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»DAJMO, NAŠI!«
Seveda sem najbrž tudi že sam malo okužen z nogometom v tem soparnem
za;etku poletja ali ob koncu pomladi, ki je bila kar hladna in deževna. Želel
sem napisati nekaj, da bi »oženil« nogomet in Trte, pa mi ni prišlo ni; drugega na misel kot to, kakšno veselje smo naredili mladim iz Podbo;ja
štorasti in zasopli »Ljubljan;ani«, ko so nas med sre;anjem v Podbo;ju pred
leti do tal potolkli v malem nogometu. Kot stare kante! Kako malo je v;asih
potrebno za veliko veselje in dobro voljo! Mladost je le mladost. In želja in
volja po dokazovanju tudi! To se mi zdita najpomembnejši lastnosti poleg
pozornosti, ki jo namenjamo soljudem. Ali prepogosto> naj bi jo …!
Tudi naša vsakoletna sre;anja nosijo v sebi veliko tega, o ;emer te;e beseda. »Dajmo, naši!« v naslovu sploh ne pomeni, da so »njihovi« kaj slabši ali
pa za »pobiti«, ampak nekaj povsem drugega> pokažimo, koliko zmoremo
skupaj. Tudi naše Društvo Kerini & Stritarji je prav to> poglejte, koliko zmoremo skupaj! In zmoremo kar nekaj. Spet bomo organizirali sre;anje – piknik
in spet bo veselo.
Ni pa seveda vse le v druženju in veselju, ;eprav je to pravšnja osnova za
mnogo pomembnejše izzive. Rezultat take življenjske usmeritve je v tem
mesecu na ogled javnosti v Kostanjeviški galeriji> razstava risb, posve;ena
stoletnici rojstva našega ;lana in sorodnika, akademskega slikarja in
profesorja na Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani, Prešernovega
nagrajenca Zorana Didka. Stric Zoran je lep primer ;loveka, ki je svojo
neposrednost, odprtost, humor in veselja;enje zelo uspešno združeval z
vrhunskimi dosežki na polju likovnega ustvarjanja in še bolj v razvijanju
teoretskih osnov za to ustvarjanje. Vrhunski rezultati njegovih dognanj, še
posebej na polju pedagogike likovnega pou;evanja so odmevali vse od
Washingtona, Tokia, Pariza do Milana. Poglejte razstavo, ;e utegnete> kaj
ni iz vsega tam pokazanega ;utiti nekaj doma;ega, prijaznega, našega, nekaj,
kar nam je blizu| In to je stric Zoran vedno bil.
In nikar v notranjosti Trt ne spreglejte povabila na avgustovsko sre;anje
in podrobnosti, ki so nujne, da si jih zapomnite, ;e se boste tega dogodka
tudi sami želeli udeležiti.
Zatorej> »Dajmo, naši!«
Peter Povh
P.S. Ponižno in s sklonjeno glavo, osramo;eni stojimo pred vami in se globoko opravi;ujemo
in se zavedajo; svoje krivde kesamo, ker nam jo je v prejšnji številki Trt zagodel tiskarski
škrat, in to že kar na samem za;etku – ponovili smo namre; naslov iz decembrske številke.
Pravilno bi se uvodnik namre; moral glasiti> » Pomlad …|!| Kako neodgovorno!«
Odg. urednik P. P.
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Franc Stritar in Ana Putrih
– kostanjeviška Stritarja
Pred kakšnimi desetimi leti – ;e povem natan;neje, je
to bilo 20. decembra 2000, torej pred skoraj desetimi leti
– sem si iz kostanjeviške mati;ne knjige umrlih izpisal
tole>
23. 7. 1891> Anna Stritar, 56 J. Kostanjevica št. 48, Hausbesitzersund Schankenwirtwitwe, Kronische Lungentuberkulose.
