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Saj ;lovek niti ne ve, kako bi za;el, ker je bilo toliko nervoze in vznemirjenja med vsemi ;lani uredništva pred izdajo naše 50. številke, kot da bi nas
jutri ;akali šoferski izpit, matura, poroka! No, jubilejna številka Trt je bila
pravo;asno pri vas doma. Prepri;an sem, da smo vsi lahko kar zadovoljni
in ponosni, da »trajamo« in vztrajamo že toliko ;asa in da naši dobri volji
in veselju ni videti konca.
To se je pokazalo tudi pri našem avgustovskem izletu na Bled. Deževalo
je, ne, voda se je zlivala z neba v potokih, streha je »skoraj« popustila, malo
pretiravam, ampak peljali smo svoje sre;anje naprej, vsemu navkljub.
Preglejte si poro;ilo in slike s sre;anja. pa vam bo takoj vse jasno!
Zdaj pa je tudi to že za nami in moramo spet zavihati rokave. :aka nas
namre; 100. številka!!!
Poletje se je poslovilo od nas, kot da bi bilo užaljeno. V;eraj zve;er še
30 °C, zjutraj pa pod 10 °C. Brrrrr! Vsi smo spet polni raznih na;rtov, malo
pa tudi že vle;emo ;rte pod preteklo sezono.
Nekaj takega je tudi s politiko. Ozra;je je zdaj, tik pred volitvami, ko
pišem tele vrstice, pregreto, lahko re;emo že onesnaženo, v ponedeljek, po
volilni nedelji, se bodo hladile vro;e glave, v torek pa spet hladni brrrrr!
Vse tako kot ponavadi, z vsemi problemi in težavami, bojaznimi, pa tudi
na;rti in upanji. Problem pri politiki je predvsem ta, da se mi sami, vsaj
pove;ini, z njo no;emo preve; ukvarjati, zato pa se ona toliko ve; z nami!
Tale uvodnik pišem že cel mesec, medtem so zadeve spet postale
vsakdanje. Problemi so isti, politiki nas bodo zdaj za štiri leta, do novih
volitev, pozabili, mi pa se bomo spopadali z izzivi finan;nih kriz, podnebnih
sprememb in s podobnimi težavami po vsej verjetnosti bolj kot ne sami. In
v tem je tudi skrita rešitev problemov, ki so nastali s ;loveško neumnostjo.
:e bo vsak dan ve; tistih, ki nam ni vseeno, ker ;ebele umirajo (pazite
na slovensko tradicijo uporabe besede za smrt žuželke, zadeva je resna!), in
se bo vsak zase skušal obnašati odgovorno, se bodo morali za;eti obnašati
odgovorno tudi tisti, ki smo jim za štiri leta zaupali vodenje svoje dežele.
In v tem smislu in razpoloženju je napisan tudi ;lanek, ki sem ga z velikim
veseljem prebral pred objavo. Govori o obnovi vinograda in napisal ga je
doktor matemati;nih ved. Preberite si ga tudi vi, takoj boste za;utili zakaj!
Vaš urednik
Peter Povh
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Kerinov Janez
– kje si?
Tokrat malo druga;e. Že v naslovu je vprašaj, ki ga
bom takoj pojasnil oz. razširil na nekaj Kerinovih Janezov.
Še prej pa naj povem, da je vprašanje namenjeno vsem
bralcem Trt, in ;e mi bo kdo lahko kaj pomagal pri
iskanju Kerinovih Janezov, mu bom zelo hvaležen.
Kerinovih Janezov imamo sicer v svojem rodovniku
– in kajpada tudi v ra;unalniku – kar nekaj, samo najti
pravega je pa kunšt. Naštejmo jih nekaj>
1) 	Janez Kerin, 1841–1917 – naš praded
2) 	Janez Kerin, 1865–1866 – otrok
3) 	Janez Kerin, 1870–1925, naš (iskani|) Janez
4) 	Janez Kerin, 1872–1928 – Zagabrinc
5) 	Janez Kerin, 1899–1946 – stric Janez z Broda
6) J anez Kerin, 1899–1948 – Jožetov dvoj;ek
7) 	Janez Kerin, 1934 – brat Zofi, Mal;i, Anice
8) 	Janez Kerin, 1943–1981 – o;e Janez, mama
Fran;iška
9) 	Janez Kerin, 1978 – o;e Martin, mama Anica

Kje si Janez (Bani;)| Na pikniku vendar!

