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Čas hiti in z njim hitimo tudi mi …
Leto se hitro obra;a in mimogrede bomo v novem letu 2008. Za eno
leto starejši, za eno leto zrelejši, za eno leto modrejši – morda.
Tudi naše Trte bodo v letu 2008 praznovale zrelo, jubilejno številko 50. Na
to smo lahko vsi ponosni. Tako najmlajši sodelavci, katerih risbe v barvah nas
razveseljujejo in pesmi presene;ajo, kot vsi pisci že skoraj rednih rubrik – od
uvodnih besed oziroma vremenskih prognoz našega urednika do rodoslovnih
raziskav, križank in ustvarjalnih koti;kov, poro;il o prijetnih doživetjih, potovanjih in seveda rednih letnih sre;anjih Kerinov in Stritarjev. Skoraj vse je
dokumentirano s številnimi fotografijami naših ljubiteljskih fotografov.
Prav tako smo ponosni na naše redne, zveste bralce. Samo upamo lahko,
da bomo v prihodnje iz njihovih vrst pridobili tudi kaj novih sodelavcev.
V jubilejnem letu bomo izdali obnovljeni zbornik. Zbrano je že dokaj
zajetno gradivo prispevkov in fotografij o naših preminulih prednikih in sodobnikih. Zato je zdaj skrajni ;as za vse zamudnike, da nam pošljejo svoje
zapise. Vsi ;lani in sorodniki lahko po svoji mo;i prispevamo, da ne bo nih;e
manjkal v zborniku, in še zlasti, da ne bo napa;nih zapisov. Zadnji rok za
prispevke je 31. januar 2008.
Naj bo to izziv zimskih uric za vse ;lane v prihajajo;em letu 2008.
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Andrej Kerin
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Brod in Brojanci
v zadnjih tristo letih

Brod je bil v 18. in 19. stoletju ;isto kme;ka vas. Pravih
zemljakov – rekli so jim tudi celozemljaki, po nemško
Ganzhübler – je bilo malo, le dva ali trije so se mogli
ponašati s tem naslovom. Najve; je bilo polzemljakov,
dva ali trije so bili samo ;etrtzemljaki. Vsi pa so spadali
pod gospoš;ino Šrajbarski turn.
Ne vem, kaj je odlo;alo pri geometrih, ki so leta
1824 izrisovali franciscejski kataster, da so šteli brojanske parcele od spodnjega konca vasi (od današnjega
Kova;i;a) navzgor (do današnjega Kožarja). Danes jih
štejemo v obratnem vrstnem redu, namre; tako, kakor
so se vrstile hišne številke in kakor bom storil zdaj
tudi jaz. Za izhodiš;e bom vzel franciscejski kataster,
to je popis zemljiških parcel, ki so ga po odlo;bi cesarja
Franca I. naredili v letih 1823–1826, v 18. ali celo 17.
stoletje pa lahko sežemo razli;no globoko, odvisno od
rojstev in smrti oz. od ohranjenih zapisov v mati;nih
knjigah.
Na hišni številki 23, današnji Kožar, Brod 6, so živeli
Gerbci. Polzemljak Jurij Gerbec je imel h;er Marijo, h