Besedilo bi bilo za ve;ino bralcev Trt dovolj razumljivo,
a ga bom vseeno prevedel v današnjo slovenš;ino>
Ana Stritar, 56 let, Kostanjevica št. 48, vdova po lastniku hiše
in gostilni;arju, kroni;na jetika plju;.
Seveda sem takoj za;el to zame popolnoma novo in
neznano Stritarco iskati med že najdenimi in rodoslovno
pre;iš;enimi Stritarji, a je kajpada nisem našel, vsaj pri
pri;i ne. :e naj bi bila ob svoji smrti stara 56 let, sem
sklepal, da se je morala roditi okoli leta 1835. :e bi bilo to
res, bi bila Ana najverjetneje h;i Antona Stritarja
(1807–1892) in Marije Gerlovi; (1817–1899) ter sestra
ostalih desetih Antonovih in Marijinih otrok. Toda
med temi ni najti nobene Ane. Pa; pa sem našel nekega
Stritarja, ki je Ano poro;il in ji dal priimek Stritar.
Gre seveda za Franca Stritarja, nezakonskega sina
Antona Stritarja. Ta mi je kot nezakonski delal preglavice že prej. Predvsem še do danes ne vemo, kdo je bila
njegova mati< vemo pa, da ga je o;e Anton Stritar priznal
za svojega. O njegovem otroštvu in mladosti ne vemo ni;,
pa; pa vemo, da se je priženil k Ani Putrih v Kostanjevico
št. 48. Tu sta Franc in Ana ustvarila ugledno gostilno,
ampak otrok nista imela. Pa bi jih najbrž imela rada<
to sklepam po številnih novorojencih, ki sta jim bila za
krstna botra. Po tem sklepam tudi, da sta bila pri ljudeh
priljubljena in spoštovana.
Umrla sta drug za drugim sorazmerno mlada, Franc
star 53 let, Ana pa 56 let. V knjigi umrlih je kot vzrok
smrti pri obeh napisano> kroni;na plju;na tuberkuloza.
Kdo je po Fran;evi in Anini smrti prevzel posestvo,
hišo in gostilno v Kostanjevici št. 48, mi ni znano.
Do sem sem v;eraj, 10. maja 2010, napisal ta svoj
;lan;i; za 58. številko Trt. Danes – 11. maja – pa sem bil
v nadškofijskem arhivu Ljubljana, pasel o;i po kostanjeviški oklicni knjigi iz let 1884–1931 in presene;en
naletel na zapis, ki ga bom dobesedno prepisal>
Ženin Franc Stritar zak. Neoženjen sin pok. Franc Stritarja
in njegove pokoj. žene Ane roj. Putrich posestnikov iz Kostanjevice
h. št. 48, r. dne 9. 12. 1878 in v Kostanjevici v stanovanju. Nevesta
Jozefa Debeljak neomožena zak. h;er Janez Debelak 1\4 zemlj.
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IzKo;erije 14 in njegove žene Ane r. Zalokar r. 18. 2. 1878 in pri
staršeh v stanovanju. – Oklicana 2. 2. 1902.
Vidite, tako se dopolnjujejo rodoslovni podatki<
poleg Ane Putrih in Franca Stritarja (1837–1890) sem
v kostanjeviški knjigi oklicev odkril še njunega sina
Franca. Torej kostanjeviška Stritarja Franc in Ana le
nista bila ;isto brez otrok – kot sem mislil sprva – a o
tem v eni od prihodnjih Trt.
Tretje dopolnilo< zapisujem ga kot domnevo! Franc
Stritar (1837–1890) ni Antonov, temve; sin Antonove
sestre Fran;iške, h;ere Janeza in Uršule Stritar.
Fran;iška je 24. 5. 1837 rodila sina Franca in ostala doma
na Brodu 20, dokler se ni 21. 2. 1848 poro;ila z Antonom
Friedlom iz Kostanjevice 48. O;etovstva za Franca
Stritarja torej ni prevzel Anton Stritar, temve; Anton
Friedel, ki je bil najverjetneje tudi Fran;ev pravi o;e.
Janez Bani;

