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ZMAGA!!!
V teh ;udnih ;asih mora ;lovek resni;no zelo paziti, kaj re;e, še bolj pa, kaj
napiše, da ne bi bil slu;ajno, bognedaj, narobe razumljen. In seveda tudi vedno
je. Zgodi se prav to, kar nikakor in nikoli ne bi radi! Vedno se najde kdo, ki
mu uspe vsako tvojo najnežnejšo in najprijaznejšo misel ali šele njen zametek v
kali “spregledati” in potem, ojoj, se pri;ne. Ogenj, topovi, vrelo olje, skale, hlodi,
ukrasni pridevki in … strelski vod! Kot v turških ;asih.
Vendar velja vztrajati. Med zmagovalno ve;ino ;rnih sporo;il sem hotel
samo vriniti majhno, samo eno, a pozitivno novi;ko, pa naj se zdi še tako ki;asta>
zmagali smo! Kdo| Mi, seveda. Kdo mi| Kerini in Stritarji. Zakaj|
Ker nam je po par letih skupnega dela uspelo izdati naš drugi Zbornik Kerinov
in Stritarjev. To je druga, popravljena, dopolnjena, izboljšana, lepša in sploh nova
izdaja Zbornika. Z veliko fotografijami in veliko novimi informacijami. Zaklju;ni
datum redakcije je bil 31. december 2010. Bilo je vloženega veliko truda, ;asa,
potrpljenja in skupnega dela. Veliko dobre volje. In je uspelo! Zato tudi ne bi na
tem mestu nikogar izmed udeležencev pohvalil, ker naj bi bil še posebej zaslužen.
Seveda bo tudi to potrebno, vendar namenoma ne na tem mestu.
Zmaga zame niti ni toliko v li;no vezani in urejeni knjigi, ampak v samem
dejanju. V nastajanju zbornika. Knjiga je le potrdilo. Plod. Nagrada. Cilj. Nas
vseh, ki smo sodelovali. “A ti si pa dvomil, a|” bo nekdo ošvrknil tele besede.
Nikoli niti za trenutek. Ker sem prepri;an, da je v slogi mo; in da bomo skupaj
vedno vse zmogli. Kar si bomo zastavili, pa ;eprav na za;etku izgleda malo brezupno in morda celo nemogo;e.
Vsak je prispeval po svojih zmožnostih in na podro;ju, kjer je “doma”. Kjer je
suveren in obvlada. Najve;ja zmaga pa sta koordinacija in uspešno dogovarjanje. Najbrž je imel na za;etku vsak od nas v glavi svojo sliko o zborniku, ki pa je
morala postati ena in edina. Da se je lahko uresni;il in izšel na svetlo kot knjiga.
Najbrž je bilo to najteže v vsem poteku nastajanja. Ni bilo ravno po znanem reku>
;e bo špi;asto, bodo vile, ;e bo oglato, pa lopata …! Ni nam bilo vseeno, kaj bo in
da “krneki” že bo! Ne, vodila nas je jasna želja, da bi bil drugi zbornik tak kot prvi.
Ampak boljši in lepši. In ;isto druga;en in sploh …!
No, vidite! Ni bilo najbolj enostavno, ;eprav se najbrž zdaj vsi, ko se oziramo
nazaj, bolj kot ne nasmehnemo in si re;emo> “Ni; posebnega!” Pa še drugi;. Dva.
Tri! Ni problem.
No, vidite. Zato je to bila in je zmaga.
Peter Povh
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Ob dvajsetletnici Republike Slovenije
Letališče Ljubljana
v osamosvojitveni vojni
V ;asu osamosvajanja sem bil vodja Carinske izpostave Aerodrom Ljubljana, tako sem bil torej na
letališ;u tudi v ;asu vojaške agresije na Republiko
Slovenijo. Zato bi rad osvetlil nekatere dogodke, ki so jih
mnogi že pozabili, hkrati pa vemo, da so bili odlo;ilni
tudi za našo službo v samostojni Sloveniji.
Priprave na delo carinske službe v samostojni Sloveniji so potekale že vse leto 1991. S problematiko smo bili
seznanjeni na sestankih. Vsi smo si želeli, da bi ;im prej
zaklju;ili z odvisnostjo od Beograda, ki nas je omejevala na vseh podro;jih. Zato so se nam zdeli postopki
odcepitve logi;en pogoj. Nismo dvomili, ali bo osamosvojitev uspela. Vse naloge, ;eprav nekatere tajne, so nam
bile nedvoumna obveza.
Dogodki v ;asu osamosvajanja pa so na Carinski
izpostavi Aerodrom Ljubljana potekali precej burno.
Tako so bile že takoj v torek, 25. junija 1991, izdane
odlo;be o razporeditvi na delovna mesta v Republiški
carinski upravi. Na hitro nismo mogli spremeniti uniform, smo pa odstranili oznake Zvezne carinske uprave
(ZCU) Jugoslavije in si nadeli priponke z oznako> CARINA SLOVENIJA. Za;elo se je resno.
V sredo, 26. junija, zjutraj, sem po telefonu dobil
opozorila in naloge. Ker že dlje ;asa carinskih dajatev,
ki so bile pobrane v Sloveniji, nismo odvajali v zvezni
prora;un, je Zvezna carinska uprava dolo;ila 62, predvsem srbskih carinskih delavcev (delavci Zvezne carinske uprave in lojalni šefi ve;jih izpostav po Jugoslaviji),
da skupaj z zaposlenimi v carinarnicah v Sloveniji zagotovijo izvajanje odloka ZIS. Mišljeno je bilo pa; odstraniti šefe carinskih izpostav v Sloveniji in po direktivah
ZCU izvajati odlo;itve ZIS. V zvezi z navedenimi de-

