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Novo leto 2011 je tu!
Letos pišem uvodnik pozno. Na Miklavževo nedeljo, ko se nekako umika
drugi val letošnjih poplav in ko se odpravljamo na voliš;a, da bi na referendumu
podprli\zavrgli novi zakon o RTV Slovenija. To se godi v ;asu, ko stolpce ;asopisov polnijo razkritja portala Wikileaks kot nekakšen odmev na krizo, ki je imela
o;itno globoke korenine in je zaznamovala še koga izven bank, ki so zaradi brezmejnega pohlepa poskrbele za njeno uverturo. Kriza v svetu po;asi odnaša pete,
pri nas pa še kaže zobe. Letos je zaznamovala predvsem slovensko gradbeništvo,
kjer se vrstijo ste;aji, ob tem pa tudi ni posluha, da bi omogo;ili znaten prodor na
tuje z libijskimi projekti, ki so bili napovedani spomladi. Krize ne ob;utijo le tisti
z jasno vizijo v svetovnih tržnih nišah in nenehnimi vlaganji v razvoj, med katerimi nedvomno prednja;i Krka d. d., prejemnica zlate gazele 2010.
Trte živijo naprej v svojem konceptu pretežnega poro;anja o aktualnih dogodkih ter ob;asno o raziskavah naših korenin in zgodovine. Dosegle so okroglo številko 60, kar je lep jubilej, vendar pa o statistiki kdaj drugi;!
Kerini in Stritarji smo se letos poslovili od vsaj treh zavzetih ;lanov, ki smo
jim v slovo namenili nekaj besed> najprej od najmlajšega Janeza Bani;a z Broda,
potem od Rudija Leskovca z Oto;ca, zadnji med njimi pa je povsem nepri;akovano
odšel naš neutrudni Mirko Jan;igaj. Zazijala je globoka vrzel in zato smo del te
novoletne številke z nekaj utrinki namenili tudi njemu. Prijetneje je bilo poro;ati
o rojstvih, ki krepijo naš rod, saj so od lanskega decembra privekali na svet Vane,
Maša, Urška, Zala, Eva, Ela in pred nekaj dnevi še Pia, ali pa o porokah Davorja in
Ane, Roka in Petre, Lovra in Ane, pa še Ane in Martina (koliko An). Veselili so nas
še doktorati, ki kažejo na prispevek k višji izobrazbeni strukturi ;lanov našega
društva. :estitali smo Mojci Stritar, Zoranu Mandžuki in Marku Zebcu Korenu.
Posebej veliko prostora smo namenili našemu akademskemu slikarju Zoranu Didku ob stoletnici rojstva in 35-letnici smrti. Tudi ta prazni;na številka
prinaša nekaj ;lankov in poro;il njemu v ;ast in prav je tako, saj slikarji njegovega kova niso nekaj obi;ajnega, nedvomno pa so nam v ponos.
Veliko dela smo v društvu namenili tudi novi izdaji zbornika, ki pa je zdaj
res v zaklju;ni fazi, in iskreno upamo, da bo izšel ob prelomu prvega desetletja,
tretjega tiso;letja, kljub noremu decembru, ko bi radi postorili vse, ;esar nam ni
uspelo prek leta, in še zabavali bi se radi. Cvi;ek je bil dober že ob dnevu odprtih
vrat 20. novembra – takoj po Martinu, zdaj pa je še boljši.
Zato vam želim le še vesele boži;ne praznike, sre;no in zdravo ter uspešno
novo leto in
na zdravje!
Vaš predsednik
Andrej Kerin
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Mirko Jančigaj
– beseda v spomin
Umrl je pred šestimi tedni, a ;utimo ga tako živo,
kot da je med nami … Živ, zdrav in nasmejan, tak, da
ga je bilo veselje pogledati. Njegov odhod nas je spet
spomnil na staro resnico> ne vemo ne dneva ne ure.
Vemo pa, da življenje te;e naprej … kruto in neusmiljeno. In da si moramo pomagati – sebi samemu in
soljudem – kakor vemo in znamo. Mirko je to znal na
sebi lasten na;in. Znal je uživati življenje< ima me, da
bi zapisal, znal je živeti in deliti veselje do življenja z
vsakomer, ki se mu je približal s pošteno in odkrito
besedo. Zdaj, ko se poskušam spomniti dogodkov iz
njegovega otroštva, ko sem bil ;lan Jan;igajeve družine v Ljubljani za Bežigradom 5, ugotavljam, da mi je
ostalo v spominu ve; žalostnih kot veselih dogodkov,
ki pa jih je ;as tako obrusil, da so s;asoma postali
pravzaprav prej veseli kot žalostni. Na primer sankanje v Tivoliju neke son;ne nedelje januarja 1942.
Mirko je dobil nove velike sanke in smo šli> Mirko
(4 leta), Anica (moja sestra, 7 let), Pepca (gospodinjska
pomo;nica) in jaz. Sneg je bil suh, dovolj ga je bilo in
sankališ;e je bilo dobro utrjeno. Nekajkrat sem se zapeljal z Mirkom in Anico jaz, potem pa sta se spustila
sama. Vse bi bilo v redu, ;e ne bi bilo tistega meter širokega in globokega jarka. Danes ga seveda ni ve;, takrat pa je bil usoden za marsikaterega sanka;a. Mirko
in Anica sta z vso brzino priletela v jarek, ;emur je
sledil salto mortale< sanke zgoraj, sanka;a spodaj, iz
ust kri in slina, iz o;i solze, iz grla jok. Ampak kon;alo
se je dobro, ;ez nekaj dni smo se samo še smejali.