Zoran Didek avtoportret, tuš, 100 x 71 cm

foto Andrej Kerin ml.

Letališče Brnik – prvotno
Letališče Ljubljana – kasneje
Letališče Jožeta Pučnika – danes
Pisanje je povzetek ;lanka z naslovom Stil rada, koji nam nedostaje u našoj izgradnji – Projektant lake ruke avtorja Draga
Tovic´a. 11. marca 1964 je bil objavljen v hrvaškem tedniku Vjesnik u
srijedu kot obrazložitev karikature
arhitekta Boruta Pe;arja, znanega
karikaturista, ki je bil o;etov sodelavec v projektivnem biroju podjetja Slovenija projekt.
Decembra 1963 je bilo v ;asnikih zapisano, da se je na pristajalno stezo novega ljubljanskega
letališ;a na Brniku spustilo prvo
letalo. Novica je bila zanimiva za
javnost, ker je bil v njej podatek, da
se je gradnja letališ;a pri;ela junija
1963, zaklju;ena pa je bila decembra istega leta.
To pa ni vse. Hitrost gradnje so
spremljali tudi neverjetno nizki

Karikatura Pe;ar – Joso Didek
Josip Didek iš;e lokacijo za novo ljubljansko
letališ;e

stroški izgradnje, niti celi dve milijardi dinarjev. V primerjavi s tem je
letališ;e na Surc´inu stalo sedemkrat ve;, letališ;e v Dubrovniku
osem milijard, Zagrebško letališ;e
pa nekaj manj. Avtor pravi, da je v
Ljubljani gotovo nekdo imel ;arobni klju;ek, ki odpira poti do hitre
in poceni gradnje.
Ugotovili so, da je ta klju;ek
imel v roki inženir Didek.
Pri;etek gradnje sega v davno
leto 1948 (prvo leto službovanja na
Slovenija projektu v Ljubljani,
opomba avtorice ;lanka), ko je bilo
za izgradnjo novega letališ;a v igri
ve; razli;nih lokacij po Sloveniji.
Prou;eval je zra;ne tokove, rože
vetrov, padavine, zemljiš;a, klimatske razmere. Nadlegoval je pilote,
mehanike, navigatorje. Zbral je
tiso;e mnenj o položaju in prednostih bodo;e piste in dal na papir prvo
verzijo svojega projekta. Ravno takrat so ga obvestili, da gradnja aerodroma sploh ne pride v poštev. Zamisel o gradnji letališ;a je bila opuš;ena.
Spretni projektant je vseeno nadaljeval delo. Verjel je, da se bo neko; že nekdo spomnil in od njega
zahteval projekt. Zato je preu;eval
vsak kvadratni meter bodo;e steze
in neprestano pridobival podatke.
Projekt ljubljanskega letališ;a se je
rojeval naporno in po;asi, vzporedno z gradnjo drugih objektov.
Gradbinci so projekt letališ;a
prejeli leta 1962. To je bila pravzaprav obsežna študija, v kateri je bil
predviden vsak detajl. To;no je bilo
dolo;eno, katera pripravljalna dela
je treba opraviti in koliko ;asa lahko trajajo. Projekt je do potankosti
obrazložil, koliko lahko izvajalci
prihranijo, ;e bodo uporabili izkopani gramoz s so;asno izdelavo cementa. Vse je teklo kot po neka-
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kšnem scenariju, brez presene;enj.
S pripravljalnimi deli so pri;eli
jeseni leta 1962, kon;ana pa so bila
maja 1963, to;no v predvidenem
roku. V tem ;asu se niso mogle bistveno spremeniti cene gradbenega materiala, tako da niso bile možne niti tovrstne podražitve.
Spretnega projektanta so kolegi
ob;udovali. Njegov uspeh je bil zares velik, vendar je treba pogledati,
koliko napora in potrpežljivosti je
ta ;lovek vložil v svoje delo.
Takoj po zaklju;enem študiju je
Josip Didek izbral geslo, da je bolje
eksperimentirati na projektu, na
papirju, kot na gradbiš;u. Z drugimi besedami je projekte treba delati leta, da bi se potem gradnja izvršila v nekaj mesecih. Treba je imeti
samo potrpljenje za študiozno delo, je izjavil Josip Didek. Ravno na
ta na;in se je rojevalo tudi osrednje
ljubljansko letališ;e.
Kot dopolnilo ;lanku iz leta
1964 naj navedem, da je pri notranji
opremi prvotne letališke stavbe sodeloval tudi stric Zoran Didek z
na;rti za notranjo opremo, za izbiro barv pri pleskanju sten in za izbiro svetil. Kljub omejenim sredstvom je prispeval izvirne rešitve.
Izdelal je na;rte za klopi za potnike iz ;rnih kovinskih pravokotnih
profilov, oblazinjene pa so bile s
tkaninami ;udovitih barv (rumena, ;rna, bela, rde;a in vijoli;asta),
ki jih je izdelala takratna Dekorativna. Ta oprema je sicer skromnemu pristajalnemu objektu, ki so ga
imenovali »za;asni«, nastal je namre; iz prostorov, ki so bili prvotno namenjeni za hrambo velikih
vozil, dala poseben, moderen, sodoben likovni pe;at.
Po izvirnem ;lanku priredila
Irena Didek-Pregl