Fotografija iz biltena Aerodroma Ljubljana, ki je opisal vse dogodke na
letališ;u ob osamosvajanju.
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jstvi sem se povezal s policijsko postajo na Brniku, kjer
je komandir že vedel za akcije ZIS-a. Dogovorili smo se,
da bodo posredovali, ;e bi bilo potrebno.
V organizaciji Aerodroma Ljubljana so na letališ;u
že postavili slovenske zastave.
Dejansko so se kmalu na letališ;e pripeljali štirje
predstavniki ZCU, ki so želeli vstopiti v Carinsko
izpostavo Aerodrom Ljubljana. Odlo;il sem se, da jih
bom sprejel v svoji pisarni, s tem da sem prisotne sodelavce obvestil o odlo;itvi in jih pozval, naj bodo pozorni, ;e bi se kaj nepredvidenega dogajalo, saj nismo vedeli, kako mislijo ukrepati.
Po prihodu vseh štirih predstavnikov ZCU v mojo
pisarno sem ugotovil, da niso nameravali biti nasilni, ampak so me hoteli s politi;nim prepri;evanjem pripraviti
do tega, da bi jim odstopil vodenje izpostave. Ugotovil
sem, da naj bi moje mesto zasedel eden od ;etverice, ki
je bil sicer vodja Carinske izpostave Aerodrom Split.
Prepri;evali so me, da je to moja zadnja priložnost, da
ne smem nasedati v Sloveniji imenovanemu direktorju
Republiške carinske uprave Koširju, da ne delam po
zveznih predpisih, naj jim v miru predam vodenje izpostave in podobno. Pojasnil sem jim, da je odlo;itev
Slovenije jasna, da smo razglasili samostojnost, da
imamo namen vztrajati do kon;ne razdružitve. Kljub
temu da so bili na mojem terenu, besedni boj ni bil
enostaven, saj so bili štirje.
Ko pa so ugotovili, da jim s prepri;evanjem ne bo
uspelo, so z grožnjami zapustili prostore Carinske izpostave.
Medtem je policijska postaja na Brniku že dobila
nova navodila, tako da sem izvedel, da so vse štiri ob
izhodu iz objekta zadržali na policiji in jih menda odpeljali z obmo;ja letališ;a.
Okoli 12. ure je letališ;e v nizkem letu preletelo
vojaško letalo jugoslovanske vojske, ampak to je bil šele
za;etek.
Okoli 13. ure je iz kontrolnega stolpa prišlo obvestilo,
da so iz Beograda dobili depešo, da so tako letališ;e Ljubljana kot tudi vsa letališ;a v Sloveniji zaradi »tehni;nih«
razlogov zaprta.
V okviru letališ;a je bila oblikovana skupina, ki je
sledila dogajanju v Jugoslaviji. Tako smo po najavi prileta
transportnih letal ob 20.35 vedeli, da bi to pomenilo letalsko invazijo, zato so iz kontrolnega stolpa prepovedali
pristanek in na pristajalno stezo postavili ovire> vstopne
stopnice za v letala, prikolice, vla;ilce itd.

Nekaj ur pozneje so na cestah že hrumeli tanki.
V ;etrtek, 27. junija, sem s svojim vozilom poskušal
priti do letališ;a, vendar sem se moral že na obvoznici
ustaviti zaradi tankov in barikad. Ve;ina delavcev je
sporo;ila, da ne morejo do izpostave, saj so bili na vseh
dovoznih cestah do letališ;a barikade in tanki z vojsko JA.
Do prostorov Carinske izpostave Aerodrom Ljubljana na Brniku je uspelo s kranjske strani peš priti dvema
carinskima delavcema, z ljubljanske pa enemu mimo že
postavljenih barikad. Ker nas je skrbelo, da bo JA uspelo
priti do objektov na letališ;u, smo se dogovorili, da vse
carinske žige in kleš;e pospravijo v železno blagajno ter
poskusijo ;im bolj pospraviti in zaš;ititi vse carinske dokumente v izpostavi.
Ko je bila na letališ;u najavljena evakuacija zaradi
možnega letalskega napada, je vsem delavcem po stranskih
poteh in skozi gozd uspelo priti iz okupiranega obmo;ja.
V petek, 28. junija, so izvedli letalski napad na letališ;e.
Poškodovana so bila letala, hangar Adrie, policijski in
parkirni prostori ter avtomobili in manevrske površine.
Izvedeli smo, da je JA iz tankov na južni strani letališ;a
streljala na vozilo novinarjev na letališki ploš;adi. V popolnoma uni;enem vozilu sta umrla oba tuja novinarja.

Streli so zadeli tudi prostore Carinske izpostave Aerodrom Ljubljana, moja pisarna je bila dodobra prestreljena.
Res sre;a, da se je to dogajalo, medtem ko nas ni bilo tam,
bilo pa je kar šokantno. Šlo je zares! Vojna|!
Šele v petek, 5. julija, so po pogovorih predstavnikov
Teritorialne obrambe in JA odpeljale enote JA s tanki, ki
so ve; kot teden dni obkoljevali letališ;e.
Na delo na letališ;e smo ponovno prišli po desetih
dneh, ;eprav je bilo uradno zaprto.
Dovoljenja za letalski promet pa beograjska kontrola
letenja, ki je še vedno nadzirala zra;ni prostor vse Jugoslavije, ni dala do 26. julija 1991.
Ob prihodu v naše prostore smo ugotovili, da so tankovski streli med drugim prebili cev centralne kurjave, kar
je povzro;ilo poplavo, poškodovano pohištvo z dokumenti, dvignjena tla in veliko umazanijo. Drugi streli so
poškodovali zidove, okna in okenske okvire ter prebili
pet omar. Strel, ki je prebil kovinski okenski okvir v moji
pisarni, bi ubil tudi mene, ;e bi sedel na svojem stolu.
Zdi se mi, da smo šele tedne po vseh teh dogodkih dojeli, kako resne stvari so se dogajale, in da smo s svojimi
dejanji pripomogli, da se je vojna relativno hitro zaklju;ila.
Božidar Sotler