Mirko in njegova sestri;na Anica Bani; na Brodu poleti 1941
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Mirko Jan;igaj pred Kerinovim ;ebeljakom v Sv.Križu poleti 1944
(Foto> Janez Bani;)

Drug spomin iz Mirkovega otroštva je pa bolj žalosten, vsaj meni je ostal v bole;em spominu. Moralo je
biti nekje v jeseni 1942. Z Mirkom sva šla po mleko na
Stožice. Ljubljana je bila obdana z bode;o žico in jaz
sem bil že prevelik, da bi me Italijani pustili skozi žico
brez »lašapasare«, Mirka, ki pri svojih petih letih še ni
bil videti posebno nevaren ribelle, so pa pustili. Šel je s
prazno kanglico do gospe Sitarjeve, takratne
Jan;igajeve mlekarice. Ta mu je kanglico napolnila in
mu jo menda celo pomagala nesti do konca dvoriš;a.
Na bloku sem kanglico prevzel jaz in sva šla. Ampak
Mirko je kmalu za;el tožiti, da je utrujen. Korak sva
upo;asnila in se nekako privlekla do bežigrajskega
stadiona, tam pa se je Mirko sesedel, kašljal in jokal.
Ni mogel ve; naprej. Grobo sem ga prijel za roko in ga
vlekel za sabo. Pa sva se spet malo ustavila in po;ivala
na kakšnem pragu in nazadnje že v mraku le prišla za
Bežigrad 5. Mamica je spravila Mirka takoj v posteljo,
drugo jutro pa poklicala zdravnika, ki je ugotovil oslovski kašelj. – Še danes ne vem, kaj bi moral narediti<
zdaj imamo avtobus do Ježice in :rnu;, imamo mobitel, lahko pokli;emo taksi, takrat pa vsega tega ni bilo.
Bila pa je žica okoli Ljubljane in bil je oslovski kašelj.
In ostal je otožen spomin.
Janez Bani;, 29. 11. 2010

Mirku so se poklonili tudi ;lani Rotary kluba Domžale

In memoriam Mirko Jančigaj
1937–2010
Objavljamo njihov poslovilni govor,
dodali pa smo nekaj fotografij z naših
druženj in širše
Uredniški odbor Trt
Dragi prijatelj Mirko!
Prejšnji ;etrtek zve;er smo bili
;lani Rotary kluba Domžale zbrani
na rednem tedenskem sre;anju.
Obujali smo sveže spomine na humanitarno akcijo, ki smo jo izpeljali
v Sarajevu, in se spomnili, da si pred
odhodom avtobusa v Sarajevo prišel
zgodaj zjutraj v Domžale, se
opravi;il, ker zaradi bole;e noge
nisi mogel na pot, in vsem segel v
roko. Dejanje, ki smo ga cenili in
nam danes stiska srca ob misli, da
je bil to zadnji stisk roke s teboj.
Ob koncu sre;anja smo drug drugega povpraševali o novicah, kako
okrevaš, in poznavajo; tvoj neizmerni optimizem, na tiho ra;unali, da ti
bomo na sre;anju tistega ve;era zapeli za tvoj 73. rojstni dan, ki je sledil

Posthumno priznanje Rotary kluba Mirku
Jan;igaju

Mirko na sre;anju Vurberk, 7. 6. 2003

foto> Andrej Kerin ml.

v ponedeljek, 4. oktobra. Niti slutili
nismo, da pravkar izgubljaš najpomembnejšo od premnogih bitk v svojem bogatem življenju.
Mirko Jan;igaj je bil izjemno predan, zavzet in vzoren rotarijec, kakršen je bil tudi v vsem svojem življenju. Rotary klubu Domžale se je pridružil pred osmimi leti, bil je naš
aktualni zakladnik in predsednik
;astnega razsodiš;a ter predsednik v
rotarijskem letu 2004–2005. To je
bilo leto stoletnice delovanja Rotaryja v svetu, za Mirka pa priložnost
za navezovanje stikov s prijatelji iz
slovenskih Rotary klubov. Kot
odli;en organizator, ki ni priznal neuspeha, je vodil in uspešno zaklju;il
aktivnosti Rotary kluba Domžale za
ustanovitev Rotary kluba Kamnik.
Mirko nas je osem let bogatil s
svojim širokem znanjem, ki ni obsegalo samo njegovega profesionalnega strojniškega in poslovodskega
podro;ja, pa; pa mnogo ve;. Težko
re;emo, na katero podro;je njegov
radovedni in pronicljivi duh ni segel. Ob klubskih ve;erih je imel
obi;ajno pobudo s svojimi pogledi
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na možnosti razvoja Slovenije, našega gospodarstva, politi;nega, šolskega, zdravstvenega in drugih sistemov. Vedno nas je opominjal, da je
Slovenija imela in ima kriti;no maso
ter potencial za najve;je gospodarske in razvojne dosežke ter da slovenska majhnost ti;i kve;jemu v
naših nepotrebnih predsodkih. Svoje trditve je podpiral z opisi svojih
ravnanj v dolgoletni direktorski karieri, predvsem v Emu in Litostroju.
Nad ostrino njegovega spomina smo
bili vedno znova presene;eni. Svoje
bogate izkušnje iz gospodarstva in
dela z ljudmi je bil pripravljen
nesebi;no deliti z vsakomer od nas,
ki smo jih pri delu še kako potrebovali. Imel je izjemno sposobnost
analize in vnaprejšnjega predvidevanja dogodkov ter oblikovanja jasnih akcijskih na;rtov.
Svoje konstruktivno mnenje je
povedal o vsaki dejavnosti našega
kluba, posebej o humanitarnih
projektih, saj je bil ;lovek, ki je sejal
dobroto drugim. Ostrino uma je
vzdrževal s pou;evanjem posameznih dijakov in študentov ter bil s

Mirko s Katarino in Ano, h;erkama bratranca Franca Kerina, na pikniku 29. 8. 2010 na Poljanah
pred družinskim drevesom
foto> Miha Kerin

Lipino sajenje lipe na PST, 24. 4. 2009, Mirko z ženo Lidijo

Lipino sajenje lipe na PST, 24. 4. 2009, Mirko z lopato
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foto> Andrej Kerin ml.

foto> Andrej Kerin ml.