JANEZ BANIČ

27. 12. 1970–2. 4. 2010
Janezova življenjska pot se je
za;ela 27. decembra 1970 v Novem
mestu, o;etu Jožetu in mami Mimi.
Kot fanti; je imel bele lase in
kodr;ke. Odraš;al je skupaj z bratom Jožetom in sestro Mojco, na katera je bil zelo navezan, po njunem
mnenju pa je bil kot najmlajši tudi
najbolj razvajen. Poleg o;eta, mame,
brata in sestre je bil zelo navezan
tudi na staro mamo Ton;ko.
V osnovno šolo je hodil v
Podbo;je, srednjo šolo pa je obiskoval na Kmetijski šoli Grm v Novem
mestu in se izšolal za kmetovalca.
Že kot mlajši je rad po;enjal
lumparije. Ko je pripovedoval, se
nam je najbolj vtisnila v spomin tale> ko sta s Tadejem valila v Krko
stole (šulke) ob Kova;i;evi mizi in se
nato ;udila, kako lepo plavajo po
površini reke. Tudi mizo sta želela
odriniti, vendar sta bila premajhna.
Z Janezom sva za;ela svojo skupno pot maja 1990. Po štirih letih
ljubezni in spoznavanja sva se
odlo;ila in se poro;ila 2. julija 1994.
6. novembra 1994 se nama je pridružila Tina, ki nama je še polepšala
skupno življenje. Ker sva želela, da
Tina ne bi bila sama, se nam je 14. julija 1997 pridružila še Anja. Po šestle-

tnem premoru pa sva se odlo;ila še
za Lejo, ki se je naši družinici pridružila 9. marca 2003. Po mnenju Tine in
Anje je bila Leja atijeva ljubljenka.
Za o;etovo 70-letnico se je zelo potrudil, da je bila na Starem gradu urejena zidanica za njegovo praznovanje.
Še zadnji dan pred praznovanjem smo
imeli mizarja, da je bilo vse delo
zaklju;eno. Po;asi je tudi doma urejal
notranjost hiše in kupoval stroje za
lažje obdelovanje zemlje na kmetiji.
Leta 2005 na martinovo soboto
zve;er je pri krmljenju živine padel s
sena na ploš;o hleva in nato zaradi
vrtoglavice še na hodnik hleva ter si
zelo poškodoval glavo in hrbtenico.
Potem je odšel nazaj v službo. Po ocenitvi njegove invalidnosti pa niso
imeli ve; primernega dela zanj in je
bil doma od avgusta 2008. Na kmetiji je kljub težavam in bole;inam opravljal vsa dela in naprej vodil kmetijo.
Doma je delal in se trudil, da bi se dekleta lahko izšolala in prišla do kruha. Leta 2008 je zasadil nov vinograd
s 1500 trtami na Starem gradu, da bi
ga lažje obdeloval s traktorjem in
stroji. Letos bi pri;el z gradnjo velikega sodobnega kmetijskega objekta,
kjer sedaj stoji star hlev, želel pa je
urediti tudi brežino Krke.
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Bil je tudi opazovalec vodostaja
reke, padavin in rastlinstva po o;etu
Jožetu. Sedaj vodostaj opazuje Anja.
Ko bi dokon;ali novi objekt, pa
je želel narediti pritli;no hišo ob
vaški cesti Brod, kjer sedaj stoji kozolec. Januarja je tudi uresni;il željo, da smo kupili avto s sedmimi
sedeži, da smo se lahko vsi peljali –
tudi mama Mimi.
Bil je zelo ljube; in dober mož
ter ati. Svoje princeske je želel vzgojiti in jih je tudi vzgojil v delovna,
odgovorna, samostojna, dobra, poštena in prijazna dekleta. Pomenil
nam je zelo veliko. Nau;il nas je delavnosti, poštenja, prijaznosti, da je
treba pomagati drugim, kar je sam
tudi vedno delal.
Pred rezatvijo mladega vinograda je obiskoval petdnevni seminar,
ki ga je moral opraviti zaradi dela na
kmetiji. Še 31. marca 2010 so imeli
ogled kmetije predavatelja. Tako je 1.
aprila 2010 od jutra obrezoval mladi
vinograd. Proti ve;eru pa je bila zanj
usodna anevrizma. Na veliki petek,
2. aprila 2010, je ob 2.35 kljub trudu
zdravnikov v bolnišnici izgubil boj
za življenje.
Želel je postoriti vse delo v vinogradu, da bi bili velikono;ni prazniki lepši in mirnejši. Po praznikih pa bi pri;eli rušiti stari hlev.
Zelo je spoštoval in cenil Bani;eve
strice in tete. Še pred veliko no;jo
jih je vabil na šunko. Svoje bratrance in sestri;ne pa je nameraval letos
povabiti na sre;anje v zidanico na
Stari grad.
Spominjali se ga bomo takšnega,
kot je bil, ko bole;ina ne bo ve;
BOLE:INA, njegova podoba bo kot
podoba cveta ostala v naših srcih,
spomin nanj pa bo božal naše duše
kot topli žarki.
Sabina, Tina, Anja, Leja in Mimi

Vabilo na piknik 2010
28. 8. 2010 Bizeljsko

V prejšnjih Trtah je bilo objavljena najava piknika,
ki bo 28. avgusta 2010 na Bizeljskem. V najavi je bila
predstavljena osnovna vsebina predvidenih dogajanj.
Najavljen je bil tudi avtobusni prevoz z opisom možnih
potovalnih smeri, da bi bila organizacija predvidenih
postajališ; prilagojena našim potrebam.