Uredništvo
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Naš praded Janez Kerin (1841–1917), rojen v Sv.
Križu št. 36 in umrl v Sv. Križu št. 43, nam je dobro
poznan, njegov življenjepis je lepo opisan v Zborniku
K & S 1995, drobci tega življenjepisa pa tudi v raznih v
Trtah objavljenih ;lankih o njem in o njegovih sodobnikih ter potomcih.
Sorazmerno dobro poznamo tudi njegovega sina
Janeza (1872–1928), nekoliko manj, pravzaprav sploh
ni; pa ne poznamo njegovega ne;aka Janeza Kerina
(1870–1925). Starši tega »manj znanega« Janeza so, seveda, Franc Kerin (1838–1907) – brat našega pradeda
Janeza Kerina (1841–1917) – in Viljemina Koši;ek, por.
Kerin (1846–1912). Ta Janez – recimo mu »manj znani«
(samo zaradi razlo;evanja!) – je bratranec našemu
»bolj znanemu« Janezu, ki pa ga že poznamo pod
vzdevkom Zagabrinc. Ker sta si tadva bratranca tudi
po letih rojstva (1870 in 1872) in smrti (1925 in 1928)
precej blizu, ni ni; ;udnega, da sem ju nekaj ;asa zamenjeval. Še ve;> zgodilo se mi je, da sta bila oba naenkrat
poro;ena z isto žensko, namre; z Amalijo Horvat, in to
celó na isti dan – 30. 8. 1897. Po ve;kratnem preverjanju
Kerinovih rodovnikov sem pa le uvidel, da je bila Amalija
Horvat (rojena 3. 6. 1870 v Sv. Križu št. 11) nevesta in po
poroki žena našemu Zagabrincu, oni »manj znani« Janez
pa je – do nadaljnjega ostal brez žene. – Torej ne iš;em
samo »manj znanega« Janeza Kerina, temve; tudi njegovo
še manj znano ženo (;e jo je imel).
Amalija Horvat (1870–1828) je bila druga h;i zelo
plodovite Horvatove družine< rodilo se jim je deset
otrok (6 deklet in 4 fantje), a je Horvatovo ime že med
drugo svetovno vojno izginilo iz Sv. Križa. O;e Franc
Horvat (r. 1845) je imel pol posestva in gostilno, mati
Jožefa, r. Dolinar (1848), je izhajala iz neke križevske
družine, ki je tudi kmalu izumrla.
V preglednici Kerinov iz Sv. Križa 36 sem imel pri
Janezu Kerinu vpisano ženo Amalijo Horvat in datum
poroke 30. 8. 1897< kot re;eno> oba podatka sta napa;na
in sem ju že popravil< nanašata se pa; na »bolj znanega«
Janeza Kerina (Zagabrinca). Poleg tega imam ob »manj
znanem« Janezu s svin;nikom pripisano »v Kostanjevico«.
Torej ga moramo iskati nekje v Kostanjevici. Poskusimo
ga najti in identificirati. Poskusimo – s skupnimi mo;mi
K & S odgovoriti na v naslovu zastavljeno vprašanje.
Poiš;imo »manj znanega« Janeza Kerina.
Janez Bani;

Odločitve
Ko mi je 9. 8. 2007 umrl atek Ciril
Pisanski, sem dobro leto po mamini
smrti dokon;no stopil v svet odraslih. :eprav sem za;el služiti denar z
inštrukcijami že v osnovni šoli in sem
že kot študent s štipendijami in študentskim delom postal finan;no neodvisen, živim samostojno že ve; kot
35 let in so tudi vsi moji trije otroci
samostojni odšli do doma, je atkova
smrt globoko posegla v moje življenje. Stopil sem v prvo vrsto vseh, ki
korakamo po poti od zibelke do groba. Postavljen sem bil pred odlo;itve,
ki sem se jim prej uspešno izogibal.
V Podbo;je sem zadnja leta prihajal obi;ajno dvakrat ali trikrat na
leto. Atek me je poskušal na vse
na;ine prikleniti na zemljo. Nikoli
me ni silil, saj je vedel, da moj poklic
zahteva celega ;loveka, le sem ter tja
je kaj pripomnil, ko sem potoval po
svetu ali pa sem po;itnice preživljal
na morju namesto na zemlji. Najbrž
je tudi njega grizla vest, tako kot zdaj
mene, da ni dovolj pomagal svojim
staršem.
Ko je umrla mama, smo jo pokopali v Ljubljani, kjer je živela vse
svoje življenje. Atkova volja, da ho;e
biti pokopan v Sv. Križu, je bila jasna, zato odlo;itev, kam naj ga pokopljemo, ni bila težka.
Atek je podedoval vinograd na
Bo;ju. Takoj ga je posodobil, spodnji,
strmi del opustil, nasadil najprej breskev in potem sliv. Ves ;as mi je govoril »Takoj ti ga prepišem!« in dostavil> »Pod pogojem, da ga ne prodaš.« Ni mi zaupal. V hram je pripeljal elektriko in vodo. Ko je za;el
pešati, je kljub pomo;i vinograd
po;asi propadal. Ko je dopolnil 80.
leto, sem mu ponudil, da naj obdrži
vinograd, le pusti mi naj, da prevzamem skrb zanj, pa mi še vedno ni