V Banovcu, 3. 10. 2003

foto> Andrej Kerin ml.

svojo veš;ino motor ene najbolj
uspelih dobrodelnih akcij Rotary
kluba Domžale, tj. pomo;i mladini
pri izboljšanju u;nega uspeha.
Stalno je opominjal na potenciale
mladih in svaril pred omejevanjem
njihove kreativnosti.
Njegova pronicljiva vprašanja in
diskusije s številnimi umnimi gosti
naših ve;erov so za nas nepozabni.
Nepozabna so tudi naša druženja, na katerih skoraj ni manjkal, pa
naj je šlo za obisk rotarijskih dogodkov v domovini in tujini, visokotehnoloških tovarn, razstav, cerkva ali
za martinovanje, novo leto ali ples.
Bil je odli;en plesalec, dober pevec,
nikoli slabe volje, obvladal je celo

Pri Magistratu so pri;akali furmana Jožeta
Krainerja Janez Bani;, Majda Povh, Anica
Jan;igaj in Mirko, Ljubljana, 27. 7. 2007
foto> Miha Kerin

veš;ine zdravilstva in položil roko
na koga od nas, ki se ni po;util dobro, da je slednji osupnil ob ob;utju
pretakanja toplote. Znal je biti neomajno odlo;en in pogumen in v
neki meri blag in dobrotljiv.
Dragi Mirko!
Sveži spomini na tvoje vrline
in vse, kar si nam dal, lajšajo našo
bol ob tvojem odhodu, ki jo tvoji
prijatelji iz Rotary kluba Domžale
delimo s tvojo ženo Lidijo in sinom Borisom ter z vsemi, ki si jim
toliko pomenil.
Mirno po;ivaj v slovenski zemlji, v naših srcih ter v srcih vseh,
ki si jim desetletja razdajal svoje
bogato znanje in dobroto.
Janko Velkavrh

Ob 90 letnici matere Anice Jan;igaj v gostilni Godova pe; v Podbo;ju

foto> Miha Kerin

Rok Kerin

– najboljši slovenski daljinski plavalec
Dragi sorodniki,
po dolgem ;asu se ponovno
oglašam. Nekateri med vami me še
ne poznate, zato se bom še enkrat
na kratko predstavil.
Sem vnuk Mal;i Kerin iz Velikega Podloga in sin njenega drugorojenca Andreja. Za mojo predstavitev v Trtah gre zahvala gospe
Vidi, ki me je ponovno povabila k
temu. Seveda ne bi imel toliko napisati, ;e se ne bi že dvajset let
ukvarjal s plavanjem – zadnjih pet
let zgolj z daljinskim plavanjem.
Sem spadajo discipline, ki se odvijajo v odprtih vodah (reke, jezera,
morja) in se plavajo v eni etapi.
Minula sezona je bila zame najuspešnejša do sedaj, saj sem osvojil
svojo prvo medaljo na velikih tekmovanjih, kjer sem na tekmi sve-

Rok Kerin na bazenu v Brestanici

foto> Blaž Šunta

5

tovnega pokala za grand prix Srbije
zmagal na 19 kilometrov dolgem
maratonu v reki Savi. Poleg te uvrstitve je bila sezona uspešna tudi
zaradi nastopa na evropskem prvenstvu, kjer sem na 25 kilometrov
dosegel 11. mesto, že v za;etku minule sezone pa sem preplaval tudi
najdaljši maraton na svetu v Argentini, kjer sem na 88 kilometrih
osvojil peto mesto.
Sicer sem doma v Krškem, kjer
sem tudi za;el svojo plavalno pot. Že
kot majhen otrok sem si zadal cilj, da
osvojim eno od medalj na najve;jih
tekmah, kar mi je letos tudi uspelo.
Sedaj si želim izpolniti le še drugi
cilj, ki sem ga imel od malih nog, in
sicer nastop na olimpijskih igrah. Za
nastop v Pekingu, kjer je bila naša
edina disciplina na 10 kilometrov
premierno na sporedu, še nisem imel
dovolj izkušenj. Zato pa upam, da
bom imel za nastop v Londonu ;ez
dve leti ve; sre;e in se mi bo uspelo
kvalificirati med 25 tekmovalcev,
kolikor jih bo imelo pravico nastopati na igrah. Kvalifikacije bodo možne
le na svetovnem prvenstvu 2011 in na

kvalifikacijski tekmi nekaj mesecev
pred samimi igrami.
Vsa leta mojega udejstvovanja v
daljinskem plavanju je moj trener
nekdaj zelo uspešni daljinski plavalec Nace Majcen. Tako že nekaj let
nastopam za Športno društvo Delfin Ljubljana. Žal pa v Ljubljani nimam možnosti treniranja, saj so termini v bazenih prezasedeni, tako
da sem primoran trenirati drugje.
Preko poletnih mesecev najve; treniram v :ateških toplicah in v bližnjem bazenu v Brestanici, med oktobrom in aprilom pa sem se
ve;inoma primoran seliti. Ker so v
Krškem pred leti zaprli bazen, preko zime nimam možnosti treniranja
blizu doma. Seveda sem poizkušal
tudi z vožnjo na treninge v sosednji
Zagreb, vendar za kvalitetnejši trening na dolgi rok to ne gre. Poleg
napora je bilo to tudi neracionalno.
Trenutno sem v Splitu na Hrvaškem, kjer bom poizkušal preživeti najve;ji del zimskega obdobja.
Tu imam zelo dobre pogoje za delo
in tudi stroški bivanja niso previsoki. Žal moj šport ni preve; popu-

Zmaga na tekmi za Fina Grand Prix Srbija 2010, Šabac		
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foto> o;e Andrej Kerin