Z današnjim vabilom pozivam vse udeležence
piknika, da se do 15. 7. 2010 prijavijo na moj elektronski naslov mirko.jancigaj@telemach.net
ali na moj telefon 041 669 504.
Prijavo potrebujem za pripravo voznega reda avtobusov. V najavi sem predvidel dve smeri prevoza, ker
sem ocenil, da je tako zagotovljen najboljši dostop do
avtobusa vsem našim ;lanom. Po približnem ocenjevanju bo že v Ljubljani predvidenih najmanj pet postajališ;. Iz Ljubljane bi krenila avtobusa v dveh
lo;enih smereh. Ena bi potekala preko Celja in Krškega, druga preko Novega mesta mimo Lešnice in
Oto;ca, Kostanjevice, Broda, Podbo;ja, Cerkelj, :ate-

ža in Brežic. Že v tem opisu je spremenjena prvotno
opisana smer, ker je vklju;ena Kostanjevica. Ocenjujem namre;, da bomo prvi; dobili tudi prijave ;lanov,
ki živijo v njeni okolici.
Od prijav bosta odvisna organizacija postajališ; v
Ljubljani in razdelitev potnikov po avtobusih, prijavam primerno pa bosta avtobusa imela nalogo pobiranja potnikov. Ker pri;akujem tudi prijave ;lanov, ki
živijo v okolici Krškega, in nekaj ve; prijav iz okolice
Velikega Podloga, bo organizacija postajališ; prav zanimiva. Da bi imel ;im manj težav in da bo zadovoljstvo ;lanov z organizacijo preveza na najvišji možni
ravni, prosim za prijave na opisana naslova!!
Avtobusa bi krenila iz Ljubljane ob 7.30 (po doma;e
ob pol osmih). O voznem redu in postajališ;ih, ki bodo
odvisni od prijav, bodo vsi prijavljeni posebej obveš;eni
do 18. 8. 2010.
Pri;akujem veliko prijav, ker bo zabavno že med prevozom, posebej lepo pa bo na Bizeljskem. Na svidenje!
Vabilo je sestavil vaš ve;ni organizator piknikov Mirko.

Ob majskem sestanku odborov
društva Kerini in Stritarji
17. 5. 2010 smo čestitali
Majdi Povh za njen
častitljiv jubilej 85 let.
Iskreno čestitamo:
Dobro se drži Majda
in še na mnoga leta!
Kerini In Stritarji
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Razstava ob stoletnici
rojstva Zorana Didka
V petek, 11. junija 2010, ob 20.00 se je v Lamutovem
salonu v Kostanjevici na Krki za;ela slovesnost ob odprtju razstave izbranih del Zorana Didka, posve;ene
stoletnici njegovega rojstva.
Udeleženci dogodka so se za;eli zbirati kake pol ure
prej in v lepem vremenu kramljali ob vodnjaku. Tekle so
še zadnje priprave, protokol, preizkus zvo;nikov, uglaševanje violine in mimogrede se je nabralo najmanj sto ljudi,
med njimi kar dobršen del Kerinov in Stritarjev. In ko se
je slovesnost za;ela ob prelestnih zvokih violine v rokah
perspektivne mlade violinistke Manje Slak iz Novega
Mesta, so še prihajali gostje.
Razstava je bil posve;ena risbam in skicam našega
priznanega umetnika v šestih motivih> sedmina, v internacijo, par, avtoportret, v ateljeju in pokrajina. Vsakega

V internacijo, gvaš tuš, 100 x 73 cm

Sedmina ok. 1955, olje na platno, 129,5 x 98 cm

foto Andrej Kerin ml.