zaupal. Najbrž se je spominjal, da
sem pred leti za poskus sprešal
grozdje z doma;e brajde v Ljubljani.
Vino je bilo obupno zani;.
»Prodaj grozdje!« so mi svetovali
že na pogrebu. Za pripravo na trgatev sem imel le tri tedne ;asa. Samo
trgati sem znal, pa še takrat nisem
nadzoroval celotnega procesa. Najprej sem mislil prodati polovico, s
polovico pa eksperimentirati. Potem pa sem se odlo;il, kar vse bom
zadržal in poskusil s kletarjenjem.
Puško lahko vržem v koruzo kasneje! Seveda brez pomo;i prijateljev,
sorodnikov in strokovnjakov ne bi
šlo. Že pri trgatvi sem vpeljal spremembe. Prej smo z brentami nosili
grozdje v kad. »Zdro;kano« grozdje
je potem atek s traktorjem odpeljal
z Bo;ja v klet na Betalco. Mi pa smo
nabrano grozdje v sposojenih gajbicah nepoškodovano z avtomobilsko
prikolico pripeljali pred klet, kjer
smo s sposojenim mlinom specljali
in mošt v kadi sem takoj žvepljal.
Še eno težko odlo;itev sem moral sprejeti. Atek je imel v vinski kleti
malo prostora. Ob dveh ve;jih in dve
manjših kovinskih posodah je imel
še štiri hrastove sode za zorenje vina.
Leseni sodi so bili kljub skrbnemu
žvepljanju v precej slabem stanju.
Ker sem v tem poslu popoln za;etnik,
sem se odlo;il, da prekinem s tradicijo in vino shranim izklju;no v kovinskih posodah. Seveda ne
izklju;ujem možnosti, da bi ;ez nekaj let spet uporabil lesene sode, o
tem bodo odlo;ali moje znanje, prosti ;as in zdravje.
Vinsko klet smo temeljito
o;istili. To je bil le del ;istilne akcije
na Betalci. Atek in mamica sta bila
zbiratelja. Vse sta hranila, še posebej
atek. Ve;ino stvari, ki jih nismo ve;
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Atek – Ciril Pisanski v Banovcu

potrebovali v Ljubljani, sem našel na
Betalci. Izra;unal sem, da smo za
;iš;enje prostorov na Betalci porabili okoli 250 delovnih ur< takrat
sem v enem tednu prebil ve; ;asa v
Podbo;ju kot prej vse leto. In tu so
bile odlo;itve najtežje> kaj ohraniti,
kaj obnoviti in kaj zavre;i| Ohranilo
se je kar nekaj zanimivih predmetov, pisem, fotografij in dokumentov. O tem kdaj drugi;.
In kje so v tej zgodbi Kerini| Zdaj
se redno prehranjujemo v gostilni pri
svojem mladostnem prijatelju Jožku
Kerinu. To bo trajalo gotovo, dokler
ne obnovimo kuhinje na Betalci. Moj
sorodnik, oddaljeni bratranec Karel
Kerin (njegova stara mama Mici Kerinova je bila sestra moje stare mame
Pavle Pisanski, obe rojeni Grubi;), je
nadzoroval vretje mošta, pa tudi
enega od lesenih sodov mi je priskrbel. Tudi ta rodbinska povezava zasluži samostojen prispevek.
Šele zdaj, ko mojega o;eta ni ve;
in je vse to »padlo« name, sem spoznal, kako sposoben je bil, da je kljub
visoki starosti in težavam, ki jo spremljajo, do konca obdržal vse niti v
svojih rokah. Panika, ki me je zgrabila lani avgusta, se po;asi umirja in
zdaj že z ve;jim optimizmom gledam
naprej. Mislim, da je bila odlo;itev,
da ne prodam grozdja, pravilna.
Odlo;il sem se, da bom pri obdelovanju vinograda uporabljal pomo; strokovnjakov veliko bolj, kot je to delal
atek. Pa še eno odlo;itev sem sprejel,
ko smo marca rezali v vinogradu.
Odlo;il sem se, da bomo že letos posadili 40 manjkajo;ih trt.
Tomaž Pisanski

Štirje evangelisti
mojega bratranca,
slikarja Zorana Didka
V Krškem, kjer je naša Stritarjeva
družina živela od leta 1932 do 1937, so
še malo pred našim prihodom zgradili novo kapelico na sejmiš;u ob
Savi, posve;eno štirim evangelistom.
Poslikava notranjosti je bila zaupana našemu pokojnemu ;lanu Zoranu Didku. Ob posvetitvi kapelice
pa so z grozo ugotovili, da eden od
evangelistov nima pravega imena.
Zoran najbrž ni dobro obvladal verouka in je namesto evangelista Mateja
napisal Andrej. Tako so bili naslikani
in napisani Janez, Luka, Marko in
Andrej (namesto Mateja).
No, ko si je moja mama po naši
preselitvi v Krško šla ogledat slikarijo in ob prvem snidenju z Zoranom vprašala, kako to, da je naredil
tako veliko napako, je Zoran mirno
priznal, da pa; ni vedel ;etrtega

imena (tj. Mateja), pa se je spomnil,
da bi bil naš stari o;e Andrej (Stritar) kar pravi.
Na mamino drugo vprašanje, zakaj so vsi angelci, ki so krasili strop
kapelice, tako okrogli (debelušasti),
pa je mama dobila odgovor> »Veste,
teta, ko sem za;el slikati angel;ke,
sem se spomnil na vas (mama je bila
res takrat bolj okrogla) in tako so nastali angel;ki takšni, kot jih vidite!«
Majda Povh