Rok Kerin 2010

foto> Blaž Šunta

laren in kot tak tudi ne preve; zanimiv za sponzorje. Zagotovo pa
ne bi bil tu, kjer sem, ;e mi ne bi v
najve;ji meri pomagali starši in
sponzorji, med katerimi moram
izpostaviti Euromontažo Krško,
kjer mi vedno prisko;ijo na pomo;,
kadar le lahko. Kljub vsemu pa si
še vedno ne morem privoš;iti višinskih priprav in testiranj, kot si
jih lahko plavalni kolegi. Poleg
tega imam težave še pri mati;ni
plavalni zvezi, kjer mi kljub vsem
izpolnjenim pogojem ne želijo
odobriti finan;nega prora;una.
Tako je na široko videti moje
udejstvovanje. No, da ne bo kdo mislil, da se nisem potrudil vsaj za
šolo, ;e sem že v takšnem športu,
kjer od njega ne bom mogel živeti,
naj povem, da sem lansko leto diplomiral na Fakulteti za menedžment v Kopru. Za vse vas, ki si želite še kaj ve; izvedeti o meni in moji
plavalni karieri, vas vabim, da kdaj
zaidete tudi na mojo spletno stran
www.rokkerin.com, kjer objavljam
novice o svoji karieri. Ob poletnih
tekmovanjih pa se ponovno oglasim. Do tedaj pa vsem skupaj lepe
boži;ne praznike in ;im ve; lepih
trenutkov v letu 2011.
S prijetnimi pozdravi,
vaš žlahtnik Rok

V uredništvo Trte je prispelo pismo Zorana Didka mlajšega, ki pravi takole>
UREDNIŠTVO TRT :ASOPISA DRUŠTVA KERINI-STRITARJI
Rožna dolina c. IX\26, 1102 LJUBLJANA
Obra;am se na uredništvo ;asopisa Društva Kerini in Stritarji in se vam zahvaljujem, ker mi redno pošiljate ;asopis
Trte. Posebej se zahvaljujem Andreju Kerinu za objavljeni govor ob stoletnici mojega o;eta, ki je tiskan v 58. številki
;asopisa. V zadnji številki pa je lepo napisano, da prispevajmo Trtam svoje ;lanke, novice in sploh vse, kar mislimo.
Zato sem se odlo;il napisati ;lanek o spominu na svoje starše.
:lanek prilagam, vi pa se odlo;ite o objavi. :e kakšna beseda ni primerna oz. ni ;isto slovenska, jo prosim popravite. Izkoriš;am to priliko, da vam ;estitam za boži; in novo leto 2011. Posebej pozdravite mojo sestri;no Ireno
Didek-Pregl.
Lep pozdrav vsem , Zoran Didek

Spomini na moja starša,
Smiljano in Zorana Didka,
ob stoletnici njunega rojstva
Predpostavljam, da malokdo ve kaj o mojem življenju s starši in o usodi, da smo bili med seboj lo;eni, in
sedaj želim vso sre;o sinu Bojanu ter vnukom v
Podbo;ju.
No, nekaj besed o mojem rojstvu. Rodil sem se 25.
10. 1931 v Zagrebu. Moja starša sta se dva meseca, preden sem se rodil, poro;ila na Sušaku pri Reki in se potem takoj vrnila v Zagreb, kjer sta študirala na likovni
akademiji oz. akademiji za umetnost in obrt. Rodil sem
se, ko sta bila v drugem letniku akademije. Na Sušaku
sta takrat živela starša moje matere, in ko sem malo odrasel, sem moral ostati z njima. Tukaj v tem mestu sem
v ;asu tiste »stare« stare Jugoslavije hodil v osnovno
šolo. Prišla je druga svetovna vojna, Italijani so okupirali Sušak, tako da sem se v osnovni šoli moral u;iti
tudi italijanš;ino. O;e in mati sta medtem v Zagrebu
kon;ala študij in iskala delo kot u;itelja risanja. Kljub
o;etovi želji, da se vrne v Ljubljano, se je moral preseliti
Sarajevo. No, uspelo jima je biti skupaj, jaz pa sem bil na
varnem.
V tem ;asu so Nemci pri;eli bombardirati Sarajevo
in starša sta komaj preživela. Mati mi je povedala, da
sta se skrivala v podzemnih zakloniš;ih. Sarajevo je
bilo potem okupirano. Mojemu o;etu je takrat v naglici
uspelo z okna narisati, kako so Nemci nagnali uboge
ljudi, verjetno Žide, v kamione in jih peljali v internacijo. No, ker je bilo stanje nevzdržno, sta se starša preselila v Zagreb in tam do;akala konec vojne. To je bilo
zanju težko obdobje, jaz pa sem kot otrok živel pri
starših moje matere. Tako je želel tudi moj o;e, saj me je

hotel zaš;ititi v teh hudih ;asih, ki so divjali v takratni
okupirani Jugoslaviji.
No, za moje starše se je vse obrnilo na bolje, ko sta po
osvoboditvi po drugi svetovni vojni dobila stanovanjski
prostor v Ljubljani. To je bilo takrat skladiš;e v pritli;ju
stavbe na Tav;arjevi ulici. Ta prostor jima je uspelo preurediti v stanovanje in kon;no sta dobila službo v naši
Sloveniji. Jaz pa sem še naprej ostal v vzgoji pri starših
moje matere oz. pri starem o;etu Ivanu Ivan;i;u. Bil je
ugleden profesor, zame pa je skrbela moja stara mati. To

