nenehno
seli in nikjer ne pozene korenin,
ce mora zato govoriti Ie tuje jezike, ce se mora nenehno prilagajati tujim obicajern, lahko postane talco zivljenje pravi peke!.
Prehitre in prevelike spremembe niso dobre.
Cemu ta zelo splosen in
mogoce prevec 6l0zofski uvod?
Zato, ker se tudi v nasem domacern okolju zivljenje zelo hitro
spreminja, vcasih tako hitro, da
se tista domacnost sveta, ki smo
je bili vajeni v otrostvu, grozljivo
hitro izgublja v pozabi. Tudi ce
nikamor ne gremo, ce ostajamo
kar najbolj zvesti izrociJu nasih
prednikov,
se vse okrog nas
spreminja, tako da nam tega sveta ne bo nikoli uspelo ohraniti
zanameem.

lLAHTE

Kako naj svojim potomeem
pricaram obcutek pri vecernem
napajanju zivine ob potoku ali
pa nemir ob jutranji kosnji na
Betalci? Koga to sploh zanima?
Na svetu zivi okrog 6 miljard
Ijudi. Med njirni jih je manj kot
6 000, ki jim beseda Betalca kaj
pove. Mimogrede, kdaj se je pojavilo ime Betalea? Kaj pomeni?
No, vesel sern, da obstajajo
Trte. Z njimi se ohranja del sveta moje mladosti. Lepo bi bilo,
ko bi v Trtah kdaj obravnavali
ledinska imena v krizevski fari.
Saj je gotovo kdo ze zbiral ta
imena. In narecni izrazi, tudi 0
njih bi veljalo kaj napisati, Ko
sem hodil med pocitnicami v Sv.
Kriz, sta imela stari ate (Albin
Pisanski) in stara mama (PavIa,
roj. Grubic) obicajno dye kravi,
ki so ju uporabljali tudi za vleko
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(,hnek Tomaza Pisanskega
prica, da segajo korenine in
krosnja nasega rodoslovnega
drevesa dlje, kot smo jih ogradili leta 1995 v zborniku Kerinov in Stritarjev. Hvalezni
smo Tomazu, da se je lotil
raziskovanja sorodstvenih povezav, in njegov clanek z veseljem objavljamo.
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GlaI'IIi ureal/if

lazjih tovorov. "Stija" je bil ukaz
za desno, "ajs" ali pa "o-ajs" pa
za levo. Ce si zakrical "bo-ho",
se je voz ustavil. Konjem se je
takrat ukazovalo drugace Cbistahar" za levo in "hout" za desno), sarno pri nas takrat niso
imeli vec konj. Ali te besede se
kje zivijo? Zdaj, v dobi avtomobilov, traktorjev
in kosi Inie, jih
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najbrz spodrivajo besede "smerokaz" oz. "blinker, zmigovee"
ter "zavore" oz. "brernze", Kako
siroko so bile v uporabi?
To me sporninja
na tole
salo:
PrUJe Nemec z mercedesoni v

Sv.

in ZI'e, da una neki kmet ze/0 prioeieta za
auto, da bi /0 preskusila. Nemec vozi
JO klll/h, kraoa tece, potem paien«
na 60 klll/h, krava cope, ampak: tece,
pri 90 km/h dobi kraoa pellO na usta,
ampak: tece, potent da plin do daJke,
krava brope, tece in Nemec zmagoslavno zakriCi: "Gle); zda/ zda//e bo
konec, Jal170 Je z: de.Jllim ocesom.
trzal" Kmet pa zakrici na kravo:
(~)J, a)J, krava trapasta, ka/ JigllaliziraJ na dUIIO, Ja/ Je prebiteva po
levi!"
Krii

fo bitro kravo. Pa

Trte so zanirniv in enkraten pojav v slovenski periodiki.
Ceprav je glavni namen Trt biti
drustveno
glasilo, je pa njihov
dejanski pomen mnogo globlji in
sirsi. Meni so blizu iz vee razlogOY. Zanimajo me kot rodoslovca, zanimajo me, ker pomagajo
razumevati
in ohranjati
del
sveta mojega otrostva, z vsako
stevilko
pa izpricujejo,
kako
mocna energija je nakopicena
na juznem delu Krskega polja
pod Gorjanci.
Ko sem pred casom dobil
prijazno vabilo, da napisem nekaj za Trte, sem se zarekel, da
tega ne storim, dokler ne vzpostavim rodoslovne
povezave s
ciani drustva Kerini in Stritarji.
Po Adamu in Evi smo si gotovo
vsi Ijudje v sorodu, vecinoma pa
ni treba seci tako dalec nazaj, da
bi nasli sorodstvene vezi, se posebej, ce smo zadovoljni z "zlah-

to" in ne nujno s "krvnim scrodstvorn". V rodoslovju
sta dye
osebi "sorodnika", ce imata istega prednika.
Sorodstvo
pa je
nenavaden odnos, saj ni prehoden: ce je narnrec Janez sorodnik Petra in Peter sorodnik Tineta, se ni nujno, da bi bil Janez
sorodnik Tineta. (Janez je npr.
lahko Petrov sorodnik po materini, Tine pa po ocetovi strani).
V takem primeru pa recerno, da
sta Janez in Tine II zlahti. Do sorodnikov pridemo tako, da se
najprej povzpnemo do skupnega prednika in se potem prek
potomcev spustimo do sorodnika. Do zlahtnikov pa pridemo
tako, da se lahko vzpenjamo po
prednikih, spuscarno po potomcih, poleg tega pa se lahko se
preselirno v drugo sorodstvo
prek zakoncev.
Ko sem pred kratkim dobil
od sestricne Darje Pisanski po
elektronski
posti manjkajoci
podatek, sem dobil zlahtnisko
povezavo s ciani drustva, TakoIe tece: Tornaz Pisanski (1949),
sin Cirila (1924), ki je sin Albina
(1895-1976) in Pavle, roj. Grubic (1896-1984),
ki je sestra
Marije, roj. Grubic (1887-1963),
zene Karla Kerina (1885-1914),
ki je bil sin Franca Kerina, ta pa
sin Martina Kerina (1803-) in
Ane Vovko. 0 zadnjih treh lahko preberemo v zborniku Kerini
in Stritarji. Talco sem dobil novo
spodbudo, da svojo rodoslovno
zbirko razsirirn
s podatki
iz
Zbornika
Kerini in Stritarji.
Zanimivo je, da je Karel Kerin
zacetnik veje, ki zdaj v Podbocju steje ze cetrtega zaporednega Karla. Od tega so zadnji trije
moji sorodniki, najstarejsi pa je
moj zlahtnik.
Najbrz smo vsi Kr'zevci v
zlahti ali pa vsaj velika vecina
tistih, ki izviramo iz juznega
dela Krskega polja. Upam, da
moj prispevek ne bo edini, ki
presega meje sorodstvenih
vezi,
zapisanih
v drustvenih
dokumentih.