Konja za uzde drži Josip Stritar, na konju Jože Stritar,
Krško, verjetno 1933, na dvoriš;u gostilne-hotela

Zapravljiv;ek, na vozu sedijo z leve Jože Stritar,
Alojzija Stritar – mama, Urška Stritar in Majda
- avtorica prispevka.

Ivo Škraba (1933–2007)
Konec novembra 2007 smo pokopali zvestega ;lana Društva Kerinov in Stritarjev Iva Škrabo. Njegova
žena, zdaj vdova Fina mu je v slovo napisala te vrstice>
Neštetokrat sem že razmišljala, da bi se oglasila v
Trtah, saj sem njihova ;lanica že kar nekaj let. Toda
to so bile ;isto druga;ne teme, o katerih bi pisala,
kot jo imam v mislih danes.
Danes je namre; nedelja in popoldanski ;as preživljam sama ter mislim, kako bi pregnala ta strašni
dolg;as. Saj sem bila kar dostikrat sama, ko je Ivo odhajal na službena potovanja, toda vedela sem, kdaj se
bo vrnil in da se gotovo bo vrnil. Danes pa vem, da se
ne bo vrnil, da bi mu povedala, kaj vse sem v tem ;asu
doživela, kaj je novega, kaj je treba postoriti in kam
bova šla. Veliko sva namre; potovala ali delala izlete<
zdaj, ko ga ni, je vse to zastalo.
28. novembra 2007 je namre; odšel v ve;na loviš;a
moj 52 let spremljajo;i soprog in ;lan našega društva –
Ivo. Res da ni bil sorodnik kroga Kerini in Stritarji, ven-
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dar je bil v zvezi z menoj, ki sem
sestri;na Bani;evih, ravno tako
kot jaz ;lan društva. Te ljudi je
imel zelo rad< ob mnogih
sre;anjih sva bila prisotna in se
veselila z vami. Vedno je rad
prebral Trte in me o nekaterih
ljudeh in krajih vprašal o podrobnostih. Marsikaj sem mu
lahko povedala, saj sta bila oba moja starša z Broda, kjer
sem tudi sama preživljala otroštvo.
Na Dolenjskem je tako rad sklepal prijateljstva in se
veselil slehernega sre;anja z ljudmi, ki jih je spoznaval.
Ivo je bil izredno deloven, iznajdljiv in podjeten. V
poznih letih si je omislil celo vinograd v Gazicah, kjer
je užil najlepših petnajst let svojega življenja, vendar
mu leta in bolezen niso dovolila tolikšnega napora.
Morda bi bilo prav, da bi vas že prej obvestila, da ga letos v Ribno ne bo, sama pa sem prišla s spominom na Iva.
Fina Škraba

Potoki vode z neba,
vmes pa tu in tam kakšen
Kerin in Stritar
Poskus opisa letošnjega druženja Društva Kerini & Stritarji na Bledu in v Ribnem
Nedeljsko jutro konec avgusta. Jutranji pogled skozi
okno, kjer ponavadi v zlatih son;nih žarkih kraljuje naš
o;ak Triglav, ni bil najbolj spodbuden> ;udne, težke in
temne obla;ne gmote so se skušale prevaliti iz furlanske
nižine preko triglavskega pogorja. Preno;il sem namre;
v Novi vasi pri Lescah, da bi bil zjutraj ;im bliže dogajanju.
Ampak ;lovek mora biti optimist. »Ne bo držalo ve; kot
do dvanajstih, potem pa bomo morali pod streho!«
To se mi je zdela skrajno neodgovorna in ;rna napoved. »Gremo vseeno, nih;e ne ustavi K & S, še najmanj
pa vreme!« sem pribil Vanji in že sva drvela na Bled, se
malo preve; pomotovilila zaradi parkiranja in prišla ravno
zadnjih pet minut, da sva lahko samo še pomahala zadnjima dvema »pošiljkama« K & S, ki so se opravljali na
romarsko pot s tradicionalno pletno na »otok bleški,
kin; nebeški«. In seveda ves ;as, kot se za to pleme
spodobi, prijetno in veselo popevali.
Naš rojak, slikar Božidar Jakac, se je vedno posmehoval in godel svoj> otok bleški, ki; nebeški! Kaj ho;emo,
;e je pa res tako lepo, da kar ni resni;no.