Zoran in Smiljana 8. avgusta 1943 iz arhiva Zorana Didka ml.
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obdobje je trajalo vse do leta 1950, ko sem maturiral na
gimnaziji na Reki. Moja starša sta potem želela, da študiram v Ljubljani. Vpisal sem se na ekonomsko fakulteto, kjer sem dobil tudi izredno delo kot laborant. Medtem sem se leta 1956 poro;il s svojo Kristino. Rojena je
bila v Ilirski Bistrici in živela s starši v Opatiji. Takrat
sva oba nekaj ;asa živela v Ljubljani z mojimi starši.
Leta 1959 se nama je v Ljubljani rodil sin Bojan. Postala
sva Slovenca in danes sva državljana Slovenije.
No, iskala sva delo. Preselila sva se v Ilirsko Bistrico
kjer sem se zaposlil kot referent na Zavodu za socialno
zavarovanje, vendar tam nisva dolgo živela, saj sva se
preselila v Opatijo. Jaz sem dobil delo na Reki, žena v
hotelu, živela pa sva z mojim starim o;etom Ivan;i;em.
V istem stanovanju sva še danes. Takrat sem tudi izredno študiral pravo, delal sem na Reki, pa tudi v Opatiji
in tako sva se z ženo preživljala.
Moj pokojni o;e in mati sta živela v Ljubljani. Kadar sva imela možnosti, sva prihajala v Podbo;je,
kjer je o;e adaptiral majhno hišo, ki je postala stanovanjska stavba, v kateri danes živi sin Bojan.
V starih ;asih, ko sem bil še majhen, sta me moj
o;e in mati za kratek ;as peljala s seboj v Podbo;je,

takratni Sveti Križ. Takrat so za menoj po travnikih
tekale gosi in praši;i. No, to so lepi spomini iz ;asa
mojega otroštva.
Danes sem sre;en, da tam živijo moj sin Bojan in
vnuki, ;eprav so dale;, ker sem jaz s svojo Kristino
ostal v Opatiji.
Moja mati Smiljana Didek je bila rojena 18. januarja 1911 in tudi ona bo kmalu imela stoletnico rojstva. Zadnja leta življenja je skrbela za to, da bi spomin na pokojnega o;eta dobil svoje mesto.
Monografije, retrospektive, razstave in slike so
dale mojemu o;etu v Sloveniji pravo mesto znanega
slikarja in profesorja. Jaz sem pri tem pomagal, kolikor sem mogel. Sedaj v svojih starejših letih rišem rožice in to me veseli. Ko sem živel v Ljubljani, sem risal
gozdove v Sloveniji za Gozdarski inštitut. Tiskala jih
je takratna tiskarna Ljudska pravica in še danes mi je
to izreden spomin.
No, sedaj mi je pomembno, da Društvo Kerini in
Stritarji ve nekaj o celotni zgodbi mojega življenja.
Zoran Didek

Stoletnica rojstva in
35-letnica smrti akademskega
slikarja Zorana Didka
Leta 2010 se spominjamo stoletnice rojstva in
35-letnice smrti akademskega slikarja Zorana Didka.
Razstava in odlo:itev
za postavitev obeležja
Ob stoletnici rojstva profesorja Zorana Didka je bila 11.
junija 2010 odprta razstava v Lamutovem likovnem salonu
Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, 27. oktobra,
ob 35-letnici smrti, pa spominsko obeležje v Podbo;ju.
Galerija je pod vodstvom direktorja Bojana Boži;a
in sodelovanjem kustosa Gorana Milovanovic´a poskrbela za zelo lepo postavljeno in tematsko pestro razstavo s podnaslovom Skozi sklop šestih motivov. Temeljila je na delih, ki so vsa nastala v povojnem obdobju, osredoto;ena predvsem na risbo kot tisto likovno
zvrst, ki jo je Didek sredi petdesetih in konec šestdesetih let najintenzivneje razvijal in obvladal.
Ob otvoritvi razstave je vnuk Zorana Didka organizatorjem izrazil željo, da bi njegov ded v Podbo;ju dobil
spominsko obeležje. Direktor Galerije Božidar Jakac
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Laserski izrez spominske ploš;e

foto> Andrej Kerin ml.

Dideki (z leve) Irena, Tin, Bojan, Jan in Matjana zbrani ob spominski ploš;i

Bojan Boži;, predsednik Društva
Kerini & Stritarji Andrej Kerin,
Jože Kova;i;, Miha Kerin in še trije
;lani družine Kerin iz Ljubljane so
med druženjem po otvoritvi v Kostanjevici razpravljali o samem obeležju in njegovi lokaciji na Didkovi
hiši v Podbo;ju. Sprejeta je bila Mihova ideja, da bi ga bilo možno izvesti v inoksu kot ;rtni portret s sodobno lasersko tehniko, in projekt
se je za;el.
Izvedba obeležja
Jože Kova;i; je prevzel vlogo soorganizatorja in koordinatorja pri
realizaciji projekta med Galerijo
Božidar Jakac, Ob;ino Krško, Jožetom Colari;em, direktorjem tovarne zdravil Krka, d. d. Novo mesto,
Ob;ino Kostanjevica na Krki in avtorjem obeležja Miho Kerinom, ;lanom Društva Kerini & Stritarji, ki
so vsak prispevali svoj delež pri njegovi uresni;itvi.
Ko se je Bojan Didek strinjal z lokacijo obeležja na fasadi hiše Zorana
Didka v Podbo;ju, je Miha Kerin pripravil osnutek na papirju. Izbrana je

foto> Miha Kerin

Jožko Kerin

foto> Andrej Kerin ml.

