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Dolgo, vroče poletje?
Vedno znova se ujamem, ko sedem za tipkovnico, da bi napisal uvodnik za Trte, da najprej bliskovito pomislim na vreme. Na za;etku sem
se iz tega in seveda predvsem iz sebe z navdušenjem nor;eval, zdaj sem
se pa že kar malo »zasekiral«! Pa ;e bi vsaj bil dežurni prognostik, bi
potem mogo;e kot kakšna šlogarca kdaj kaj uganil in seveda to naprej
oznanil vam in vašim družinam. Mogo;e bi postali bogati ali pa bi ušli
kakšni katastrofi. Tako pa mi pogled vedno kar naprej uhaja izpod
o;al, skozi reže v žaluzijah, na stavbo nasproti, ki ta trenutek odbija
son;ne žarke. In radio napoveduje temperature preko 30 °C.
Na vsak na;in vse raste, tudi trta (sic!), edino voda se zdi, da po;asi
postaja pravi problem. Mogo;e nam sploh še ni jasno, kaj pomeni, ;e ni
dovolj vode. Spremeniti bo treba naše navade in to je vedno težko. Najbrž ne bo potem tako kot z lakoto, ko se je neka kraljica mo;no
za;udila, ko so ji dvorjani prišepnili, zakaj ljudje pred pala;o protestirajo, da so pa; la;ni in nimajo kruha. Pa naj jejo piškote, je rekla!
Prepri;an sem, da bo nekdo izjavil, naj pijemo vino, ;e že ni vode. No,
pa na zdravje!
Rastejo, števil;no, pa tudi nekatere naše družine, ki so del našega
rodovnega debla. Fotografija z njihovega druženja, kjer vse kar gomazi
in se plazi od številnih otrok, nas res lahko navdaja z veseljem. Kaj pa
je lepšega kot množica sre;nih in zadovoljnih otroških obrazov| Bani;i
so s svojim druženjem res zadeli žebljico na glavico. In tako je prav!
Upam, da se rojevajo ali pa so že rojeni novi sodelavci in dopisniki Trt,
ki nas bodo zamenjali in s svojimi prispevki še dolgo razveseljevali vse
bližnje in daljne pripadnike naše žlahte.
Vendar se nekaj le premika, le poglejte v naše Trte! Ob preverjenih
veteranih, ki nas vedno znova veselo presenetijo s svojimi živimi in zanimivimi prispevki, se po;asi pojavljajo in tudi uveljavljajo nova imena,
novi pisci, novi sodelavci. Tako je prav in upajmo, da bo tega vedno ve;
in bo neko; moral uredniški odbor odklanjati ;lanke zaradi preobilice
gradiva ali pa pove;ati število strani.
Zdaj pa veselo v poletje, ker nas na koncu avgusta ;aka druženje na
najzahodnejšem koncu Slovenije, ob reki So;i. Podrobnosti o tem si
seveda poleg ostalih novic in zanimivosti lahko preberete na ostalih
straneh Trt, ki jih pravkar držite v rokah.

Lepe po;itnice, ne prevro;e, vam želi vaš urednik,
Peter Povh
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Kako sta si bili v žlahti

Baničeva in Zakrajškova
hiša na Brodu

Davno je tega, takole svojih 210 (z besedo dvesto
deset) let bo, odkar se je Lucija Kodri; z Broda 7
omožila z Jožefom Simon;i;em z Broda 6. In tako sta
si Bani;eva in Zakrajškova hiša prišli v žlahto. Govorim
in pišem še vedno o Bani;evi hiši, ;eprav takrat (leta
1798) tam še dolgo ni bilo Bani;ev, in prav tako govorim
in pišem o Zakrajškovi hiši, ;eprav tudi Zakrajškov
takrat še ni bilo tam, kakor jih tudi danes že precej let
ni ve;. Pišem pa; o svojih spominih, ti pa so najtrdneje
zasidrani v otroštvu, in težko bi govoril o Simon;i;evi
hiši, ko pa mi je tako pri srcu Zakrajškova, kjer je naš
ate v kevdru naprešal toliko presladkega jabol;nika,
zgoraj, v sobi z balkonom, pa je Zakrajškov stric vrtel
gramofon. In jaz sem v zadnjih Trtah napovedal, da
bom opisal, kako sta bili ti hiši sorodstveno povezani.
Bilo je približno takole.
Na Brodu 7 (danes Bani;eva hiša) je živel okoli leta
1755 rojeni Jakob Kodri;, ki se je tam nekje leta 1778
poro;il s Katarino Kuntari;. Imela sta dve h;eri< otrok
je bilo verjetno še ve;, a jih še nisem našel, toda tudi ;e
so bili, na družinsko deblo niso vplivali. O Jakobovih
starših in sploh o Kodri;ih na Brodu 7 ne morem pisati,
ker o njih ne vem skoraj ni;esar. V leskovški mati;ni
knjigi sem našel samo podatek, da sta Jakob in
Katarina imela dve h;eri. K mlajši, leta 1780 rojeni
Neži, se je 9. 2. 1803 priženil Matija Ne;emer, ki je k