Tam na obali je stal naš glavni blejski pletnar, tokrat bolj kapitan-organizator blejskega dela našega
sre;anja Stane Krainer. Njegova dobra volja je bila tako nalezljiva, da niti za trenutek nisem ve; dvomil o
uspešnosti celotnega podjetja. Tudi Mirko Jan;igaj,
naš glavni organizator, je svojo logistiko že zdavnaj
razvil do popolnosti, tako da njegov del nikoli niti za
trenutek ni mogel biti pod vprašajem … Le vreme|
Zvok potrkavanja zvon;ka z Otoka, zvona želja, ki ga
je veter prinašal in spet odnašal stran od obale, kjer
smo stali in pametovali, je bil znamenje, da ogled poteka tako, kot je bilo zamišljeno.
Samo staro reklo, da ima v Bohinju dež mlade, Bohinj
pa ni prav dale; od Bleda, mi je dajalo misliti …
Seveda sem se vožnji na otok odpovedal. Vsake toliko
;asa veslam tu naokoli in tak izlet je atraktivnejši za naše
;lane, ki prihajajo od dale;.
Takrat je na moj nos padla prva kapljica. Ojej, upajmo,
da ne bo dolgo trajalo!
Bilo je seveda bolj »ojej!« kot ne.
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Na otok smo prišli še v prav lepem vremenu

Ampak sploh ni vplivalo na dobro po;utje vseh
sodelujo;ih. Na pokritem prostoru za piknike v Ribnem
je že spet dirigiral naš Stane z družino in pomo;niki,
zunaj je lilo in lilo, pa vseeno so ves ;as prihajale od nekod izza vodene zavese pravkar pripravljene kulinari;ne
dobrote.
Pilo se je in jedlo, pelo in zabavalo, le Božo kot
glavni športni organizator je bolj izgubljeno gledal
med oblake. Pa ni; zato. Kaj nam pa morejo!
In naslednje leto se spet vidimo!
P. S. Pošteno priznajte, vsi tisti, ki ste bili na Otoku
in ste vlekli za zvonec> nih;e ni niti pomislil, da bi prosil
za prijazno vreme, vsaj do ve;era!|! Zato ste zdaj že vsi
zdravi, sre;ni, na novo zaljubljeni ali bogati, ampak na
vreme ste pa ;isto pozabili!| Takoj nazaj!
Peter Povh
Kalina, zvezda 50. številke z babico Vidko Sotler

Na otoku smo v cerkvici tudi zapeli

Glavna organizatorja in predsednik društva ob pripravi na skupinski
posnetek> z leve Stane Krainer, Andrej Kerin in Mirko Jan;igaj.

Deževje je tudi ponehalo in dobra volja je o;itna. Andrej, Olga, Janez,
Irena in Majda za vsak primer pod dežniki.

Kova;i;i so vzeli nogometno tekmo zares
Vse fotografije Andrej Kerin ml.
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Piknik
Kerinov in Stritarjev
2008
(Še en poskus opisa druženja v avgustu)
V soboto, 23. 8. 2008, se je na Ribnem pri Bledu
dogajal piknik Kerinov in Stritarjev. Vremenska napoved
kljub naro;ilu ni bila pretirano vzpodbudna, a je jutranja
jasnina vlivala nov zagon pred odhodom.
Ob desetih smo se zbrali pred Mlinom ob Blejskem
jezeru. Ob mirni gladini zelenega jezera smo se sprehodili
do pomola v parku Vile Bled, kjer so nas že ;akali pletnar
Aleš in njegovi. Tako smo Kerini in Stritarji v štirih
pletnah pluli na Blejski otok. Tam smo si po premaganih
skoraj stotih stopnicah ogledali cerkev. Okolju primerno je stric Andrej zbranim pripovedoval o projektu
dovoda ;iste vode iz reke Radovne v Blejsko jezero za
potrebe osveževanja jezerske vode, ki ga je vodil njegov
o;e Lojze Kerin. S tem inovativnim sistemom še vedno
uspešno vzdržujejo kvaliteto jezerske vode. V cerkvi
smo v izvedbi naših ;lanov poslušali koncert sakralnih
in profanih pesmi. Sledilo je, kot že tradicionalno na
naših sre;anjih, skupinsko fotografiranje na stopniš;u.

Ob sestopanju po stopnicah so se nad jezero zgrnili
temni oblaki. Med plovbo proti Vili Bled so gladino
jezera prebadale dežne kaplje.
Sledil je odhod na piknik prostor, kjer je bilo že vse
vremenu primerno pripravljeno pod streho. Ko smo
prinesli vse potrebno, nas je pobudnik in soorganizator
letošnjega piknika Stane Krainer pogostil s tele;jo obaro.
Po toplem okrep;ilu sta sledila nagovor predsednika
društva in pri;etek druženja. Z namenom popestritve
športnih aktivnosti so v nogometnem duhu iz Podbo;ja
prišli Uroš, Urban in Klemen. Ker dež skozi dan ni pojenjal, je bil izveden namizni nogomet. Igre sta spremljali
velika borbenost in velika udeležba prisotnih. Dobre
volje kljub dežju ni manjkalo, in ker dež ni nehal, smo
se okrog šestih polni spominov poslovili in odpravili
proti domu.
Andrej Kerin ml.