bila risba Avtoportret Zorana Didka
v profilu (kat. št. 19), ki je v originalu
izdelana s kemi;nim svin;nikom v
velikosti 189 x 142 mm. Je ena izmed
mnogih, ki so narejene z nekaj potezami in zato primerne za izbrano
tehniko izdelave obeležja.
Izdelavo obeležja je prevzelo
podjetje Nautilus d.o.o. iz Gro
supljega. Narejeno je iz dveh
razmaknjenih, pet milimetrov debelih ploš; iz nerjave;e plo;evine,
v formatu obi;ajnega plakata 70 x
100 cm. V vidnem zgornjem delu,
ki je peskani inoks, so z laserjem
izrezani umetnikov portret, ime in
priimek ter letnici rojstva in smrti.
Ploš;a je opremljena tudi s podatki organizatorjev postavitve.
Odprtje spominskega
obeležja Zoranu Didku
Na spominski dan ob 35-letnici
Didkove smrti smo se na osrednjem
trgu v Podbo;ju zbrali ;lani Društva
Kerini & Stritarji ter veliko doma
;inov, ki so se prišli poklonit vsestranskemu umetniku in predvsem
velikemu ;loveku Zoranu Didku.
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Kaja Kova;i;

foto> Miha Kerin

Kulturni program je za;ela mlada flavtistka Kaja Kova;i;, nadaljeval pa ga je direktor Galerije Božidar
Jakac Bojan Boži;, ki je v nagovoru
poudaril povezanost umetnika z
rodno Dolenjsko, njeno pokrajino in
ljudmi. Zoran Didek je bil eden izmed prepoznavnejših ob;anov krške ob;ine in Podbo;ja, a je bil v
;asu svojega življenja premalo cenjen. Slišali smo še eno skladbico,
ki jo je zaigrala Kaja, nato pa je v
daljšem prispevku kustos Galerije
Božidar Jakac Goran Milovanovic´
opisal Zoranovo slikarsko pot od
u;enca v Krškem do profesorja in
akademskega slikarja, predavatelja
na Akademiji za likovno umetnost v
Ljubljani in Prešernovega nagrajenca. Poudaril je mnogostranskost njegovega slikarskega izro;ila, raziskovalne in pedagoške vrline, pa tudi ves
;as prisotno veliko ljubezen do rodne krajine. Njegova dela govorijo
sama zase, je dejal.
V imenu Društva Kerini &
Stritarji je svoj prispevek k proslavi pripravil glavni urednik ;asopisa Trte Peter Povh. Zaradi Petrove
službene odsotnosti je na otvoritveni slovesnosti tekst, ki ga objavljamo v celoti, prebrala Irena Didek-Pregl, umetnikova ne;akinja.

Spoštovani gostje, sosedje, sorodniki, dragi prijatelji in znanci – lepo pozdravljeni v imenu Društva Kerini in Stritarji in seveda tudi v mojem imenu!
Danes se sre;ujemo pred hišo, ki je v osnovi še sedaj urejena po zamislih in
na;rtih našega sorodnika in zaslužnega slovenskega akademskega slikarja, pedagoga, oblikovalca in Prešernovega nagrajenca Zorana Didka. Tu si je iz starega skladiš;a postavil svoj drugi dom, atelje in poletno bivališ;e obenem.
Pred leti, ko je bil še sredi ustvarjalnega zanosa, je cela poletja v ;asu šolskih akademijskih po;itnic preživljal prav tu in marsikatera ideja, vizija, rešitev, skica in celo slika je nastala v tej hiši. Rojen je bil sicer v Ljubljani, ampak
njegova mama izhaja od tod, iz Podbo;ja, neko; Sv. Križa. Z dušo in telesom je
pripadal temu prostoru in vedno znova, ko je le mogel, se je sem tudi vra;al. Še
bolj potem, ko si je v tej stavbi uredil atelje in prebivališ;e. Po cele dneve je potem v neposredni okolici iskal motive, skiciral, slikal. V;asih tudi malo dlje iz
vasi, nikoli pa ne predale; od reke Krke, ki mu je bila pretežni del življenja navdihujo; likovni motiv. Mnogi od nas, ki smo danes tukaj, se ga spominjamo po
njegovi visoki, markantni postavi, marsikomu od nas pomeni veliko in še ve;
zaradi osebnega stika. Nekateri smo imeli pa; to sre;o, celo ;ast, da smo se z
njim sre;evali ne le kot sorodniki, ampak kot precej mlajši bratci ali sestrice , ki
smo šele stopali v življenje. :eprav je bil vedno odprtega srca in poln topline,
smo se ga narahlo bali, še bolje, zelo spoštovali. Ampak z leti, precej kasneje, ko
smo mogo;e že malo odrasli, se je pokazalo, da je marsikaj, kar je bilo takrat na
prvi pogled povedano „za prmej!“, vsebovalo tudi veliko mero hudomušnosti in
nalezljivega humorja. Je pa stalo.
Morate pa vedeti, da je Zoran Didek svojo likovnost tudi zares živel> njegovo okolje je bilo vedno likovno ;isto oz. o;iš;eno. Kot njegove slike. Taka je bila
njegova notranja oprema v stanovanju, tako je bil organiziran atelje in v likovnem redu, razporejene v prostoru in barvnem odtenku, so morale stati tudi
zeljnate glave v vrtu, peteršilj, koleraba, kumare, fižolovke in koren;ek. Vse je
bilo v dolo;enem kompozicijskem redu. Ni; ni ušlo njegovemu ostremu o;esu,
ki je stalno pod likovno kontrolo držalo vso bližnjo okolico.
Ampak najvišja oblika ustvarjalnega izraza, tako v vrtu kot v likovni teoriji,
na;inu razmišljanja in tudi v življenju, so bili po njegovem svobodni vrtovi. Preprosto, u;inkovito, na pogled prvinsko in neposredno. Najtežje. Kar o;ara. Ampak v resnici urejeno, z na;rtom zadaj, ki pa ga lahko le slutimo. Kot v naravi> lepota v o;arljivi in neprekosljivi zmešnjavi – zadaj pa je vedno na;rt> zlati rez.