Spomin na osamosvojitev
Sreda, 26. junij 1991, je bila res sve;an dan, ki ga nikoli
ne bom pozabil. Bil je sicer normalen delovni dan, vendar
se je pred sve;ano razglasitvijo samostojne države Republike Slovenije že nekaj ;asa dvigala napetost zaradi
poskusov in pritiskov predstavnikov dotedanje skupne
države Jugoslavije, da ne bi prišlo do realizacije referendumske odlo;itve o razdružitvi Slovenije in SFRJ.
V službi pri SCT sem pripravljal neko poro;ilo za delavski svet, napovedan za petek, 28. junija, misli pa so mi
uhajale na popoldansko slovesnost ob razglasitvi Republike Slovenije na Trgu revolucije. Tam je med združenimi
pevskimi zbori nastopal tudi Mešani pevski zbor KUD
SCT. Vznemirjalo me je dejstvo, da bomo prisotni ob tem
zgodovinskem dogodku skupaj z eminentnim APZ Tone
Tomši; in še nekaterimi drugimi zbori.
Popoldne smo imeli kratko skupno vajo, zve;er pa je šlo
zares. Zbrali smo se na stopni;astem odru vzdolž novega
vodnjaka, kjer je bil nameš;en jambor za slovensko trobojnico. Rde;a preproga je bila položena in pripravljena za
pregled ;astne ;ete, ves Trg revolucije (zdaj poimenovan
Trg republike) pa je bil do zadnjega koti;ka napolnjen z
Ljubljan;ani, s ;astnimi gosti in številnimi drugimi ob;ani,
ki so želeli biti pri;a zgodovinskemu trenutku. Bilo jih je
seveda preve; in množica se je razporedila še po Šubi;evi
ulici vse do Kongresnega trga. Prikorakali so praporš;aki
vojaških in domoljubnih organizacij ter ;astna ;eta Teritorialne obrambe, sledili so ;lani Državnega zbora oziroma slovenske skupš;ine, slovesnost pa se je za;ela s pri-

hodom predsednika države Milana Ku;ana, ki mu je pred
pregledom ;astne ;ete raportiral Tone Krkovi;. Zadonela
je Prešernova Zdravljica ali natan;neje njena sedma kitica in naša nova himna – Žive naj vsi narodi, ki hrepene
do;akat dan … – pod vodstvom dirigenta Jožeta Fürsta,
ob ;emer se je sve;no dvigala zastava. Sledil je slavnostni
govor … prelet sta opravili vojaški letali … kot v nekakšen
opomin in ne v ;ast slovesnosti.
Po slovesnosti se je množica razlila po vsem središ;u
mesta in spominjam se, kako smo prepevali na sredi
Titove ceste med pošto in Namo. Najprej nas je bila
peš;ica, krog pevcev pa se je širil in prerasel v ogromen
zbor, tako da petju ni bilo konca. S svojim ekstravagantnim vozilom se je pripeljal Franc Kramberger … Rajali
smo pozno v no; … okoli dveh zjutraj smo se po;asi razšli
in nastala je ;udna tišina.
Zbudili smo se v vojni, saj je pono;i tankovska brigada
iz kasarne na Vrhniki krenila proti Brniku. Dva tanka sta
se prevrnila pred Toškim :elom. V mestu so se pojavili
jekleni španski jezdeci – protitankovske ovire. Ko sem šel
v službo, je bila prava prometna zmeda. Potem sem prejel telefonski poziv Teritorialne obrambe, da se javim v
štabu v Kresiji na Ma;kovi ulici. Bil sem namre; rezervni
major in pomo;nik za zaledje komandanta 3. brigade TO.
S kolesom sem odšel domov po uniformo, ki sem jo dobil
že 24. maja 1991, in se potem preoble;en odpeljal nazaj v
službo, da bi tam pustil kolo. Povedal sem, da odhajam in
da se bom po potrebi javil, ;e bo seveda mogo;e. V mislih
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Blokada ob Cankarjevem domu v ozadju kip Borisa Kidri;a dne 27. 6. 1991
Foto AK

sem imel namre; predvideno zasedanje delavskega sveta,
kjer bi moral poro;ati.
Na Kresiji, kjer je bil štab, smo dobili nalogo, da pomagamo pri vzpostavitvi organov in formacij za borbo proti
agresorju. Imeli smo nekaj posvetov in po svojih mo;eh
smo svetovali in sprejemali potrebne ukrepe. Vzdušje je
bilo naelektreno< posamezniki, ki so sodelovali ob prvih
akcijah, so bili nekako evfori;ni, posebej po uspeli akciji
praznitve vojaškega skladiš;a pri Borovnici, ki je potekala
dokaj gladko, ranjen pa je bil le eden od stražarjev JLA.
Prepeljali so ga v Klini;ni center, medtem ko na Vrhniki, v
domicilni enoti skladiš;a, sploh niso vedeli, da jim s policijo v skupni akciji praznimo skladiš;e.
Dobivali smo poro;ila, da so nekatere enote pripravljene napasti kasarne in da le ;akajo na ustrezen ukaz. Na
sre;o sta takrat prevladali zdrava pamet in seveda ustrez-