foto Andrej Kerin ml.
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od motivov je krasilo vsaj eno olje kot rezultat umetnikovega raziskovanja.
Uvodno besedo je imel direktor galerije Božidar Jakac gospod Bojan Boži;, sledila pa sta še govora kostanjeviškega župana Mojmira Pustoslemška in avtorja
razstave Gorana Milovanovića, ki je podrobno obrazložil koncept razstave. Odprla jo je sekretarka Ministrstva za kulturo RS Nada Zoran. V imenu Kerinov in
Stritarjev je bil kot predzadnji k besedi povabljen naš
predsednik Andrej Kerin.
Njegov govor objavljamo v celoti>
Spoštovane gospe in spoštovani gospodje,
dovolite, da spregovorim še nekaj besed v imenu
Društva Kerini & Stritarji ali bolje velikega rodbinskega drevesa, katerega krošnjo povezujejo krvne vezi
obeh omenjenih rodbin.
Naš sorodnik, slikar in profesor na ALU Zoran Didek
je bil že v ;asih svojega aktivnega življenja velik vsaj na
treh podro;jih>
² kot umetnik-pedagog,
² kot likovni teoretik
² in kar tako, kot je zapisal naš ;lan Peter Povh.
Kot umetnik je po kon;ani zagrebški likovni akademiji zagrizel v ustvarjalno smer, ki je zelo naporna in
iz;rpavajo;a> vsak motiv, ki si ga je zastavil za slikarsko
nalogo, je bil pravi doktorat teoreti;nih in prakti;nih korakov v ustvarjalnem procesu. Nastajale so gore skic,
barvnih študij, svetlobnih variant, razli;ne rešitve
perspektivi;nih in kompozicijskih postavitev in potem
na koncu kot krona vsega tega dela – slika. V nekaj potezah in zamahih, v;asih celo nedokon;ana (non finito!).
(Kot smo danes že slišali, morda v;asih tudi slika brez
predhodnih skic kar naenkrat v olju – morda je taka tudi
tista zadnja z mostom ;ez Krko na Brodu). Pa vendar je v
vsem tem procesu zadržal enostavnost v izrazu. Zaradi
;iste misli, zaradi veselja do življenja, odprtosti, družabnosti, ;asa, ki ga je posve;al druženju s prijatelji, sovaš;ani
in sorodniki iz Sv Križa\Podbo;ja, ki mu je bil ves ;as in
do konca zavezan brez rezerv.
In vse to je znal prenesti tudi na svoje študente na
akademiji. V tem je bil edinstven, mogo;e celo edini,
ki je združeval visoko intelektualno in umetniško raven ter ;loveško veli;ino. Vprašajte njegove študente!
Z zavzemanjem za likovno teorijo in s stalnim
prakti;nim delovanjem kot u;itelj in kot znanstveni
raziskovalec likovnih fenomenov mu je uspelo v u;ni

na;rt Pedagoške akademije in potem tudi na ALU vpeljati predmet Likovna teorija. Prvi v takratni Jugoslaviji
in še kje po svetu. Priznanja je dobival vse od Washingtona in Milana do Japonske.
V zvezi s tistim tretjim »kar tako«, se ga osebno spominjam kot prijetnega sogovornika, ki je pokroviteljsko,
zavzeto in zaneseno obravnaval in analiziral okolje, arhitekturne in druge projekte, zasnove in detajle, tako da
so mu sogovorniki vedno radi prisluhnili. Spominjam se,
kako je s priprtim o;esom opazoval naravo, vrbe, Krko,
in kar ;util sem, kako se mu v mislih kristalizirajo skice,
ki jih bo potem velikopotezno vrgel na papir ali platno.
Ko sem bil prav majhen fanti; po vojni, se spominjam
plakatov, ki so mimogrede nastajali pod njegovo roko in
sem jih potem ob;udoval na pro;elju veleblagovnice Nama ob kakšnem prvomajskem slavju. Ne morem pozabiti svojih stricev in o;eta, ko so ob vsakem sre;anju v
Podbo;ju prav gotovo zapeli vsaj štiriglasno, stric Zoran
pa je s svojim mogo;nim basom podpiral štiri- ali petglasje. Zelo rad je imel otroke in se je z njimi pogovarjal
prijetno in resno kot z odraslimi. S svojim potreti naše
mame in stare mame ter z oljem Belije je bil vedno in je še
prisoten pri nas doma, da o enopoteznih risbah in grafikah niti ne govorim. In tako je tudi pri marsikateri družini iz debla Kerinov in Stritarjev.
Ob koncu pa bi Peter k temu gotovo še dodal, ;eš
da bi skoraj pozabil> V višino je meril skoraj dva metra
in mu med sorodniki ni bilo para.
Po ogledu razstave se je druženje nadaljevalo ob
kozar;ku cvi;ka in dobrotah, ki so jih pripravili gostoljubni doma;ini.
Uredništvo Trt