Tnlluzi. Pi.JalUki
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Prijazna in zivljenjsko pomembna tekocina je vplivala tudi na Kerine in Stritarje. Imenitno se je pocutila vsaka druzina,
ki je imela dobro vodo za uzivanje in za vse ostale potrebe. Posebna je bila problematika zadovoljive oskrbe z vodo pri vinogradih. Dokler niso bili zgrajeni
rezervoarji za kapnico, so vodo
dovazali iz potoka ali iz Krke.
Zanimiva je anekdota
iz
obdobja, ko so Kerinovi fantje
(Janez, Drece in Pepi) naredili
kapnicne rezervoarje v Banovcu in Razkrizah in, ker so morali vedno oni dovazati vodo iz
Krlce k "aidanci", je Janez
predlagal
stricu
Pepiju Stritarju, da mu zgradijo kapnicni
rezervoar,
ce kupi potrebno
kolicino cementa .. Stric Pepi
Stritar ni kupil cementa,
ker
mu ni bilo treba.
Kadar
je
potreboval vodo pri zidanci, je
njegova sestra Toncka ukazala
svojim ubogljivim fantom, da so
jo pripeljaIi.
Zgodba se je dogajala pred
drugo svetovno vojno. Ze med
vojno in neposredno
po njej pa
sem se tudi sam sreceval z vodo.
Ko sem kot majhen pobic pasel
have v blizini mlina tete Zalke,
sem si zelo zelel spoznati tudi
notranjost mlina in njegovo delovanje. Sarno enkrat sem imel
sreco, da sem bil prisoten, ko
smo peljali zakelj zita v mlin.
Vse je bilo zanimimivo, posebej
pa me je zanimal dotok vode na
mlinska kolesa.
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Se bolj imeniten pa je bil
"Mlinarckov"
mlin v Mutvi.
Mlin sem si ogledoval, ko sem
se s starim atom peljal iz Banovca domov. Sarno star ate se je
redno peljal iz Sutne po spodnji
cesti skozi Mutvo. Vedno se je
ustavil pri MIinarckih, da jih je
pozdravil. Ob takih priloznostih
sem si ogledal tudi mlin, ki je bil
neprimerno imenitnejsi kot ZaIkin. Tudi pri tern mlinu me je
posebej zanimal dotok vode na
rnlinska kolesa.
Po drugi svetovni vojni,
ko sem redno pocitnikoval na
Brodu, sem velikokrat "pobegnil" po vasi do Kovaciceve zage.
Pri poruseni hisi in mocno poskodovanem
in neuporabnem
mlinu je delovala zaga. Pricakoval sem, da je tudi ta gnana z
neposredno
vodno
energijo.
Nad Kovacicevo
zago je bil
zgrajen vodni jez cez celo sirino
Krke in ogromna kolicina vode
bi lahko poganjala tudi zago in
mlin. Izvedel sem, da je to bilo,
da pa mlina niso vee nameravali
obnoviti, elektricna energija pa
je primernejsa
pri upravljanju
zage. Velikokrat
sem sedel na
vozicku za hlode, ki so se na
njem premikali v zibajocem se
ritmu proti gor in dol gibajocem
se zaginem listu. Zanimalo me
je, zakaj se vozicek ziblje, pa
sem ugotovil,
da je zibanje
usldajeno z gibanjem zaginega
lista. Ko sem to ugotovil, sem si
ogledal tudi mehanizem,
ki je
usklajeval ta gibanja.

Pri vseh opisanih ogledovanjih sem bi! hitro potesen v svoji
radovednosti.
Ko sem ugotovil
osnovne principe delovanja, sem
bil zadovoljen.
Ko sem se po
koncani maturi leta 1956 odlocil,
da sem se vpisal na Fakulteto za
strojnistvo, nisem imel tezav s
spoznavanjern tehnicnih zakonitosti delovanja strojev in sistemov. Ze v casu studija pa me je
okupiralo vprasanje zakonitosti
pri izdelovanju
konkurencno
uporabnih
strojev in naprav.
Posledica te preokupacije je bilo
opazovanje kolegov studentov,
kako se obnasajo v posameznih
situacijah, in kako se clovek kot
posameznik obnasa v primerih,
ko je treba zdruziti napore, da se
doseze zadovoljiv rezultat. Pri
analiziranju teh razmer mi je pomagala izkusnja,
da sem od
svoje pete gimnazije vsako leto
instruiral najmanj enega novega
dijaka ali ucenca za podrocje
matematike.
V polozaj instruktorja me
je porinil moj spostovani profeSOl' in takratni
razrednik, ki je
bil za mene izreden pedagog.
Njegovo veliko vrednost
sem
ocenjeval na osnovi lastnosti, da
je pri vsakern dijaku dosegel
maksimalne ucinke s prilagajanjem zahtev in vprasanj sposobnostim dijaka. Sledec njegovim
principorn,
kot sem jih sam
dojel, sem si od prvega "pacienta" do zadnjih, ki so v obdelavi
v letu 1999, vedno postavil nalogo, da moram ugotoviti, kje lezi
razlog, da "pacient" ne zmore
slediti
matematiki.
Ugotovil
sem, da sem jih v primerih, ko
sem ugotovil razloge, brez tezav
nauciltudi matematike.
1z enakih osnov sem tudi
opazoval
sodelavce
pri delu.
Prvo zaposlitev sem imel leta
1962 v takratni Tovarni emajlirane posode in zacel sem kot pripravnik
pri izdelavi "surove"
posode, to je izdelava posode iz
emajliranju primerne plocevine
v obliko, ki je primerna za emajliranje. Razmere so zahtevale, da

sem moral v samem zacetku
moje industrijske prakse izpeljati zahtevne naloge, ki so bile neobicajne in preko dimenzij dotakratne prakse. Uspelo mi je
izvrsiti vse naloge. Razlog je bil
v aktiviranju vseh razpolozljivih
potencialov,
ki so bili skriti v
ljudeh. Vedno sem uspel pridebiti za nalogo vse delavce in njihove "sefe". Nejeverni
Tornazi
so biJi v drugih, odmaknjenih
sektorjih.
Dokazovanje,
da je
rnozno realizirati visoko zastavIjene cilje, so me pripeljali do
situacije, da sem postal generalni
direktor "EMO" Celje.
V tej vlogi sem nadaljeval
ocenjevanje razmer, ki vplivajo
na sposobnost
firme ali proizvodnega sistema, da si zagotovi
kontinuirano
zadovoljivo
eksistenco. Ugotovil sem, da je prvi
lastnik Grme "EMO"
Westen
gradil uspesnost svoje firme na
kontinuiranern
razvoju. Westen
je bil nosilec razvoja emajlirane
industrije za celo Evropo. Za
mene je bila najzanirnivejsa ugotovitev, da so bili nosilci razvoja
nasi Ijudje, Slovenci.
Razmere, ki so lahko predmet posebnega clanka, so me peljale preko Beograda v Ljubljano. Pri beograjski avanturi sem
dodatno spoznaval vpliv samostojnega razvoja na sposobnost
obstoja Grme. Zastopal in uveIjavljal sem stalisce, da ce v Jugoslaviji ni vsaj dveh tovarn z
enakim programom,
bomo imeli
tezave pri vzpodbujanju
primernega razvoja. Monopolizem
je
enako nevaren kot pomanjkanje
razvoja. V obeh primerih tovarna zaspi in propade.
S takimi ocenami in izkusnjami sem leta 1982 prisel v
Litostroj kot generalni direktor.
Omeniti je treba, da sem bil v casu studija
demonstrator
pri
predmetih Trdnost in Hidromehanika. Pri hidromehaniki
sem
celo opravljal
vlogo asistenta,
ker ga profesor Avsec ni ime!. V
tern casu sem pomagal kolegu,
da je izdelal nov princip izracuna
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vodilnih
lopatic pri francisovi
turbini s pomocjo kornpleksne
preslikave sistema. Za nalogo je
prejel studentsko
Preserriovo
nagrado in veckrat mi je omen il,
da Litostroj ni pokazal zanimanja za njegovo delo, pojavili pa so
se predstavniki
Voitha,
da
odkupijo idejo. Kolega naloge ni
proda!.
Ko sem prise] v Litostroj, je
prise I na poslovni obisk in zelel
vsem prisotnim dopovedati,
da
sem prisel na pravo, meni primemo podrocje strokovne aktivnosti. Komaj sem ga preprical,
da to sploh ni pomembno, ker je
pomembno, da Litostroj, ki mi
zeli dokazati, da ga ne morem
obvladati kot prislek, spoznam,
in da mi bo moje znanje s podrocja hidravlike lahko pomagalo
pri spoznavanju Litostroja Ie, ce
me bodo obravnavali kot laika.
Uspelo mi je pridobiti delovni
kontakt z vsemi strokovnjaki
v
Litostroju.
V okviru resevanja prakticnih problemov se je v samem
zacetku moje aktivnosti pojavil
problem lunkcioniranja
hidravlicnih raziskav posameznih turbin. Litostroj je bil od svoje ustanovitve znan po izdelavi vseh
vrst turbin (peltonove, francisove in kaplanove),
Turbine
se
lahko izdelajo, ko so predhodno
preverjene v delovanju na modelu. To vlogo je izvajal Turboinstitut v Vizmarjih pri Ljubljani,
ki je bil ustanovljen sarno enD leto za ustanovitvijo Litostroja. V
Ietu 1982, ko sem nastopil kot
generalni direktor Litostroja, je
nastalo vprasanje zadovoIjivega
delovanja Turboinstituta
za potrebe Litostroja. Pojavili so se
predlogi, da zgradimo nov institut za ograjo v Litostroju ali pa
da se tesno povezemo z 1nstitutom pri Voithu, ker ne bomo
zmogli samostojnega raziskovalnega in razvojnega dela.
Predlagal
in izpeljal sem
odlocitev, da reaktiviramo delo v
obstojecem
Turboinstitutu
v
Vizmarjih,
ker je nesmiselno