na diplomatska dejavnost izven naših pristojnosti, tako
da do spopadov v mestu ni prišlo. Vsaj ve;ini med nami je
bilo jasno, da bi ob prenagljenih odlo;itvah lahko prišlo do
spopadov ve;jih razsežnosti, kot smo jim bili pri;a kasneje
v ve;letni vojni na Hrvaškem, v BiH in nazadnje še v Srbiji.
Drugi dan so nenadoma zatulile sirene in padel je ukaz
za umik v kletne prostore oziroma v zakloniš;e. Potem
je strahovito po;ilo. Ugotovili smo, da je nad Ljubljano
vojaško letalo prebilo zvo;ni zid< popokalo je nekaj okenskih šip in izložbenih oken, žrtev pa na sre;o zaradi tega
ni bilo. Kasneje sem izvedel, da je bilo zasedanje delavskega sveta tudi zaradi alarma prestavljeno.
Imeli smo možnost gledati poro;ila RTV Ljubljana
in smo bili tako na teko;em s stanjem v Sloveniji, za
potrebe ožjega podro;ja našega delovanja pa smo prejemali poro;ila in naloge neposredno s terena. V treh dneh
je bilo doseženo premirje. Razšli smo se z nalogo, da ostanemo v pripravljenosti za primer potrebe.
Kolo me v službi ni po;akalo, ;eprav sem se enkrat
pono;i spomnil in poklical v službo receptorja varnostnika, ki mi je zagotovil, da je kolo še vedno tam, kjer sem
ga pustil. Vojna škoda pa;!
Epilog> Danes, ko sem napisal ta prispevek, je v Sloveniji kriza, kot je še ni bilo. Padla je vlada. Prvi; smo se sre;ali
s pred;asnimi volitvami, zdravega razuma je prav malo, in
kljub temu da je ve;ini povsem jasno, da bi morali sprejeti
ustrezne reforme, referendumi minirajo vsako, tudi nujno
spremembo. Precej dale; smo od enotnosti, s kakršno smo
se odlo;ali za svojo državo, res pa je, da smo takrat videli
nasprotno stran in nasprotujo;a mnenja nekako izven
svoje ožje domovine, torej kot zunanjega sovražnika.
Andrej Kerin

Spomin na 2. svetovno vojno
Dragi Andrej!
Kakor sem ti že po telefonu povedala, na naše zadnje
osvobajanje nimam nobenih posebnih spominov, sem se pa
ob vsebini zadnjih Trt zamislila nad prelepo vsebino vseh
;lankov v zadnji številki, ki marsikaj povedo o delu naših
ljudi za osvoboditev. Nekateri dogodki so me tako vrnili v
preteklost, da sem še sama pri;ela razmišljati o dogodkih,
ki se jih spominjam, imela pa sem komaj pet let in pol.
Ker je bil o;e kot vojni ujetnik takoj ob bombnem
napadu na Beograd odpeljan v Nem;ijo, smo z mamo
in sestro z vlakom bežale v Slovenijo k staremu atu
na Brod. Naš stari ata je imel na Brodu tako prisr;no
hiško, da je nikdar ne bom pozabila. Pozneje sem
ve;krat razmišljala, da bi dala na vrtu v Ljubljani
postaviti ravno takšno.
Na Brodu smo bile pri starem atu kar nekaj ;asa,
mislim, da je to bilo od aprila pa tja do pozne jeseni
1941, ko je bilo treba bežati tudi od tam. Spomnim
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se, da je mama na vse na;ine pregovarjala starega ata,
da gre z nami ;ez Krko, pa niti slišati ni hotel o tem,
temve; da bo ostal na Brodu, pa naj se zgodi karkoli.
Kakor se spomnim, je mama ;akala vse do zadnjih prebegov prebivalcev Broda, potem pa je vzela pod
roko eno gosko, medve s sestro sva korakali za njo in
smo šle proti Kožarjevi doma;iji. Tam je že ;akal ;olnar v ;olnu, skritem za grmom, potem pa smo kar se da
tiho vstopile v ;oln. Takrat pa je goska pri;ela gagati
in mama jo je prijela za kljun in jo vso plovbo ;ez Krko
držala za kljun. Ne spomnim se, ali nas je kdo pri;akal,
vem le to, da smo vso drugo svetovno vojno preživele
pri Kramarjevi teti – najboljši teti na svetu.
Andrej, to je le ena od prigod, ki se jih spominjam iz
tistega ;asa< ;e je vredna objave, jo uporabi, ;e pa ne, pa
kdaj drugi;.
Lep pozdrav Fina
Jozefina Škraba

Srečanje Kerini in Stritarji 2011

Družinsko srečanje
v Ljubljani

Družinska sre;anja so lepilo
za naše odnose, kot sonce za osebno zdravje. To naša družina že
dlje ;asa ve in neguje. Tudi letos,
ko so nas povabili Ljubljan;ani,
smo rekli> gremo in to z najve;jim
veseljem. Zdaj je sre;anje že lep,
nostalgi;en spomin in ravno pravi ;as je, da ga osvetlimo in obelodanimo v naših Trtah.
Ljubljana mi je doma;a kot marsikomu iz naše družine. Tukaj sem
kar nekaj let živela kot študentka,
zdaj jo obiskujem, navdušena
nad kulturnimi in drugimi prireditvami, ne nazadnje dela tukaj
Marko že skoraj dvajset let. Tisto
julijsko sobotno jutro smo na hitro
pristali na barki in se popeljali po
Ljubljanici. Ko sem tako sedela na
barki in je mimo mene po;asi tekla
pokrajina ob bregovih Ljubljanice,