Gostov je bilo gotovo prek 100

Zazvenela je violina Manje Slak

foto Miha Kerin

Zorana Didka, sicer maminega bratranca, sem
klical stric Zoran, kot je na vasi lepa navada. Kot najstnik sem bil dostikrat v njegovi družbi, ki je bila
zame vedno zanimiva in pou;na. Stric Zoran je bil
izreden govorec in pripovednik. Znal je pripovedovati tako o resnih kot tudi o hudomušnih in iskrivih
zadevah. V spominu mi je ostala ena od njegovih
zgodb, ki se za;ne tako>
Stric Zoran in njegov znanec sta se nekega dne
odpravila na pot z vlakom. Bila sta precej zgodnja.
Izbrala sta si prostor v praznem vagonu in med pogovorom ;akala na odhod. Pod njunim oknom sta se
železni;arja, ki sta sicer pregledovala vagone, ustavila in se pri;ela pridušati nad težkim delom, direktorjem in razmerami v družbi. Stricu Zoranu je bilo
tega poslušanja ;ez ;as zadosti. Nagnil se je ;ez odprto okno in rekel s svojim globokim glasom> “Ali bi
rada eno na gobec|” Ko sta železni;arja videla
mogo;no postavo in resni obraz strica Zorana, sta v
trenutku brez besed odhitela s prizoriš;a, stric Zoran in njegov prijatelj pa sta se še dolgo smejala.
Mnogo let kasneje, ko smo v mešani družbi
preno;evali na skupnem ležiš;u na Krvavcu in se
družba nikakor ni hotela umiriti, sem se spomnil na
;arobno mo; besed strica Zorana. Izrekel sem> “A bo
mir, bi kdo rad kakšno na gobec|” Le za hipec je zavladala tišina, nato pa huronski smeh.
Torej ni pomembna samo mo; besede, ampak tudi
kdo, na kakšen na;in in ob kateri priložnosti jo izre;e.
Simon Perko

foto Miha Kerin
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Ustvarjalni koti;ek

Umetnine
Izdelki so narejeni iz materiala Playmais. Raznobarvni koš;ki se med seboj ali na papir lepijo s
pomo;jo vode. Vsak koš;ek pomo;imo v gobico z
vodo namo;eno. Koš;ke brez težav lahko tudi razrežemo. Tjaša se je lotila rezanja koš;kov in lepljenja na
papir. Sliko, ki je nastala, je poimenovala Vesolje. Gašper je iz koš;kov oblikoval raketo, kasneje pa še Tarzana. Ker je vse skupaj spet spojil, je razložil, da je to
Tarzan, ki se mu je strgala vrv in je padel na raketo, ki
je letela v vesolje. Skratka, pred vami sta dve »vesoljski« umetnini.
Tjaša, 5 let, Gašper, 8 let
Pozdrav;ek, Daša
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Otroški koti;ek

Pohod
na Nanos
Erazem je narisal vtise iz pohoda
na Nanos. Poleg (malo preve; hoje tako je rekel) je vtis nanj pustilo še>
trava, rožice, ovce, medved (bil je seveda v kletki, mamica pa se je spraševala, kako se lahko to dovoli, ampak
to je že druga zgodba ...) ter letalo in
helikopter, ki sta letala nad nami
Jerneja Dornik – mamica

Erazem, 5 let

Prvomajsko
kresovanje
Bilo je 30. aprila. Zve;er smo se
odpravili na Stari grad, da zakurimo kres. Tam smo že prej z o;ijem,
Timom in Neli pripravili drva. Ko
se je za;elo mra;iti, je o;i prižgal
kres. Plameni so švigali visoko v nebo. S Timom sva veselo nalagala veje. Ob ognju smo tudi zapeli in zaplesali. Potem smo šli v zidanico na
jeda;o in pija;o. Ko je ogenj ugasnil,
smo se odpeljali domov.
Jaka Kova;i;, 2. r
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Kri/anka

Križanka
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Rudi Leskovec

(2. 4. 1936–6. 6. 2010)

Rojen je bil 2. aprila 1936 v vasici Dolga Brda na Koroškem, tik ob
avstrijski meji. Mama Elizabeta je
izhajala iz danes avstrijskega Pliberka, o;e Anton pa je bil doma;in.
Rodilo se jima je devet otrok, med
katerimi je bil Rudi osmi.
Po kon;ani osnovni šoli, ki jo je
obiskoval na Holmcu, je nekaj ;asa
na željo najstarejšega brata ostal
doma, saj so bile njegove delovne
roke na gorski kmetiji še kako potrebne. Iz tega ;asa so mu v spominu najbolj ostali pastirski dnevi na
pašnikih na obeh straneh meje. Želja po izobrazbi in boljšem življenju
pa ga je pripeljala do zaposlitve v
železarni Ravne. Tu se je priu;il
poklica strojnega klju;avni;arja,
svoje znanje pa je nadgrajeval tudi
z raznimi te;aji, ki jih je obiskoval
v Mariboru.
Kljub temu da mu je bila služba
vše;, je ;util, da bi želel dose;i še