graditi se enega poleg obstojecega in ker sem bil preprican, da so
nasi strokovnjaki
v Ljubljani
sposobni razvijati svoje znanje in
bodoce strokovnjake za najvecje
tehnicne dosezke. Posebej sem
bil preprican, da so raziskave hidravlicnih oblik turbin in kvalitetna proizvodnja
turbin eno
redkih podrocij, kjer si lahko
izborirno prostor v trzni konkurenci z vecjimi in razvojno moenejsirni sistemi.
Odlocitev se je izkazala kot
primerna. Litostroj je dobil naslednja narocila, ker je bil s pomocjo Turboinstituta
tehnicno
sposoben dokazati, da ima vrhunske modele turbin v primerjavi s svetovno konkurenco. Zadovoljen sem bil ob izjavah go-

spcdov iz svetovne konkurence,
da vedo, da ce se Litostroj resno
zavzame za projekt na podrocju
bivse Jugoslavije, oni ne morejo
ponuditi
tehnicno
boljsega in
bolj konkurencnega stroja.
Skupno razvojno delo Turboinstitura in Litostroja je zagotovilo uspeh na licitacijah
za
dobavo turbin za Vrhovo in za
obnovo treh elektrarn na Dravskih elektrarnah.
Kljub velileim
tezavam, ki jih je prestajal Litostroj v zadnjih letih, pa je zaradi uspehov na podrocju dobave
kvalitetnih turbin se vedno obstal in to predvsem s programom
proizvodnje
vodnih
turbin.
Preprican sem, da bodo strokovnjaki v Turboinstitutu
in Litostroju pripravili najboljse stroje

tudi za predvidene elektrarne na
spodnji Savi, kot so jih medtem
pripravili in dobili narocilo za
dye elektrarni
na Soci. Tudi
izvoz se ponovno uveljavlja.
Zaupanje
v svoje sposobnosti, njihovo zdruzevanje
in
iskanje skupnih projektov vecjih
dimenzij je moe ugotoviti ze pri
nasih prednikih
in tudi danes
med nami, Kerini in Stritarji.
Povsod, kjer se je pojavila zdruzitev energetskih
potencialov
vsaj med starsi in otroki v istern
poslu, so bili rezultati lepi. Preprican sern, da je pray ta energetska sposobnost
Kerinov
in
Stritarjev dala oporo tudi rneni,
ko sem se moral sam odlocati za
daljse obdobje. Rezultati bodo v
nasih okvirih se boljsi.
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Moj oce je svoj poklic
opravljal s predanostjo in veseIjem. Bil je delaven, dober in
posten. Tmel je mehko srce in cut
za clovesko stisko. Njegov delavnik je velikokrat trajal pozno
v noc, Kot majhna deklica sem
pogosto sedela ob njem v delavniei ali pisarni in opazovala,
kako je bil zatopljen v svoje delo.
Kadar so se na njegovem obrazu
zarisale skrbi, je bilo tudi meni
tesno pri srcu. Ko sva bili s sestro ze vecji, sva mu med pocitnieami pomagali pri lazjih delih v
delavnici, Na to pomoc je bil ponosen, z rezultati najinega dela
pa ponavadi zelo zadovoljen.
Zivljenjska pot mojega oceta se je zacela v marcu 1909 na
Brodu ob Krki. Trdo delo in
L_~~~~~~~~~~~
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velesejnuc leta

1954-55. Zral'ell.Jtoji
~~

/(olllo()a iz leta 1935 po nacrtih Zorana Di()ka.
toplota domacega ognjisca sta
mu bila popotnica za zivljenje.
Veselje do mizarskega
poklica
izvira ze iz zgodnjih otroskih let,
ko je pri delu opazoval gospoda
Golobica, ki je vcasih mizaril pri
njih doma. S petnajstimi leti se je
sel ucit rnizarsrva v Sentvid pri
Ljubljani. Od tod se je zaradi
tezkih zivljenjskih razmer krnalu
vrnil. Ucno dobo je nadaljeval
pri rnojstru Jevscku v Novem
mestu, kjer je od leta 1926 do
1929 obiskoval obrtno solo in
opravil pomocniski izpit,
17. junija 1929 je prisel v
Celje, kjer je z izjerno nekaj medvojnih let ostal vse zivljenje.
Sprva se je zaposlil pri mojstru
Grilcu v Gaberju, nato pa pri
Franju Ursicu na Teharski cesti,
Julija 1934 je opravil mojstrski

izpit, 1. septernbra
zacel s samostojno

istega leta je
obrtjo. No-

v

vern bra 1941 je zaradi nevarnosti aretacije pobegnil
na 00lenjsko. V Celje se je vrnil nekaj
mesecev po koncu vojne. Od
leta 1948 do 1953 je bil poslovodja rnizarske delavnice Vehovar, nato je spet zacel s samostoj-
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: Miha Kerin nam je glede na napovedano osrednjo temo 13. stevilke
• Trt v urednistvo poslal tudi nekaj fotografij kosov pohistva, ki jih
je izdelal stric France Kerin po nacrrih Zorana Didka in zarnisli
Mil'ce Keloin. Tako za okus smo izbrali dye fotogmfiji psihe in
nocnih omaric za spalnico druzine Lojzeta in Mirce Keloin.
Pohistvo je bilo izdelano leta 1940 in je za tisti cas nedvomno zelo
napredno. V uredriistvu tudi mislimo, da bi bilo mogoce 0 Francu
: KetOinuin njegovih izdelkih se maraikaj povedati, zato naj bo ta
: prispevek spodbuda za se kaksen clanek.
nim delom. Kupil je hiso v Gaberju, jo prenovil in ob njej postavil delavnico, v kateri je delal
do upokojitve septernbra 19780
Prvi del njegove poldicne
pori zajema predvojno in zgodnje povojno obdobje. V tern casu
je veliko sodeloval s svojim bra-