Kataster iz leta 1824

kateri se je leta 1845 priženil Anton Kožar iz Velikih
Laš;. Od takrat gospodarijo tam Kožarji.
Na hišni številki 21, današnji Dobravc, Brod 7, so živeli
Kodri;i (v 19. stoletju najpogostejši priimek na Brodu,
kar pet jih poznamo). Leta 1880 se je tja priženil Miha
Dobravc iz Malega Mraševega.
Na hišni številki 3, današnji Dvornik, Brod 8, so živeli
Ne;emri. Ne;emer je eden najstarejših brojanskih priimkov, sledimo ga lahko do sredine 18. stoletja.
Na hišni številki 4, današnji Turk, Brod 9, so živeli
Lozarji. Zadnji v mati;nih knjigah vpisani Lozar je leta
1856 umrli Jožef Lozar. Ni mi ;isto jasno, zakaj so pri
Lozarju vpisani tudi sosed Mihael Ne;emer in trije njegovi
otroci. Sicer pa so bile brojanske hišne številke v mati;nih
knjigah v 18. stoletju premaknjene za eno številko, pri
Simon;i;u je bila hišna številka 7, pri Ne;emru 8 itn.
Hišna številka Brod 5 je ena najbolj skrivnostnih, pa –
vsaj meni – najmanj znanih. Iz leskovške poro;ne knjige
vemo, da se je 4. 2. 1795 osemindvajsetletni Mihael Opalk
poro;il s 26-letno sosedo Heleno Lozar< imela sta nekaj
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otrok, ampak priimek Opalk se v mati;nih knjigah ne
pojavlja ve;. V Statusu animarum Leskovec 1843 piše>
»Brod 5> Besteht kein Haus mehr.« (»Hiše ni ve;.«), in še
to> »Der Grund gehört dem Stritter.« (»Posestvo si je pridobil Opalkov drugi sosed Anton Stritar.«) Misel mi nehote uhaja v vas Opalkovo v velikolaški fari, kjer so neko;
tudi živeli Opalki. Kaj pa, ;e so – podobno kot Stritarji z
Adamovega – prišli na Brod tudi Opalki | Tu nas ;akajo
še zanimive raziskave.
Hišna številka Brod 20, današnji Kerin, Brod 10,
nam je dobro znana od leta 1800, ko sta se tu naselila
Janez in Uršula Stritar. Kdo je živel in gospodaril na
tem posestvu pred Stritarji, še ne vem.
Na hišni številki 15, še danes znani kot Štihova hiša,
so tudi živeli Kodri;i, dokler se ni leta 1882 sem priženil
Jožef Štih z Dobrave. Po smrti njegovega sina Štihovega
Jožeta leta 1960 so si grunt razdelili številni dedi;i,
samo hišo pa je kupil Janko Jordan.
Hiša Brod številka 6, znana kot Zakrajškova hiša, je
bila ob prihodu Stritarjev na Brod, torej okoli leta 1800,
dom Simon;i;ev. Pred Simon;i;i so v 18. stoletju (ampak
zanesljivih letnic še nimam) tu živeli Sršeni in Boži;i. V
za;etku 20. stoletja je hišo in posestvo kupil Andrej Stritar
in jo dal za doto h;eri Mariji, poro;eni Malnari;. Okoli
leta 1930 je hišo kupil Janez Zakrajšek< nobena druga
hiša na Brodu ni menjala toliko lastnikov kot Zakrajškova<
bilo jih je vsaj sedem, ;e ne še ve;.
Tudi na hišni številki Brod 7 – danes Brod 14 – so v
18. stoletju živeli Kodri;i, pred njimi Marin;i;i. Leta
1803 se je tja priženil Matija Ne;emer. Priimek Ne;emer
je ostal do leta 1902, ko sta se tu naselila Martin in Marija
Bani;. Njun priimek se hiše zdaj drži že 105 let.
Lastnik hube na številki 8 je bil celozemljak Jurij
Jordan (1763–1840), za njim pa Gregor :erneti;. Leta
1898 se je sem priženil Anton Zupan;i; iz Velikega Mraševega. Njegovi otroci so se razšli po svetu, sin France, ki
je ostal doma, pa z ženo Gelo, rojeno Dobravc, ni zapustil
otrok. Hišo in grunt je podedovala Dragica Haralovi;, ki
je podedovano prodala Stanetu Jarkovi;u.
Med današnjima hišama številka 15 (Zupan;i;) in 17
(Jorga oz. Stopar) so bila štiri seliš;a> Kodri;, Lozar, Jure;i;
in Stani;. Ampak tu se je v 19. stoletju zvrstilo nenavadno
veliko lastnikov, poleg omenjenih štirih so tu živeli še Korenc, Kaplan in nazadnje Kranjc, ki je nasledil Kodri;a.
Na hišni številki 19, današnji številki 16, so v 18. in 19.
stoletju živeli Kodri;i. Okoli leta 1870 se je tja priženil
Matija Kranjc in Kranjci zdaj tu živijo že pet generacij.
V spominu imam še Debeljakovo hišo, Lozarjeve,
Stani;eve in Kaplanove pa nisem nikoli videl in si ne
znam predstavljati, kje in kakšne so bile. Debeljakova
je bila prej Jure;i;eva, leta 1879 se je tja priženil cestar
Jožef Debeljak (ali Debelak), a z ženo Marijo Jure;i;,
;etrtzemljakovo h;erjo (Debelakovo teto), nista imela
otrok. – Tri seliš;a – Lozar, Jure;i; in Stani; – so v 19.
stoletju ostala brez moških potomcev, grunti so nekako
razpadli, razširila pa sta se Kranjc z ene in Jorga (sedaj
Ben;in oz. Stopar) z druge strani.