me je prevzel mo;an ob;utek zadovoljstva in sre;e. Da imam družino,
da so na isti barki moji bratranci,
sestri;ne, tete, strici, ne;aki, vsa
širša družina, da se vsi skupaj
mirno, v lahnem vetrcu peljemo po
Ljubljanici in smo vsi v podobnem
ob;utku, veseli, da se spet sre;amo,
da bomo skupaj preživeli lep dan,
v pogovorih, pogledih, drobnih
domislicah, mogo;e kakšnih nasvetih ali malo globljih razgovorih.
Kako lep je ta ob;utek, da imaš
družino okrog sebe, da vsi nekako
skrbimo drug za drugega ... Kar
malo so me odnesle misli, ampak
tako je, ko je družina takole skupaj, enostavno lepo.
Malo živahneje je postalo na
poti na Ljubljanski grad, sploh v
vzpenja;i smo se že prešerno nasmejali. Na gradu smo bili deležni

Skupinska fotografija na Ljubljanskem gradu

nekaj strokovnega vodstva, kar je
vedno dobrodošlo. Seveda ni šlo
brez petja in prav ponosna sem bila,
ko je naša pesem zadonela po grajski kapelici. Kavica pod gradom
se je v prijetni družbi prav prilegla,
še bolj pa golaž in ostale dobrote,
ki so nas pri;akale na piknik prostoru ribiške družine v Gameljnah.
Razveselili smo se glasbe v živo,
bravo, Darko in njegov bend, igrali
ste super, obvladate jazz, rock in
lepe starogradske. Naša ljubljanska veja družinskega debla se je
odli;no znašla okrog vsega dogajanja, od kulinarike do športnih in
družabnih iger. Meni je bolj ostal v
spominu šahovski turnir, kjer sem
po dolgem ;asu tudi sama igrala,
drugim pa verjetno kakšen drug
zanimiv dogodek, bilo jih je kar
nekaj. Najlepše mi je, ko vidim,

Foto AK
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kako rastejo otroci in ko se pojavi nov mal;ek v naši
sredini. In seveda klepeti v skupinicah, kako si ..., kako
ste vi ..., tako lepo je slišati in videti, da nam gre dobro in da smo veseli, da smo se ponovno sre;ali. Tradicionalno ima govor naš predsednik Andrej, tudi tokrat
si se izkazal. Nismo se pozabili vpisati na družinsko
drevo, aha, tukaj sem, tukaj si ti, ja, prav je ... a, si se
našel| Vedno je kaj smeha okrog tega. Tamali so imeli
priložnost, da se znajdejo na odru in pridobijo plaketo
za najlepšo risbico – itak so vse najlepše.
Ljubljan;ani, še enkrat hvala za organizacijo
letošnjega sre;anja. Hvala vsem in vsakemu posebej.
Verjamem, da smo vsi šli domov s prijetnimi ob;utki
in z mislijo, da se prihodnje leto ponovno sre;amo.
Tudi v spomin tistim, ki jih fizi;no ni ve; med nami,
so pa v naših mislih. Letos je bil posebej v naših mislih Mirko, ki je bil najboljši organizator naših sre;anj,
v njegovo ;ast in spomin se bomo trudili še naprej.
In za zgled tamladim, da jih navdušimo, da bodo oni
tisti, ki bodo v prihodnosti organizirali družinska
sre;anja, ki so, kot sem rekla na za;etku, ena od
pomembnejših poti do duševnega zdravja.
Andreja Bani; Zebec

Na gradu je nastopil tudi pevski naš pevski zbor;ek oja;en z nekaj pevci
Lipa zelenela je pod vodstvom Marjana Flajšmana.
Foto Matjana Didek Brumec

Piknik je popestril odli;en ansambel v zasedbi Drago Sredenšek, baskitara,
Tomaž Herman, kitara in vokal, Ljubo Miloševic´, harmonika in Darko
Iskra, violina.
Foto Matjana Didek Brumec

Peter Povh vodnik

Foto Božo Sotler

Mojster golaža

Foto Božo Sotler
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Podpredsednik društva

Foto Božo Sotler

Sestri;na in bratranec

Foto Božo Sotler

Mali slikarji

Razglasitev slikarjev

Kalina Wedam, 4,5 let

Lina Winkler, 8 let
Diplome slikarjem

Luka Bani;, 11 let

Martin Winkler, 6 let

Nina Herlah, 4 leta

Filip Winkler, 6 let
Vse fotografije Alja Pregl
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Šah

Turnir je tekel na dveh deskah

Finale

Jožko Kerin – Jože Povši;

Sonja Kerin Krek – Jožko Kerin

Jože Povši; – Marko Wedam

Andreja Bani; Zebec – Sonja Kerin Krek

Stanka Strgar

Andreja Bani; Zebec

Zmagovalec Jožko z medaljo, ki jo je izdelal Simon Perko

Diplome izdelava
Vse fotografije Alja Pregl

Šahovska ekipa
foto Božo Sotler

Miha v elementu – lubenice

Ponosni nose;nici Nina in Karolina
Foto Matjana Didek Brumec

Plesalci

Trebušnika

Foto AK

Plesalca

Foto AK

Goske
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Foto Alja Pregl

Foto AK

Foto Alja Pregl

Izšel je Zbornik
Ob pikniku tudi
šopek k spomeniku Kerinov in Stritarjev
2010
talcu v gramozni jami
Ob dvajsetletnici Republike Slovenije in sedemdesetletnici OF smo se Kerini in Stritarji sestali v prestolnici in v Spodnjih Gameljnah na pikniku. Ob tem smo
se spomnili tudi padlih in talcev v drugi svetovni vojni. Na pobudo Simona Perka je delegacija predstavnikov
društva, sestavljena iz štirih generacij genealoškega debla,
obiskala gramozno jamo, tam položila šopek cvetja in
prižgala sve;ko k spomeniku talcem. To ;astno dejanje
sta opravila najstarejša udeleženca sre;anja Majda Povh
in Janez Bani;. Komemoracije so se poleg omenjenih
udeležili še Miha Kerin, Andrej Kerin, Tomaž Jan;igaj in
Simon Perko, mlajšo generacijo sta zastopala Uroš Kerin
in Andrej Kerin ml., najmlajšo pa Klemen Kerin.
Spomenika zdaj ni ve;< razkosali so ga vandali, ki bron
neprecenljive vrednosti prodajajo za nekaj deset evrov.
Andrej Kerin