Bani;eva hi[a na Brodu 7 ok. l. 1932



Jakob Kodri;
1755 – por. ok. 1778
Katarina Kuntari;
10. 10. 1758 – 23. 5. 1833

Lucija Kodri;
10. 12. 1779 – 5. 2. 1830
por. 15. 1. 1798
Jo/ef Simon;i;
9. 3. 1778 – 1813

Ne/a Kodri;
15. 12. 1780 – 6. 12. 1835
por. 9. 2. 1803
Matija Ne;emer
2. 10. 1778 – 24. 2. 1835

Jo/ef Simon;i;
29. 12. 1802 – por. 14. 2. 1831
Terezija Stritar
15. 8. 1805 – 24. 3. 1872

hiši prinesel tudi nov priimek. O »naših« Ne;emrih
sem že in bom še pisal, danes pa pišem o Nežini
starejši sestri Luciji. Ta se je osemnajst- ali devetnajstletna 15. 1. 1798 poro;ila s sosedom ;ez cesto Jožetom
Simon;i;em. Njen sin – tudi Jože – pa se je leta 1831
poro;il s sosedo na zahodni strani, s Terezijo Stritar
(o kateri sem pisal v Trtah št. 45). Lucija Kodri; je bila
potemtakem povezovalni ;len med Kodri;i Brod 7 in
Simon;i;i Brod 6 ter Stritarji Brod 20. :asovno jih je
lo;ila ena generacija, prostorsko pa cesta med
Simon;i;evo in Kodri;evo hišo na eni strani ter
Štihovo dvoriš;e na drugi strani. – Razen Jožefa sta
Lucija in Jožef imela (vsaj) še pet otrok (Matija,
Andrej, Jakob, Marija, Neža). Podatki o teh so za zdaj
shranjeni v starih mati;nih knjigah.
130 let kasneje sta se hiši Brod 20 in Brod 7 (Kerini
in Bani;i) s poroko Antonije Kerin in Janeza Bani;a
(mojih staršev) ponovno in še bolj zares povezali. Zdaj
je bila med njimi samo cesta in, seveda, Štihov Jože. ■
Janez Bani;

Iz družinske kronike
Ko ob;asno listam Kroniko družine Lipold, ki jo je
spisala mamina teta Ivanka, se mi zazdi, da bi lahko bili
posamezni izseki tega zapisa, ki opisujejo življenje in
delo mojih prednikov izpred dvesto in ve; let, zanimivi
tudi za bralce našega ;asopisa. Mogo;e bodo pa res|
V ;etrti generaciji družine Lipold je bil hišni
gospodar Janez Lipold, ki je živel od 1748 do 1794.
Leta 1771 se je poro;il s tržanko Elizabeto Goli;nik,
h;erjo župana trga Mozirje. Zanimivo je prebrati
ohranjeno ženitno pogodbo, sklenjeno 24. januarja
1771, ki se glasi>
»Z dovoljenjem obojestranskih staršev in v skupnem
prijateljstvu skleneta Elizabeta Goli;nik, zakonska h;i Marka
Goli;nika, tržana in slobodnjaka mozirskega, in njegove žene
Margarete, in ;astivredni gospod Janez Lipold ženitno pogodbo.
Po zaobljubi medsebojne ljubezni in zvestobe dolo;ijo>
Da prinese nevesta od o;eta ji v last dano spodnjo trško hišo
s pripadajo;imi k tej hiši zemljiš;i in 500 goldinarjev, od katerih
da ženinu v osebno last 100 goldinarjev, ženin pa nevesti podari
100 goldinarjev in 6 dukatov pred ven;ek, kot jutranje darilo, v
svobodno dispozicijo. V slu;aju smrti enega zakoncev pripada
preživelemu skupna vsota 200 goldinarjev in vse, kar sta si oba
podarila pred zakonom in v zakonu. S tistimi ostalimi 400
goldinarji, ki jih je nevesta v zakon prinesla, razpolaga nevesta
svobodno, ;e pa umre brez lastnih otrok, tedaj pripada teh 400
goldinarjev njenim najbližjim. S premoženjem, ki ga bosta
pridobila v zakonu, naj se postopa v slu;aju zakonitih dedi;ev
po splošnem deželnem obi;aju. Kar pa bosta ženin in nevesta
dobila od svojih staršev, sta oba dolžna skupno deliti.«
Zakonca Janez in Elizabeta Lipold sta umno
gospodarila in postopoma pove;evala svoje posestvo. Iz
krstnih knjig je razvidno, da se jima je v zakonu rodilo
osem otrok, prve štiri rojene deklice so umrle kot
dojen;ice, peta pa kot štiriletna deklica, samo nekaj
mesecev za svojo materjo. Leta 1780 je bil Janez Lipold
sprejet med mozirske tržane, za kar je magistratu pla;al
en zlatnik in vedro vina – taksa za to ;ast je bila 2
goldinarja in 8 meric vina. S tem je postal magistratski
svetovalec in med leti 1791 in 1793 tudi mozirski župan.
Kmalu je družino zadel hud udarec, saj je 1.
februarja 1792, v 46. letu, umrla mati Elizabeta.
Zapustila je štiri nedorasle otroke v starosti od 4 do
12 let. V tem žalostnem položaju se je Janez Lipold
ozrl po novi gospodinji in vzgojiteljici svojih otrok.