Na hišni številki 10, današnji številki 17, so v 18. stoletju
živeli Hudoklini. Nekje v za;etku 19. stoletja ali že ob
koncu 18. stoletja se tu pojavita Franc Jorga in žena Uršula
Marin;i;. Priimek Jorga se je ohranil do druge svetovne
vojne, pravzaprav do leta 1954, ko se je k Mariji Jorga priženil Anton Ben;in. Ta priimek se je ohranil samo eno generacijo, leta 1983 se je namre; sem priženil Jože Stopar in
na sedanjo številko 17 spet prinesel nov priimek.
Na Brodu številka 11, danes številka 18, so v 18. stoletju živeli Žugi;i, Urban;i in Goršeti, sredi 19. stoletja
se pojavijo (priženijo) Piškurji, po prvi svetovni vojni
Colari;i, po drugi pa Jarkovi;i.
Na Brodu številka 12 so v 18. stoletju živeli Boži;i. V
urbarju Šrajbarskega turna za leto 1652 so omenjeni
Andrej Boži; (Andro Woschitsch), leta 1756 pa Miha in
Matija Boži; (Micha in Mathia Woschitsch). Za nas je
posebno zanimiv Mihael Boži;, ki se je leta 1800 poro;il z
Marijo Stritar z Adamovega v velikolaški fari (s sestri;no
našega za;etnika Janeza Stritarja). – Anton Boži; se je
okoli leta 1870 poro;il z Nežo Škulj z Dobrave. Nista imela
moških potomcev, toda Škulji so se na številki 12 vseeno
obdržali. Prišel je Jakob Škulj, se poro;il z Marijo Kranjc,
šla sta na številko 12 in Škulji so ostali tam do Strahini;ev,
ko je Miha Strahini; po drugi vojni prevzel majhno Škuljevo posestvo, za njim pa leta 1975 Miha Prah.
Na Brodu številka 13 so v 19. stoletju in že prej (za
zdaj neznano od kdaj) živeli Ne;emri, ki so bili sorodstveno povezani z onimi na številki 3. – Leta 1920 se je
tja priženil Jožef Kodri; (peti Kodri; na Brodu!), ki je
ostal brez otrok. Posestvo je po vojni dobil Martin
Ukovi;, leta 1974 pa Franc Colari;.
Na Brodu številka 14 so gospodarili Gendeti< v urbarju
Šrajbarskega turna je že leta 1652 omenjen Martin Gende.
Priimek Gende je eden najstarejših, ampak Gendeti so
okoli leta 1850 izumrli. Ob njih se na številki 14 pojavljajo
tudi Bu;arji (Markus Wutschar, 1756–1817). Od Gendetove in tudi Dolmovi;eve hiše (številka 26) ni danes niti
sledu. Teta Anica Jan;igaj se spominja Dolmovi;eve< pravi,
da je bila to majhna lesena bajta. Dveh takih bajtic se
spominjam tudi sam. Stali sta ob vaški poti na koncu
vasi, prva Piškurjeva oz. Colari;eva, druga Jure;i;eva. Pri
Juri;u – kakor smo rekali Jure;i;u – se je Brod kon;al.
Dale; naprej, otrokom se nam je zdelo zelo zelo dale;, a
bilo je vsega kakšnih dvesto metrov, je na samem stal
mlin z žago. Lastniki so bili grofje Auerspergi iz Šrajbarskega turna, ki so dajali mlin v zakup raznim mlinarjem.
O teh mlinarjih bi bilo zanimivo še kaj zvedeti, danes naj
omenim samo, da je mlin in žago leta 1932 kupil Jože
Kova;i;, današnji lastniki pa so njegovi potomci – sin
Jože in vnuk Jože.
Na Brodu številka 25 so živeli in še živijo nekoliko
manj raziskani Zakrajški (Gertraud Sagraischek, rojena
1775). Še manj mi je znano o Straš;kih, Dolmovi;ih
(številka 26) in Vrhovških. Straš;kov in Dolmovi;ev že
dolgo ni ve; na Brodu, Vrhovški pa so sorazmerno mladi
prišleki. ■
Janez Bani;
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GOSPODINJSTVO
Zapis iz šolskega zvezka predmeta> Gospodinjstvo< mame
Ide Didek iz leta 1930 ali 1932, ko je bila stara 10 - 12 let.

Gospodinja

1. Skrb gospodinje
Gospodinja skrbi za dom, posestvo in živali.
2. Znanje gospodinjino
	Gospodinja mora mnogo znati. Potrebno znanje si
pridobi v gospodinjskih šolah, marsi;emu se priu;i
pri dobrih gospodinjah ali pa primernih knjigah.
3.	Gospodinja na kmetih mora skoro ve; znati kakor
mestna gospodinja. Ona si mora znati sama pomagati.
Vsako gospodinjo krasijo razne dobre lastnosti, ona
mora biti angel družine.

Lastnosti dobre gospodinje

Gospodinja ve, da njeno življenje ni praznik, ampak delavnik. Ona se mora odre;i marsikateremu dovoljenemu
veselju, mora se boriti za sre;o svoje hiše. Gospodinji
mnogo pomaga vera. Z molitvijo lahko za;ne delo, z dobrim namenom posve;uje svoje življenje. Dela opravlja z
veseljem, skrbi, da vsa družina posve;uje z molitvijo svoje
delo. Skupna molitev se opravlja zjutraj, opoldne in
zve;er, zlasti pri jedi. Gospodinja skrbi, da ob nedeljah
izpolnijo vsi versko dolžnost. V njeni hiši naj se berejo
lepe knjige in ;asopisi. Vsi naj imajo za to ;as. Dobra
gospodinja rada podpira uboge in potrebne.

Redna gospodinja

Za blagostanje družine je potrebna redoljubnost.

1. V lepo urejenem domu se ;uti družina sre;no in ne
iš;e zabave drugod.
2. Sobe so lepo pospravljene in okusno urejene. Tla
so snažna in oprava je ;ista. V kuhinji je vse v redu,
lonci so na snažnih policah urejeni po velikosti in po
potrebi. Kuhinjska miza, police, posoda – vse je snažno.
V kuhinjski omari je tudi vse lepo razvrš;eno. Steklenice,
kozarci, skodelice itd. Red in snaga vladata tudi v
shrambi, v kleti, na podstrešju itd.
3. Vsaka stvar ima dolo;en prostor, kjer se hrani. Tako je

vse na dolo;enem prostoru, se ne izgublja ;asa z iskanjem
in izostane vsa jeza, ki se pojavlja, ako se ;esa ne najde.
Obleka v omarah mora biti pravilno obešena. Perilo zložimo lepo v za to dolo;ene predale. A ko perilo operemo,
ga ne shranimo preje, dokler ga ne zakrpamo. Velika zani-
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kernost je, ako spravi gospodinja strgano ali pa brez gumba.
Ako spravijo strgano perilo, ga potem, ko ga rabijo, hitro
zašijejo, samo da se strgano ne vidi, pri tem pa se jeze in
prepirajo. Za predmete, ki ne spadajo v sobo, npr. metla,
smetišnica itd., se ima drug prostor. Dobro spravimo vžigalice, nož, škarje, igle, puško itd., da ne pridejo majhni
otroci do njih. Otroci morajo imeti poseben prostor za
svoje igra;e. Kadar se nehajo igrati, morajo vse spraviti.