'-

njegovih zamislih in nacrtih je
izdeloval
pohistvo,
ki je bilo
veckrat razstavljeno
in nagrajeno na Velesejrnu v Ljubljani.
Ena od omar, lei jih je naredil za
Didkovo
hiso v Pcdbocju, je
danes v Arhitekturnem
muzeju v
Ljubljani.
Od leta 1955 je uspesno
sodeloval tudi na celjskem obrtnem sejmu. Leta 1961 je bil
izbran na razpisu za gradnjo jugoslovanskega razstavnega paviIjona v New Delhiju, zato je
oktobra tega leta za dva meseca
odpotoval v Indijo. Kasneje je
veliko delal za stranke v Dalmaciji, od Splita do Dubrovnika.
Svoje zivljenjsko delo je
cudovito
sklenil
z
gradnjo
dveh
his,
kamor smo
se preselili
leta 1981.
Vanju sta
skupaj
z
zeno, mOJo
rna m 0,
vgradila
svoJe skrbi, trud III
Ijubezen.
Kljub obilici dela se je
vedno rad vracal v svoj rojstni
kraj ob Krko. Po srcu je ostal
Dolenjec, ceprav je v Celju prezivel polnih petdeset let.

Oclca zal ni docakal sestrine in moje diplome ter rojstva
svojih vnukov, Obojega bi bil
zelo vesel. Zato danes otrokorn
radi pripovedujemo
0 njem, da
bi tako doziveli koscek dedkove
sirokosrcnosri in dobrote.

----'_tl_oa_n_c_e_n_'_Z_o_r_a_n_o_m_D_id_I_(_o_m_._P_o--'
__ .LL.&_._._. ... za Kerin
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STARSi In aBRT

Moji prvi spornini so dokaj
megleni. Segajo v obdobje, ko
smo ziveli se v Svici, kjer sva se
rodila oba s sestro Barbaro.
Oce in mama sta se stiri leta
pred mojim rojstvom
srecala
pray talco na delu v tujini.
Krnalu sta se porocila in cez
slaba tri leta sem ju na njuni
poti v svetlo prihodnost
srecal

Naselili smo se v Dornzalah, Icjer pa nismo ostali pray
dolgo. Kmalu smo se preselili v
Ljubljano,
na Reboljevo,
kjer
smo ostali naslednjih ducat let.
Vseeno pa se iz Domzal od
talc rat naprej nismo nikoli vee
izselili. Oce in mama sta v Svici
prihranila nelcaj denarja, ki sta
ga v tedaj nalozbeno dokaj pri-

Od.!lraryel'atye odinga/lega betOlukega mosta
jaz. Kljub ternu, da sta irnela
oba solidno delo v blizini vedno
kornercialno zelo razvitega Zilricha, sta se zaradi zelje, da bi
otroci odrasli v domovini, vrnila nazaj domov.
Takrar smo se trije peljali z
letalom,
oce pa je iz Svice
pripeljal kornbi, poln reci za nas
novi dom. Spomnirn se anekdote z letala, ko mi je stevardesa predcasno odnesla moje kosi10. M_islim, da sem jedel dunajski zrezek s prilogo. Jedel sem
pac bolj pocasi, ker sem moral
opazovati male lego hise, ki so
se videle tam dalec spodaj, naseljene med gozdovi in vrhovi.
Ko sem opazil, da hrane ni vee,
sem seveda padel v jok. Mama
je hitro poskrbela, da nisem bil
lacen. Stevardesa rni je prinesla
repete.

I'

Sm'!iah pOdprometom

jazni Sioveniji nalozila v dye
reci, Ena je bila stanovanje,
druga pa obrtna dejavnost, ki je
ze od samega zacetka gostovala
v hisi pri Stajnerjevih
na
Ljubljanski
19 v Dornzalah.
Sam
se I1It1 nisem
dobro
zavedal, kaj se je zgodilo, ko oce
ni vee delal v tovarni z velikim
alcvarijem na vhodu.
V novo pridobljene
prostore so se naselili stroji. Velike
struznice,
vrtalni
stroji in se
vecji stroji za vlivanje erne plastike. Bakelit pa ni dolgo gostoval v teh prostorih. Mama se je
zaposlila v Ljubljani pri firmi
Swaty,
ki je zastopala
tudi
firma Tyrolit. Predvidevam,
da
je oce po tej poti izvedel za stroje za rezanje in vrtanje betona.
Naslednja
stvar je bila ze
nasa pot v Nerncijo.
Sli smo
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kupit stroj. S poti se spoml11m
same
dveh
stvari.
Ena
je
park irisce
pred
velikirn
nakupovalnim
centrom.
No,
druga pa je bila ze bolj zanirniva. Stroj je bil prevelik, da
bi ga spravili
v pr tljaz.nik.
Podolgovati
del je moral ostati
poleg mene na zadnji
klopi
nasega Peugeota.
Preden
smo
prisl i do
nernsko-avstrijske
meje, sta starsa z odejo pokrila
podolgovati
nosilec
in
mi
narocila, da se moram nasloniti
nanj in se narediti,
da spim.
Razumel sern, da je to zaradi
pregleda na meji, ki smo ga tudi
po zaslugi mojih spalno-igralskih sposobnosti uspesno prestali. Mislil sern, da se bo zgodba
na takratni
avstr ijskojugoslovanski
meji ponovila, a
sem se zmotil. Stroj sta starsa
pri vstopu v domovino morala
prijaviti, saj je moral biti ocarinjen po vseh pravilih, da bi lahko
z njim opravljala
ob rtnisko
dejavnost.
To je bil prvi stroj za rezanje zelezobetona
pri nas.
Kmalu so sledili vrtalni stroji in
se cela vrsta drugih. Tako je oce
yes cas razvijal tudi vzporedne

Mo.!l /lad Eelexnico je od.!lralyen

dejavnosti.
Neko obdobje
je
zelo veliko delal strojck e za
rezanje
keramicnih
ploscic,
Potem se je lotil se izdelave strgal.
Razvil
je celo
serijo
razlicnih rnodelov. Takrat se je
udelezeval tudi vseh sejrnov, saj
so bili ti odlicna priloznost za
sirjenje kroga strank. Tako smo
sli kaksnih 15 let nazaj na Zagrebski velesejem. Na stojnici
smo imeli celo paleto
nasih
izdelkov. Stojnieo smo seveda
opremili s tablami, na katere
smo napisali, cemu sluzijo predmeti, ki jih prodajamo.
Pisali
smo seveda v hrvascini, vendar
na nas nacin, Pri tern se nam je
primerila pray hecna napaka.
Strgala naj bi bila med drugim
tudi "za kucu". Med sejmom so
se nekateri temu pray muzali in
sele cez nekaj casa smo ugotovili, da se pray pise "za kucu".
Tisto prvo pa je mlad kuzek.
No, za kuzke pa strgala res niso
bila.