No;na montaža ploš;e (z leve) Jože Kova;i;,
Matjaž Kova;i;, Bojan Didek, Andrej Kerin ml.
foto> Miha Kerin

Naj se Zoranovi svobodni vrtovi še dolgo ohranijo v naših mislih …
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Župan Kostanjevice Mojmir Pustoslemšek in
podžupanja krške ob;ine Ana Somrak sta sve;ano
odkrila spominsko ploš;o, potem pa je Irena Didek-Pregl predstavila avtorja obeležja univ. dipl. ing.
arch. Miho Kerina in se mu zahvalila za prizadevnost pri oblikovanju ter ves trud pri spominskem
obeležju, ki ima zgodovinsko vrednost, ne nazadnje
pa predstavlja tudi presežek za samo Podbo;je.
Nazadnje je k mikrofonu pristopil še Jožko Kerin
in z izbranimi besedami, ki so mu prihajale iz srca,
opisal strica Zorana kot ;loveka, ki mu je bil v življenju vzornik, sogovornik v raznih temah, mu dajal
spodbudo pri šolanju, se veselil njegovih uspehov pri
športu, z njim igral šah in še in še. Za vse to mu je
izrazil globoko hvaležnost in spoštovanje.
Zaklju;ku prireditve je sledila zakuska s pestro
obloženimi kruhki in odli;nimi sladicami, ki so jih
prispevali ;lani Društva Kerini & Stritarji iz družine
Kerin ter gostilna Gadova pe;, in z dobrim vincem iz
kleti Jožeta Kova;i;a. Ob kozar;ku in slastnih dobrotah smo se družili in kramljali, dokler nas mraz ni
pregnal s trga, v srcih pa nam je bilo toplo.

foto> Andrej Kerin ml.

Jože Kova;i;, Jože Kova;i; jr.,
Miha Kerin, Peter Povh,
Irena Didek-Pregl

Goran Milovanović , kustos galerije Božidar Jakac v Kostanjevici
foto> Andrej Kerin ml.

Direktor galerije Božidar Jakac in predstavnica ob;ine Krško Ana Mrak (oba
tudi govorca) med odkrivanjem spominske ploš;e
foto> Andrej Kerin ml.

Irena Didek Pregl
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Kri/anka
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Ustvarjalni koti;ek

Okrasne bučke
iz slanega testa
Za okrasne sve;ke bomo izdelali
bu;ke. Uporabili bomo slano testo,
za izdelavo katerega zmešamo moko
in sol v razmerju 2 proti 1. Da dobimo
testo primerne gostote za oblikovanje, po ob;utku dodamo vodo, pri
;emer pazimo, da je ni preve;. Testo
pregnetemo in oblikujemo v kroglice. Posamezno kroglico testa rahlo
sploš;imo in jo poveznemo ;ez napihnjen vodni balon (ti so primerni,
ker so majhni, res pa jih je nekoliko
težje napihniti). Testo, ki naj ne bo
debelejše od pol centimetra, razporedimo okrog balona, tako da prekrije
ve;ji del površine. Vanj z žlico zarišemo usta in o;i, lahko tudi druge oblike in okraske. Izdelke pustimo na

zraku, da se posušijo ;ez no;, ;e pa
smo neu;akani, jih lahko spe;emo
tudi v pe;ici. Ko so suhi, preluknjamo balon, tako da nam ostanejo votle
bu;ke. :e želimo, da bodo lepo dišale, lahko v testo zamesimo še cimet.
Posušene izdelke lahko pobarvamo
ali nanje narišemo vzorce, zelo lepi
pa so tudi kar beli. Veliko prijetnih
ve;erov ob ;ajnih lu;kah vam želim.
Daša Kerin Cerkovnik
Za izdelavo potrebujemo>
½ 1 kg moke
½ 1 kg soli
½ vodo
½ vodne balone
½ žlico

Otroški koti;ek

Veverica – Tjaša Cerkovnik 6 let
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Odlikovanje in zlata gazela
2010 Krki, d. d., kot najhitreje
rastočemu podjetju
Prav ob izidu Trt št 59 v oktobru
smo bili pri;e novicam v vseh medijih o uspešnem poslovanju in priznanjih družbi Krka, d. d., Novo mesto in njenemu predsedniku uprave
ter generalnemu direktorju Jožetu
Colari;u. Tako je bila Krka d. d. najprej v regijskem izboru 7. 10. razglašena za dolenjsko-posavsko gazelo
2010. Sledilo je državno odlikovanje
ob 40. slavnostni podelitvi Krkinih
nagrad najboljšim mladim študentom 15. oktobra, 20. oktobra na finalnem vseslovenskem izboru pa je pre-

Jože Colari; in dr. Danilo Türk ob predaji zlatega reda za zasluge 15. 10. 2010 foto> iz arhiva Krka

Jože Colari; ob prejemu prestižnega priznanja
20. 10. 2010
foto> iz arhiva Krke

jela še zlato gazelo kot najhitreje
rasto;e slovensko podjetje in po besedah komisije postala tudi »izjemen primer podjetniškega razvoja
in vzor, ki dokazuje, da je mogo;e
hitro te;i tudi, ko si že velik«.
Predsednik republike dr. Danilo
Türk je v slavnostnem nagovoru ob
podelitvi Zlatega reda za zasluge
Krki, d. d. poudaril, da si Krka že 40
let prizadeva za resno raziskovanje
in kakovosten razvoj, saj v tem vidi
zagotovilo svojega uspeha. Prav v
tem tudi pomembno sporo;ilo za
naš ;as, kajti brez uspešne prodaje
blaga in storitev na svetovnem trgu
ni gospodarske perspektive. Takšne

rezultate pa lahko dosežemo le, ;e
imamo dobre proizvode, razvite s
;im ve;jim vložkom lastnega znanja.
Glavni motiv za Krkine nagrade je
bila sprva potreba po raziskovalnem
kadru za delo v Krki, s;asoma pa so
prerasle v pomemben mehanizem,
ki združuje Krko kot naro;nika in
mecena z mentorji in raziskovalci v
akademski sferi. Krkine nagrade
tako niso ve; le vrhunsko priznanje
najboljšim študentom, ampak spodbujevalec kontinuiranega mentorskega dela z mladimi, je dejal predsednik dr. Danilo Türk.
Uredništvo Trt in izvršni
odbor društva Kerini in Stritarji