4. Opravila se vrše po dolo;enem redu. Dobra gospodinja
naro;i že dan preje vsakemu, kaj mora delati. Pri taki
hiši družina rada dela.

5. Gospodinja dnevno zapisuje, koliko dobi in izda.
Koncem meseca pa sklene ra;un.

Snažna gospodinja

1. Red in snaga sta nelo;ljivi družici. V hiši, kjer oni
dve vladata, ;lovek rad biva. Z veseljem stopiš v snažen
dom, ;etudi je najbolj preprost.
Najve;je bogastvo mlade deklice je njena ljubezen do
reda in snage. Ako je gospodinja še tako var;na, ne štedi
z vodo, milom in metlo. To je njeno orožje proti nesnagi.

2. Gospodinja pazi sama na sebe. Zjutraj, ko vstane, se
umije, po;eše, uredi obleko, kajti pozneje težko dobi
;as za to in ve;krat se zgodi, da mora potem nepo;esana
in neurejena stopiti pred ljudi. To je sramotno. Obleka
za dom je preprosta, a mora biti cela in snažna. Ta obleka
je iz blaga, ki se lahko pere in snaži. Vzor snažnosti ni
tista gospodinja, ki vedno pere, ampak ona, ki hrani
obleko in druge re;i dolgo ;asa lepe in ;iste.
3. :edne naj bodo sobe in shrambe in zlasti kuhinja.
Kuhinjska posoda mora biti tudi ;ista. Iz umazanega
kozarca ne pijemo radi. Iz umazane posode ne jemo
radi. Umazanega perila ne spravljaj v omaro, dokler ga
ne opereš. Kako nerodno je, ako potegne gospodinja
iz omare umazan namiznik, ko gostu ho;e postre;i.
4. V snažnih prostorih pri snažnih ljudeh je mnogo
manj bolezni, ker tam se ne more bolezen razviti. Perilo
vsaj enkrat na teden spremenimo in operimo, da ni
zdravju škodljivo.
5. V mnogih hišah najdemo red in snago v eni sobi in
kuhinji, drugod je pa vse navle;eno in razmetano.

6. Nekatere gospodinje pa preve;
snažijo, ves ljubi dan ;istijo in brišejo,
tako da se vsakega prestrašijo, ki
pride k njim v hišo. Tako po;etje je
ve;krat vzrok prepira.

Var;nost

1. Var;na je ona gospodinja, ki skrbno
hrani, kar ima, in skuša to umnožiti.
Gospodinja, ki z majhnimi dohodki
tako gospodari, da stroški ne presegajo dohodkov, je prava umetnica.

Vsaka gospodinja ve, koliko stane
nova obleka ali perilo. In vendar ji
ve;krat ni mar, da leži perilo dolgo
;asa umazano, da šiv za šivom
popuš;a in se obleka para in trga.
Ve;krat je treba samo parkrat ubosti in je škoda popravljena, z zanikernostjo pa bi bila nerabna. Na
modo se ne ozira, ampak si kupi

obleko, ki jo lahko dalj ;asa ima.
Pametna gospodinja skrbi, da se njene h;ere nau;e šivati. Obleka, ki jo
doma zašijemo, nam prihrani izdatke. Pri hišah, kjer imajo dovolj denarja, pošiljajo h;ere v gospodinjske šole.
Tam se nau;e vsega potrebnega. ■
Pripravila Irena Didek-Pregl

Gospodinja mora dobro poznati
dohodke>
- da preve; ne zapravlja,
- da ne pritrguje sebi in družini.
Izdatki morajo biti vedno manjši
kakor dohodki. Pri slabih dohodkih
se mora resno premisliti, kje in kako
bi se ceneje nakupilo. Izogibati se
mora vsakega najmanjšega izdatka.
Dobro je, ;e si napiše vsak izdatek.
Pri pregledovanju bi se morda izprevidelo, da se lahko še kak izdatek
zmanjša. Samo da se ne naredi dolga.
Boljše je tudi potrebno pogrešati kakor dolžan biti.

2. Ako si sposojamo denar, ga tež-

ko vrnemo. Ako pa denar posojamo,
ga izgubimo ali pa imamo neprijetnosti. Vsak ra;un takoj pla;ajmo,
ker obrtnik ali trgovec tudi rabita
denar. Ni vedno dobro, da kupimo
najcenejše blago, ker so mnogokrat
cenejše stvari ve;ji izdatek. V poletju štedi gospodinja denar za zimo,
ko ima ve;je izdatke, za kurjavo
skrbi že v avgustu in septembru. V
septembru si preskrbimo tudi razne pridelke za zimo. Kmet pre
ra;una, koliko rabi sam doma;ih
pridelkov, kar ima pa odve;, proda.
Var;na gospodinja skrbi, da ni preve; zanikerna pri obleki, ker zanikernost prinaša škodo.