Skupinski posnetek pred varnim zavetjem s pisanimi dežniki v okras
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Ustvarjalni koti;ek

Poletni nakit
Verjetno ste poleti na morju nabrali kakšne školjke in
lepe kamne. Iz njih bomo izdelali nakit, ki nas bo v jesenskih dneh spominjal na plaže. Za izdelavo poleg školjk
potrebujemo vrvico, modelirno maso, kovinsko žico in
kleš;e. Za ogrlico sem izbrala školjke in kamen. Kamen
oble;emo z žico, tako da ga lahko obesimo na vrvico, obenem pa je žica srebrne barve lep okras. Školjke in lupinice
polžkov obesimo na vrvico. Lahko poiš;emo kakšne, ki že
imajo luknjice, ali pa si pomagamo z vrtalnim strojem. Vrvico zavežemo z dvema vozloma, tako da lahko reguliramo dolžino ogrlice s premi;nimi vozli. Poleg ogrlice bomo
iz modelirne mase – v našem primeru je to bela das masa
– naredili tudi obesek. Maso razvaljamo in s kozarcem ali
model;kom za piškote izrežemo krog. S školjko naredimo
odtis v obesek. V njegov rob naredimo še luknjo, v katero
vdenemo kovinski obro;ek, ali pa ga obesimo kar na vrvico. Lepe jesenske ustvarjalne popoldneve vam želim.
Daša Kerin Cerkovnik

Otroški koti;ek

Darilo dedku Andreju za rojstni dan

Tjaša Cerkovnik - 4 leta
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Za izdelavo potrebujemo>
¬ vrvico
¬ modelirno maso
¬ školjke in kamne
¬ kovinsko žico
¬ kleš;e za oblikovanje žice

Optimizem
je potreben!
V sredo, 1. oktobra 2008, sva s
prijateljem, ki je že sponzoriral dejavnost našega društva, odletela v
Moskvo in naslednji dan v Volgograd (prej je bilo to mesto imenovano Stalingrad). Oba sva bila povabljena na primopredajno otvoritev
novozgrajenega nakupovalnega in
zabaviš;nega centra v Volgogradu.
Prijatelj, s katerim sodelujem
kot svetovalec (lansko leto sem bil
ob svojem rojstnem dnevu ravno
dvakrat starejši od njega) pri poslovnih projektih, ki jih zastavlja, je
bil v za;etku leta 2007 postavljen
pred nalogo, da poiš;e primernega
arhitekta za kreacijo vhodnega prostora in vseh hodnikov v predvidenem nakupovalnem in zabaviš;nem
objektu. Predlagal sem mu uveljavljenega arhitekta Petra Kerševana.
Razgovor je pripeljal do dogovora in
izdelave projekta, ki so ga investitorji sprejeli, in jeseni 2007 je prijatelj dobil naro;ilo, da tudi dobavi
potrebno opremo.
Vse je teklo po predvidenem programu, le lu;i za vhodni prostor, ki
naj bi bile dobavljene do konca julija,
so za;ele zamujati in predvidena
otvoritev objekta za 4. oktober je postajala ogrožena. Z izjemnimi napori
je prijatelj pri italijanskem dobavitelju dosegel, da so lu;i za;ele potovati
s tovornjakom 22. septembra.
V vseh nujnih primerih se pojavlja vrsta motenj. Prva naslednja je bil
zastoj pri prehodu ukrajinsko-ruske
meje. Nobena intervencija ni bila možna, ostajalo je le upanje, da bo tovornjak ;eznjo prišel pravo;asno.
Ko sva priletela v Moskvo, sva
dobila informacijo, da je tovornjak
prišel na carino in da bi obstajala
možnost, da bi se carinil naslednji
dan, torej v ;etrtek. V petek ob 16 h
naj bi bila interna slovesna primo-

predajna otvoritev objekta v prisotnosti nas, povabljenih. Prijatelj je
pripravil vse dokumente in jih posredoval ljudem, ki so pripravili vse
potrebno za carinjenje.
Z vlakom sva se odpravila na
letališ;e Domodedovo, od koder sva
poletela v Volgograd. Na vlaku sva
izvedela, da je carina opravljena in da
tovornjak lahko krene proti Volgogradu, ki je le nekaj ;ez tiso; kilometrov oddaljen od Moskve. Predpostavljeno je bilo, da mu bo uspelo priti v
trinajstih urah, torej bi ga bilo možno
pri;akovati okoli osmih zjutraj. To
pa bi pomenilo, da bi bilo še vedno
dovolj ;asa za montažo lu;i-lestencev pod strop v vhodnem prostoru.
Z olajšanjem sva potovala do izredno velikega in razširjenega letališ;a,
nato z letalom do Volgograda, kjer
nas je pri;akal šofer glavnega graditelja objekta, prijatelja mojega prijatelja
in že tudi dobrega mojega znanca Vove (Volodja). Po prihodu v samo mesto in odložitvi prtljage v Vovovem
domu smo si ogledali novi objekt, ki je
od njega oddaljen le 400 metrov. Bil je