Še istega leta se je poro;il z Marijo, vdovo Mo;eradnik,
ki mu je v zakon pripeljala h;erko Ano. A tudi ta
zakonska skupnost je bila kratkotrajna, saj je Janez
Lipold že 21. oktobra 1794 umrl.
V svoji skrbno koncipirani oporoki, datirani z 22.
septembrom 1794, Janez Lipold izjavi, da dolo;i svojo
poslednjo voljo, sicer pri slabih telesnih mo;eh, a jasne
razumne volje, za smernico in prepre;enje vsakega
prepira. Njegova prva želja je, da ga pokopljejo na božji
njivi poleg pokojne žene Elizabete. Pogreb naj se vrši v
skladu z njegovim trškim stanom in po dolo;ilih svaka,
župnika v Grižah. 135 goldinarjev voli za dobrodelne in
nabožne namene. Pastorki Ani zajam;i vse potrebno in
dobro vzgojo, ;e ostane v hiši do poroke. Ženi Mariji je
v denarju vrniti, kar je ob poroki prinesla k hiši. Obdrži
vse pravice, zagotovljene ji z ženitno pogodbo, in
dosmrtno bivanje v spodnji trški hiši, otroci pa so
dolžni z njo vedno lepo ravnati. Le ;e samovoljno
zapusti hišo, izgubi pravico do 34 škafov žita, svojega
letnega preužitka. Dobi pa vse ostalo po dolo;ilih
ženitne pogodbe.
Za dedi;e imenuje svoje tri preostale otroke iz
prvega zakona, in sicer najstarejši sin Marko Jurij s
polnoletnostjo prevzame doma;ijo v Mozirju, Trg št.
20, in k njej pripadajo;a zemljiš;a. Po njegovi smrti se
mora vse to oceniti in mlajšima sinovoma izpla;ati
tako, da dobita skupaj tretjino manj kot starejši sin.
Glede na to, da so bili otroci nedorasli, je Janez
Lipold za njihovega varuha imenoval svojo ženo
Marijo, ker da je dobra gospodinja in bo brez dvoma
dobro skrbela za otroke. Sovaruštvo pa je prenesel na
svojega svaka, župnika Janeza Goli;nika, ki ga na
kolenih prosi, da se za otroke po o;etovsko zavzame,
kar mu jam;ita njegova dosedanja skrb in vdanost do
družine, je še zapisano v oporoki.
Svak oziroma ujec otrok Janeza Lipolda, župnik
Janez Goli;nik, je sovaruštvo o;itno vzel resno, saj je
poskrbel, da sta mlajša sinova postala duhovnika,
najstarejši sin Marko Jurij pa umni gospodar na
doma;iji in o;e pl. Markusa Vincenca Lipolda – prvega
slovenskega šolanega geologa in montanista ter dolgoletnega direktorja rudnika živega srebra v Idriji, o
katerem sem pred ;asom že nekaj zapisal v Trtah. ■
Priredil> Vlado Berglez



Vrnitev Stritarjevih
v Podbočje
Ne vem, zakaj sta se spomladi
1932 moja starša Jože in Lojzka
Stritarjeva odlo;ila, da zapustita
svojo doma;ijo v Podbo;ju in se
preselita v Krško, kjer sta vzela v
najem hotel Gregori;. Meni,
sedemletni pun;ki, je bilo nerazumljivo, zakaj moramo iti in zakaj je
mama pri odhodu tako jokala. Pa bi

ostali doma, ali ne, saj je hiša naša.
Pozneje sem si razlagala, da je bilo
krivo to, ker v družini ni bilo
odraslih otrok, ki bi lahko že
pomagali pri obdelovanju za tiste
;ase kar velikega posestva in sta
morala za vsa dela najemati delavce
na »taberh« (dnino po slovensko),
kar je bilo drago. Ne vem za vzrok.