Faksimile iz zvezka Ide Dobovi;nik (poro;ene Didek) – originalnega zapisa o gospodnjstvu
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Parenzana – Porečanka
Športna sekcija naših pevskih prijateljev, ki bi jo
lahko imenovali »ležerna kolesarska sekcija«, neformalno deluje že kar nekaj ;asa< res da nismo imeli nikakršnega ustanovnega kongresa in tudi statuta o
na;inu delovanja sekcije nimamo … še.
Kolesariti sva z Andrejem za;ela pred mnogimi leti –
leta 1984, ko smo v neki prometni nesre;i uni;ili avto in ga
prodali za dve športni kolesi znamke Maraton. In postopoma so pri;eli s kolesarjenjem tudi nekateri pevski prijatelji< Marjan Flajšman zelo zagreto in najprej s pripombo
»Uf, kako bi bilo dobro, ;e bi tudi moja Nadja vozila kolo«
– no, in sedaj rine bicikel skoraj boljše od njega. Marjan
Špegel službeno rekreativno in v zadnjem ;asu vedno bolj
samo rekreativno, še posebej, odkar si je po številnih
pikrih prijateljskih pripombah kon;no kupil nov bicikel<
njegova Polonca mu kar težko sledi v vseh aktivnostih.
Boris Sila – doktor športnorekreativnih znanosti, še posebno zadnje ;ase rad kolesari, ko si je, športnik, kot je,
poškodoval razne dele telesa pri poklicnih aktivnosti in
rekreacijski odbojki< njegova spremljevalka Hilda je pa
sicer tudi za vsako »neumnost« oz. novost.
Naša neformalna sekcija bolj ali manj ležernih kolesarjev ima tudi »idejnega vodjo« možnih kolesarskih izletov
– Marjana Flajšmana. In tako je sprogramiral kar nekaj
prijaznih izletov. V letošnjem septembru – na prvi dan
jeseni, 23. septembra – smo se podali na t. i. Parenzano –
Pore;anko. Pot prijateljstva in zdravja je speljana po
nekdanji ozkotirni železniški progi Trst–Pore;. Slovenski
del poti, ki je dolg 27 kilometrov, je speljan od mejnega
prehoda Škofije po poljih do Kopra, ob obali do Izole, po
poljih in vinogradih do tunela in skozenj do Jagodja in
Strunjana, nato zopet skozi tunel do Portoroža, Lucije,

Se;e ter do se;oveljskih solin. Sedaj je pot v celoti urejena
in primerna za kolesarjenje, hojo, tek, rolanje itn. Ureditev

Izola s Parenzane

Kolesarska steza D8 med Strunjanom in Izolo
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Idila solin 			

fotografije Andrej Kerin

poti so leta 2000 omogo;ile vse tri obalne ob;ine z dogovorom med 17 župani ob;in in s prispevkom evropskih
sredstev. No, stara ozkotirna železnica je bila zgrajena v
dveh letih od 1900 do 1902. Na progi, dolgi 122 kilometrov, je bilo 31 postaj, najve;ja hitrost vlaka je bila 31 km\h,
od Trsta do Pore;a pa se je potovalo dobrih sedem ur.
Proga je služila za prevoz kamnitih blokov iz kamnoloma
v Kanegri, povezovala je kmetijske kraje iz zaledja in
vedno mo;nejše turisti;ne kraje. 31. avgusta 1935 je bila
ukinjena. Po pripovedovanju vodi;a in lastnika muzeja
Parenzana v Izoli so Italijani želeli prepeljati železo oz.
progo v Afriko, vendar je ladja potonila.

Program našega izleta je bil prilagojen nenapisanim
pravilom »ležerne kolesarske sekcije« (LKS), kot npr.>





¤

Ekipa ob solinah

¤ izleti se ne pri;no preve; zgodaj (Alenka Kerin ima pa;
tako zaspan bioritem)! Start je bil ob približno 9.00 v
Škofijah< opremljeni smo bili s podrobnimi zemljevidi
in založeni z zdravo pija;o, vreme je bilo son;no, s prelepimi jasnimi razgledi po burji prejšnjega dne,
¤ vzponi morajo biti znosni! Na tej trasi jih prakti;no
ni, razen ko smo šli po t. i. bližnjici pri Izoli, ker so
oznake slabe. Pri Se;i smo se junaško zapodili v rahel
klanec, zato da smo lahko potem kolesa znosili po
stopnicah navzdol – do morja,
¤ med izletom mora biti dovolj ;asa za ogled krajevnih
znamenitosti (po planu ali brez njega)!