Kerini in Stritarji se pridružujemo čestitkam krkašem in njihovemu
generalnemu direktorju Jožetu Colariču in jim želimo
še veliko uspehov ter razcvet na vseh področjih, ki jih je razbrati
iz njihove vizije ter konkretnih vlaganj v nove tovarne in ljudi,
ki podjetju s svojo inovativnostjo bogato vračajo z uspehi.
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Platinasti svinčnik
Majdi Kregar, Mihi Kerinu
in Edvardu Ravnikarju ml.
Zbornica za arhitekturo in prostor je 11. novembra
2010 na slovesnosti ob razstavi najboljših dosežkov s
podro;ja arhitekture in prostora na svojem sedežu na
Vegovi 8 v Ljubljani podelila priznanja za leto 2010.
Slovesnost je potekala v belem šotoru in po predstavitvi dejavnosti zbornice ter njenih prizadevnih ;lanov
so bila podeljena priznanja v kategorijah stanovanjska
hiša, javna stavba, ve;stanovanjska stavba, krajinska
ureditev in urbani prostor. Hkrati sta bili podeljeni
tudi najvišji priznanji zbornice za obsežnejši opus v
obliki platinastih svin;nikov Vladimirju Bracu
Muši;u in skupini arhitektov biroja Ambient Majdi
Kregar, Mihi Kerinu in Edvardu Ravnikarju mlajšemu. V obrazložitvi so zapisali, da omenjeni spadajo v
generacijo slovenskih arhitektov, ki je zorela med razcvetom ljubljanske šole za arhitekturo in jo morda najbolj dosledno nadaljujejo v sodobni ;as. Njihov opus je
obsežen in sega od avtobusne postaje v Zagrebu in hotela v :rni gori do poslovno-stanovanjskega kompleksa Bežigrajski dvor v Ljubljani. Že desetletja pa se z
izjemno zavzetostjo ukvarjajo z obnovo in oživitvijo
Ljubljanskega gradu. Pri tem skrbijo za celostno oblikovanje do najmanjšega detajla, ki je obsegalo celo
oblikovanje tako tehni;nega objekta, kot je vzpenja;a.
Tako se po;asi po enotni zamisli in v izvedbi iste avtorske ekipe kaže obnovljeni Ljubljanski grad, ki je
eden glavnih simbolov mesta. Ker je obnova zaradi
finan;nih možnosti postopna, smo pri;a dolgotrajnejši skrbi za objekt, kar je redkost tudi v Evropi. Avtorska zamisel, ki je bila nagrajena na javnem nate;aju v
sedemdesetih letih, je uspešno prestala spremembe
lastniških in politi;nih okoliš;in, pa tudi arhitekturnih vrednot in slogov. To, kar prepri;a, je sodobno
ukvarjanje z zgodovinskim gradivom, ki je privedlo do
nove simbioze med opeko in kamnom na eni strani ter
kortenom in nerjave;im jeklom na drugi. S prenovo so

Čestitkam nagrajencem
z željami za nadaljnje
uspehe se pridružujemo
Kerini in Stritarji

nastali novi nepri;akovani prostori, ki so v svoji piranesijevski pojavnosti poseben dosežek, ki bogati prostorsko doživetje gradu. Vztrajnost in doslednost sta
tisti vrlini, zaradi katerih si avtorska skupina po njihovem mnenju zasluži nagrado.

Platinasti nagrajenci Majda Kregar, Vladimir Braco Muši;, Miha Kerin.
(manjka Edvard Ravnikar ml.)
foto> Andrej Kerin ml.

Primer projekta nagrajencev iz leta 2010 - gostilna na ljubljanskem gradu
foto> Janez Pukši;
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Zadnje novice

GSM z dne
15. 12. 2010

Sem Pia Pregl, ob rojstvu 1. 12. 2010 sem bila dolga
51 cm, tehtala sem 3675g in kot moj veliki brat Vid veliko
pozicijaspim,
spletnega
naslova
jem in kakam.

Iskrene čestitke
staršem
37 mm
Ani in Davorju, Pii pa
veliko veselja z bratcem
2r
in vso srečo na življenjski poti!

V soboto, 20 novembra 2010 na lep, tudi son;en
dan, je Vinogradniško društvo Podbo;je na veselje
rednih in novih obiskovalcev spet organiziralo sedaj
že tradicionalen Dan odprtih vrat hramov in zidanic
- tokrat v vinskih goricah Šutenski vrh in Banovec.
Okoli opoldneva se je kon;ala uvodna prireditev
v Šutni pri mostu, kjer so letos uredili nov prireditveni prostor. Potem, ko so se do dobra nasmejali, so se obiskovalci oboroženi z zemljevidom in
kozarcem v posebni platneni vre;ki obešeni okoli
vratu, podali navkreber v gorici, kjer so jih pri;akali
vinograniki.
V Banovcu v gostoljubnih zidanicah Francija Kerina in Jožka Bani;a se nas je zbralo tudi precej Kerinov & Stritarjev. Ponudili so nam zelo dober cvi;ek,
zraven pa vabljive mesene in sladke dobrote.
Obiskovalci so se vrstili, poizkušali so novo vino in
prigrizke, ob;asno se je zaslišala pesem, prišle so družbe
s harmonikarji in pred zidanico se je zaplesalo ... Sonce
je prezgodaj zašlo in družbe so se umaknile v hrame.
Upam, da se vidimo drugo leto.
Miha Kerin

Kerini in Stritarji

w w w. k r k a . s i

w w w. k r k a . s i

Gostitelja iz vrst Kerinov in Stritarjev, Franci Kerin v elementu (na levi)
in Jože Bani; (na desni)			
foto> Miha Kerin

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