Jože in Lojzka Stritar po povratku v Podbo;je, foto iz arhiva Majde Povh



V Krškem smo potem ostali pet
let. Vzrok, da nismo ostali še dlje,
pa je bil, da so lastniki hotela del
poslopja prodali krški organizaciji
telovadnega društva Sokol, ki je
stavbo preuredil v svoj kulturni
dom, in tako smo se morali odseliti.
O;e je našel novo restavracijo v
Novem mestu, ker pa še ni bila
prazna, ker gospodarjeva nova hiša,
kamor naj bi se preselil z družino,
še ni bila gotova, sta se z mamo za
štiri mesece za;asno preselila nazaj
v Podbo;je, mi trije otroci pa> Jože v
Ljubljano, kjer je bil pri teti
Malnari;evi in tam hodil v gimnazijo, Urša je ostala v Krškem in tam
hodila v osnovno šolo, jaz pa sem
šla v šolo v Celje, kjer sem bila pri
teti, mamini sestri, ki je živela tam.
Krasen razpored, ali ne|
Za boži; 1937 smo se med
šolskimi po;itnicami vsi združili
v Podbo;ju, za novo leto 1938 prišli
v Novo mesto v hotel Vindišar in
tam ostali do leta 1943, ko so Nemci
prihrumeli v Novo mesto in zasedli
tudi naš lokal, ki je bil prazen, ker
smo se pred bombardiranjem
mesta umaknili v okolico. Tako
smo ostali do konca vojne na robu
mesta in se nismo ve; vrnili v hotel.
Po vojni se je o;e zaposlil drugje,
mama pa je ostala doma gospodinja. Otroci smo se odselili iz
Novega mesta in si drugod ustvarili družine in domovanja.
O;e je na za;etku leta 1952
težko zbolel in so ga invalidsko
upokojili. Bil je kar dosti bolan in je
po;asi slabel. Z mamo sta stanovala
v enodružinski hiši, kjer so imeli
štiri otroke, ki pa so odraš;ali in se
poro;ali. Tako so prostore v hiši
potrebovali zase in po;asi izrinili
najemnika. Starejši ;lani našega
društva se gotovo spominjate,

kakšno pomanjkanje stanovanj je
bilo po vojni v mestih, in tako
mojima ni preostalo drugega, kot da
se vrneta v doma;o hišo v Podbo;je,
kjer je bilo k sre;i pol hiše prazne.
Seveda je bilo to zelo težka odlo;itev
zaradi o;etovega zdravstvenega
stanja, pa tudi »standarda«. V
Podbo;ju ni bilo v hiši vode, pa; pa
jo je bilo treba nositi iz vodnjaka na
dvoriš;u, kar je bilo za stara ;loveka
naporno, elektrika pa je bila samo
za razsvetljavo in za nobeno drugo
ugodnost. Tako sem morala pred
preselitvijo hišo malo »posodobiti«,
napeljati vodo, oja;ati elektri;no
napeljavo, urediti straniš;e, vstaviti
nova stekla, ker so bila razbita …
Vse skupaj pa smo delali pri -20 °C.
No, pa nam je nekako vse skupaj
uspelo opraviti od januarja do maja,
da smo ju lahko preselili. V takih
poznih letih življenja to ni bilo
najprijetnejše> popolnoma spremeniti okolje, zapustiti vse prijatelje in
nenazadnje tudi boljše stanovanjske pogoje. In ljudje ki sta jih pred
35 leti zapustila v vasi, ve;inoma
niso bili ve; živi in se je bilo treba
znova seznanjati in vživljati v novo
sosedstvo.
O;e je po preselitvi živel samo
še slabi dve leti. Po njegovi smrti se
je mama preselila v Ljubljano in
oba sta tam tudi pokopana.
Prepri;ana pa sem, da si je o;e
ves ;as, ko je živel v Krškem in
Novem mestu, želel povratka v
Podbo;je. Sedaj, ob koncu tega
sestavka, sem se spomnila da so
Italijani, ko so leta 1941 zasedli svoj
del Slovenije, za;eli uvažati nekatere najpreprostejše kmetijske stroje,
s katerimi naj bi si kmetje olajšali
delo na poljih in tudi skrajšali ;as
dela. No, o;e jih je nekaj kupil in mi
povedal, da bo to uporabljal, ko se

bomo po vojni vrnili domov. Kupil
je tudi elektri;no ;rpalko za vodo,
ki naj bi ;rpala vodo, ko bi si v hiši v
Podbo;ju uredili vodovod, ki ga
tam še dolgo ni bilo. Ker pa so se
stvari po vojni obrnile druga;e, kot
smo pri;akovali, ker so nam vso
zemljo odvzeli po na;elih agrarne
reforme, se v Podbo;je nismo vrnili

do leta 1967, kot sem že zgoraj
omenila. Ne spominjam se, kje so
potem kon;ali obdelovalni stroji, le
za ;rpalko za vodo vem, da jo je o;e
prodal v zdraviliš;e Šmarješke
toplice, kjer tudi pred vojno in takoj
po njej niso imeli vodovoda. ■