¤

¤

¤

 imogrede smo si ogledali staro lokomotivo, ki je
M
puhala po ozkotirni železnici in je sedaj ohranjena v
nekakšnem steklenjaku, v katerem se prijetno grejejo
tudi martin;ki.
Obvezen je bil seveda ogled privatnega muzeja Parenzana v Izoli (pri tržnici), katerega lastnik in zelo
glasen, posre;en vodnik je po rodu nekje iz Jugoslavije.
Kot velik ljubitelj modelov železnic je prijazno
opremil muzej z nostalgi;nimi starimi fotografijami
pokrajine in železniških postaj. Pogled na maketo
nekdanje proge nostalgi;no vzbudi vzdihe – joj,
kako lepo je bilo, pa ni; prometa, pa ni; pozidane
obale, le nekaj hiš,
z aželeno je imeti postanek z dobro hrano in pija;o
vsaj na koncu izleta, lahko pa tudi med njim! V
Strunjanu nam je uspelo zadnji hip dobiti prostor
v dobri gostilni ob stari strunjanski cesti, ravno še
pred opoldansko nedeljsko invazijo italijanskih
gurmanov, in smo se okrepili z mo;no ribjo juho in
špageti, pa z nekaj refoška in vode,
hitrost kolesarjenja ne sme biti prevelika, tako da nas
Andrej Kerin – neformalni fotograf in snemalec – lahko
poslika in kon;no tudi ujame glavno kolono! Ob tem
blagodejno delujeta Boris in Alenka, ki družno priganjata fotografa – sicer ne pridemo nikamor, pa tudi
sicer dajeta prijazne komentarje v kamero,
zaželeni so krajši postanki ob krajevnih znamenitostih, spomenikih ipd. za priložnostno prepevanje!
Tokrat smo imeli »lete;i kolesarski koncert« kar v
500 metrov dolgem strunjanskem predoru, ki se seveda
lahko pohvali z dobro akustiko in hvaležnim hode;im
ob;instvom,
dolžina oz. kilometrina izleta mora biti znosna (sicer
preve; trpi Polon;in zadnji del)! Glede na številne
postanke in po;itke ter izležavanje na soncu ob
se;oveljskih solinah smo seveda komaj ujeli dolžino
dneva in zaklju;ili izlet ob 19.00 ponovno v Škofijah.

V programu niso bili vklju;eni »gumi defekti«, zato
pa je Andreju odpovedal pedal na ravnokar izboljšanem
colnagu, tako da smo nekateri uživali v morskih pogledih,
Andrej pa v popravljanju pedala. Še dobro, da v današnjem ;asu obstajajo mobiteli in Polon;in izurjeni sluh,
sicer bi Andreja zapustili kar samega in izgubljenega v
prepri;anju, da pa; zopet nekaj fotografira. ■
P. S. :e ste morda prepoznali nekatere ;lane LKS, bo
to zato, ker so pomagali priložnostno ustanovljenem
zbor;ku Kerin-Stritar na koncertu v Novi Gorici.
Alenka Kerin

Kolona z lovske preže
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Otro[ki koti;ek

Princeska Lili, Pika Herlah, 6 let

Smreka, sonce, roža in metulja, Lina Winkler 4,5 let
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Kje nas je mama rodila
Po programu tem za naše Trte
je bilo predvideno, da poizkusimo
zbrati podatke o na;inu in pogojih,
kakršne so imele naše mame, ko so
nas rojevale. Za zbiranje podatkov
sem se sam javil, vendar nisem zbral
dovolj poguma in ;asa, da bi se lotil
dela. Ker na vsakem sestanku uredniškega odbora preverjamo dogovorjene in zapisane sklepe, sem bil
tudi sam na »tapeti«, ker dogovorjene
naloge nisem izvršil!
Na vprašanje, ali nalogo še vodimo
kot neizvršeno ali jo ;rtamo iz evidence, sem predlagal, da napišem sestavek, kako je naša mama rodila nas
tri, Jan;igaje. Uredniški odbor se je s
predlogom strinjal. V nadaljevanju
bom opisal svoje rojstvo po pripovedovanju, po lastnem opazovanju pa
bom opisal dogodke ob rojstvu sestre
Brede in brata Tomaža.
Prva zanimivost je kraj rojstva
vseh treh. Rodili smo se v prvem
nadstropju dvonadstropne hiše (ki
še danes stoji nad Astrino jamo) v

Mirko, Toma/ in Breda z darili dedka Mraza

ulici Bežigrad 5. Že moje rojstvo ni
minilo brez komplikacij. Mama je
redno obiskovala ginekologa na
Tav;arjevi ulici v Ljubljani. Ko se je
približeval rok za moj prihod na svet,
je mamin ginekolog vprašal> »Kje nameravate roditi|« Mama je odgovorila,
da bi rada rodila doma, s ;imer se je
ginekolog strinjal, ker je takrat v porodnišnici razsajal mastitis in bi tudi
on svetoval, da se raje odlo;i za porod
doma. Vprašal je le, katera babica bo
prisotna. Po pojasnilu, da je to babica
Skalarjeva, je bil zelo zadovoljen, ker
je slovela kot zelo zanesljiva. Zagotovil je, da bo v primeru kakršnih koli
komplikacij v desetih minutah prispel tudi sam v pomo;.
Rodil sem se 4. oktobra 1937
brez komplikacij, ;e ne štejem do
godivš;ine, da bi morala mama iti
na krstno botrijo sestri;ne Marjane,
ki je bila rojena 24. septembra istega
leta. Zaradi zelo visoke nose;nosti
ni mogla iti, ;eprav je bil moj o;e
Marjani boter. Zve;er, 3. oktobra, je