ve;. Želja po boljšem zaslužku onkraj meje, kjer so že delali njegovi
bratje, ga je leta 1968 vodila v Švico,
kamor ga je povabil brat. Zaposlil
se je v tovarni vagonov v Schaffhausnu. Ker se je želel ;utiti povezanega z domovino, se je vklju;il v
društvo Slovencev Triglav. Tu je
spoznal svojo ženo Anico, Dolenjko, ki je ravno tako prišla v Švico v
želji po novih izzivih in boljšem
življenju.
Leta 1971 sta se poro;ila, preselila v Uetikon in si tam ustvarila družino. H;i Marjeta se jima je
rodila leta 1972, dobro leto kasneje, leta 1973, pa še sin Ambrož. Rudi se je zaposlil v zasebni delavnici, kjer so izdelovali garažna vrata. Tu je zelo rad delal, dobro se je
razumel s sodelavci in se veliko
novega nau;il, še posebno vše; pa
sta mu bila »švicarska« natan;nost
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in red. Znanje, ki ga je pridobil, je
tudi po vrnitvi v domovino s pridom izkoristil.
Kljub temu da sta bila z ženo
Anico zadovoljna z življenjem v
Švici, kjer sta se tudi veliko družila
s širokim krogom slovenskih prijateljev, sta bilo domotožje in verjetno številno sorodstvo v domovini
vzrok, da sta se leta 1979 vrnila v
Slovenijo. Za svoj novi dom sta si
izbrala Dolenjsko, natan;neje
Oto;ec ob Krki, kjer sta zgradila
družinsko hišo. :eprav se je v življenje na Oto;cu odli;no vklopil in
vzljubil Dolenjce ter ženino sorodstvo, pa je bil ves ;as ponosen in
zaveden Korošec. Vedno se je rad
vra;al v svojo rodno pokrajino Koroško in spremljal tamkajšnje dogodke. Zaposlil se je v Novem mestu v gradbenem podjetju Pionir,
kjer je prenašal svoje bogate delovne izkušnje iz Švice na sodelavce.
Tu je delal vse do svoje upokojitve.
Tudi po upokojitvi je ostal aktiven, prva leta še vedno kot
klju;avni;ar, saj je marsikomu naredil dvižna garažna vrata, ograjo ali
pa popravil to ali ono. Svoj prosti ;as
je zelo rad preživljal s planinarjenjem, kolesarjenjem in v zadnjih letih tudi s fotografiranjem. Kot upokojenec je sodeloval v raznih društvih in veliko pomagal ostarelim.
Žal je njegovo življenjsko pot
prekinila nepri;akovana bolezen.
Ostalo je veliko neizpolnjenih ciljev in želja. Življenje na žalost ni
ve;no, spomini pa nam ostajajo za
vedno.
Zapisala Marjeta in Ambrož
Leskovec

Zadnje novice

Poroka
Davor Pregl
in Ana Lah Pregl

Ana in Davornaslova
sta se odlo;ila,
pozicija spletnega

da bosta naredila
križ ;ez življenje na koruzi. Slavnostni dogodek sta
skupaj s sinom Vidom obeležila s poroko, dne 11. 6.
2010 v ;arobnem in veselem razpoloženju v krogu sorodnikov in prijateljev.
37 mm
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9. junija 2010 je Marko Zebec
Koren na Fakulteti za družbene
vede v Ljubljani uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo Modeli oddajanja del zunanjim izvajalcem na podro;ju informacijskih tehnologij in postal doktor znanosti.
Kot pravi Marko> ''Pot zdvomljenja je pot spoznanja.''

Doktorat
Zoran Mandžuka
Iz zanesljivih virov smo izvedeli da je dne 12. 4. 2010 Zoran Mandžuka doktoriral iz
podro;ja kemijske tehnologije
na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Naslov doktorske disertacije je bil ''Visokotla;na mikronizacija sistemov višje viskoznosti''. Raziskave so temeljile na podro;ju prehrambene
industrije in industrije polimernih premazov.

Iskrene čestitke in še veliko
uspehov želijo obema svežima
doktorjema znanosti
Kerini in Stritarji
w w w. k r k a . s i

Spletni naslov
Zaradi majhnih količin besedila je
položaj spletnega naslova opredeljen s
polmerom okroglega znaka (r).

Pisava
Za tiskane medije: Avant Garde
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Ani Davorju in Vidu
iskreno čestitamo ob poroki
in mladi družinici želimo
še veliko lepih let!
w w w. k r k a . s i
Kerini in Stritarji

Doktorat
Marko Zebec Koren