Stritarjeva hi[a konec 70-tih let, foto iz arhiva Majde Povh



Majda Povh

Srečanje Baničev na Lešnici
Dvanajstega maja 2007 smo se pri Strgarjevih na
Lešnici v son;nem vremenu zbrali Bani;evi bratranci in
sestri;ne, se pravi druga generacija po Janezu in Antoniji
Bani; z Broda, s seboj pa smo pripeljali še nekoliko
števil;nejšo tretjo generacijo, tako da je bilo na našem
drugem tovrstnem sre;anju ves ;as živahno in zabavno.
Prišlo nas je petnajst od devetnajstih krogcev z Bani;eve
veje našega velikega drevesa, dodati je treba še enajst
listkov (žena in mož) ter enaindvajset krogcev tretje
generacije, skupno torej 48 udeležencev. Številka je
prava, teto Stanko moram tudi šteti zraven, mar ne|
Mladina je ve;ino ;asa navdušeno poskakovala na
trampolinu ali plezala po bližnjih igralih, medtem ko
smo se odrasli pomenkovali ob razli;nih dobrotah z
žara, potici, cvi;ku ter ob prelestnem razgledu na
Krko in okoliško pokrajino, ki se ponuja s trate pred
Strgarjevo hišo. Urice so kar minevale, in da ne bi
samo posedali, smo se pozno popoldne odpravili

Bani;i na Le[nici, foto Marko Bani;



proti Trški gori, kjer so nekateri zaklju;ili pohod pri
Strgarjevi zidanici, peterica pa se nas je odpravila
naprej, do vrha (428 m) k romarski cerkvi Marijinega
rojstva. Ste vedeli, da poleg nje stoji najdebelejša
dolenjska lipa| Jaz tudi ne, dokler nisem tega prebral
v Wikipediji, zato bom moral še enkrat gor, da si
ogledam to ;udo. Ob poti smo si poleg sveže
poškropljenih vinogradov ogledovali še betonske
podpornike bodo;ega viadukta avtoceste, ki bo
pre;ila pobo;je Trške gore nekoliko dlje od Krke kot
stara dolenjka, tako da bodo imeli Lešni;ani nekaj
ve; miru, vinogradniki nad njo pa na žalost malo
manj. Upajmo, da cvi;ek zaradi tega ne bo slabši.
Ko smo pod no; prispeli domov, smo soglasno
ugotovili, da je bilo sre;anje nadvse prijetno in da se
bomo tudi v prihodnje redno dobivali ter tako ohranjali
bogat splet družinskih vezi. ■
Marko Bani;

Vabilo
Vsi ;lani in prijatelji Društva Kerini & Stritarji so
vabljeni na redno letno sre;anje, ki bo

25. avgusta 2007 v Prilesju ob So;i
Za ;im prijetnejše in udobnejše potovanje na
prostor našega piknika sta za zdaj zagotovljena
prevoza z dvema avtobusoma. Za prevozne stroške
nam je že uspelo pridobiti donatorje, zato bo prevoz
za udeležence brezpla;en. Na podlagi ocene in
izkušenj iz organizacije prevozov na Vurberk bo
organiziran z dveh izhodiš;.
Prva izhodiš;na to;ka bodo Polj;ane, od koder
bo avtobus krenil ob 7. uri zjutraj prek Bizeljskega,
Brežic, :ateža, Župe;e vasi, Cerkelj, Podbo;ja,
Broda, Velikega Podloga, Oto;ca, Novega mesta,
Ljubljane, Svete gore do Prilesja ob So;i.
Druga izhodiš;na to;ka bo Celje, od koder bo
avtobus krenil ob 7.30 in bo preko Ljubljane in
Svete gore prispel v Prilesje ob So;i.
Predlagani smeri vožnje bosta, odvisno od prijav,
dopolnjeni in vsi prijavljeni udeleženci bodo pred
odhodom obveš;eni o podrobnem urniku in lokaciji
zaustavljanja avtobusov.

Posebej pozivam vse ;lane iz Maribora in njegove
okolice, naj se javijo na telefon organizatorja, da bomo
organizirali odhod iz Maribora ali celo iz Vurberka,
;e bo treba.
Vse prijave sprejemam na telefon št.> 041 669 504
V obvestilu, ki je bilo objavljeno v prejšnji številki
Trt, smo najavili ogled Svete gore in muzeja na njej,
posve;enega bojem v prvi svetovni vojni, ki so divjali
tudi na tej gori. Prihod na Sveto goro predvidevamo
ob 11.00.
Po ogledu predvidevamo prihod na prostor za
sre;anje ob 13.00. Za;etek uradnega dela našega
sre;anja s pozdravnim govorom našega predsednika predvidevamo ob 14.00.
Ker je sre;anje naš piknik, bomo morali sami
skrbeti za hrano in pija;o. Le na Sveti gori je tudi
restavracija, kjer bo možno kupiti kakšno okrep;ilo.
Vendar sem prepri;an, da bomo znali oskrbeti svoje
potrebe, kot smo jih na vsakem pikniku, in ne bomo
;utili potrebe po morebitnih nakupih.
Pri;akujem prijave, da bom lahko izdelal kon;ni
vozni red in vas seznanil z njim. ■
Vaš organizator Mirko.