izredno lep, le okolje je še vedno delovalo graditeljsko in popolnoma neurejeno. V notranjosti so se opravljala
dela zaklju;nih montaž na posameznih tehni;nih napravah. Objekt ima
štiri nadstropja in med vsakim sta bila že postavljena po dva para teko;ih
stopnic, ki pa še niso delovale. Ogledal sem si vsa nadstropja in za
obi;ajnega opazovalca bi bil merodajen zaklju;ek, da naslednji dan ni možna slovesna primopredaja.
Od dale; sem opazoval Vovo, ki
je svojim sodelavcem izredno umirjeno ukazoval postopke za tisti dan
in no;, da bodo izpolnjeni vsi pogoji za otvoritev.
Naslednji dan smo prišli na
objekt že okoli osmih in izvedeli, da
tovornjak lahko pri;akujemo med
deseto in enajsto dopoldne. Organizirali smo, da ga je Maribor;an Joža,
ki že desetletje živi in dela v Volgogradu, pri;akal pred mestom in ga
po najboljši varianti pripeljal do
objekta. Prispela sta ob enajstih.
Objekt in okolica sta bila v primerjavi s ;etrtkom neprepoznavna.

Europa city mall. 				

foto F. Dobida
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Vova, ki je samo leto in pol starejši
od mojega prijatelja, se je zopet izkazal in z no;no kontrolo mu je
uspelo urediti vso okolico ter že
skoraj po;istiti notranjost. Dvomil
je le o prispetju tovornjaka in uspešni montaži lestencev na strop
osem metrov nad tlakom po vhodu
okoli stebra, obloženega z ogledali.
Tovornjak smo takoj razložili in
Joževi delavci so lestence znosili v
vhodni prostor. Ker vhodna vrata še
niso bila usposobljena, so nosili okoli in vstopali pri stranskih vratih. Lestenci so premera 1,2 metra, okrogle
ži;ne mreže, ki visijo na dvomilimetrski pletenici. Pod stropom je treba
namestiti pripadajo;i transformator,
ki zagotavlja energijo za lu;ke,
nameš;ene v notranjosti aluminijaste ži;ne mreže. Pod strop smo morali montirati šestnajst lestencev.
Montirati smo pri;eli z ekipo
dveh monterjev, ki sta stala na premakljivem odru. Najprej sta v strop,
ki ni bil dovolj trden in nosilen,
privija;ila nosilno škatlo, vanjo namontirala transformator in nato smo
jima ro;no podali lestenec, ki se pri
tej manipulaciji ni smel poškodovati.
Ob enih smo dobili še en podest in
za;eli smo delati še z drugo ekipo.
Montaža je potekala vedno hitreje in
ob 15.40 smo montirali zadnji lestenec ter pri;eli podirati podest.
Že pol ure pred tem je prijatelj
pri;el priganjati mene in svojega
o;eta, da odideva in se pripraviva na
otvoritev. Nisem mogel oditi, dokler
ni visel zadnji lestenec. Potem sem
hitro odšel, se preoblekel in
pravo;asno prišel na slovesno primopredajno otvoritev. Vstopili smo
v vhodni prostor in najprej sem pogledal pod strop, kjer so veselo žareli še pred dvajsetimi minutami montirani zadnji lestenci, ki jih niti nismo preizkusili. Otvoritev je uspela,
vse teko;e stopnice so delovale in
vsi predprostori, ki jih je projektiral
Peter, so bili lepi.
Naslednji dan je bil objekt odprt
za javnost in nekaj deset tiso; ljudi
je prišlo na otvoritev trgovine in
zabaviš;a »Europa City Mall«.
Mirko Jan;igaj

Zlata medalja na BIO 21
za tirno vzpenjačo na
Ljubljanski grad
Miha Kerin in Majda Kregar (Ambient d. o. o.) sta nas kot že ve;krat
doslej spet prijetno presenetila, tokrat z najvišjim priznanjem, zlato medaljo na 21. bienalu industrijskega oblikovanja BIO 21, ki je odprl vrata 2.
oktobra 2008.
Žirija v sestavi predsednik Viktor Margolin (ZDA), Ivo Babaja (Hrvaška),
Vivian Cheng Wai Kwan (Hongkong), Paolo Maldonado (Portugalska) in
Johan Valcke (Belgija) je zapisala svoje mnenje takole>
» Odlo;ili smo se, da zlato medaljo podelimo vzpenja;i, ker menimo, da na
izjemen na;in združuje prvine estetike,funkcionalnosti in usmerjenosti na
uporabnika. Nevsiljivo sodobno oblikovanje vzpenja;e dopolnjuje tradicionalno kulturno identiteto Ljubljanskega gradu ter tako prispeva k dialogu
med starim in novim.«