Delegacija gre k spomeniku

Foto AK

Šopek sta položila najstarejša udeleženca sre;anja

Foto AK
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Po ve; letih priprav in trdega dela smo septembra
2011 do;akali izid drugega zbornika naših družin.
Saj se še spomnite prvega, ki je izšel že davnega
leta 1995| Takrat je bil to drugi skupni projekt ob
uspešnem prvem sre;anju našega sorodstva, kjer
je v nekaj še toplih izvodih iz tiskarne zagledal lu;
sveta (resnici na ljubo je v celotni nakladi izšel oktobra 1995). Na prvem sre;anju smo tudi ustanovili
društvo, potem so redno sledila sre;anja in pikniki,
aprila 1996 pa smo za;eli izdajati naše Trte. Po desetletju in pol se nam je zdelo kar samoumevno, da
moramo izdati novo izdajo našega zbornika, ki je
zdaj pred nami.
Drugi zbornik je seveda še bogatejši od prvega. V
njem nam je Janez Bani; opisal naše prednike še dlje
v preteklost, zapisali smo veliko lepega o naših pokojnih sorodnikih in opisali tudi vsa naša številna dosedanja druženja. Zbornik bo zelo zanimivo branje za
vse naše današnje sorodstvo, še bolj zanimiv vir informacij pa bo za naše potomce, ki se bodo ;ez desetletja
spraševali, kdo so in od kod prihajajo. Zagotovo nam
bodo zelo hvaležni za vse zapisano.
Knjigo lahko naro;ite na sedežu društva, pripravljamo pa tudi njeno predstavitev nekje okoli martinovega!
V imenu uredniškega odbora
odgovorni urednik,
Andrej Stritar

Ob izidu še ene
knjige Andreja
Stritarja Gore
Slovenije – Vodnik
Andrej Stritar je napisal že deseto knjigo o gorah.
Tokratna – Gore Slovenije – Vodnik – je napisana za
tiste, kot pravi sam v svojem predgovoru, ki jih je navdušil
slovenski gorski svet in bi radi za;eli pogosteje uživati v
njem. Knjiga naj bi pomagala nekomu, ki se prvi; ali le
ob;asno odpravlja na planinski obisk Slovenije.
Ko sem jo za;ela brati in prelistala, sem si mislila, da je
morda napisana tudi zame. V mladih letih sen bila, kot se
za Slovenko spodobi, na Triglavu, pa na Slemenovi špici
– pod vodstvom prijateljev planincev< da o Šmarni gori ne
govorimo. In to bi bilo skoraj vse, no, morda še Tolsti vrh.
Svinjak ali slovenski Matterhorn sem letos gledala raje
iz Bovca. Na Jalovec me moj o;e, hvala bogu, ni pustil< in
je šel Drejc sam s pajdaši. :e zdaj gledam tole spoštljivo
goro, tam iz Tamarja, sem o;etu zelo hvaležna.
Ampak Andrejeva knjiga je res pripravljena in
napisana tako, da je tudi za bolj »lai;ne« planince zanimiva in dovolj pou;na hkrati. Osredoto;il se je na
nekaj gora v Julijskih Alpah, Karavankah, Kamniških
in Savinjskih Alpah. Dodani so zemljevidi in prijazne
fotografije, sistemati;no so navedeni ;asi pohodov,
zahtevnost in napornost ter ture v bližini.
Opisal je ve;ino podrobnosti o markiranih planinskih poteh, ko;ah, vremenu, živalstvu in rastlinstvu, pa
tudi o nevarnostih v gorah, potrebni opremi in še kaj.
Ja, morda bom tudi jaz dala popravit svoje gorske
;evlje – v zadnjih 30–40 letih so bolj mirovali, zato so se
podplati letos, na rahlem sprehodu na za;etku Tamarja,
uprli in razpadli. Knjiga mi je dala misliti, da je vredno
obnoviti stare vrednote. Andrej, hvala za lepo knjigo.
Alenka Kerin

Poroka Alenke
in Petra Kovačiča
No, pa smo do;akali tudi to – najino poroko. Nekaj
;asa koruznika sva se naveli;ala živeti brez enakih
prstanov. Mislim, da so to prav tako težko kot midva
;akali vsi najini najbližji. 9. julija 2011 smo se v ožjem
družinskem krogu zbrali v Kostanjeviškem gradu, da
kon;no slišimo tisti trikrat premišljeni DA. Potem
poti ni bilo ve; nazaj. Za pogum in pogasitev žeje smo
spili nekaj penine in se na potrditev poroke odpeljali v
Podbo;je – Sv. Križ. Pri sveti maši ob prelepi okrasitvi
cerkve z rožami in glasbo smo še enkrat potrdili zakonski stan. Za izre;ene ;estitke se Peter in Alenka
Kova;i; vsem zahvaljujeva. Vso podporo in mogo;e
kdaj tudi kakšen nasvet bova še potrebovala, zato vabilo> pridite kaj v Zbure.
Alenka Kova;i;