Pogled na prizori[;e sre;anja z drugega (levega) brega So;e, foto Miha Kerin



Otro[ki koti;ek

Tokrat se nam v otroškem koti;ku
predstavljajo kar trije avtorji> bratec
in sestrica Matic Strgar in Lu;ka
Strgar z Lešnice pri Oto;cu in Petra
Zajc s prispevkom o praznovanju
dneva Evrope.

To sem jaz (avtoportret)
Matic Strgar, 6 let

To sem jaz (avtoportret)
Lu;ka Strgar, 3 leta



Ustvarjalni koti;ek

Praznovanje
Ptički iz
dneva Evrope kvašenega testa
V Ljubljani smo 9. maja praznovali dan Evrope s prireditvijo Evropska vas. U;enci razli;nih ljubljanskih osnovnih
šol smo predstavljali vseh 27 držav, ki sestavljajo EU.
U;enci Osnovne šole Kolezija smo predstavili tri
države, in sicer Španijo, Dansko in Litvo. Za vse tri smo
izdelali plakate. U;iteljica je poleg mene izbrala še dva
sošolca, Maja in Martino, da predstavimo Dansko.
Tisto sredo nismo šli k pouku, temve; smo se odpravili
proti Stari Ljubljani. Tam so bile na obrežju Ljubljanice
postavljene stojnice. Okrasili smo jih s plakati in zastavami.
Vsi smo bili zelo vznemirjeni.
Naša stojnica je bila kmalu nared. Ljudje so si jo
ogledovali in nam zastavljali vprašanja. Prišli so tudi
novinarji z radia in televizije in nam zastavili nekaj
vprašanj. Preizkušali smo se tudi v znanju angleš;ine,
saj je našo stojnico obiskalo mnogo turistov. Prav tako si
je stojnico ogledal Zoran Jankovi;, ljubljanski župan.
Obiskali pa so me tudi babica, dedek in o;ka.
Prireditev je bila privla;nejša in zabavnejša, saj so
postavili manjši oder, kjer so nastopali u;enci razli;nih
šol. Stojnice pa so bile še bolj obiskane, ko so pripeljali
zna;ilno hrano raznih držav. Ker je Danska zelo kmetijsko
in prehrambeno razvita, so na našo stojnico pripeljali
razne vrste danskih sirov in pršut.
Tudi ostale stojnice so bile zanimive. Zelo vše; mi je
bila tista, ki je predstavljala Irsko.
Na naši stojnici smo se menjali, saj smo bili potrebni
odmora. Ker pa smo bili že vsi izmu;eni, smo se prej
odpravili nazaj proti šoli. Imeli smo sre;o, saj smo se
izognili dežju.
Ta dan mi bo stal v spominu kot ;udovita izkušnja in
vesela sem, da smo tako lepo proslavili dan Evrope. ■
Petra Zajc

Tokrat bo naš izdelek iz ustvarjalnega koti;ka tudi slasten, ne le lep. Najprej zamesimo testo za kruh. :e se s
pecivom želimo posladkati, pa lahko zamesimo testo za
sadni kruh. Ko je testo že vzhajalo, se lotimo dela. Na
pomokani površini iz hleb;ka testa izoblikujemo ka;o
oziroma vrv, ki jo zavežemo v vozel. Tako dobimo vozel
z dvema koncema, ki na vsaki strani gledata ven. En konec oblikujemo tako, da ga sploš;imo in z nožem zrežemo na ve; trakov. Iz tega dela bo nastal rep. Drugi konec
oblikujemo v glavo s kljunom in dodamo o;i, lahko iz
rozin ali klin;kov. Tako oblikovane pti;ke damo na
peka; in jih spe;emo v pe;ici. Med peko bodo še narasli,
tako da bodo pti;ki dobili še lepšo obliko. Dober tek.

Dan Evrope po zamisli Petre in prijateljev u;encev, foto Andi Zajc

pe;eni pti;ki

Potrebujemo> kvašeno testo, rozine ali klin;ke. ■
Da[a Kerin Cerkovnik besedilo in fotografije

surovo testo



1945 – obnova Kozjanskega
in prvi montažni stanovanjski
objekti tipa “Pogor”