iz arhiva fotografij Anice Jan;igaj
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mama s svojo družbo ;akala o;eta v
gostilni Ka;i;, ki je bila le osemdeset metrov oddaljena od stanovanja
in pred katero se je ustavljal avtobus, ki je pripeljal o;eta iz Savinjske
doline. O;e je prispel, kot je bilo
predvideno, in takoj po njegovem
prihodu je mama prosila, da pohitijo domov, ker bo treba takoj poklicati babico. Rodil sem se še isto no;
ob enih zjutraj. Bil sem tudi krš;en
pri Sv. Krištofu (danes je na tem
mest paviljon Jur;ek Gospodarskega
razstaviš;a). H krstu me je nesla
botra, stara mama Antonija Kerin,
rojena Stritar.
Leta 1942 smo bili že polno leto
v drugi svetovni vojni. V našem dvosobnem stanovanju (uradno je bilo
sestavljeno iz spalnice, dnevne sobe,
kabineta, predsobe, kuhinje, kopalnice, shrambe in straniš;a) nas je
stanovalo devet. Iz Savinjske doline,
ki je bila pod Nem;ijo, je pribežala
stri;eva družina (stric Stane, o;etov
brat, ki ga je o;etu uspelo pripeljati
iz Hrvaške, kamor je bila izgnan kot
slovenski u;itelj, teta Slavka in njuna
otroka Janez in Marjana), dijak Janez,
služkinja Pepca, o;e, mama in jaz.
Novembra se je približeval rok za
porod drugega otroka. Mama je ponovno želela roditi doma z asistenco
iste babice, vendar sem bil jaz izrazita motnja, ker sem imel oslovski
kašelj. Rešitev se je takoj našla med
prijatelji, ker me je v stanovanje
sprejela družina sodnika Hartmana
z Vodovodne ceste. Brez posebnega
odpora ali zanimanja za sestrico ali
bratca sem se umaknil med tuje ljudi.
Mnogo kasneje sem izvedel, da je
stric Stane predlagal, da naj gre
mama rodit v porodnišnico, da ne bi
bil dekomodiran. Mama in o;e sta
predlog ogor;eno zavrnila. 15. novembra 1942 se je rodila sestrica s
pomo;jo iste babice Skalarjeve v istem prostoru in na istih posteljah,
kot sem se jaz.

Ko sem jo po ozdravljenem oslovskem kašlju lahko videl, so me vprašali, kako naj jo imenujejo. Takoj sem
odgovoril Breda, ker sem bil kot petletni otrok zagledan v Bredo Arko, ki
je stanovala v bloku preko dvoriš;a
ob Tyrševi (današnji Dunajski) cesti
in je redno prihajala k teti in stricu, ki
sta stanovala pod nami v pritli;ju.
Tudi Breda je bila krš;ena pri Sv. Krištofu, h krstu jo je nesla služkinja
Pepca v imenu botre Antonije Kerin,
rojene Stritar. Vojne razmere stari
mami niso dovoljevale, da bi se podala na pot iz Sv. Križa v Ljubljano.
Po drugi svetovni vojni sva se z
mamo vrnila iz pribežališ;a v Sv.
Križu že 17. maja 1945. Ker je bila v
dnevni sobi še vedno družina strica
Staneta in ker je bilo le v tej sobi še
pohištvo, ki ga belogardisti niso odnesli iz stanovanja, sva z mamo spala na tleh, ker v spalnici ni bilo
ni;esar. O;e je v skladiš;ih našel
omare in postelje brez vzmetnic in
do februarja 1946 so bile narejene
nove vzmetnice za isto pohištvo. V
isti sobi, ob prisotnosti iste babice
Skalarjeve in na istih posteljah, le na
novih vzmetnicah, se je 15. februarja
1946 rodil brat Tomaž. Tudi on je bil
krš;en pri Sv. Krištofu, le da sta bila
botra v partizanskih uniformah mamin bratranec Jože Stritar in njegova sestra Majda Stritar. Te botrije se
še posebej spomnim, ker je mama
pripravila izredno dobro zakusko s
kombinacijo dobrot, ki jih je poslala
stara mama z Broda, in sestavin iz
paketov UNRRA. Stric Jože ni mogel prehvaliti celotnega dogodka, od
strmenja duhovnika v partizansko
uniformo do imenitne gostije pri
naši mami.
Vsi trije smo se torej rodili v istih
prostorih ob asistenci iste babice
Skalarjeve v treh obdobjih pred in
med drugo svetovno vojno ter po
njej. Iz pripovedovanja naše mame
ni bilo nikakršnih komplikacij pri
nobenem od porodov.
Po pripovedovanju in po spominu
zapisal Mirko, rojen pred drugo svetovno vojno. ■
Mirko Jan;igaj

BOGATIN
Hov, veste kateri letni ;as imam
najraje| Zimo! Takrat me Alja še
posebej rada vzame v hribe.
Eden mojih prvih osvojenih vrhov
je bil Bogatin. Prvih v vsaj dveh pomenih! Prvih, ker do takrat res še
nisem bila na prav veliko vrhovih
razen tistih hrib;kov okrog Ljubljane.
Nisem smela obremenjevati svojih
mladih kolkov, ki takrat še niso bili
do konca razviti. Prvih pa tudi, ker
sem ga dosegla prva, kar bom opisala
v nadaljevanju.
Alja se je s sodelavci pripravljala
za osvojitev Mont Blanca in eden od
treningov je bil vzpon na Veliki
Mahavš;ek ali Bogatin. Takrat še
nisem vedela, kako se je treba obnašati po hribih. Saj veste, ni fino, da
greš sam, ;e greš, moraš povedati
kam greš, in podobna pravila. No,
meni je šlo vse prepo;asi. Ko si je
Alja obuvala tiste ;udne plasti;ne
;evlje, sem opazila prijazna mla
deni;a, kako jo mahata proti slapu
Savici. Zakaj ne bi šla še jaz| Alja mi
je kasneje povedala, da me je klicala,
ampak kaj, ko je tam voda in je nisem
slišala. Prav zanimivo je bilo. Ko sem
prišla do teh dveh mladeni;ev, sem
videla naprej še en par in jasno sem