Opis izdelka>
»Proga tirne vzpenja;e na Ljubljanskem gradu leži na opti;no reducirani konstrukciji, oprti na posebej oblikovane neopazne stebre. Konzolna panoramska kabina ima velika stekla, prosojno talno rešetko in lamelno stekleno streho, ki omogo;a prezra;evanje. V potniški kabini je komandna ploš;a, ki se, ;e se kabina uporablja kot dvigalo brez spremljevalca, ugrezne v nosilni steber, drugi elektro-strojni elementi so vgrajeni
v podvozje. Stopnice za reševanje vzdolž celotne proge nadomeš;a vzdrževalno-reševalno vozilo. Tla kabine so v ravnini z vstopno in izstopno
ploš;adjo, kar omogo;a dostop za otroške vozi;ke, prehodna kabina pa
hkratno vstopanje in izstopanje potnikov.«

Čestitkam nagrajencema se pridružujemo
tudi Kerini & Stritarji
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Kri/anka

Prva
zlatoporočenca
v samostojni občini
Kostanjevica na Krki

29. marca 2008 sta si po 50 letih skupnega zakonskega življenja ve;no zvestobo in ljubezen obljubila
Ivana in Alojzij Janez Kerin. Družino sta si ustvarila v
blokovskem naselju v Novem mestu, kjer sta živela
34 let. Ivanka je bila zaposlena v Krki, Alojzij Janez
pa v obrtniškem podjetju Obrtnik. V zakonu sta se
jima rodila sinova Zoran in Dušan, ki sta ju nato obdarila s štirimi vnuki. Sedaj pa že 15 let skupaj s sinom Zoranom prebivata na Slinovcah v Kostanjevici
na Krki.
Zlatoporo;enca sta ponovno dahnila da na kostanjeviškem gradu, poro;il ju je kostanjeviški župan
Mojmir Pustoslemšek ter skupaj z njima odprl zlato
knjigo, v kateri sta zapisana kot prva. Po opravljenem
obredu se je slavje nadaljevalo v gostilni Žolnir, in sicer v krogu sorodnikov ter prijateljev.
Klavdija Kerin

Ponosen korak zlatoporo;encev 		
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foto Klavdija Kerin

Zadnje novice

Ta veseli dan ali Katja
in Ambrož se poročita

Še ena poroka
pri Kerinih in Stritarjih

Ta veseli dogodek se je zgodil 31. maja 2008. Vse skupaj se je za;elo že zgodaj zjutraj, frizer, li;enje, obla;enje
in hitro je bila ura 12.00, ko so se za;eli zbirati gostje tako
pri družini Ko;evar kot tudi pri družini Leskovec. Pred
predajo neveste se je moral ženin še izkazati, kako obvlada dolo;ena opravila. Nato smo se odpeljali v
fran;iškansko cerkev sv. Lenarta, kjer smo imeli cerkveni obred, po njem pa zakusko na cerkvenem vrtu. Iz cerkve smo se odpeljali do Oto;ca, kjer je bil civilni obred.
Vreme nam je bilo naklonjeno, zato so nastale tudi
odli;ne fotografije. Slavje smo zaklju;ili naslednje jutro v
restavraciji Tango na Oto;cu, kjer smo plesali, se zabavali, skratka, imeli smo se krasno.

4. oktobra 2008 sta se na Ljubljanskem gradu
poro;ila Sonja Kerin in Rok Krek. Slavje se je pravzaprav za;elo že v Rožni dolini, kjer so Rožnodolci pripravili pravo šrango s sedemmetrskim macesnovim deblom, ki je ženinu branilo dostop do neveste. Pogajanja
so bila trda in Rok je moral kot pevec na ve;jem številu
glasbil dokazati, da mu glasba ni tuja. Z lažno nevesto
ni bil zadovoljen, pa tudi ona ne z njim, kon;no pa je z
nekoliko treme zapel posebej za to priložnost prirejeno
skladbo in si tako priboril nevesto. Trd pogajalec je bil
Boris Sila, podprli pa so ga tudi pevke in pevci Lipa zelenela je z nekaj odlomki iz Ziljske ohceti, ki govorijo o
prihodu svatov, svarilu nevesti, da bo »krancelj;« zgubila, pa tudi o odhodu neveste od doma. Cena za nevesto je bila visoka, a jo je ženinu uspelo znižati na razumne meje, pa vendar take, da so pevke in pevci že dvakrat pili Pod lipo na ta ra;un. Na gradu so poro;eni par
po poroki presenetili še prijatelji in ves zbor Ljubljanske opere s pozdravno pesmijo in pravo riževo to;o.
Na podlagi zanesljivih virov je vest oblikovalo uredništvo Trt, mladoporo;encema pa v imenu Kerinov
in Stritarjev želi veliko sre;e na novi življenjski poti.

Foto Asja

Foto Miha Kerin
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