Takoj po koncu vojne leta 1945 je
pri Okrožnem narodnem odboru
Celje deloval Odsek za visoke in
kmetijske gradnje ter urbanizem, ki
si je postavil program obnove stavb,
ki jih je porušil okupator (z izjemo
tistih, ki so jih pri;eli obnavljati že v
;asu okupacije).
Obnovo so zastavili v širšem
celjskem okrožju z namenom, da bi se
življenje ;im prej lahko normalno
odvijalo. V Žre;ah so obnovili požgani
objekt Južnoštajerske železoindustrijske družbe za oskrbo trga s
potrebnim poljedelskim orodjem, v
Celju so dokon;ali zgradbo z nekaj
stanovanji, nadaljevali z gradnjo nove
bolnice, izvajala so se dela za regionalni plan celjskega okrožja v zvezi
z regulacijskimi na;rti Celja in drugih
upravno-politi;nih ter gospodarskih
centrov.
Obnovo kmetijskih zgradb je v
glavnem prevzela tehni;na baza v
Jurkloštru in v Sol;avi. V tehni;ni
bazi (TB) Jurklošter-Kozje je deloval tudi Josip Didek - moj o;e, takrat
28-letni diplomirani inženir gradbeništva.
Po podatkih, ki so mi na voljo, je
razvidno, da je bilo obmo;je TB
Kozjansko podro;je najve;jih pustošenj, ki jih je okupator zapustil
na Slovenskem. Bilo je veliko porušenih in popolnoma uni;enih domov,
bilo je mnogo delno poškodovanih,
pobita je bila živina in uni;eni
poljski pridelki. Iz tega strahotnega
opustošenja je razvidna težka naloga obnove, pred katero so se našli
delavci TB Jurklošter-Kozje.
Obnovitvena dela je bilo v tem
hribovitem predelu možno reševati
le z dobro organizacijo in delovanjem vseh profilov delovnih kadrov.
To so bili predvsem kmetje sami, isti
kmetje, ki so že v ;asu osvobodilnih

bojev ponudili vse svoje mo;i
domovini in bili v pomo; partizanskim borcem.
Kmetje so bili združeni v obnovitvenih zadrugah. Sodelovali so še s
kme;kimi tesarji, apneni;arji,
minerji, vozniki, ki so skupaj s
profesionalnimi delavci, udarniki
celjskih sindikalnih podružnic,
napeli vse mo;i, da je v resnici prišlo
do realizacije obnovitvene naloge. V
teh skupnih akcijah udarniškega
dela so delavci, intelektualci,
uradniki, inženirji skupaj s kmeti na
sestankih reševali vprašanja obnove.
Tehni;na baza je bila povezana z
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razli;nimi javnimi ustanovami, s
socialnim skrbstvom, z medkrajevnim strokovnim zveznim svetom, z
direkcijo cest in s sindikalnimi organizacijami, z enotami XIII. proletarske brigade, ki so sodelovale pri
reševanju prometnih težav, in
avto;eto XXIII. udarne divizije iz
Celja, ki je s svojimi sedmimi tovornimi vozili omogo;ala pravo;asno dobavo potrebnega materiala obnovitvenim zadrugam in
tehni;ni bazi.
Delo je bilo olajšano, ko so stekle
vse žage, v katerih so kmetje iz svojih
in državnih gozdov pridobivali

Časovni plan aktivnosti
za pripravo in natis
drugega zbornika

Kerini & Stritarji

potrebni rezani les za obnovo.
Organizacija dela se je v natan;ni
obliki pokazala kot rentabilna in
najuspešnejša pri premagovanju
velikih ovir, ki jim posamezniki ne
bi bili kos. Udarniško so obnovili
160 stanovanjskih objektov, 98
gospodarskih poslopij, prepeljali
600.000 komadov strešne opeke,
50.000 zidakov, 70.000 kilogramov
cementa, 4000 kilogramov žebljev,
4000 kvadratnih metrov strešne
lepenke in porabili 600 kvadratnih
metrov stekla.
Na TB Jurklošter-Kozje so bili
prvi; postavljeni serijsko izdelani
zasilni stanovanjski provizoriji. Postavili so jih 36. Socialno skrbstvo je
tako omogo;ilo zasilno prezimovališ;e ob toplih štedilnikih za 300
ljudi, ki so jim pogoreli domovi. Tako
so prve montažne hišice – barake
dobile ime “Pogor”.
Iz skrbno pripravljene dokumentacije prilagam fotografije, ki jih je
izdelal o;e, ko je pripravljal poro;ilo
o delovanju Tehni;ne baze Jurklošter-Kozje, in na osnovi katerih so
na;rtovali in zasnovali obnovitvena
dela na podro;ju terenske Tehni;ne
baze Lesi;no za leto 1946. ■
Pripravila> Irena Didek-Pregl
Avtor projektov hi[ic in fotografij Josip Didek

Že dve leti imamo v na;rtu natisniti
nov, obnovljeni zbornik Društva
Kerini & Stritarji. Deset let po izdaji
prvega zbornika smo se odlo;ili, da
pripravimo in izdamo novega. Ker
sta od takrat minili še dve leti, se je
še pove;ala želja po novem zborniku,
ki izhaja predvsem iz potrebe, da se
napake v prvem zborniku popravijo
in da se vnesejo novi podatki o
našem društvu in ;lanih.
V vseh dvanajstih letih je veliko
naših ;lanov zapustilo naš svet, in
tako kot smo v prvem zborniku
posvetili nekaj besed v spomin do
takrat preminulim, nas spomin
na nove preminule obvezuje, da
dopolnimo zbornik s spominskimi teksti zanje.
Opazili smo, da smo v prvem
zborniku spregledali mnogo napak,
ki jih želimo z novim popraviti.
Pri pripravi novih besedil in
registriranju napak v starem
zborniku imamo veliko težav, ker
odziv naših ;lanov ni najboljši.
Posamezniki se sicer trudijo in
pozivajo ;lane, da sodelujejo pri
pripravi tekstov o preminulih in
pošiljanju podatkov za popravke
iz prvega zbornika, toda v vseh
naporih nismo bili najuspešnejši.
Na zadnjem sestanku upravnega
odbora Društva Kerini & Stritarji
je bilo sklenjeno, da se v junijskih
Trtah objavi ;asovni razpored
aktivnosti, ki naj omogo;ijo izdajo
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drugega zbornika v letošnjem letu
do 25. 12. 2007.
Da bi spoštovali dogovorjeni rok,
prosimo vse ;lane društva, da
spoštujejo naslednji razpored
dogodkov>
² D
 o 1. 10. 2007 se zbirajo vse
slike in teksti, ki naj bodo
napisani v wordu, na naslovu
društva krsrd2@guest.arnes.si
:e pa ste poslali besedilo
kakemu drugemu odborniku
bo že on poskrbel za dostavo.
² oktobra bo redakcijski obor
pripravil obliko in vsebino
zbornika<
² v prvi polovici novembra bo
uredniški odbor pregledal
pripravljeni predlog zbornika
in ga potrdil za tisk<
² do konca novembra se izvršijo
vse priprave za tisk zbornika<
² d o 15. 12. 2007 se zbornik
natisne in pripravi za pošiljanje naro;nikom.
Napisani razpored je dokon;en in
pozivamo vse ;lane, da v naslednjih
treh mesecih poizkušajo optimalno
sodelovati pri pripravi tekstov in
slik za drugi zbornik. Ker smo bili
ponosni na prvega, bodimo tudi na
novega.
SODELUJMO!
Na;rt sta izoblikovala
Mirko Jan;igaj in Andrej Stritar.

Poslovili smo se od
Franca Lesa, Frenka!
4. junija 2007 je Franc Les praznoval
60 (šestdeset) letnico svojega rojstva.
V sredo. 20. 6. 2007 pa je vse presenetila vest, da je preminul.
V soboto 23. 6. 2007 smo ga pokopali na pokopališ;u
v :atežu ob Savi. Pogreb je bil impresiven. V nagovorih so
se zvrstili trije govorniki, ki so vsak s svojega zornega kota
opisali del Francijevega življenja in se od njega poslovili in
izrazili sožalje njegovi družini.
Prvi govornik je v imenu krajanov :ateža opisal
njegovo življenjsko pot in opozoril na njegovo veliko željo
po uspehu njegove obrti, ki se je oprijel proti svoji volji in
na željo staršev. Nadaljeval je z razvojem gostilne, ki sta jo
ustanovila njegova starša leta 1931. Ko je privedel k hiši
nevesto, sta skupaj razširila gostinsko ponudbo z izgradnjo
depadanse z vinsko kletjo, kjer je gostil veliko prijateljev
in tudi imenitnih ljudi. Kmalu je prepustil skrb za razvoj
gostilne svoji ženi, sam pa se je posvetil svoji želji - umetniškem izražanju s slikanjem.

Ob depadansi na Žlegarju si je zgradil kozolec-toplar,
z umetniškim ateljejem. Tudi na tem podro;ju je bil zelo
aktiven in inovativen. Na Žlegarju je organiziral slikarske
kolonije, ki so postale tradicionalna prireditev. O tej
zgodbi je na pogrebu spregovorila ena izmed udeleženk  
slikarskih kolonij in se je posebej zahvalila za njegovo
iniciativnost in v govoru je tudi omenila, da ni uspel
do;akati slikarske kolonije, ki jo njemu v ;ast in zdaj tudi
v spomin organizira njegova soproga s pomo;jo umetnikov, ki so sodelovali na Francijevih kolonijah. Rezultat te,
verjetno zadnje Francijeve kolonije naj bi omogo;il
oblikovanje stalne galerije slik udeležencev Francijeve
slikarske kolonije.
Tretji govornik je bil predstavnik »Društva baronov«,
ki ga je ustanovil Franci. Imel je poseben položaj v tem
društvu in imel je celo posebno ime »baron Papa«. Društvo
ga bo pogrešalo, ker je bil vedno poln novih idej in vedno
pripravljen za šalo.
Vtise s pogreba zapisal Mirko

∑   }
Miha Kerin že ;etrti; med
dobitniki Ple;nikovega odli;ja.
Arhitekti Ambienta Miha Kerin,
Majda Kregar in Edo Ravnikar so letos
za grajsko vzpenja;o v Ljubljani prejeli
Ple;nikovo medaljo. To je že ;etrto
Ple;nikovo odli;je, ki ga je prejela
omenjena skupina arhitektov, ki deluje
kot projektivno podjetje Ambient d.o.o..
Uredništvo Trt in Upravni odbor
društva Kerini in Stritarji nagrajencem
iskreno ;estitata!

Vzpenja;a na Ljubljanski grad, foto Miha Kerin
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