Mladi družinici Kovačič
iskreno čestitamo in ji želimo veliko
srečnih, uspešnih in zdravih skupnih let
Kerini & Stritarji
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Kri/anka

20–letnica
osamosvojitve Slovenije
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Ustvarjalni koti;ek

Princeskin grad
Skupaj z Gašperjem in Tjašo smo se lotili izdelave
princeskinega gradu iz kartonske škatle in tulcev od
toaletnega papirja. Škatlo smo premazali z lepilom
za papir in les ter jo oblekli v papirnate brisa;e. Tako
je zid gradu dobil druga;no podobo in ga bomo lažje
pobarvali. Ko se je lepilo posušilo, je Tjaša z vodenkami pobarvala grad. Tulce od toaletnega papirja
smo prav tako pobarvali v razli;ne barve. V velikosti
tulca smo naredili stožec iz risalnega lista, v njegov
vrh smo vstavili zobotrebec, ki je prilepljen z lepilnim
trakom, nanj pa smo nalepili zastavico. Izrežemo jo
lahko iz samolepilnega kolaž papirja in jo nalepimo
na zobotrebec, tako da jo prepognemo. Stožec smo
prilepili na eni strani kar s koš;kom lepilnega traku.
Okrog njega pa smo na tulec dodali še obzidje, s ;imer
smo stožec še dodatno prilepili. Vsak tulec smo na
dveh koncih spodaj prerezali, tako da ga lahko postavimo na vogal škatle oziroma gradu. Zareza v tulcu
mora biti dovolj široka, da se lepo namesti na škatlo,
ki je nekoliko debelejša od papirja, poleg tega pa še
oble;ena v papirnate brisa;e. Ko smo namestili stolpe
na grad, smo mednje dodali še obzidje iz risalnih listov. Tako, grad za princesko je kon;an. Veliko zabave
pri ustvarjanju z otroki vam želim.
Daša Kerin Cerkovnik

Vse fotografije Daša Kerin Cerkovnik
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Za grad potrebujemo>
½ kartonsko škatlo
½ 4 tulce od toaletnega papirja
½ papirnate brisa;e
½ lepilo za papir
½ lepilni trak
½ 4 zobotrebce
½ risalne liste
½ vodene barvice
½ samolepilni kolaž papir
½ škarje

Častitljivi jubileji
Lojze Banič – 80 let

Jih ima in jih vzorno prenaša.
Pa kaj prenaša, to se sliši in bere
kot o;itek sojenicam, ki so stale
Lojzetu ob strani od rojstva pa do
današnjega, osemdeset let odmaknjenega praznovanja, v resnici pa
moramo biti skupaj z Lojzetom veseli teh ;astitljivih let, kajti napolnjena so z žlahtno vsebino. Skupni
imenovalec te vsebine je delo. Pa
ne tisto suženjsko, samouni;ujo;e
delo, ki ;loveka zamori in neredko
tudi umori, temve; delo, ki ;loveka veseli in v njem ozaveš;a smisel
življenja. Delo, ki ;loveka bogati
– telesno in duševno. Omenil bom
nekaj drobcev iz svojega spomina.
Bil je nenavadno ljubezniv, za
nekatere tete kar privla;en otrok.
K temu je pripomogel fino rezljan
otroški obrazek, verjetno pa tudi

frizura< imel je goste temno kostanjeve, skoraj ;rne lase, ki mu jih je
mama obrezala v ravni ;rti, da je bil
videti kot pun;ka.
Ob njegovem krstu še nisem bil
star štiri leta, a sem si dobro zapomnil pogovore v Stritarjevi, torej
v botrovi in botrini gostilni v Sv.
Križu. Pogovarjali so se o imenu
novokrš;enca in se že skoraj do kraja domenili, da bo Andrej< ali tedaj
sem se vmešal jaz. Rekel sem> »Andrej| To pa že ni lepo.« Botra Lojzka
in vsi prisotni so se zasmejali, nato
pa sklenili, da bodo dali novorojencu za Bani;eve otroke kar nenavadno dvojno ime Lojze Andrej.
Lojze je bil izredno potrpežljiv
otrok. Pri njegovih sedmih ali osmih
letih sva šla na Kvatranco na Slinovce. Nekje sredi Jarkovi;evih travnikov sva morala stopiti na osinjak ali
kaj, naenkrat sva bila v oblaku os in
ena je Lojzeta pi;ila< ne vem ve;, kam.
Lojze je pik moško prenesel, toda …
V prepolni cerkvi je sredi maše
Lojzeta tako usekalo na hrbtu, da

Zapeli smo tudi skupaj – podokni;arji in Lojze Bani;
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Vse najboljše
in na mnoga leta, Lojze,
kličemo tudi
vsi Kerini in Stritarji.
sem ga odpeljal ven in ga pripravil
do tega, da se je slekel do pasu. Pod
srajco sva zagledala še živo oso. Ki
sva jo seveda vsa besna zdrobila.
Lojzetu se je pod ple;etom spustil velik rde; tolar, ampak on se
je smehljal in govoril> »Zdaj pa ne
boš nobenega ve; pi;ila.«
Kljub hudo okrnjenemu šolanju je Lojze uspešno kon;al
srednjo šolo in prvo stopnjo visokošolskega študija ter si pridobil
naslov inženir organizacije dela.
V letih 1947–1951 sva si živahno dopisovala. V pismih sem ga
pou;eval o nekaterih osnovnih
pojmih matematike in geometrije.
Bil sem kar navdušen nad njegovim hitrim razumevanjem in usvajanjem snovi, o kateri v osnovni

Foto Andrej Kerin ml.

Zofija Zidar – 80 let
šoli ni še ni;esar slišal. O svojem
nadaljnjem šolanju in poklicnem
izobraževanju pa mi je Lojze napisal tole>
»V Celje sem šel v uk avgusta
1947. Naš ate je moral 1. 9. 1947 priti v Celje, da sta s privatnim mojstrom Ivanom Drofenikom naredila pogodbo o mojem vajeniškem
uku. Pogodba je bila narejena za
tri leta vajeniške. Pomo;niški izpit sem naredil skoraj pol leta prej,
kot je glasila pogodba.
Pri istem mojstru sem ostal še
šest let, do leta 1956.
Od leta 1956 do 1960 sem bil
zaposlen na šoli v Štorah.
Od leta 1960 do 1980 sem bil
pri AERO.
Od 1980 do 1990 pa pri Klju
;avni;arju.
Leta 1990 sem se upokojil.
Šolanje>
V vajeniško šolo sem se vpisal
1947. leta in jo kon;al 1948.
Leta 1950 sem se vpisal v srednjo šolo, strojni oddelek.
Šolal sem se ob delu in kon;al
1954. leta.
V Višjo šolo za organizacijo
dela sem se vpisal 1965 in jo, ob
delu, kon;al leta 1969.«
K temu Lojzetovemu popisu šolanja in zaposlitev bi dodal
samo še to, da je bil v letih 1980–
1990 direktor uspešnega celjskega
podjetja Klju;avni;ar.
Opazil sem, da v tej moji skici
za biografijo sploh nisem omenil
Lojzetovega družinskega življenja.
Današnji zapis bom moral nekako
dopolniti, kolikor me ne bodo prehiteli Andreja, Nataša in Matej. Tu
bi pripisal samo še to, da smo se v
njegovi družini vsi Bani;i zmeraj
po;utili kot doma.
Janez Bani;

Letos je naša draga Zofija
Zidar praznovala 80. rojstni dan.
Svoj ;astitljivi jubilej je praznovala meseca aprila.
Da bi se ji vsaj malo zahvalili
za to, ker nas je vedno pripravljena poslušati in se z nami veseli vsakega lepega trenutka, ob težkih
trenutkih pa nam vedno stoji ob
strani, smo ji v gostilni Žolnir
v Kostanjevici na Krki priredili
sprejem, kjer je v objem stisnila
svoje najdražje> družino in prijatelje. Potrudili smo se, da je bilo
to zanjo zares pravo presene;enje,
zato smo ji morali tudi nekoliko
lagati – npr. kam jo peljemo in
zakaj tisto nedeljo ne bomo kuhali juhe, kot jo sicer vsako nedeljo. Toda imamo opravi;ilo> vse
to so bile namre; dobronamerne
laži, samo zato, da bi jo resni;no
presenetili. In tako je tudi bilo ...
Dragi Zofiji ob visokem
jubileju čestitamo in ji želimo
še veliko zdravih let
tudi vsi Kerini & Stritarji

... in s svojima sestrama
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Polni lepih misli in besed smo
to veselo druženje nadaljevali v
pozno popoldne.
V imenu Zofijine družine napisali
njeni vnukinji Mateja Kus in Sara Zidar

Zofija Zidar s svojim prvim pravnukom
Nikolajem...

Zadnje novice

Veja Didkov ima dva nova »krogca«
Letos poleti, kmalu po našem tradicionalnem letnem sre;anju, sem postala presre;na
dvakratna babica. V ljubljanski porodnišnici
se je Karolini Vereš Brumec in Marku Brumcu 31. julija rodil sin Lukas, Nini in Dejanu
Von;ini pa 16. avgusta sin Jonas. Oba sta prava korenjaka, vsem nam v neizmerno veselje.
Babi Matjana

Lukas Brumec, foto Marko Brumec

Ani Stritar
Rojena 18. 6. 2011, o;e
Luka, mama Ana
Rada jem in se smejim,
joka ne poznam, mami in
o;ita pustim na miru vso
;ez dan pa nikakor
ne.
pozicijano;,
spletnega
naslova
:e sem nemirna, se naj
raje sprehajam z o;itom, zelo sem radovedna, in ker me
nosi v naro;ju, si lahko ogledam veliko novega.
Ani Stritar - v njenem imenu mama Ana
37 mm

Ani, Niku, Tijanu, Lukasu in Jonasu
želimo veliko sreče na njihovih
življenjskih poteh, srečnim staršem,
r
dedkom
in babicam
pa. kiskrene
www
r k a . sčestitke!
i
2r

Kerini & Stritarji
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Jonas Von;ina, foto Dejan Von;ina

Nik Kogoj
Nik Kogoj je razve
selil mamico Špelo in
o;ka Jureta, pa še vesoljno žlahto, 27. 6. 2011. Na
svet je prišel na hitro, ker
je bil drobcen, zdaj pa je
že pravi korenjak in ve
seljak, ki bo v ponos naši
rodbini.
Sre;na babica Mojca Kogoj

Nik Kogoj

Tijan Jančigaj
Takole nam je napisala
nekaj pomembnih podatkov
sre;na mamica>
Tijan Jan;igaj
Rojen v soboto, 13. 8. 2011,
ob 11>28 v Porodnišnici Ljubljana, teža ob rojstvu 3050 g,
dolžina 49 cm, ima svetlo
rjave lase. Po horoskopu je
lev. Podobnost> ;isti o;ka.
Je zelo priden, pono;i spi, podnevi pa bedi. Je
živahen fantek, ki se zelo rad kopa in crklja.
O;ka je Peter Jan;igaj (1982), mamica pa Monika
Trstenjak (1987).
Monika Trstenjak

Spletni naslov
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