KaVAcicEVA
v

lAGA

/(ovaiiceva

iaga okoli leta 1939 ill
aotorjev ded Joie J(OI'acic

ZagallY'e ziuu

Obrt nam je v teh dobrih
dvajsetih letih veliko dala. Naj
bo kar koli ze, ampak svoja
starsa born vedno cenil zaradi
poguma, ki sta ga pokazala in se
jima je Idjub vcasih velikemu
odrekanju
in mocnernu vplivu
na nase vsakdanje zivljenje obrestoval.

Bilo je davnega leta 1933,
ko je moj pradedek .Ioze Kovacic, veleposestnik
iz Glogovega
Broda pri Articah,
na drazbi
kupil zago in mlin z nekaj zemlje
na Brodu za svojega sina .Iozeta.
Z zernljo je povezan tudi otok
sredi Krke, ki ima svoje care in
ga bo treba opisati v posebvnem
sestavku kdaj prihodnjic.
Zaga
in mlin sta bila last Albina in
Viljema Pisanskih iz Sv. Kriza.
Moj ded se je dela lotil kar
urno, eeprav v zacetku sploh ni
stanoval na Brodu, ampak kar v
Glogovem Brodu. Na delo se je
vozil s kolesorn vsak dan ali pa je
mogoce vcasih ostal vee dni skupaj, saj si ne predstavljam,
kako
bi v vsakrsnern vrernenu s kolesom odsel na delo 20 krn, eel dan
garal in se potern se vrnil nazaj.
Pray je, da malo opisern
takratno postavitev in vrsto strojev, saj se je mlajsa generacija
gotovo ne spomni vee. Zaga je
bilagater (jarrnenik), imenovana
"vcnccijank a", rnlin pa je bil
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"na tri
kamne", Zaga in mlin sta
bila postavljena ob Krki, ki je bila zajezena s tristo metrov dolgim
jezom. Ob velikern dezevju je
Krka tako narasla, da je zalila
spodnje prostore zage in mlina in
ob taksnih slucajih so na zagi zakurili parni stroj, "lokornobilo".
Leta 1934 se je dedek poroci] in se preselil na Brod. Tu
sta bila v sklopu zage tudi hisa
in stanovanje za mlinarja, kajti
yes cas do leta 1941, ko je rnlin
se obraroval, je bil v mlinu
zaposlen mlinar, ki je tu tudi
zivel s svojo druzino. V prvem
letu obratovanja sta zaga in
mlin prinesla
dcbicek,
ze v
naslednjem letu (1934) pa primanjkljaj,
kot govori se dandanes ohranjena knjiga prihodkov in odhodkov
za mlin in
zago. Sicer pa vsa naslednja leta
kazejo
na porast
dohodkov,
eelo se vee. V knjigah so zapisani tudi zavidl'ivi zneski
osoia-

nja denarja raznim posestnikom
in drugim.
Dedek je red no vzdrzeval
tudi stroje, saj je vse obrabljene
dele pridno menjal, tako da je
delo lahko nemoteno teklo. Na
zagi je imel vedno vsaj enega
zaposlenega,
vcasih tudi dva.
Prej je bil sistem dela nekoliko
drugacen kot danes. Stranka je
les pripeljala na zago, ga zlozila,
izrazila svoje zelje, prevzel ga je
dedek in ob dogovorjenem roku
je stranka dobila razrezan les.
Takrat ni bilo modernih dvigal
za hlodovino, podajalnih naprav
in podobnega. Po zagi in dvoriseu se je prestavljalo rocno s pomocjo cepina (orodje za kotaljenje hlodov) in macka (orodje
za obracanje hlcdov). Ti dye pripravi sta se danes v rabi.
Leta 1936 je dedek zacel
postavljati tudi gospodarsko poslopje, kjer so redili svinje in
kokosi,
Dedek je bil tudi strasten
ribie in knjiga govori 0 tern, da je
bilo vcasih v Krki mnogo vee
velikih rib, kot so som, seuka in
bolen. Stevilo delovnih dni je
bilo od 200 do 250, odvisno od
leta in velikih vod, zato se je dedek ukvarjal s krnetijstvorn. V
tern letu se je rodil moj oce Joze.
Porod je bil kar tezak, saj knjige
kazejo,
da je bilo treba
za
zdravnika odsteti 400 din, ponavadi pa je pri porodu sodelovala
sarno babica, ki odnese sarno 100
dinarjev.
Leta 1938 je v vas prisla
elektrika. Dedek je takoj napeljal razsvetljavo na zago in mlin
ter v hi so. Za elektrifikacijo zage
in mlina pa verjetno v tistih easih ni bilo denarja ali interesa, saj
je Krka vsak dan tekla mimo, pa
se plaeati ji ni bilo treba nie.
Vse do oktobra 1941, nataneneje do 5. oktobra, so v knjigi vpisani izdatki in prihodki,
nato pa v knjigi ni vee vpisov in
iz tega upravieeno
domnevam,
da so v naslednjih dneh zbezali
eez Krko v Sv. Kriz, da bi se resili pred izselitvijo v Nemeijo.

cestno podjetje. Tako je rezalles
Kmalu po vojni so se lotili
za vse mostove od Novega mesta
obnove. Zacasno so se naselili
do Sevnice in Brezic.
kar v gospodarskem
poslopju, ki
Dela je bilo eedalje vee,
je ostalo celo, in priceli kot vsi
zmogljivost zage pa je bila borih
drugi v vasi graditi novo hiso.
3-4 m" na dan, kar ni bilo vee
Zaga in mlin nista bila tako zelo
unicena,
vendar
je obdobje
rentabilno. Oee si je ze nekaj casa zelel novo in modernejso zago
stirih let tako poskodovalo jez,
in leta 1968 si jo je s pornocjo
da se e;a ni vee splacalo popravljati. Zita tista leta niso toliko
kreditov in lastnih odrekanj res
kupil. Ni bila vee jarmenik,
sejali, pa se mlinov je bilo dosti
arnpak tracna in sicer avstrijske
okoli, Zaga pa je Ie ostala v
izdelave, Bila je peta v takratni
obratovanju
in sicer na elekJugoslaviji in tudi peta taksnega
triko. Nekje se je nasel nernski
tipa v Sloveniji, sicer pa edina
motor ustrezne moci in dedek je
tukaj blizu. Ko je bila postavljezago elektrificiral.
Mimogrede,
na, smo jo sarno obcudovali
in
ta isti motor se dandanes
zelo
dobro sluzi svojernu namenu.
niti v snu si nismo predstavljali,
kaj bo pomenila za naso druziPrvi vpisi v knjigi se pojavijo za
no. Kar naenkrat se je zmogleto 1946, kar pomeni,
da je
zaga verjetno
poskusno
ze
delala tudi v
letu 1945. Po
vojni je bilo
na njej kar'
precej
dela,
sa) se )e mnogo gradilo in
obnavljalo.
Dedek je tako na zagi delal vse do poletja
leta
1958, ko je se /(OI'aciceva iaga, JtallOl'flIYdki ue/., takqi po "l!Ji1ileta 1945
mnogo
premlad umrl zaradi razlitja slepica.
Septernbra
istega leta je od
vojakov prisel moj oce in prevzel
njegovo dejavnost. Yes zagnan
se je lotil dela na zagi. V glavnem
je rezal les okoliskim kmetom.
To je delal do leta 1962, ko je
drzavna oblast hotela unieiti vse,
kar je bilo privatnega, in zaga je
morala iti v zadrugo. Zaga je bila
takrat pri zadrugi v najemu, na
njej pa je delal oee sam. V tern
letu sem tudi sam ugledal lue
sveta in poimenovali so me, kako
drugaee, Joze. Zaga je bila v
zadrugi v najemu vse do leta
1965. Ko jo je bilo treba obnoviti, ker je v tern casu niso niti
posebej vzdrzevali,
so jo vrnili
oeetu. Takrat je zaeel rezah les
za mostove, ki jih je vzdrzevalo
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ljivost dvignila iz 3 -4 mO na
dan na 2-3 m3 na uro in to je bil
bistven napredek.
Ker je bilo
dela preko glave, je oce delal
tudi dye izmeni, sarno delavci so
se zamenjali. Tako je oce yes
kredit izplaeal ze v en em samem
letu.
Potem so prisli se drugi.
Krska celuloza je potrebovala
razrez za palete, cestno podjetje
je se vedno obnavljalo mostove
in v zgodnjih sedemdesetih
se je
veliko gradilo in obnavljalo, saj
so bili takrat zelo ugodni krediti.
Prihajale so stranke od Ljubljane do Zagreba. Do takrat so se
tramovi za ostresja Ie tesali in
delno roeno zagali. Moj oee pa je
pokazal, kako se da iz drevesa
dobiti lepo oblikovan
tram in

poleg se lepo stevilo desk,
saj pri zagi ni taksnega
odpada kot pri tesanju.
Pose ben problem je
bila zagovina. Ob obilici
dela se je kar precej nabere in v zacetku je bil kanal, ki je bil namenjen za
to, kar hitro poln, talco da
sta jo morala oce in mama
zvecer znositi yen kar v
kosu, Zato je leta 1981 Dana.lnja. traaia iaga
oce postavil odsesovalno
napravo in silos za zagovino.
pray v vojni za Siovenijo pa sem
dejavnost prevzel sam. Ker v
Problem je bil resen, Vse do leta
podjetju, kjer sem delal, ni kaza1991, ko se je pokazala moznost
10 najbolje, sem se raje umaknil
ugodne upokojitve, je na zagi
in sel na svoje. Seveda pa ni vee
delal oce.
Z razpadom Jugoslavije in
to tisto garasko delo, ki ga je

opravljal moj dedek in
tudi oce. Treba je bilo
nabaviti vilicarja, kajti z
rokami se ne da vee nie
prestaviti, povecati prostor, da lahko dolgi tovornjaki obrnejo ...
V letu 1999 cakajo
stranke nova presenecenja. Na Kovacicevi zagi
se ne bo sarno zagalo ali
narocilo lesa za ostresje,
kot je bilo do sedaj, ampak bo mogoce dobiti tudi raznovrstne obloge, prode, brunarice, kajti svojo dejavnost bomo
dopolnili Z omenjenimi izdelki,

PRE DSTAVA,
VREDnA 0GLEDA
V prvem in drugem letu
izhajanja
Trt sva se najmanj
osemkrat sestala z Juretom Sotlerjem,
oblikovalcem
nasega
easopisa. Vcasih se je to zgodilo
okoli dvanajstih, ko imamo pri
SeT opoldanski
odmor, lahko
pa tudi opolnoci, kot sva pac uskladila termin. Obema je namrec
ponavadi primanjkovalo
cas a in
zato so bili izkljuceni le zgodnji
jutranji
oziroma
dopoldanski
termini, ko mora tudi Jure odspati kaksno uro. Hitro sva pregledala zbrana gradiva in slikovni material in Jure je potem postopoma pripravil izpise oziroma
poskusne
odtise
v easovnih
"luknjah"
svojega
delavnika.
Sledile so Ie se zadnje korekcije
pred tiskorn in Trte so zagledale
beli dan.
Malo euden uvod za predstavo, kaj?
In vendar je car v .Iuretovih casovnih luknjah, saj sem

mimogrede
v najinih
izvlekel iz nJega,
da ob

srecanjih

Kladivu, ki je
oblikovalska organizacija,
pocne
se stevilne druge
feci, od opremljanja
prostorov do igralstva v gledaliscu GLEJ. Ceprav je skrornen
in Ie malo govori 0 sebi, sem ga
..

V
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vseeno malo podrobneje
spoznal, tako da zdaj, ko je prepustil
oblikovanje Trt kolegici Mateji,
pomislim nanj vsakokrat, ko se
srecam s kaksno stvarjo, za katero bi lahko tical on. Take misli
se mi utrnejo ob pogledu na naslovnico Mladine ali ob delitvi spriceval na srednjih
solah ali pa ob pogledu
na kaksno
izvirno
reklamiranje,
mimogrede pa se se kdaj
srecava tudi fizieno.
Ze dolgo sem si
videti
kaksno
predstavo, v kateri nastopa Jure, in sem tako
po naldjucju izvedel za
predpremiero
Elektricne
komedije 220 v izvedbi gledalisca Glej in Grapefruit.
Ker so
predstave gledalisca Glej pravilorna razprodane, sem se napotil
na predpremiero
dokaj zgodaj, a
to ni kaj dosti pomagalo. Prijazni

prodajalec
me je vprasal,
na
katero ime imam rezervirane
vstopnice, in takoj sem se spom-

Jure

L-

d

mama

nil, da mi je Jure nekoc svetoval,
da naj poklicem in rezervirarn
karte, ee hocern na predstavo,
Vsi drugi so seveda suvereno
povedali svoje ime, nekatere pa
je prijazni prodajalec spoznal ze
na dalec, verjetno
kot stalne
goste. Povecini so hili mladinci
in mladinke,
pa kaksen znan
obraz s televizije
in jaz kot
~

__

~
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starejsi mladinec. Vsi so pri blagajni dobili po eno ali dye zarnici. Izgledal sem verjetno precej
nesrecen, pa rm )e moz na om
strani okenca rekel, naj pridem
pet minut pred 21. uro, ko se
predstava zacne, In prisel sem in
tudi sam dobil zarnico, ki je nadornescala gledaliski list. Potem
smo stali pred vhodom,
pray
pocasi pa nas je skusal povoziti
nek stanovalec, ki se je skozi
gneco prebijal z avtom po ozki
Gregoreieevi.
Koncno
so se
vrata odprla. Zavzeli smo svoja
mesta, potem pa so se med prve
obiskovalce stisnili se drugi in
tretji, lear je seveda na klopeh
rnogoce, tik pred zacetkorn pa so
talco rekoc na oder privlekli se
rezervno klop, na katero so se
namestili zadnji obiskovalci.
Predstava
se je zacela.
Pozdravili sta nas prijazna kuhinja iz sestdesetih let in elektroomarica iz tridesetih let tega sto~

letja, v kuhinjo pa je stopil rnozak, ki se je pripravljal na obisk
svoje drage. Kar precej tezav je
imel, potem pa se elektrikal l In
kratek stile, svece itd. Med predstavo smo spoznali, da gre pravzaprav
za stanovanje
nekega
bivsega pripadnika
JLA, ki je
zapustil Slovenijo, potem ko smo
dobili svojo drzavo. Dogodki so
si sledili bliskovito, okvarile so se
naprave v drugih stanovanjih,
pa dvigalo, da 0 protipozarni
omarici s pokvarjenimi
vrati niti
ne govorim. Pojavil se je seveda
tudi Jure in z velikim obcutkom
odigral vlogo "zigoloja" in bivsega boksarja, ki je nekaj let presedel nekje v Italiji. Komika je
predvsem situacijska, odlicni so
tehnicni triki in nasmejali smo se
do soh.
Predstava,
vredna ogleda,
kot nalasc za sprostitev!

~
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Pisati 0 SVO)I marm )e kot
pripovedovati
0 studencu,
ki
nikoli ne usahne. Njena ljubezen je vedno znova privrela na
plan, najprej, ko je nas, otrolce
spremljala skozi zivljenjske ceri,
in kasneje, ko so se rojevali
vnuki. Vsakega znova je sprejela z novo, vedno enako mocno
ljubeznijo, zato zdaj lahko reeem kot ze zdavnaj pesnik: v
vsakern od nas bos zivela vecno.
Zivljenjska pot Cvete Banie se je zacela 25. aprila 1937 v
Srorah. Rodila se je materi Terezi in ocetu Antonu. To je bila
izrazito delavska druzina, oce in
mati sta delala v zelezarni in

•

tudi Cveta se kasneje tej tradiciji ni izneverila, saj je delala tam
polnih petintrideset
let.
Druzina se je kasneje povecala, Cveta je dobila sestro
Vero in sele cez stirinajst let
brata Tonija, Ijubkovalno Nanija. Ker v zgodnjih letih ni bilo
sina, je morala mala Cvetka
opravljati vsa dela. Z ocetorn je
hodila v gozd, vlekla domov
drevje, sekala
drva, hodila po
borovnice, da so jih prodajali skratka, njeno otrostvo, ki je
potekalo tudi v vojnem casu, ni
bilo lahko. Tudi v najstniskih
letih je bolece obcutila ocetovo
trdo roko, ko jo je izpisal iz
ekonornske sole in jo proti njeni
volji vpisal v obrtno solo za
krojacice. Tega mu ni nikoli odpustila, pray tako kakor tega,
da jih je zapustil, ko je imel
mlajsi brat komaj dye leti. Pray
zaradi vseh teh dogodkov
je
imela v sebi usidrani postenost
in zvestobo in v n)l)U nas je
vzgajala.
Kljub temu rm )e stara
mama opisovala Cveto kot izredno samozavestno
dekle, ki je
bila rada v fantovski
druzbi.
Imela je svoje sanje, saj je bila
vkljucena v arnatersko gledalisce kot igralka, in to sem vedno
rada poslusala. "Da, to je bila
moja mama," sem bila ponosna.
Kasneje je svoje sanje uresnicevala skozi otroke,
ko nas je
spodbujala, da smo se uspesno
vkljucili v pevski zbor, in uzivala v nasih koncertih, sin Matej pa je igral kitaro in koncertiral pri ansamblu Zabe.
Zelo mlada se je zaljubila v
svojega
Lojzeta
in se trdno
odlocila, da bo imela veliko druzino, v kateri bo glavni steber
vsega dogajanja,
in to je uresnicila. Postala je zvesta zena in
najboljsa mama trem otrokom:
Andreji, Natasi in Mateju. Kot
pravi zdaj moj oce: bilo je lepo,
bila sva mlada in garala sva.
Dela je bilo vedno dovolj in
prevec. Ob vecerih se je rada
umirila in si nasla taksno delo,

da je lahko s svojimi mislirni
odsla dalec proc, kjer je bila
lahko svobodna.
Ko smo bili
rnajhni, je pletla za nas cele vecere, naslonjena se na staro pee,
ko smo zrasli, je delala gobeline.
Ti bodo vedno krasili
stene
nasih domov in nas spominjali
na njeno vztrajnost.
Ko smo se otroci delorna
izvili iz njenega gnezda, sta si z
ocetom nasla novo zivljenjsko
motivacijo, kupila sta zemljo in
s svojimi rokarni pocasi zgradila
hiso, ki ji ljubece pravimo ranc.
Tukaj je vlozeno dosti njune
zivljenjske
energije,
zato je
sredi njene Ijube narave v blizini gozda postalo zatocisce za
zrela leta. Tam je imela svoj vrt,
ki ga je skrbno obdelovala, svoj
gozd, skozi katerega se je vsak
dan sprehodila, in svoje ptice, ki
jih je skrbno krmila, da bi lahko
v tisini prisluhnila
njihovemu
petju. Na rancu nas je pricakala, ko smo zaceli prihajati s
svojimi druzinarni,
ki so se vecale: Brina, Iza, Svit, Andrej in
Anaja so bile njene vedno nove
ljubezni.
Z mozern Lojzetom
je
skrbno obdelovala vsak koticek
zemlje, vrtnice, grrnicki, cvetje,
drevesa, vse je polno njenih Ijubecih role
Huda bolezen jo je iztrgala
ljubecernu
okolju, vendar jaz
pravim: mami, saj to ni slovo, to
je same ljubezen, tista, ki si nam
jo dala, in pray tista, ki jo dajemo naprej svojim otrokom.
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Med vsemi mejami, lei so
postavljene cloveku tako v mladosti kot tudi v visoki starosti, je
smrt najbolj dokoncna.
Pred
stirimi leti je bila dokoncna in
neizprosna tudi do nase Majde,
ki je napolnila
komaj stiriintrideset let. Omagala je v boju s
tezlco boleznijo.
Ob slovesu z njo smo se vsi,
ki nam je bila blizu, zdrznili in se
zavedali
cloveske
krhkosti
in
minljivosti.
Nemi in nernocni
smo obstali ob tern zalostnem
dogodku in komaj nasli primerne besede tolazbe za njeno hcerko, marno, brata, sestro in vse
svo)ce.
Pravijo, da cas zaceli vse
rane, vemo pa, da to ni povsem
res. Rane
vseh njenih se zlepa ne bodo
zacelile.
Prekrile so
jih Ie brazgotine, bolecina je
nekoliko
otopela,
vendarje
se vedno
ostala.
V teh
besedah pa je resnicno to, da se
ne smemo prepuscati
bolecini,
kajti zivljenje tece dalje. To od
nas pricakuje tudi njena hcerka
Sara, ki je danes obdana z vso
pozornostjo
in neizmerno
Ijubeznijo svoje babice, tete, strica
in mnogih sorodnikov.

BABici
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So spomini, ki raz"edrijo nam erce.
Spomini, kjer de usta
" drcno podke" dprenzene
in nam OClzazarlJo in nam dpregO(JorlJo:
ULjubim "ede//e radodt in sreco.
Ljubini Ljudl~d katerimi labk:a deLim tel' z
njlml zunm.
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PiSEIllCE
Pozdravljeni!
Z veseljem yam sporocarn, da se je nasa druzina povecala se za enega clana.
Triletni Tilen je dobil bratca Roka, ki se je rodil 9. decembra 1998 zjutraj v porodnisnici Brezice.
Prilagam vam tudi fotografijo mojih fantov, ki jo lahko objavite.
Zelim vam veliko uspeha in veselja pri vasern delu in vas lepo pozdravljam.

Katarina Miklavcic
Prekopa, 18. 1. 1999

NaJi mlad: druiini cedtitamo, IIO"ill2Clallom rodu Kertnov
ill Stritatie" pa ielimo "elileo lepih let.
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at' IYJ'9 ovepl)e III s OIl)1. Izdali bomo'st'iH stevll~ ski'~rhiv "glede prednikov, ki
ke Trt. Ob tem~'l}o~ciJzaddali\
~iso ~~belezeni v LeskovcuJ~
vsebinsko kakovost na ra:nL'Ih'
Podbocju, Po drugi strani borrio
jo dosegajo zadnje stevilke, in
sirili drevo od znanih prednikov
tehnicno kakovost na ravni 12. do danasnjih dni. ~ se bodo
stevilke. Se naprej bomo uveCiani drustva strinjali, bomo na
ljavljali ternatske stevilke predinternetu
objavili tudi nase
vsem po temah, ki se niso bile
genealosko deblo z osnovnimi
uvrscene: gostilne in gostilnicapodatki pripadnikov
rodovin
rji, hrana, dornacija na Brodu,
Kerin in Stritar. Stem bomo
obrtniki, vrtnarstvo in vrtovi,
ornogocili nadaljnje raziskovapevci in petje, godci in glasbeninje nasih korenin in povezave s
ki. Poseben cilj je objava vsaj
podobnimi drevesi, ki jih grade
dveh pesmi letno z notnim zapidrugi rodoslovci,
som.
5. Organizirali bomo tret2. Odprli bomo dorriace
je jubilejno srecanje v Kostanjestrani drustva na internetu, na
vici pri Zolnirju 29. maja 1999.
katerih bo za zacetek predstaProgram bo pester kot ponavavitev drustva, zbornika in Trt,
di in bo vseboval igre, tekmovavse pa se bo postopno sirilo po
nja, koncert, recitacije in seveda
posebnem programu, tako da
obilo jedace in pijace. Spet bobo mogoce tam najti celotno
mo poskrbeli za snemalne ekipe
vsebino Trt.
in kakovostni dvig v vseh po3. Se naprej bomo zbirali
gledih.
dokumentarno gradivo, ki bi
6. Ostala druzenja:
kasneje lahko sluzilo za pripra• pogovor z naso najstavo muzeja. Opravili bomo prve
rejso jubilantko Ano Nino Kekorake za zagotovitev prostora
rin, ki bo 1L 7. 1999 napolnila
za muzej Kerinov in Stritarjev.
90 let,
4. Raziskovanje
starejse
• en vecer z diapozitivi
zgodovine prednikov in sorod(Aci Bucar),
T
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• izlet v Jarek v septemb ru 1999
'-,_
7.')fZdaja video kasete izl;>c{r
)~adrov kot kratek film z
d/
_ruge?a srec~dn)aC'IIn pnpr~va
\ materia 1 a za VI eon m 0 tretjern
\ srecanju.
8. Poglobitev
stikov
z
Drustvorn rodoslovcev Slovenije in uporaba ustreznega racunalniskega programa za nadaljnje rodoslovne raziskave.
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Slavni partizanski kornandant .Joze MalnaricKrizevski je ze zelo zgodaj kazal znake nadarjenosti za strategijo. Otroci naducitelja Malnarica so se
veliko zadrzevali v Stritarjevi gostilni, kjer jih je
stara mama Ursa po svoje crkljala, oni pa naj bi
malo popazili na pure. Ko se je nekega dne ze
rnracilo, je gospodinja Ursa (ali je bila to morda ze
snaha Lojzka, pa res ne vern) opazila, da ni pur; te
so rade zahajale v vas k sosedom in se pasle tam
okoli cerkve.

- Ja, kje pa so pure? Pur ni, a kdo kaj ve,
karn so zasle?

Nihce ni vedel. Ali pac: mali Jozek je reke!:
- Jaz pa vern, kje so.
- Kaj pa ne poves, para otrocja, hitro povej,
kje so!
- Pod Iarovskim kozolcem. Ali pa kje drugje.
To zgodbico je rada pripovedovala nasa
mama.
_u~~~~.nlc
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Pozor, pozorl
Vabimo vse kulturnike,
ki bi zeleli sodelovati na koncertu
ob nasern tretjem jubilejnem
srecanju, da nam pisejo in tako popestrijo zdaj ze
tradieionalni
dogodek. Izkazete se lahko z literarnimi prispevki,
s petjem, z igranjem instrumentov, z uprizoritvijo
skecev, kot vokalno instrumentalna
skupina itd. Vabljeni so mladi in
stari, predvsem pa veseli in mladi po srcu.

Mau)· Kerini e3 StritalJl
Ce imate kaksen predlog ali moznost za pridobitev prostorov
za potrebe muzeja drustva
Kerini in Stritarji, nam pisite!

Vaino obvestilol
Druga tocka nasega programa dela govori 0 promociji nasega drustva na internetu. U pravni odbor
ocenjuje, da bo to lep prispevek k nasernu pojavljanju v sirsi javnosti, saj svetovni splet seze talco rekoc
v zadnjo vas na svetu. Do Amerike je pray toliko kot do sosednje vasi ali mesta in prepricani smo, da
se bodo se pojavili razni Belli, Banici, Kerini in Stritarji tudi tam, kjer na prvi mah ne bi pricakovali.
Zato predlagamo, da objavimo na svetovnem spletu tudi nase genealosko deblo. Prosimo tiste, ki bi 0
tej nameri imeli pomisleke, da nam to nemudoma sporocijo, dobrodosla pa bodo tudi pritrdilna mnenja,
ki jih bomo objavili v naslednjih Trtah. Rok je enak kot za prispevke za Trte, 15. april 1999.

Za{}nja novic/ca
Nasa claniea in priznana gledaliska igralka Violeta Tornic se je spoprijela z
rezijo in pripravila
s skupino gledaliskih
profesionalcev
iz razlicnih
logov
gledalisko zabavo Davea Simpsona: Zurka za plUlce v prevodu Milana Dekleve.
Predprerniero
so uspesno izvedli v kulturnem domu v Crnucah v ponedeljek 8.
3. 1999. Datum ni bil izbran nakljucno, saj je zurka namenjena predvsem neznemu spolu,
Nasi umetniei in eelotni ekipi iskreno cestitaino in jim zelirno se veliko
uspesnih predstav po vsej Sioveniji!

Ul'eol1iJki 00/;01'
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Osrednja
tema za naslednjo,
14. stevilko Trt je Kerini &
Stritarji
ter vrtovi in cvetlice. Rok za vase prispevke:
15.4. 1999.
Prispevke posljite na naslov drustva:
Rozna dolina c. IXl26 Ljubljana ali po elektronski posti
na naslov: andrej.kerin@guest.arnes.si

Drustvo

Kerini
Stritarji
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ISSN 1318-895x
lziJalo DrllJtvo Kerini eJ Stritarfi, Ljilbljalla, Raina iJolilla, cesta /x126
TRTE, trillajJta Jte"ilka, Ljilbijalla, marec 1999
UreiJlli.iki odbor: Janez Bailie - glavlli llreiJllik, Ilfirko Jallcigaj;
~Aleniica Kerin, AlliJrej Kerin, Peter Povb, AlliJrej Stritar, Irena DiiJek - Pregl
Jexikovno korigirala "{ojea. Stritar TiJk Gri/ eJ Pika
Po mnenju Ministrstva za kulturo Rcpublike Siovenije z dne 24. 4.199651.
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