morala iti pozdravit. Nekaj ;asa sem
hodila z njima, potem pa sem spet
ugotovila, da so pred nami ljudje.
Tako sem prišla na Komno. Tam je
tako dišalo iz nahrbtnikov planincev,
da se nisem mogla upreti, in tudi ko
so nahrbtnike zaprli, sem šla za vsak
slu;aj kar za njimi. Tega, da Alje ni,
se takrat pravzaprav sploh nisem
spomnila. Pot nas je vodila proti
Bogatinskim vratcem in naprej na
Bogatin. Tam so me na vrhu za;eli
ljudje spraševati, ;igava sem. Jasno
mi je bilo, da nekaj ni ravno prav.
Skupaj smo se vrnili proti Vratcem,
potem pa se je skupina razdelila.
Ve;ina jih je odšla proti Krnu, le dva
pa nazaj proti Komni. Želela sem z
ve;ino na Krn, a so se odlo;ili, da bi
bilo pravzaprav najbolje, da me eden
od teh dveh priveže na vrvico (še
dobro, da jih tile planinci vzamejo s
seboj!) in me odpelje nazaj proti Komni. Na poti med Vratci in Komno
smo nato sre;ali Aljo in sodelavce.
Moje (baje tudi Aljino) veselje je bilo
nepopisno! Dobila sem nekaj šole o
tem, kaj smem po hribih in ;esa ne.
:e se le da, se pravil držim, v;asih me
pa vseeno zanese … Hov! ■
Alja Pregl alias :rna

:rna na pohodu na Bogatin				
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foto Igor Likar

Kri/anka

hêuhlêtshklêiyhsjl

11

Zadnje novice

Od odličnega k odličnosti
vrhunsko tehnologijo, ki sistemom vodenja in izboljševanja namenja veliko pozornost. Posebej so ocenjevalci izpostavili tudi Krkino doseganje najvišje ravni kakovosti in
prepre;evanje onesnaževanja okolja ob ;im manjših stroških, ki je osnova strategije družbe, ter dejstvo, da je Krka
kakovost nadgradila z EFQM-modelom odli;nosti, po
katerem se periodi;no samoocenjuje in s pomo;jo uporabe tega orodja nenehno izboljšuje …«
Jože Colari; se je Krki d. d. pridružil kmalu po zaklju;ku
študija in je v njej aktiven že ve; kot petnajst let, zato sem
prepri;ana, da ima pri doseganju poslovne odli;nosti pomembno vlogo. A kot je poudaril tudi sam, je to nagrada
vsem sodelavcem za njihove prispevke k rezultatom. Ker je
med Kerini & Stritarji še kar nekaj »krkašev«, vam vsem
skupaj iskreno ;estitam(o) za doseženo priznanje! ■
Alja Pregl

Alja, Andrej in Jože v klepetu po slovesnosti

foto Marko Klinc

Jožetu Colariču in vsem krkašem iskreno
čestitamo ob pridobitvi prestižnega najvišjega
priznanja Republike Slovenije za poslovno
odličnost in jim želimo še veliko uspehov.
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:e povzamem iz press lista> »Priznanje Republike Slovenije za poslovno odli;nost (PRSPO) je najvišje državno
priznanje Republike Slovenije na podro;ju kakovosti. Zajema dosežke na podro;ju kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti ter stalnih izboljšav.
Prejmejo jo organizacije, ki so v procesu ocenjevanja dosegle najvišje število to;k v svoji kategoriji in so bile izbrane
izmed finalistov ter se tako uvrstile v vrh poslovne
odli;nosti v slovenskem prostoru. Namen priznanja je
spodbujati slovenske gospodarske družbe, zavode in druge pravne osebe kot tudi državne organe na vseh podro;jih
delovanja k uvajanju sistemov sodobnega, u;inkovitega in
celovitega doseganja kakovosti in poslovne odli;nosti …«
Ob letošnji 10. podelitvi nagrade za slovensko priznanje za poslovno odli;nost (PRSPO) smo bili na prireditvi
kar trije ;lani Kerinov & Stritarjev (morda še kdo, ki ga ne
poznam)< dva ocenjevalca poslovne odli;nosti, ki se vsak
po svoje v svojih okoljih trudiva, da bi organizacije dosegale visoko stopnjo kakovosti in poslovne odli;nosti. Andrej
Kerin je pionir in gonilna sila pri uvajanju in izvajanju modela poslovne odli;nosti v SCT. Hkrati pa je tudi eden od
vodilnih ocenjevalcev za poslovno odli;nost v okviru slovenske nagrade. Sama imam podobno vlogo v SIQ in podjetjih, s katerimi sodelujemo, lahko pa me najdete tudi
med evropskimi ocenjevalci poslovne odli;nosti pri
Evropski fundaciji za poslovno odli;nost (EFQM).
V ;etrtek, 5. decembra, pa smo bili na podelitvi letošnje nagrade v Slovenski filharmoniji najbolj ponosni na
tretjega udeleženca – Jožeta Colari;a, ki je na odru stal kot
predsednik uprave in generalni direktor letošnjega zmagovalca tekmovanja za poslovno odli;nost – Krke d. d.
V pojasnilu razsodniške ekipe je zapisano>
»Krka je visoko priznanje prejela kot eno najuspešnejših slovenskih podjetij z ve; kot polstoletno tradicijo in

