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2012, V LETU KONCA SVETA
No, tudi to smo do;akali, za;etek konca!
Ne mislite, da je naslov tak zaradi klavskih ;lankov v notranjosti, ki bi s
svojo vsebino nedvomno preve; vznemirili kakšnega vegana ali zaš;itnika živali, tako da bi torej uredniški odbor do;akal in kon;no videl svojega bóga. Tema
niso argumenti za uživanje jedi, ki vsebujejo vsebine živalskega izvora, ali proti
njim, ampak je neke vrste zapisana zgodovina tega segmenta tradicionalnih
opravil, ki so bila ve;ini v veselje in skoraj nikomur odve;, danes pa se že po;asi
umikajo v pozabo. In to je bil cilj, kakor tudi kakšen preizkušeno uspešen recept, ki se nikakor ne sme umakniti v pozabo. Zakaj naj ne bi naše babice, uspešne kuharice, posredovale mlajšim rodovom svojih izkušenj|
Zdaj pa še o koncu sveta!
O tokratnem koncu sveta sem prvi; bral še v sedemdesetih letih, ko sem za;el
prebirati takrat dostopne knjige iz neevropskih kultur. Informacija o majevskem
koledarju, ki predvideva konec sveta leta 2012, se mi ni zdela preve; usodna, ker
se je zgodba s koncem sveta, vsaj v zadnjih 2000 letih, že preve;krat brezuspešno
ponovila. Vmes so imeli konec sveta tudi jehovci, pripadniki Jehovovih pri;, ki so
s svojim transportom razli;no velikih plovil v slovenske hribe (na Šmarno goro
itd.) spravljali v smeh okoli;ane in potem kar v ;olnih (z otroki!) zaman ;akali na
vesoljni potop. Znervirali so predvsem takratno ljudsko milico.
Majevski datum konca sveta pa je bil takrat še nepredstavljivo dale;.
Kar nenadoma pa smo tukaj! 2012. Kaj pa zdaj| Ali nam preostane le še tistih
nekaj, devet slabih mesecev, ko se bomo sre;ali s koncem| In kakšen bo konec| Bo
Zemlja razpadla| Ali pa bo nekdo mogo;e samo obrnil stikalo in nas ne bo ve;|
Za vsak slu;aj bi morali torej speljati kup stvari.
:im prej organizirati naše sre;anje, preživeti lepo poletje, se ;im ve; zabavati in družiti in se sploh imeti fajn, da nam potem ne bi bilo slu;ajno žal,
da smo kaj zamudili.
:e pa konec sveta po nesre;i odpade (pla;ani ra;uni, sposobna vlada itd.), bi
morali nujno delovati naprej v istem tempu in z enakim veseljem, za vsak slu;aj,
;e je bil konec sveta samo premaknjen na kasnejši datum! Nikoli ne veš, brez
šlogarce si pa sploh mrzel!
Zato bodite pripravljeni in nikar si ne pustite vzeti dobre volje, ;e pa že, raje
pojdite v kuhinjo in za;nite izumljati kakšnega novega zamorca v kopalkah!
Peter Povh
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Moja flinta
Spet ne najdem pravega za;etka. :e bi hotel že kar v
naslovu povedati, o ;em bi rad pisal danes, bi moral
»mojo flinto« postaviti v množino, torej bi se naslov moral glasiti Moje flinte. A tudi ta naslov ne bi zajel vsega
strelnega orožja, ki sem ga spoznaval ob flintah. No, izgovoril se bom, da gre za spomin, za drobec spomina na
;as, ki smo ga Kerini in Stritarji doživljali ob koncu druge svetovne vojne.
Flinta je zastarelo in za zahtevnejše jezikoslovce nesprejemljivo ime za puško. Ne vem, koliko se današnji
otroci še pogovarjajo o karabinkah, manlihericah, flintah,
puškomitraljezih in podobnem, mi smo radi slišali in tudi
govorili o teh skrivnostnih igra;ah, ;eprav nismo imeli
nobene predstave, kako izgledajo in kako funkcionirajo.
Spoznavali pa smo jih med drugo svetovno vojno in takoj
po njej. Danes bi rad v teh naših ljubih Trtah obudil spomin na nekaj mojih u;nih ur o puškoznanstvu.
Prvo zaresno flinto sem videl od blizu na Brodu številka dvajset, torej pri Kerinovih. Na dilah, za skrinjami
z žitom je visel raztrgan rekelc, v njem pa je bila skrita
puška, prava vojaška puška.
Jeseni 1943 smo doživeli veliko nemško ofenzivo, ki se
je kon;ala tragi;no za Kostanjevico, Šentjernej, Ostrog in
druge vasi na Šentjernejskem polju. Nekaj nemških vojakov se je ustavilo na obadovskem dvoriš;u, kjer so mladi
esesovci kar stoje zajtrkovali. Bani;evi smo imeli kravo v
obadovski štali, pa sem ji nesel jutranji obrok krme. Nemci so me zadržali ob hlevskih vratih. Tja je prišel tudi oficir
in nenavadno ostro nadrl vojaka, ki je puško prislonil na
zid, samo kakšen meter stran od mene – potencialnega
sovražnika. Puška! Eno od mojih prvih sre;anj z njo.
Nemci so odšli z Broda 8. maja 1945 zve;er. Naslednji dan sem v obadovski meji opazil puško z zlomljenim kopitom. Niti dotakniti si je nisem upal, ;ez dva dni
pa sem jo odnesel v Sv. Križ na ob;ino, kamor je bilo
treba oddati vse raztreseno orožje. Še prej pa je tista puška odigrala majhno vlogo na brojanski bojni ;rti. Na
ob;ini so izdali ukaz o straži na brojanskem mostu, kjer
je še stala velika, z bode;o žico spletena lesa. Mene so
dolo;ili za stražarja od desetih zve;er do polno;i. Pred
mano je bil na straži Kerinov stric Dre;e, ki mi je obesil
na rame tisto zlomljeno puško iz obadovske meje. Dal
mi je tudi najpotrebnejše napotke, kako ravnati s puško,
sploh pa z zlomljeno. Opolno;i je bil na vrsti Bu;arjev
Dolfi iz Štih< prišel je okrog enih.
»Kaj pa naj po;nem s to zlomljeno puško|« sem
vprašal strica Dre;eta.
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Novo mesto spomladi 1946< Janez Bani; ;epi v drugi vrsti

»V Krko jo vrzi in pojdi domov spat.«
Vedel sem, da tega pa ne smem, in sem zdržal na
straži do enih pono;i, ko je prišel na stražo – z enourno zamudo – Dolfi.
Okoli dvajsetega maja 1945 sem bil mobiliziran in nastanjen v Kostanjevici. Tam je bila takrat napol partizanska, napol mle;nozoba ;eta slovenskih vojakov, ob njej pa
še ;eta srbskih vojakov, ki so prihajali s pravega bojnega
pohoda in so se imeli za veliko pomembnejše od nas, majskih hroš;ev. Pono;i smo patruljirali eni in drugi, po trije.
Sredi no;i se je moja patrulja na Malem placu sre;ala s srbsko. Zaklical sem> Stoj! Eden naprej, drugi stoj! – Lozinka!
– Dugme. Durmitor. – In smo šli vsaksebi. Že ;ez nekaj dni
se je naša ;eta selila v Novo mesto. Naložili smo se na dva
lojtrska voza, peli in streljali v zrak. Ko smo se premaknili,
je nekdo – za slovo – ustrelil v zrak. Tej salvi je sledilo divje streljanje. Toda na Dobah so nas pri;akali Srbi in pregledali vse puškine cevi. Ampak ne samo pregledali, temve;
kratko malo pobrali so nam vse puške, iz katerih se je še
kadilo. Pušk je bilo takrat povsod toliko, da nismo bili ni;
preve; prizadeti. V Žabji vasi je bil ogromen kup pušk in
tu smo izbirali po mili volji.
Na robu Ragovega gozda nas je že ;akal velik kup
raznih eksplozivnih teles, od ro;nih bomb do težkih letalskih. Sonce je pripekalo z vso poletno mo;jo in naša
naloga je bila, da prepre;imo samovžig in eksplozijo. Pri
okoliških kmetih smo dobili sekire in žage in sledil je
divji posek grmi;evja in vejevja, ki smo ga nametali na
bombe, da smo jih vsaj malo zaš;itili pred peko;im soncem. Do eksplozije ni prišlo, sem pa v Žabji vasi doživel
še eno izkušnjo s puško. Bil sem – spet sredi no;i – na
straži pred komando naše zaš;itne ;ete. No; je bila dovolj svetla, da sem opazil, da se mi približuje ;lovek. Ko
se mi je približal na kakšnih dvajset korakov, sem mu
zaklical> Stoj! :lovek se ni ustavil, temve; se mi je po;asi
približeval. Njegov korak je bil nekam pijanski, ko se mi
je približal na deset korakov, sem opazil, da gre za vojaka, najbrž oficirja. Kaj naj naredim| :e bi se držal ukaza
svojega komandirja, bi moral streljati. In me je pretreslo>
Kaj pa, ;e ga ubijem| Nisem ga ubil, kajti tudi streljal nisem, temve; sem ga pustil, da se je odmajal mimo mene
nekam v svoje pijano kraljestvo. Drugi dan smo izvedeli,
kdo je bil in kaj je ob dveh pono;i po;el na cesti proti
Kandiji> komandant zaš;ite Novega mesta, torej moj najvišji predstojnik, ki je bil na neki ohceti, kjer se ga je tako
napil, da se mu ni bilo treba ustavljati pred nekim otroškim Stoj!

Ena od mojih najnevarnejših flint pa je bil velik ameriški kolt, ki se mi je sprožil med opasovanjem v novomeški
sodni pala;i. Moj najvišji vojaški ;in je bil ;etni administrator< kot tak sem imel nekatere privilegije, najopaznejša je bila pa; sobica s posteljo in omaro. In velik kolt. Ne
vem, od kod je prišel na moj pas. Kot tudi ne vem, kako se
je sprožil. Vem samo, da sem se obla;il in da me je v nekem trenutku pretresel mo;an pok. Verjeti nisem mogel,
ampak železna posteljna kon;nica je bila preluknjana, na
zidu dobro vidna praska, na tleh malo ometa, krogle pa
nikjer.
Pri vojakih ni ni; slajšega kot dvodnevni dopust. Kot
priden administrator sem smel kar pogosto sko;iti iz
Novega mesta na Brod, vedno s puško na rami. Neko;

me je zaneslo tudi v Zagrad, kjer sta ate in stric Miha
pripravljala posodo za trgatev. Ateta je imelo, da si od
blizu ogleda mojo igra;o. Nameril je v ;eber pred hramom in sprožil. Zadel je> ;eber je bil preluknjan. Malo
osramo;en se je izgovarjal, da ni mislil …
In še eno flinto sem spoznal pri vojakih, vsaj površno. To je bila angleška šnelfajerca. Obiskal me je sošolec
iz gimnazije Marjan Zor. Avtobus za Križaj sva po moji
krivdi zamudila in jo mahnila peš. V Mokrem polju sva
bila že kar utrujena in sva se nameravala malo odpo;iti.
Sedla sva na parobek ob cesti, ampak dum dum. – Dva
strela v zrak, ;e pa bi bila brzostrelka zasukana malo
druga;e, bi krogla lahko zadela tudi katerega od naju.
Janez Bani;

Slovenec leta 2011
Kdo ne pozna vsakoletnega glasovanja bralcev Nedeljskega dnevnika, s katerim se odlo;ijo za podelitev
tega laskavega naziva najzaslužnejšim ženam in možem,
ki so se izkazali z izjemnimi dosežki v politiki, športu
in na drugih podro;jih delovanja|
Kdo ne pozna zabavno-glasbene in satiri;ne
zaklju;ne prireditve, katere vrhunec je razkritje zmagovalca glasovanja v prijaznem okolju v Litiji|
In kon;no, kdo ne pozna dobitnika tega prestižnega naslova|
Kerinom in Stritarjem je še posebej toplo pri srcu,
da si je prislužil zaupanje bralcev, prvi; v 24 letih,
odkar se podeljuje ta prestižni naziv, gospodarstvenik,
predsednik uprave in direktor podjetja Krka Novo
mesto Jože Colari; in tako postal Slovenec leta 2011.
Po besedah odgovornega urednika Zlatka Šetinca
na prireditvi v soboto, 4. februarja 2012, so bralci Nedeljskega dnevnika „s svojim glasovanjem ponovno
poslali sporo;ilo vsej slovenski javnosti. Glasovali so
namre; za pogum in športno neizprosnost, državo in
njeno politiko, najve; glasov pa so namenili gospodarski zgodbi o uspehu, ki je rezultat številnih generacij delavcev“.
Toplo nam je pri srcu, ker je to priznanje trdemu
in smotrnemu delu, ki ga pooseblja Jože in ga hkrati
pripisuje svojim sodelavcem in celotnemu kolektivu
Krke, ki ve; let zapored niza zavidljive uspehe, kot
eno najhitreje rasto;ih podjetij v svetu, in kon;no tudi
zato, ker je Jože ;lan našega društva in velike družine
Kerinov in Stritarjev.
Jože Colari; se je pridružil dosedanjim dobitnikom tega priznanja Janezu Stanovniku, Milanu
Ku;anu, Brigiti Bukovec, dr. Janezu Drnovšku, Davu

Karni;arju, Sre;ku Katancu, mnsg. Alojziju Uranu,
Borutu Pahorju, Danilu Türku, Petri Majdi; in Dejanu Zavcu.
Jožetu in njegovim sodelavcem iskreno ;estitamo
in mu želimo še veliko uspehov!
Kerini & Stritarji
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Intervju s Katarino
Berglez o 4. festivalu
kulinarike
V 64. številki Trt ste lahko prebrali, da se je 17. in 18. novembra 2011 v ljubljanskem Grand hotelu Union odvijal 4. festival
kulinarike, ki sta ga zasnovala ;lana Društva Kerini & Stritarji Katarina Berglez in Bine Vol;i;. Dogajanje v zakulisju in
pripravah festivala vam v pri;ujo;em pogovoru razkrije Katarina Berglez.
Ω Kako je prišlo do sodelovanja pri festivalu kulinarike|
Pobudnik Slovenskega festivala vin je Rado Stojanovi;, ki je pred 15 leti uresni;il svojo idejo o združeni
predstavitvi slovenskih vinarjev v prestolnici. Festival
je uspešno rasel in dandanes je to najve;ja vinska prireditev v Sloveniji in bližnji okolici. Pred petimi leti se je
festival vin vsebinsko razširil in nastal je Festival kulinarike. V organizacijsko ekipo obeh festivalov me je
pred enim letom povabila dobra prijateljica, saj je odhajala na delo v tujino. Odlo;ila sem se za prevzem Festivala kulinarike, saj sva z Binetom (moj partner in
odli;en kuhar) za;utila, da lahko glede vsebine dvigneva festival na višjo raven.
Ω Idejo in koncept festivala sta zasnovala s partnerjem Binetom. Kako je potekal njun razvoj|
Predvsem sva želela dati obiskovalcem festivalov,
torej ljubiteljem vin in kulinarike, priložnost, da
za;utijo in okusijo kreativnost mladih slovenskih chefov, ki se z vztrajnostjo prebijajo do najmodernejšega
kulinari;nega znanja. Skupaj z mednarodno uveljavljenimi slovenskimi chefi so našo kulinariko pripeljali

Katarina in Bine na festivalu

na sodobno raven, zato se lahko kosamo tudi s svetovnimi kulinari;nimi elitami. Predvsem pa sva chefom
želela omogo;iti pogoje, v katerih bodo lahko brezkompromisno predstavili svoje jedi. Tako se je rodilo
Gledališ;e okusa v sodelovanju z Gorenjem, ki je postavilo pravo kuhinjo na odru – v njej so pred gledalci
pripravljali svoje jedi, razlagali postopke in odgovarjali na vprašanja gledalcev, ki so na koncu jedi tudi
poskusili. V preostalem delu dvorane pa je kraljevala
Galerija okusa, kjer so se predstavljali na razstavnih
prostorih in obiskovalcem ponujali grižljaje svojih
kulinari;nih mojstrovin.

Chefa Bine Vol;i; in Philippe Clergue med serviranjem morskega lista s
poto;nimi raki

Chef Philippe Clergue med kuho v Gledališ;u okusov
foto - Aleš Fevžer in Saša Pahi;

Ω Velik poudarek je na predstavitvi slovenskih chefov in kulinari;nih šol. Kako se je porodila ideja o
sodelovanju|
Sodelovanje z gostinskimi šolami je izredno pomembno, saj slednje lahko neposredno primerjajo aktualne
kulinari;ne trende in tehnike, ki ga prinašajo iz tujine, ter
znanje, ki ga podajajo svojim študentom. Z razvojem moderne slovenske kulinarike se zdi ta razkorak vedno ve;ji,
a ga vsaj višje šole uspešno premagujejo. Pa tudi za študente je pomembno sodelovanje na kulinari;nih dogodkih, saj pridobivajo izkušnje, pa tudi neposreden stik z že
uveljavljenimi slovenskimi . Upam, da so izkoristili priložnost in se dogovorili za kakšno strokovno prakso …

nagement obiskovalcev … Dejansko sva v organizacijski
strukturi pokrivala vsebino Vrtne dvorane in vse, povezano s kulinariko.

Ω Sodelovanje s francosko šolo Le Cordon Bleu|
O tem sodelovanju se je Bine že nekaj ;asa dogovarjal
s Catherine Baschet, direktorico trženja na pariški šoli Le
Cordon Bleu. Kot njihov diplomant bi rad prenesel v Slovenijo tudi francosko kulinari;no znanje. Festival kulinarike je bil lepa priložnost za prvo predstavitev kulinari;ne
šole Le Cordon Bleu v Sloveniji. Skupno so bili predstavniki šole v Sloveniji pet dni in uspeli smo jim predstaviti
tudi nekaj slovenske kulinari;ne in vinske tradicije.
Ω Ste izbor predstavljenih jedi zasnovali skupaj s
sodelujo;imi chefi ali so imeli prosto izbiro|
Chefi so imeli popolnoma proste roke pri izbiri jedi, s
katerimi so se predstavljali, saj je šlo za njihovo lastno
interpretacijo kulinarike z osebnim podpisom. Seveda
pa je bil izbor prilagojen postrežbi na terenu – a kljub
temu da so bili izven svojih doma;ih kuhinj, so se izvrstno znašli. Vsi so prišli stoodstotno predpripravljeni, v
hotelski kuhinji pa so tudi imeli vse pogoje za maksimalno kvalitetno pripravo jedi.
Ω Koliko ;asa so potekale priprave na izvedbo
projekta|
Pri;eli smo dokaj pozno, s koncem junija 2011, torej
slabih pet mesecev pred festivalom. Z veliko volje nam
je uspelo, a se zavedam, da bi z ve; ;asa lahko dosegli še
kaj ve;.

Chef Bine med pripravo jedi v Gledališ;u okusov

Chef Bine med serviranjem kopuna s teriyaki omako in karamelizirano
daikon redkvijo
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Ω Koliko sodelavcev sta imela v ozadju|
V ozadju je bila sicer majhna, a zelo sposobna festivalska ekipa, ki je skrbela za celotno logistiko, promocijo, stike z javnostmi, finan;ne vidike organizacije, in ma-

Ω Ali se festival od samega za;etka odvija v Grand
hotelu Union|
Ne, prizoriš;a festivalov so se v 14 letih precej spreminjala, saj je festival rasel tako v številu sodelujo;ih
vinarjev kot tudi v številu obiskovalcev. Zadnje tri leta
je bilo prizoriš;e razdeljeno med Grand hotel Union in
Hotel Slon, zdaj pa smo združili vse na eni lokaciji, a
smo ugotovili, da je bilo kar tesno.
Ω V Gledališ;u okusov so chefi pripravljali specialitete v pravi kuhinji! Kako ste k sodelovanju
pritegnili Gorenje|
V Gorenju smo našli odli;nega sogovornika, ki je razumel našo vizijo predstavljanja kulinarike kot osebnega izraza . Verjamejo namre; v odli;nost in tako ni bilo
težko najti skupnega jezika. S sodelovanjem smo bili
obojestransko zelo zadovoljni in upamo na nadaljevanje.
Ω Ali je bila kon;na izvedba festivala – zdaj, ko je
že za vami – v skladu s pri;akovanji|
4. festival kulinarike je popolnoma izpolnil
pri;akovanja, nekje smo jih celo presegli – sama si namre; nisem upala ra;unati, da bodo sedeži v Gledališ;u
okusa ves ;as zasedeni! Kakšno malenkost bi seveda lahko bolje izpeljali, a v splošnem je festival krasno uspel,
midva z Binetom pa sva dobila dragocene organizacijske
izkušnje, ki jih bova v prihodnje še nadgrajevala.
Ω Je bil obisk pri;akovan|
Obisk je bil nad pri;akovanji, na trenutke je bila kar
gne;a in sodelujo;i so »zaprli štacuno« že uro do dve pred
zaklju;kom posameznega festivalskega dneva, saj so obiskovalcem razdali vse pripravljene grižljaje svojih jedi.
Ω Kakšni so bili odzivi sodelujo;ih|
Vsi partnerji so pohvalili organizacijo, sodelujo;im
pa sta bila vše; neposredni stik z obiskovalci in dejstvo,
da so bili postavljeni v ospredje pozornosti. Zagotovili
smo jim dobre pogoje za delo, za kar smo izjemno hvaležni celotni ekipi Grand hotela Union, ki se je res potrudila in bila nepogrešljiva podpora organizatorjem.
Andrej Kerin ml.

5

Program dela
društva Kerini in Stritarji
za leto 2012
Skupš;ina Društva Kerini & Stritarji je na svojem letnem zasedanju 23. 3. 2012
v dvorani zasebnega vrtca Zvezdica na Karlovški cesti 5 v Ljubljani
sprejela naslednji program dela društva za leto 2012>
1. :asopis Trte. Izdali bomo štiri številke Trt. Ob tem
bomo zadržali vsebinsko in tehni;no kakovost na
ravni najboljših številk iz preteklosti. Obseg vsake
številke bo praviloma 12 strani, od tega štiri v štiribarvnem tisku, osem pa enobarvnih (;rno-belih).
Trte bodo vsebovale stalne rubrike, ki so se že uveljavile, kot npr.> prispevki iz zgodovine Kerinov in
Stritarjev, potopisi, programi dela, ustvarjalni
koti;ek, otroški koti;ek, kuharski recepti, križanke
na temo Kerinov in Stritarjev ter aktualne teme in
poro;anje o dogodkih, uspehih, rojstvih in smrtih.
2. Spletne strani društva bodo v letu 2012 zaživele kot
plod naporov uredniškega odbora pod vodstvom
Boža Sotlerja. Strokovno podporo bo odbor zagotovil
z zunanjimi storitvami in vzpostavil rešitev, ki bo
omogo;ala redno vzdrževanje in posodabljanje skladno z željami in predlogi naših ;lanov ter obsežnejše
fotoreportaže, ki ne morejo v Trte. Njihov naslov je še
vedno http>\\ww.trte.org, pred petimi leti je bila
pla;ana pristojbina za pet let. Za leto 2012 bo
pravo;asno poravnana. Cilj je, da bi postale spletne
strani aktualne in atraktivne za ;lane društva kot tudi
za druge obiskovalce. Na;elno bo rešitev predstavljena na skupš;ini društva 23. 3. 2012.
3. Dokumentarno gradivo bomo zbirali še naprej s ciljem ureditve arhiva in priprave muzeja. Glede muzeja ali vsaj arhiva Kerinov in Stritarjev pa bomo zbirali
predloge ;lanov in prou;ili najboljše možne rešitve,
ki bi zagotavljale, da ne bodo morebitna pomembna
gradiva propadla.
4. Raziskovanje starejše zgodovine prednikov in sorodstvenih vezi, izhajajo;ih iz prednikov naših pradedov in babic, bo potekalo še naprej ob vodilni raziskovalni vlogi Janeza Bani;a. Ob tem bodo dobrodošli
tudi prispevki s podstrešij naših ;lanov in morebitnih
novih zunanjih sodelavcev, ki bodo razširili vedenje o
naših koreninah. V tem smislu med drugim pozdravljamo prispevke Vlada Bergleza, Petra Gspana, Eve
Gspan, Majde Povh, Andreja Kerina ml., Tomaža
Jan;igaja, Simona Perka, Uroša Kerina, Jožefine Škra-
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ba v ;asopisu Trte in vseh piscev prispevkov za Zbornik Kerinov in Stritarjev 2010.
5. Sre;anje – piknik bomo organizirali v Mariboru ali
v njegovi okolici 28. julija 2012. Pe;enega pujsa za to
priložnost pa sta že obljubila Polona in Dušan Winkler. Ve; o tem v prvi napovedi v Trtah št. 65, še ve;
pa bo znanega ob kon;ni najavi junija 2011.
6. Ostala druženja>
¦ Skupš;ina društva 23. marca 2012 v Ljubljani v
Vrtcu Zvezdica na Rakovniški ulici 5 v Ljubljani,
združena s predavanjem svetovnega popotnika
dr. Andreja Stritarja o potepanju po Gruziji.
¦P
 ogovor z jubilantko Jožo Malnari;, roj. :emažar, ki
je 9. 2. 2012 praznovala polokrogli rojstni dan (95).
¦ Pogovor z jubilantkama Amalijo Kerin in Anico
Ra;i;, dvoj;icama, ki bosta 30. 6. 2012 praznovali
okrogli rojstni dan (80).

Ustvarjalni koti;ek

Domač plastelin
V vrtcu smo skupaj z otroki v skupini Miške
ustvarjali na temo gosenic in metuljev, ki so jih otroci
oblikovali iz doma;ega plastelina.
Za pripravo mase potrebujemo moko, sol, olje,
vodo in barvo. V skledi zmešamo 625 g bele moke,
300 g soli in 5 velikih žlic olja. Postopoma dodajamo
vodo, da dobimo primerno gosto maso. Vode dodamo
3–4 dcl. :e se plastelin preve; prijema, dodamo ve;
moke, da bo ;isto suh in se ne bo ve; lepil na roke.
Ko pregnetemo maso, si vsak izbere en hleb;ek. V
hleb;ek otroci naredijo vdolbino, v katero dodamo
barvo. Uporabimo kar razli;ne tempera barve. Maso
ponovno pregnetemo, da se enakomerno obarva. :e je
zaradi barve preve; lepljiva, dodamo še malo moke in
plastelin je pripravljen za ustvarjanje. Izdelke posušimo na zraku, ostanek plastelina pa lahko shranimo v
vre;ko in v hladilnik, kjer lahko po;aka še tri tedne.

Potrebujemo>
½ moko
½ sol
½ olje
½ vodo
½ tempera barve

Ustvarjali so otroci iz skupine Miške
iz vrtca Zvezdica z vzgojiteljicami.
Zapis in foto> Daša Kerin Cerkovnik

7. Beleženje pripovedi naših najstarejših ;lanov in intervjujev z njimi na video- in avdiokasete kot datoteke, ki bi jih lahko uporabili npr. za predvajanje odlomkov na spletnih straneh ali za ;lanke o Kerinih in
Stritarjih. Sem sodijo tudi morebitni posnetki pogovorov z visokimi jubilantkami, naštetimi v prejšnji
to;ki programa.
8. Zbiranje finan;nih sredstev za novi zbornik in za
ostale aktivnosti po programu.
9. ZBORNIK Kerini & Stritarji 2010 – Temeljit pregled vsebine in izdaja strani popravkov, ki bodo služili tudi avtorjem ob morebitni novi izdaji ;ez kakih
deset let. Tu je priložnost za sodelovanje vseh ;lanov
Društva Kerini & Stritarji in drugih bralcev, ki bi lahko opozorili na morebitne neto;nosti v avtorskih prispevkih ali v knjigi kot celoti, seveda povezane z rodoslovjem. Dobrodošle bodo tudi kritike, pohvale itd.
Zdaj že te;e ;as, da program postopno izpolnimo.
Andrej Kerin
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Koline
v Podbočju

Klanje v Podbočju

Spomin na dogodek, ki ga danes ne more ve; biti
Sodobni Slovenci živimo v svetu, kjer mleko prihaja iz kartonske
škatle, meso pa dobimo lepo zavito
v hladilniku v trgovini. Mlade generacije o nekdanjem življenju na
kmetih izvedo zgolj iz knjig in pripovedovanj. Saj smo že v ;asih moje
mladosti živeli v mestu, toda v naših starših in starih starših je vendarle še živela neka prvinska navezanost na kme;ka opravila. Tako
sem imel priliko doživeti prave
doma;e koline v Podbo;ju.
Bilo je v za;etku sedemdesetih
let, ko jih še nisem imel dvajset, živel sem pa s staro mamo Alojzijo
Stritar v Ljubljani. Nekdanjo Stritarjevo hišo v Podbo;ju smo takrat
imeli za vikend in »poletno rezidenco«. Spomnim se, da je takrat teta
Majda (Povh) organizirala delovni
vikend v Podbo;ju, med katerim
smo zaklali praši;a in pripravili koline. Zame je to bila zelo mo;na izkušnja, saj ;esa takega nisem doživel ne prej ne kasneje.
Akcije se je udeležilo kar nekaj
sorodnikov> teta Majda je bila glavna organizatorka, baka (stara
mama) glavna svetovalka in kuharica, potem pa so bili zraven še stric

Avtor Andrej Stritar v ;asu kolin, ki jih opisuje

Dušan, pa sestri;na Mojca z možem
Mišom, pa verjetno še nekaj prijateljev in sorodnikov. Bilo je seveda pozimi, vendar snega ni bilo. V spominu so mi ostale predvsem drobne, a
pikantne podrobnosti.
Od kod smo dobili živega pujsa,
ne vem. Vem le, da je konec storil na
sosedovem dvoriš;u, pri Rajarjih. V
tej fazi je sodelovalo širše sosedstvo,
saj je bilo treba kar nekaj mo;i za
obvladanje na smrt obsojene živali.
Fantje so praši;a nekako položili na
veliko leseno mizo sredi dvoriš;a.
Vsako pujsovo nogo je moral nekdo
držati, tudi jaz sem bil med njimi.
Zakol je opravil poklicni najeti mesar (klavec|). Pujs se je neusmiljeno
drl, mi smo stiskali njegove brcajo;e
noge, mesar pa je prav tako neusmiljeno zabodel velik nož v vrat živali,
da se je ulila kri. Kruljenja je bilo
hitro konec, kri so pa lovili v posebno posodo, saj smo jo potrebovali za
krvavice.
Sledilo je britje trupla, kar so
opravili s pomo;jo vrele vode. Potem pa razkosavanje, kjer sem z zanimanjem gledal, kaj vse prihaja iz
notranjosti. Jetra so šla v takojšnjo
pripravo, kar je bilo nekakšno obredno dejanje. To;no se je vedelo, kdo
dobi pražena jetrca, samo jaz sem
pozabil, kdo je to bil.
Bolj neprijetno je bilo ukvarjanje
s ;revesjem. Mesar je seveda spretno
odstranil celotno drobovje iz telesa
tako reko; z enim dejanjem. Mladi
pomo;niki smo potem bili zadolženi za ;iš;enje ;rev. Ta so bila pomembna za kasnejšo izdelavo klobas, zato je bilo treba iz njih odstraniti normalno vsebino in jih temeljito o;istiti. To smo delali kar s
pomo;jo cevi za zalivanje vrta. Cev
si vtaknil z ene strani v ;revo in odprl vodo, da je porivala blato skozi
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Baka je imela vedno prav (baka levo Andrej pa desno)

Mišo Kogoj polni ;reva z maso za krvavice
(s tistega ;asa)

;revesje in na drugi strani ven. Seveda so se ;reva pri tem precej nagnusno zvijala in raztegovala po
dvoriš;u, tista ven prihajajo;a brozga pa tudi ni bila prav okusnega
videza. Sestri;na Mojca se spomni,
kako se je po nepotrebnem mu;ila s
;iš;enjem celotne dolžine ;rev, saj
bi bilo bistveno lažje o;istiti po 30
centimetrov dolge kose, na kakršne
so jih kasneje razrezali.
Medtem je v kuhinji potekalo rezanje mesa. Najlepši kosi so ostali za
neposredno uporabo kot zrezki ali
pe;enke, vse ostalo pa smo razrezali
na nekajcentimetrske kose, primerne za mletje. Mlelo se je v velikih
ro;nih strojih. Za vsako vrsto klobas
ali salam je bil postopek nekoliko
druga;en. Delali smo pe;enice, krvavice in belice (tj. krvavice brez krvi),
pa tudi salame, ki so kasneje šle na
sušenje. Vsebino je bilo treba tudi
skuhati, tako da je ves dan v kuhinji
precej mo;no smrdelo.
Pomemben pripomo;ek, ki je
moral biti do takrat pripravljen, so

bile špile, lesene pali;ice. O;iš;ena ;reva so izkušene kuharice na enem koncu spretno zašpilile, tj. zaprle s
pomo;jo špile. Potem so stroj;ek za mletje mesa spremenili v stroj;ek za polnjenje ;rev. Odstranili so nože in na
izhodu dodali široko, kakih 15 centimetrov dolgo cev. Na
to cev smo nataknili prazno, zašpiljeno ;revo, v stroj z
vrha nasuli prej pripravljeno oziroma skuhano meso z
dodatki in zavrteli ro;aj. Masa se je lepo stla;ila v ;revo,
ko pa se je napolnilo, smo ga zašpilili še na drugi strani.
Tako je ;ez dan nastajalo vedno ve; klobas. Nekatere je bilo treba še enkrat skuhati, kar se je spet dogajalo
v ogromnih loncih na velikem štedilniku. Sledilo je še
eno obredno dejanje – uživanje v godlji. Zdi se mi, da
dandanes beseda »godlja« predvsem pomeni nekakšno
težavo. Takrat, med pripravo kolin v Podbo;ju, pa sem
v živo spoznal, kaj to;no to je> juha, narejena iz vode, v
kateri so se kuhale klobase. Že takrat je bil odnos do te
juhe dvojen> eni so prisegali, da je to prav slastna re;,
drugi so o njej govorili vse najslabše kot o hrani najve;jih
revežev. Takrat v Podbo;ju je med starejšimi bilo nekaj
takih, ki so se veselili tega dela obreda, meni pa se tovrstna juhica ni kaj prida prikupila …
Veliko bolj so mi bili seveda vše; kon;ni izdelki, ki
smo jih udeleženci proti koncu dneva tudi dobili na svoje krožnike. Tisto, ;esar nismo takoj pojedli, je šlo v nadaljnjo, spet nekakšno obredno razdelitev po vasi in
med sorodstvo. Teta in baka sta to;no vedeli, kaj in koliko je treba dati posameznemu sosedu, kaj bo dobili
mesar in kaj ostali pomo;niki. Zdi se mi, da na koncu
niti ni prav veliko ostalo za glavne izvajalce in organizatorje. In tudi tokrat sem bil malo užaljen, kajti »ta lepe«
klobase so šle, one malo sfižene so pa ostale za doma;o
rabo, torej tudi zame. Podobna »krivica« se mi je vsako
leto dogajala za pusta, saj sem moral najlepše krofe, tiste
z lepim belim kranceljnom, odnesti v Šiško k teti, meni
so ostali pa oni ponesre;eni!
…
Štirideset let je že od tega in težko si predstavljam,
da bi se kdo danes lotil take vikend akcije. Le kako bo
;ez naslednjih štirideset let, kaj neki današnjega se bo
našim vnukom takrat zdelo hecno|
Andrej Stritar

Kolin se kot otrok spominjam predvsem po tem, da
so se mi živali smilile. Ko so pujsa lovili po vrtu, me ni
smelo biti tam. Ampak kdo bi lahko preslišal prošnjo
cvile;e živali po odrešitvi pred gotovo smrtjo| Pa ;eprav
skozi zaprta okna, skoraj skozi zidove hiše so se slutili
klici. To namenoma opisujem tako dramati;no, ker sem
tako to tudi doživljala.
Ko je žival enkrat utihnila, smo jo pa; pojedli. Klobase, sveža jetrca, pe;enice in krvavice se mi niso ni; ve;
smilile. V svežih mesninah sem vedno uživala. Predvsem
tisti “meski” med svežimi jetrci so bili težko pri;akovani
in najslastnejši.
Ko brskam po spominih, se spominjam tudi pomembnosti dogodka, nekje v ozadju celo ponosa starega o;eta
Pepija. Ja, koline so bile dogodek za celo hišo in še koga
zraven. Vsa hiša se je vrtela okrog delanja klobas, rezanja
mesa, razkosavanja, prera;unavanja. Spomnim se še celo
pranja ;rev v potoku! Bilo je posod in mešanja in pokušanja mase in ... mašina za delanje klobas ... pa špile, take
;isto prave, ki so za konec zašpilile še ;isto majceno klobasico, posve;eno najmlajši vnukinji.
Danes najbrž ni ve; cviljenja in so živali usmr;ene
malo bolj moralno. No, vegani gotovo trdijo, da je moralna usmrtitev živali protislovje. Kakorkoli že. Tako je
bilo. Tako je še danes. Koline bodo najbrž vedno. Dokler
;loveška rasa ne postane vegetarijanska ...
Maruša Sotler Wedam

Dedek Pepi in babica Vida ob prikazu pujsa vnukom od leve Maruša, Jure
in Uroš, pujs v sredini.
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Križanka

Koline
Koline so bile nekdaj težko
pri;akovan doma; praznik, ki so
ga komaj ;akali tako odrasli kot
otroci< bile so namre; samo enkrat, le redko pa dvakrat na zimo.
Potek kolin je bila že ustaljena
rutina, ki so jo ponavljali vedno
znova, današnja praksa pa se od
pretekle ne razlikuje dosti. Zgodaj
zjutraj sta gospodinja ali gospodar
zakurila pod kotlom, da so zavreli
vodo, s katero so kasneje poparili
praši;a. Obi;ajno se je pri kolinah
zbralo kakšnih pet moških, ki so
pomagali pri klanju in šopanju.
Praši;a so privedli iz hleva, ga humano ustrelili in spustili kri, ki so
jo prestregli in kasneje porabili za
krvavice. Praši;a so dali v parno
(banjo), ga polili z mrzlo vodo in

Transport praši;a v parno kopel je težko
opravilo – mojster Franci desno

Franci Kerin ob odstranjevanju špeha s hrbtiš;a

Slovenec leta

Mraz je pravi ;as za koline. Letos je Krka je po dolgem ;asu zamrznila – foto Andrej Kerin ml.

posuli s kolofonijo (smrekovo smolo). Polili so ga še z vrelo vodo (kropom) in ga z verigami za;eli šopati,
da so šle š;etine stran. Po grobem
šopanju so ga dvignili na trage in ga
do konca o;istili, nato pa pod
teko;o vodo (s cevjo) še oprali. Pri
nas je navada, da praši;a stehtamo,
da vemo, s ;im imamo opravka. Potem so tako ošopanega in opranega
praši;a premestili na mesarski stol,
kjer so mu najprej odrezali nogice
in kra;e, da so ga lahko postavili na
trebuh. Naslednjo so mu odrezali
glavo, nato pa za;eli z rezom po
hrbtu, kjer je špeh. (V;asih je veljalo, da debelejši kot je bil špeh, boljša je bila gospodinja.) Špeh so porezali stran, da so lahko odstranili še
prate in hrbtiš;e, potem pa so ga
odprli in pobrali ven drobovino.
Meso so lepo razporedili po
svežih krpah ali so ga pa pobesili,
da se je ohlajalo. Mesar je pripravil
meso za krvavice (glavo, kože itd.)
in ga skuhal skupaj z jušno zelenjavo, gospodinja pa je pripravila
riž, ješprenj, za;imbe in ;reva. Ko
je bilo meso za krvavice kuhano,
so ga zmleli in naredili maso za krvavice, ki so ji dodali na za;etku
prestreženo in ohlajeno kri. Maso
so nadevali v ;reva in jih zašpilili.
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Krvavice so tudi napol skuhali
(obarili).
Ostalo ohlajeno meso pa so
za;eli obdelovati za razsol, klobase, pe;enko … :e praši; ni bil prevelik, so obi;ajno pustili eno šunko
za kasnejši velikono;ni žegen.
Kra;e, rebra in špeh (zajc) pa so
nasolili in jih dali v razsol, da so se
navlekli soli in za;imb, nato pa jih
za 2–5 dni dali še v dim, da so dobili lepo barvo in vonj po dimu. Dim
za prekajevanje je moral biti obvezno od suhih bukovih drv.
Mesar je naredil tudi klobase, ki
bile razli;ne glede na pripravo> lahko so bile pe;enice, kranjske, prekajene ali suhe klobase. V zadnjih
letih je precej popularna priprava
suhih salam in špehovk, pri katerih
se masa za klobase da v že pripravljene plasti;ne ovoje. Tudi »suho
sadje« se seveda prekadi in posuši
na zraku.
Na dan kolin pa je še vedno najboljša malica – dopoldne topla pražena jetra v omaki, krompir v kosih, kislo zelje in svež doma; kruh.
Pa tudi cvi;ek ne sme manjkati, saj
se za jetri voda ne sme piti. Zve;er
pa je obvezna sveža juha iz hrbtiš;a
z ajdovimi žganci.
Anica in Franc Kerin
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Zamorec v srajci
Eden je bil namenjen praznovanju rojstnega dne
mojega vnuka Šimeja. Skuhanega sem zvrnila na krožnik, nikoli še ni bil tako brez napak. Obdala sem ga z
veliko smetane in ga nesla na proslavo. Ko je prišel na
vrsto, da ga pojemo, so kar zaploskali, kako je imeniten.
Ko pa smo ga narezali in pri;eli jesti, nekaj ni štimalo,
ker ni bil ni; sladek. Za;ela sem ga jesti, pokušati, nekako se v ustih ni stopil in bil je trd. Kon;no sem ugotovila, da sem med ostale sestavine namesto sladkorja
vmešala pšeni;ni zdrob.
Pri drugem pa sem kupila mandlje, jih olupila in
zmlela, ne da bi jih poskusila. Zamorca sem nesla za
prvi maj na morje, da bomo tam na proslavo povabili sosede. Narezala sem ga, bil je lep. Za;eli smo ga
jesti, sosedove pun;ke pa so rekle, da tega ne bodo
jedle, ker je grenko. Mandlji so bili grenki, ;esar pa
jaz nisem vedela – namre; da obstajata dve vrsti
mandljev> sladki in grenki. Seveda sem šla protestirat v prodajalno, kjer sem jih kupila, pa tudi oni tega
do takrat niso vedeli.
Majda Povh
Pihanje sve;k< Alen;ica in Sonja za rojstni dan 2012 v ospredju v sredini
zamorec in za njim srajca v skledi.

7 dag surovega masla
11 dag ;okolade
5 jajc
11 dag sladkorja
1 vanilijev sladkor
11 dag mletih mandljev
žli;ka presejane moke
drobtine (za model)
Zmešaj 7 dag surovega masla, 11 dag ogrete ;okolade, 5 rumenjakov, 11 dag sladkorja skupaj z vre;ko vanilijevega sladkorja.
Naraslemu narahlo primešaj trd sneg iz 5 beljakov
in 11 dag mletih mandljev ter žli;ko presejane moke.
Napolni v model za kuhanje pudingov in kipnikov, ki je bil prej natrt z maslom in posut z drobtinami, in kuhaj v sopari pol ure.
V skledo zvrnjenega oblij z vanilijevo kremo ali s
stepeno sladko smetano.
Skuhala sem že kar precej zamor;kov brez napake
ali nesre;, dva pa sta se mi zapisala v spomin.
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Andrej Kerin ml. z modelom za zamorca – foto AK

Martini Podboj v slovo!
V zadnjih dneh februarja 2012 nas je dosegla žalostna novica, da je preminila
Martina Podboj, h;erka Zofije in Ivana Podboja iz Ribnice, dolgoletna ;lanica in
odbornica Društva Kerini in Stritarji. V poslednje slovo smo ji v imenu Društva
Kerini in Stritarji namenili šopek cvetja, vedno pa se je bomo spominjali kot dobrodušne prijateljice, delovne odbornice in organizatorke, ki je rada prijela za
delo, dokler ji je zdravje dopuš;alo. S kakšno vnemo je organizirala npr. praznovanje devetdesetletnice tete Jože Kerin pred leti s podoknico presene;enja pri
Starem tišlerju v Ljubljani … Zdaj je ni ve;! Tiho je odšla v svoji skromnosti. Naj
po;iva v miru, vsem bližnjim svojcem pa ob tem izrekamo iskreno sožalje.
Kerini in Stritarji
Pogreb je bil 26. februarja 2012 ob 15. uri v Ribnici. