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Evropa! Kaj pa zdaj …?
Tale uvodnik nastaja kot ponavadi zadnjih »pet minut«. Tokrat ne le pred
kon;no redakcijo prispevkov za novo [tevilko Trt, ampak nekaj ur pred usodnim dogodkom, ko bo kon;no Slovenija tudi formalno dahnila svoj usodni da
in vstopila v evropski harem.
No, pa kaj ||!| Kaj pa bo druga;e| Sonce bo [e vedno vzhajalo takrat in tam
kot poprej – vsako jutro, odvisno sicer le od trenutnih vremenskih motenj.
Krka bo [e vedno tekla dol proti Bre/icam, krave bodo mukale, ;e bodo la;ne
in jih nih;e ne bo pravo;asno pomolzel, in lastovice bodo pridno zidale svoja
gnezda, [;ebetale in z veliko hitrostjo lovile muhe.
Mi bomo seveda zjutraj odpirali o;i in ugotavljali, kaj nas vse boli, ker baje
;e nas ne bi ni;, bi po [tiridesetem letu itak pomenilo, da nismo ve; med
/ivimi.
Ampak ;e jutri stopi[ na cesto, vendarle hodi[ svobodno in vzravnano po
evropskih tleh! To pa ni kar tako! Aja|
V Evropi smo /e od nekdaj. Pridru/ujemo se le politi;ni tvorbi, ki se
imenuje Evropska unija. Nekaj teh tvorb, bolj ali manj malignih, smo /e
pre/iveli in se ob crkovanju nekaterih celo zabavali.
Zato brez strahu in bojazni. Bolj ali manj nam bo tako, kot se bomo sami
postavili. Mislim, da je to glavni pozitivni moment te pridru/itve> nenadoma
se bomo morali soo;iti s svojo podobo v zrcalu. Kako bomo opravili ta izpit,
pa je odvisno predvsem od nas samih. Nekateri ga bodo najbr/ takoj, drugi
kmalu, del ;ez ;as in nekateri spet nikoli. Ni; pretresljivega, vse je kot ponavadi.
Tako bo ta prehod v novo skupnost za nekatere bole;, za druge pa ni;
posebnega. Pobrati pa moramo tisto dobro, novo, kar nam bo dalo nov zagon
v kvaliteti /ivljenja in bivanja. :e bomo to znali, smo na konju in spet lahko
opazujemo, seveda z malo ironi;ne razdalje do nas samih, kako bo Evropska
unija pokala po [ivih, ko bo ;ez leta pri[la do to;ke, ki smo jo mi pravkar, pred
dobrim desetletjem skusili na svojih hrbtih.
Zdaj pa si bom kot kak[na [logarca enkrat za spremembo privo[;il pogled
v prihodnost in si prilastil nekaj stavkov za napovedovanje na[e prihodnosti
v novi dr/avi. Vsem se /e vnaprej opravi;ujem, ker sem presegel svoja opolnomo;ja> prilo/nost je enkratna in se res ne zgodi vsak dan! Zatorej …!
Najprej bomo imeli Slovenci te/ave s prilagajanjem in »otipavanjem temperature«. :ez leto ali dve, tri, ko bomo bolj spoznali skrivnosti delovanja
Evropske unije, pa nas ne bo nih;e ve; ustavil. Slovenija bo postala regionalno sredi[;e na ozemlju, dosti ve;jem, kot so na[e sedanje meje. Ljubljana bo
sredi[;e dogajanja na prostoru, ki bo obsegal ve;kratno povr[ino na[e
zdaj[nje narodne poselitve … Dovolj!
:e ne verjamete, ste si sami krivi. :ez nekaj let me seveda lahko primete
za jezik. Bom dal za liter cvi;ka.
Pa sre;no! ■
Va[ Peter Povh, urednik
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Podbočje
in vstop v Evropo
Na Martinovo soboto, 8. 11. 2003, smo bili s prijatelji
na izletu po Kozjanskem. Ogledali smo si zanimiv
muzej na prostem v Rogatcu, kjer predstavljajo pogoje bivanja na subpanonskem podro;ju. Predstavitev je
s stali[;a ocenjevanja razvoja ;lovekovega bivanja
izredno zanimiva in pou;na. O;itna je iznajdljivost
ljudi, ki so si v te/kih pogojih vedno znali izbolj[ati
/ivljenjske pogoje.
Na povratku smo se ustavili v industrijski prodajalni steklarne v Roga[ki Slatini. Po telefonu so me
prosili, da poi[;em kozarce za vodo iz serije Medana.
Prodajalke so me debelo gledale in mi prijazno odgovorile, da takih tipov kozarcev sploh nimajo.
Presene;enje je ubla/il prodajalec pri blagajni, ki je
prijazno pojasnil, da so to kozarci, ki jih je posebej za
svoje kupce naro;il znani vinar Kristan;i; iz Medane
in jih ne prodajajo in nimajo na zalogi, ker jih naredijo
zanj samo po naro;ilu.
Tudi Gori[ka Brda, kjer se nahaja Medana, so bila
in so [e manj razvito podro;je v Sloveniji, pa se je med
njimi na[el vinar Kristan;i;, ki si je s svojimi vini /e
priboril mesto med prvimi stotimi vini, ki se nudijo
najimenitnej[im kupcem v Ameriki. Pri takem uspehu
ni presene;enje, da si je naro;il posebno, lastno obliko
kozarcev, ki /e vzbuja interes estetsko zahtevnej[ih
kupcev kozarcev.
Iznajdljivost ljudi pri izbolj[evanju /ivljenjskih
pogojev in osebno do/iveta afirmacija slovenskega
vinarja v izredno te/kih pogojih za uveljavitev na[ih
vin na ameri[kem trgu sta me ponovno navedla k
razmi[ljanju, da je potrebno vse pogosteje opozarjati
vse nas in na[e okolje, da se moramo neprekinjeno
seznanjati z novostmi okoli nas, ker si bomo le na
usposobljen na;in lahko pridobivali enake ali celo
bolj[e pogoje za /ivljenje, kot jih ima Evropa. Tudi
Podbo;je in ne samo vas, temve; celotna krajevna
skupnost je podro;je, kjer sta inovativnost in razmi[ljanje o razvoju stalno prisotna. Nara[;anje [tevila
otrok in pouk v vedno bolj[ih pogojih [olanja sta
osnovna garancija, da bodo zahteve po bolj[ih /ivljenjskih pogojih neprekinjeno nara[;ale. Razvoj in
razvojno razmi[ljanje vseh ob;anov, predvsem pa
mladih, je potrebno vzpodbujati brez prestanka.
Z vstopanjem v Evropo, kar je pred vrati, se bodo
razmere zopet spremenile. Ponovno bomo morali
iskati nove tr/ne pristope z novimi programi, ker se
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dimenzija in zahteve trga, ki bo pripravljen sprejemati
proizvode iz na[ih rok in glav, v osnovi spreminjajo.
Pri spremenjenih pogojih pa se ne spreminja sposobnost na[ih ob;anov, ki je kljub vsem te/avam, ki smo
jih imeli v preteklosti in jih imamo tudi [e danes, nadpovpre;na. To prepri;anje me spremlja /e vse moje
/ivljenje in je bilo ponovno potrjeno v ;etrtek, 13. 11.
2003, ko smo bili na razgovoru s slovenskim
/upnikom Dorijem iz Berlina seznanjeni, da so na[i
delavci v Berlinu nadpovpre;no usposobljeni, da pri
veliki brezposelnosti v Nem;iji Slovenci niso med
njimi in da se zakonski partnerji Slovenk in Slovencev
intenzivno u;ijo slovenskega jezika, ker ve;ina predvideva nadaljevanje /ivljenjske poti v Sloveniji.
Vsa ta spoznanja nas opozarjajo, da v Sloveniji
obstaja potencial za uveljavitev ljudi, ki so tu doma, pa
tudi za uveljavitev ljudi iz Evrope. To pomeni, da se bo
konkurenca v boju za /ivljenjski prostor pove;ala, s
tem se bodo zaostrili pogoji za gospodarjenje in za pridobivanje sredstev za bolj[e, udobnej[e /ivljenje. Ob
tem razmi[ljanju se pojavlja vpra[anje, kako
zavarovati sebe, svoje in najbli/je okolje pred stresi, ki
nas ;akajo. Odgovor postaja vedno preprostej[i, vendar pa zahteven. Znanje in /elja po novem znanju
vseh, predvsem pa mladih, bosta omogo;ila prednostno izkori[;anje raz[irjenega podro;ja mo/nega delovanja in ukrepanja. Znanje in izpopolnjevanje znanja
morata omogo;iti ve;jo in [e bolj raz[irjeno podjetni[ko iniciativo, kot se je /e uveljavila in ponovno
dokazala, da nekdanji izvozni uspehi Stritarja iz prvih
dni dvajsetega stoletja niso bili le glas vpijo;ega v
pu[;avi, temve; smerni kazalec sposobnosti teh ljudi,
boriti se in biti uspe[en na najzahtevnej[ih trgih.
Uveljavitev cvi;ka kot priznane vinske kvalitete je
dokazala mo/nosti dodatnih razvojnih uveljavitev, ki
so se stalno kazale, nikoli pa se niso dokon;no uveljavile v pravi tr/ni kvaliteti. Novi tr/no in proizvodno uveljavljeni prijemi in rezultati dokazujejo, da
potenciali Podbo;ja niso iz;rpani.
Postavlja se vpra[anje, kako pospe[evati pridobivanje znanja za uspe[no usmerjanje dnevnih in razvojnih aktivnosti. Odgovor se skriva v nas samih in v na[i
pripravljenosti sodelovati kot pravi sosed s sosedom,
ker smo prepri;ani, da ;e bo [lo sosedu bolje, bo tudi
meni bolje in la/je. To pravilo med Slovenci ni vedno
sprejeto, ker preradi poudarjamo, da smo prvenstveno

Nevihta prihaja z evropskega zahoda

nevo[;ljivi in da je sosedsko sodelovanje ;ista utopija. Prepri;an
sem (velikokrat me opozarjajo, da
sem prevelik optimist), da smo na
pragu ve;jega medsebojnega
razumevanja. V globalni ekonomiji je prisotna tendenca, da majhen

Foto Andrej Kerin

krog mogo;nikov razpolaga z
vsemi instrumenti vplivanja na
pogoje gospodarjenja in tudi na
pogoje /ivljenja ljudi. Prav ob;ani
Podbo;ja se niso pripravljeni
popolnoma podrediti nekomu, ki
bi po svojem osebnem prepri;anju

in samo v svojo osebno korist
izkori[;al razpolo/ljive potenciale. Skrb za lastno usodo bo
pospe[ila iskanje dobrih skupnih
razvojnih re[itev, ki bodo omogo;ile kvalitetno samoohranitev in
razvojno uveljavitev tudi v globalni ekonomiji. Ta pri;akovanja
so utemeljena na osnovi karakterja
ljudi, njihovega znanja in znane
trmoglavosti ter sposobnosti
u;enja in pridobivanja znanja. Te
karakteristike bodo omogo;ile
razumsko vplivanje na ;ustvene
reakcije, ki so osnova za pomanjkanje pametnih dogovorov. Vsa ta
spoznanja bodo pospe[evala potrebo po iskanju dodatnih komunikacij s svetom, s katerimi bi
bolje spoznali razmere, ki bodo
vplivale na ekonomska gibanja v
Evropi in s tem v najbli/ji okolici.
Na koncu bi /elel, da organiziramo [e ve; razgovorov tudi na temo vode in njenega vpliva na globalno in krajevno ekonomijo. ■
Mirko Jan;igaj

Dragi urednik Trt, Peter Povh!
Kon;no sem zbrala pogum, da ti na kratko pi[em. Tebi
in vsem, ki sodelujete pri zbiranju ;lankov za Trte in
nas tako vztrajno razveseljujete z njihovo vsebino.
Vsega po malem je, kar me vedno znova pripravi do
»branja na mah«. Sem kar »firb;na«, kaj ste spet
napisali. Tvoji uvodniki so zelo izvirni in duhovi;enje v
njih me zelo zabava. Druga;ni so spet od na[ega
predsednika ali pa Janezovi. Ampak ravno to je [e
toliko bolj zanimivo. Sem bila pa zelo navdu[ena nad
novoletnim uvodnikom, ki ga je napisala Alen;ica, bil je
druga;en, tako nekako nabit s ;ustvi – po /ensko. Pa saj
vemo, da smo /enske tudi tukaj glavne, ;eprav manj
pi[emo kot mo[ki.
Navdu[ena sem nad tem, s kak[no vztrajnostjo nam
Da[a pripravlja teme v Ustvarjalnem koti;ku, [e zlasti,
ker sama nimam za te re;i prav nobenega smisla. Pa da
ne govorim o temah, ki jih skozi otro[tvo in dogodke iz
preteklosti v Trte tako vztrajno vna[ata Janez in Mirko.
Pa Gregorjevi eseji itn., da ne bom samo na[tevala. Meni
so Trte res v[e;. Te zadnje, ki imajo ;rn naslov TRTE, so
me asociirale na DELO – osrednji slovenski ;asnik.
Malo heca mora biti. Le pi[ite [e naprej, saj »mi vas
imamo radi«. Jaz pa apeliram na /enske ;lanice, da ;im

Seja upravnega odbora dru[tva in uredni[kega
odbora Trt na Pol/evem 3. maja 2004

Foto Andrej Kerin ml.

ve; pi[ejo za Trte. Kaj pravi[, Peter|
Na koncu pa moram povedati, da se zelo veselim
sre;anja, ki bo tradicionalno, deseto po vrsti. In to na
na[em doma;em vrtu, v Podbo;ju!
Prav lepe pozdrave s Pol/evega, tebi in drugim
;lanom uredni[kega odbora. Sedaj je tudi pri nas
kon;no pomlad in upam, da se v kratkem dogovorimo
za organizacijski sestanek. ■
Vida Sotler
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Do kam seže Balkan?

Andrej Stritar na Vajne/u v Karavankah 26. 10. 2003
Foto Mojca Stritar

?e dober teden smo v Evropi – pa kaj| Se je kaj spremenilo| Jaz nisem za;util ni;esar. Saj tudi nisem pri;akoval. Ljudje smo pa; taki, kot smo bili prej, ta v
resnici veliki dogodek nas pa; ne bo spremenil ;ez no;.
Sam sem utrip Evrope in sveta za;util /e davno.
Po;nem pa; take re;i, kjer brez tesnega sodelovanja s
tujino od nekdaj nismo mogli. In skozi to mednarodno
sodelovanje sem /e zdavnaj spoznal, da pri nas nismo
ne slab[i ne bolj[i kot kje na »imenitnem« zahodu, da
smo povsod le ljudje, krvavi pod ko/o, da vsakega skrbi
predvsem lastna korist in [ele dale; za tem pride vse
drugo. Skozi vsa ta spoznanja se mi je [e toliko bolj
utrdilo prepri;anje, kako ni prav nobenega razloga, da
bi se Slovenci po;utili kakor koli manjvredni. Prav
jezen postanem, ;e kdo vpri;o mene za;ne tarnati,
kako da smo mi itak majhen narod, narod su/njev, da
moramo pa; ubogati velike in podobne neumnosti.
Dokler tako misli[, tak tudi si in te bodo za takega imeli
tudi drugi. :e pa se glasno in jasno postavi[ zase in za
svoja stali[;a, te bodo upo[tevali.
Saj poznate tisto> »Zakaj se pa obna[a[ kot kak[en
Balkanec| Na tak na;in /e ne bo[ mogel delovati, ko
bomo v Evropi!« Kak[na naivnost! Tovrstni Balkan se
namre; razteza tja do zahodne obale Evrope, tam
presko;i Atlantik, se nadaljuje v Ameriki in ;ez Pacifik
in Azijo pride spet naokrog. Ljudje smo namre; prav
povsod podobno krvavi pod ko/o in se gremo povsod,
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na vseh nivojih, prav umazane igrice. ?e deset let
sodelujem v upravnem odboru evropskega zdru/enja
(European Nuclear Society), dve leti sem bil njegov
predsednik, in dobro vem, kako se sprejemajo odlo;itve. Veliki in vplivni ;lani za;nejo nekaj rovariti »po
kuloarjih«, raz[irjati nekak[ne nepotrjene govori;ke,
tvorijo se neformalne koalicije, ves ta ;as pa se v uradnih organih o vsem tem skorajda ni; ne ve, dokler
zadeve ne izbruhnejo in jih je treba na hitro spremeniti.
Vas to na kaj spominja| Je komu to [lo na /ivce v stari
Jugi| Gre komu to na /ivce v na[i Sloveniji| Kar sprijaznite se in vdajte v usodo, svet se na tak na;in vrti vsepovsod. Zato pravim, da je Balkan povsod!
Vendar vse le ni tako ;rno. Res je tudi, da
demokracija le deluje, te/ko, pa vendar. V vseh teh
mednarodnih odborih sem se kmalu navadil, da nisem
»jezika [paral« in sem vedno na glas povedal, kar sem
mislil. In moje ideje so se kolegom iz drugih dr/av kar
pogosto zdele dobre in so jih podprli. Na tak na;in sem
na volitvah za predsednika celo premagal francoskega
tekmeca. Celotno zdru/enje je bilo namre; v krizi,
velike ;lanice (Francija in Nem;ija) so hotele eno pot,
majhne smo imele druga;ne /elje. Veliki so pritiskali
»kuloarsko«, [irili govorice, grozili s prenehanjem
financiranja, Francozi so na vsak na;in /eleli svojega
predsednika. Na na[i strani pa sem lahko le z argumentiranim prepri;evanjem sku[al pridobiti glasove. In mi
je uspelo, zmagal sem s 336 glasovi proti 316. Mislim, da
si bom osebno to [tel kot najve;ji dose/ek svoje
strokovne kariere> s svojimi idejami sem prepri;al
dovolj kolegov, da so mi sledili.
Odkar pa smo ;lani EU, sploh ni ve; razlogov za
poni/nost! Dokler smo se [e v;lanjevali, je bilo treba
taktizirati, popu[;ati nekje, zato da bi na drugem
podro;ju pri[li bolje skozi. Sedaj smo enakopravni in ni
prav nobenega razloga, da ne bi glasno razlagali svojih
stali[;. Naj navedem [e en uspe[en primer. Pravkar
poteka v Bruslju priprava direktive (tj. neke vrste
zakona za vse ;lanice) z mojega podro;ja. Avstrijci so
hoteli v besedilo spraviti nekaj, na podlagi ;esar bi se
lahko v bodo;nosti vtikali v na[e doma;e zadeve. Z jasnim in argumentiranim prepri;evanjem predstavnikov
drugih dr/av v komisiji, ki to pripravlja, smo dosegli, da
je avstrijski predlog umaknjen iz besedila. Vse se da, le
glasen mora[ biti in dobre argumente mora[ imeti. ■
Andrej Stritar

Zapuščina
Rudolfa Didka

Irena Didek Pregl nam je posredovala originalno ;estitko s katero so Grmovi leta 1952 vo[;ili njeni babici Nini Didek za god.
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Uredni[tvo

Še nekaj o Evropi
in Slovencih
Pri;ujo;a 34. [tevilka Trt je po dolgem ;asu tematsko
– evropsko – naravnana in vsi avtorji od uvodni;arja
naprej ugotavljajo, da smo vendarle /e ves ;as v Evropi
in da se kaj veliko ni spremenilo s prvim majem 2004.
Hkrati prispevki govore o izku[njah na[ih avtorjev z
evropskimi kolegi, na[e /e objavljene ;estitke in te v
pri;ujo;i [tevilki pa potrjujejo, da se Kerini in Stritarji
nimamo ;esa bati, [e manj sramovati, pa tudi z /abje
perspektive nam ni treba gledati na svoje nove sosede
in sodr/avljane.
11. maja smo se Kerini in Stritarji lahko razveselili
vesti na prvi strani Dela o podelitvi Ple;nikovih priznanj, kajti ob priznanju lavreatu Zadravcu se ble[;i
tudi Ple;nikova medalja Mihi Kerinu, Majdi Kregar in
Edu Ravnikarju za prenovo dvoran na Ljubljanskem
gradu v letih 2000 do 2003. To je [e ena potrditev prave
smeri in trdega dela avtorjev, ki so bili v preteklosti
prav gotovo dele/ni premalo pozornosti v pozitivnem
smislu in prej preve; nenaklonjenih kritik.

Tudi v uredni[tvu Trt smo pred meseci spregledali
Brumnovo priznanje Mihi Kerinu in Majdi Kregar za
oblikovanje spomenika /rtvam fa[izma na pokopali[;u na Rabu za odli;no izraznost jeklene plo[;e nenavadno velikih dimenzij s 1433 imeni. Priznanje je konec
novembra 2003 na prvem Bienalu vidnih sporo;il
Slovenije za najbolj[e delo v kategoriji informacijska
grafika podelila mednarodna, torej prav gotovo evropska /irija. Ve; o tem si lahko ogledate na spletni strani
www.brumen.org.
Tudi Evropa torej priznava, kar je dobrega, in
morda se izka/e, da ne bo ve; tako trden pregovor
»Nemo propheta in patria«, vsaj za na[o novo [ir[o domovino ne!
Iskrene ;estitke Mihi Kerinu in soavtorjem! ■
Upravni odbor
Dru[tva Kerini &
Stritarji in
Uredni[tvo Trt

Ple;nikova medalja
Dvorana palacij

Faksimile s prve strani Dela 11. 5. 2004
Pri namestitvi spominske plo[;e na Rabu (na sliki detajl) je sodeloval
tudi DIAL in v njegovem imenu Miha Novak
Foto Miha Kerin

Foto Miha Kerin

Umestitev spominske plo[;e v /lahtno okolje pokopali[;a Kampor na Rabu

Foto Miha Kerin

Otro[ki koti;ek

Kompozicija, avtorica Martina Bani;, 3. razred O{
Pripis ureni[tva> Kompozicija je bila uporabljena kot najbolj[a v razredu za tisk novoletne ;estitke. :estitamo, Martina!
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Esej o Evropi
Evropa je dejstvo, pa ne [ele od 1. maja 2004. Bistvo
evropskega razvoja in lo;itve od na[e opi;je preteklosti
je v vzpostavitvi civilizacije, ki je bolj kot kjerkoli
drugje na svetu katapultirala ;loveka v dobo, v kateri je
pomanjkanje problem le [e dela populacije, nikakor pa
ne ve;ine.
Pravzaprav niti ni potrebno iti nazaj do koloseja,
panteona ali piramid. Lo;nica med Evropo in sinonimom za nerazvitost – Afriko – je oddaljena od nas
borih tiso; let in manj. V tem ;asu se je izmenjalo
najve; petdeset generacij. Gledano iz perspektive
Kerinov in Stritarjev je to komaj pet dob na[e rodbine.
V tem ;asu se genetski material ni spremenil prakti;no
za ni;. Tudi s stali[;a okolja, biolo[ko, [e manj pa
geolo[ko, sprememb ni bilo.
Klju;ne spremembe so se seveda zgodile v na;inu
delovanja dru/be. Dru/ba v Evropi je bila pred tiso;
leti kot testo. Potem se je zgodil kvas in testo je po;asi
za;elo vzhajati. Nekajkrat smo bili v celotnem procesu
tudi pe;eni, saj je bilo kar nekaj z ognjem neskromnih
herezij, uporov, revolucij, vojn, vstaj in podobnih
piknikov, a rezultat danes je hlebec kruha.
V Afriki je bilo testo prav tako prisotno /e pred
tiso; leti. ?al je tam prisotno [e sedaj, kot ka/e, pa je
tak[ne vrste, da zanj mi – kdo pa mi smo, da si o tem
Dvorana palacij pogled proti vhodnemu stolpu

Foto Miha Kerin

sploh upamo razbijati glave !| – [e nismo na[li primernega kvasa.
Tudi dru/insko dru[tvo, kakr[no je na[e, je
nekak[en kruh. Veliko je testa, malo je kvasa, a ;e sta
vla/nost in temperatura pravi, potem za vzhajanje ni
problema. Sledi le [e peka in rezultat je tu.
Dejstvo je, da je tovrstnega dru/inskega kruha v
Afriki ogromno. Vezi med ;lani dru/in so tako mo;ne,
da dru/ine postanejo kar plemena. Plemena pa so socialno /e tako ;vrste tvorbe, da so zelo dolgotrajna in
nespremenljiva. Kot bi opazoval gr;e v kosu od/aganega debla< krasne so, neponovljive, samih nepravilnih oblik, v;asih kar zoprne, pa vendar /lahtne. Ko jih
z veliko truda mizar obdela, dobimo najdragocenej[e
pohi[tvo.
Slede; tej primerjavi bi lahko uspeh evropske civilizacije deloma utemeljili v razkroju [ir[ega dru/inskega tkiva ter v velikem pomenu osnovne celice, najo/je dru/ine. Velik del zaslug gre pripisati vlogi
kr[;anstva, ki predvsem nadomesti politeizem. Brez
slednjega postane [ir[a dru/ina manj povezana, saj ni
ve; specifi;nih lastnih bogov, dru/inske legende zamrejo, ostanejo le med seboj podobne dru/ine. Pleme
razpade na manj[e dele, dru/ine, ki novo skupinsko
varnost najdejo v nastanku nacionalne dr/ave ter deloma kasneje v razcepu kr[;anske cerkve na ve; kongregacij.
Danes se proces socialne atomizacije pospe[eno
nadaljuje. V dru/bi je vse ve; samostojnih gospodinjstev, vse ve; odraslih je samih, brez partnerja. Posledice so dokaj nepredvidljive, a skoraj zagotovo bo
spremembe v najmanj[i strukturi dru/be mogo;e
opaziti tudi v globalnem merilu. Zagotovo se bo
zmanj[al vpliv dr/ave.
Pojav Evropske unije je logi;na posledica tega
procesa. Pri;akovati je oblikovanje novih zanimivih
geopoliti;nih tvorb. Obenem je verjeten nastanek
novih plemen. V novi dru/bi prihodnosti bodo imela
bolj povezana plemena prednost, njihovi ;lani bodo
imeli privilegiran dostop do hrane prihodnosti, informacij.
Pomen Dru[tva Kerini in Stritarji je v pariteti, ki jo
predstavljamo Evropski uniji. Na nek na;in smo v
Evropsko unijo stopili pred desetimi leti, ko je dru[tvo
za;enjalo z delovanjem. Na[a naloga je, da se pomena
vsega tega zavemo.
In kje je Afrika| Zame osebno ;aka na svet, da se bo
razvil do njenega nivoja. Takrat bo zgodovina ;loveka
sklenila svoj krog. Zato vzklikam> S Kerini in Stritarji
Afrika zdaj! ■
Gregor Cuzak

EU
Evropa zdaj! je bil slogan v Sloveniji v letu 1994.
Relativnost ;asovne dimenzije je nedvoumna. »Zdaj« je
pomenilo deset let. No, in zdaj smo tam, kjer smo
pravzaprav /e ves ;as bili – v Evropi.
Za nami so evfori;ni, navdu[eni govori pomembnih
politi;nih oseb, za nami so prepri;evanja, da se je do
sedaj [e vsaki novi pridru/eni ;lanice godilo bolje, za
nami je praznovanje pomembnega trenutka vstopa
Slovenije kot polnopravne ;lanice v Evropsko unijo, za
nami so razko[ni ognjemeti, dobrodo[lice in zdravice,
popita sta pivo in vino, morda koga boli glava ...
Kon;no lahko v miru u/ivamo pomladne dni in
opravljamo vsakodnevna spomladanska opravila doma
in v slu/bi.
Po naravi nisem evfori;en ;lovek. Ko se je Slovenija
osamosvajala leta 1991, sem s tiho zaskrbljenostjo
razmi[ljala o tem, koliko stvari je [e nujno postoriti za
to, da bomo imeli spodobno in dobro dr/avo, v kateri
bomo /iveli v obilju in zadovoljstvu ter bili ponosni
nanjo ...
Zadnji mesec pred vstopom Slovenije v Evropsko
unijo. Dogodki se vrstijo z vsakodnevno navadnostjo>
Velikono;na sobota, 10. april 2004, stanje vremena
dan prej je katastrofalno, vremenska napoved vzpodbudna. Andrej in Alenka Kerin se s prijateljema
Borisom in Hildo optimisti;no udele/ita propagandno-[portnega dogodka – predhodnice kolesarske
dirke Giro d’ Italia, ki bo sicer 23. maja potekala iz
Italije v Slovenijo in na Hrva[ko. Sve/, od burje razjasnjen dan je za [portno dru/enje mednarodne me[anice
profesionalnih kolesarjev in pomembnih osebnosti –
Jelko Kacin, Martin Strel, Ivo Daneu, Tone Fornezzi –
Tof itn. – prijetno presene;enje. 45 kilometrov poti,
obilica hrane in pija;e in prijazna dekleta na startu pri
Kanegri, Martin Strel nam, amaterjem, re/e zrak na
klancih pri Portoro/u, lahka enolon;nica za malico v
?usterni pri Kopru, pozdravi na mejnem prehodu v
{kofijah in skozi lepo dolino Ospa na cilj – viadukt
:rni Kal. Veliko medijske pozornosti ter snemanja
znanih osebnosti. Vendar generalka za Giro ni povsem
brez zapletov. ?e na za;etku. Ob prevozu kolesarjev in
koles s :rnega Kala na startno mesto v Istri vsi nimajo
osebnih dokumentov< med njimi nekaj Hrvatov in Tof
… Preizku[anje nove, /e skoraj schengenske meje –
stvar je resna. Tof se z dru/bo hrva[kih ljubiteljev kolesarjenja nergajo; poda v uradne prostore slovenskih
obmejnih organov, Jelko Kacin telefonira, se sprehaja
gor in dol. Hrva[ki policisti so tudi razumevajo;i.
Zadeva je urejena. Za drugi;> kolesarji, pozor, med
zobe osebno izkaznico, ;e boste pre;kali mejo in ;e
niste dovolj znana osebnost.

Foto Miha Kerin

V ;etrtek, 15. aprila, leti Andrej v Ju/no Afriko, v
Cape Town< v ;etrtek, 22. aprila, leti Alenka v Pariz.
Tako sem lahko v mislih v petek pomahala Drejcu, ko
se je ;ez pari[ko nebo vra;al proti domu, v Frankfurt.
Ko bo v Frankfurtu, se mi zdi, je /e skoraj doma in me
ne skrbi ni; ve;. Pa naj [e kdo re;e, da nismo v Evropi!!
Kaj je novega| Ni; posebnega. V dru/bi s ;e[kimi,
poljskimi in ciprskimi bankirji imamo delovno
sre;anje in usklajevanje v Parizu. Evro je prakti;no
pred vrati, tam enkrat v letu 2007. Ni; ve; lastnega prilagajanja vrednosti tolarja evru, dovoljeno je le skromno nihanje te;aja. Cena denarja – obresti, ban;ne
provizije –, gredo navzdol, proti evropskim.
Vklju;ujemo se v evropske pla;ilne sisteme. Dobro. A
upam, da se Slovenci ne bomo preve; ali [e bolj
zadol/evali. Ni; ne bo ve; inflacijskih dobi;kov in
odpisanih posojil. Vse se pla;a. Nimamo alternative,
kot so jo imeli in jo imajo npr. {vedi, ki so v evropski
monetarni uniji, pa lahko ohranjajo svoj denar – krono.
Za nove evropske ;lanice bo evro obvezen, seveda, ko
bomo izpolnili potrebne pogoje. Zbogom, tolar.
EU ali ne EU, to zdaj ni ve; vpra[anje. Nismo tako
»bogata in stara« dr/ava kot {vica< nimamo dobro
unov;ljivih naravnih rezerv nafte – kot Norve[ka … in
[e bi lahko primerjali. Nimamo druge alternative.
Evropa. Vendar verjamem, da bomo tudi iz jugoslovanske izku[nje sobivanja potegnili, kar najve; se da.
Navkljub realnim pomislekom evroskeptikov – enostavno, [e najbolje se po;utim doma – v Sloveniji. ■
Alenka Kerin
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Vabilo na piknik
Vse nas, ;lane, in vse na[e prijatelje in simpatizerje Dru[tva Kerini & Stritarji, vabimo na piknik

v soboto, 29. 5. 2004, ob 15. uri
na vrt gostilne Gadova pe; v Podbo;ju.
Piknik bo deseto redno dru/enje Kerinov in Stritarjev,
ki so na prvem sre;anju leta 1995 ustanovili svoje Dru[tvo Kerini & Stritarji.
Sre;anje bo v Podbo;ju, ki je na[ mati;ni rojstni kraj. Ker smo »naro;ili lepo vreme«,
bo prostor na vrtu gostilne Gadova pe; poleg simboli;nega pomena
tudi prijetno okolje za sprostitev dobre volje.
Poleg veselega dru/enja nam bo uspelo opraviti tudi redno letno obveznost,
pregledati delo na[ega odbora v preteklem letu in potrditi na;rte za v bodo;e.
Potek dogodkov>
• ob 14. uri> pri;etek registriranja prihoda na prostor za piknik<
stalno bo na voljo elektronski pikado za tekmovanje starih in mladih<
• ob 15. uri> pozdrav predsednika Dru[tva Kerini & Stritarji in otvoritev piknika<
• ob 15.30> tekmovanje v malem nogometu<
Gregor Cuzak izziva dru[tvene ekipe v imenu Ljubljanskih srajc v malem nogometu.
Igralo se bo dvakrat po deset minut. Mo[tva bodo sestavljena iz vratarja in petih igralcev v polju.
Po ustni objavi izzivanja se je /e najavila prva ekipa, ki se bo uprla izzivalcem
in jo bo vodil Uro[ Kerin. Pri;akujemo, da bo izzivanje spro/ilo odzive [e pri nekaterih ekipah.
• ob 16.30> tekmovanje v hitropoteznem [ahu v prostorih osnovne [ole<
• ob 18. uri> letna skup[;ina Dru[tva Kerini & Stritarji in razglasitev rezultatov<
• ob 19. uri> sprehod na Stari grad<
• ob 20.30> vrnitev in zabava.
Gostitelj, gostilna Gadova pe;, nam bo pripravil posebno ponudbo
za prehrano po posebnih klubskih cenah. Ponudba bo obsegala> tele;jo kislo juho,
sve/e pe;enega odojka, ;evap;i;e in na posebno /eljo tudi postrvi.
:e ponudba in s seboj prinesene zaloge (prinesemo lahko vse,
kar si zamislimo in za/elimo za zadovoljitev na[ih potreb in /elja po pija;i in jeda;i)
ne bodo zadovoljile trenutnih /elja, bodo sladokusci lahko naro;ili v gostilni posebnosti, ki pa jih bodo
pla;ali po posebnih nadklubskih cenah. Gostilna bo v zadovoljitev svojih stalnih gostov kljub na[emu
pikniku normalno delovala (vsa ;ast njim in njihovim naporom).
Med piknikom se pripravlja presene;enje, ki ga bomo odkrili na samem pikniku.

Na svidenje v Podbo;ju!
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Ustvarjalni koti;ek

Rožice v lončkih,
rožice na lončkih
Tokrat se bomo lotili predelave cvetli;nih lon;kov.
Okrasili jih bomo z motivi iz papirnatih prti;kov.
Najlep[e se taka dekoracija obnese na neglaziranih glinenih posodah, saj se lepilo lepo vpije. Iz papirnatih
prti;kov izre/emo motive, ki jih /elimo prenesti na
lon;ek. Motiv izre/emo tako, da [e vedno ostane tudi
rob bele barve, saj bo ta kasneje prakti;no neviden. Ko
motiv izre/emo iz prti;ka, odstranimo spodnji dve
plasti, tako da ostane le zelo tanka zgornja plast, na
kateri je natisnjen motiv. Z okroglim ;opi;em nanesemo lepilo Art potch na lon;ek, nanj pa nalepimo motiv
iz prti;ka. Z lepilom previdno in po;asi prema/emo
motiv [e po vrhu, da se lepo prilepi in poravna. Lepilo
je bele barve, vendar se ga ne bo videlo, ko bo suho.
Pustimo, da se posu[i. Beli robovi prti;ka so na belem
lon;ku popolnoma nevidni. Prakti;no nevidni so tudi
na svetlej[em glinenem lon;ku. :e /elimo motive
prenesti na temnej[e lon;ke, iz prti;ka izre/emo ravne
linije, saj bo tudi bela podlaga ostala vidna. Lahko pa
del lon;ka ali celoten lon;ek pobarvamo z belo barvo,
in ko se posu[i, nanjo nana[amo motive. Bodite v
cvetju.
Material ki ga potrebujemo>
¤ prti;ki z razli;nimi motivi,
¤ glineni cvetli;ni lon;ki,
¤ [karje,
¤ lepilo Art potch,
¤ debel ;opi; z okroglo konico.

■

Da[a Kerin Cerkovnik

Foto Andrej Kerin ml.
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Zadnje novice
:lan Kerinov &
Stritarjev v vlogi
manekena

Lovro Iskra

Foto Miha Kerin

Ko sem na televiziji videl reklamo
za novo oblikovano stekleni;ko
Fructala, se mi je pogled ustavil na
mladeni;u z dolgimi lasmi. Zdel se
mi je zelo znan, a nisem vedel od
kod. Spra[eval sem se in spra[eval,
nato pa sem ga opazil /e v 15.
[tevilki revije Ona 13. 4. 2004.
Pokazal se je kot maneken neke
blagovne znamke. Tako sem ugotovil, da je ta mladeni; ;lan dru[tva
Kerini & Stritarji Lovro Iskra.

Jo/e Cuzak v reviji
Gradbenik
V zadnji [tevilki revije Gradbenik (»Pot do
uspeha> DIAL Jo/e Cuzak s. p.« – Povzetek
iz ;lanka o Jo/etu v osrednji gradbeni[ki
reviji Gradbenik, April 2004, letnik 8,
[tevilka 4) je Jo/e Cuzak ve; kot odli;no
predstavljen. {tevilka je tematsko usmerjena v rezanje in vrtanje betona, kot vodilno podjetje na tem podro;ju pa je prav
Dial, podjetje na[ega sorodnika in ;lana
Jo/eta. Razvoj poti Jo/etovega uspeha,
kot je zapisano /e na naslovnici, kjer je
tudi slika enega izmed delavcev v podjetju, je predstavljen v ob[irnem ;lanku z veliko
slikami, kjer najbolj v o;i bijejo citati> »Nismo najcenej[i, smo pa
najbolj[i.«, »Kar obljubimo, to tudi naredimo.« ter »:lovek mora sam sebi
zaupati, pa ni nobena stvar prete/ka.« :lanek govori tudi o Jo/etovi
dru/beno koristni aktivnosti v okviru Rotary kluba in njegovih prihodnjih
na;rtih z novim programom globinske hidroizolacije.
Jo/etu v uredni[kem odboru za uspe[no predstavitev od srca ;estitamo. ■
Uredni[tvo

{e ena ;estitka
Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da je bil na[ urednik Peter Povh v Lillu
novembra 2003 izvoljen za podpredsednika skupine strokovnjakov za
televizijske mladinske programe EBU\UER. Predsednica je Francozinja
Eve Baron iz FR 3. Evrovizija poleg vseh evropskih zdru/uje tudi celo vrsto
izvenevropskih pridru/enih ;lanov, ki opravljajo javni servis (Public
broadcaster) informiranja. Tako so ;lanice tudi Kanada, Ju/na Afrika,
ameri[ke javne televizije, Jordanija, Egipt, Maroko itn.
Petru iskreno ;estitamo in mu /elimo veliko uspehov! ■

Andrej Kerin ml.

Lovru ;estitamo za uspe[ne
predstavitve v vlogi manekena!

Uredni[tvo in upravni odbor

Uredni[tvo
Fotografije so tokrat prispevali le [tirje avtorji, ki pa si nikakor ne /ele prisvojiti
Trt, zato bralce pozivamo, da posredujejo fotografije /e za naslednjo[tevilko.
M. A. in A. Kerin, Mojca Stritar in uredni[tvo

Tema za prihodnjo [tevilko je prosta!
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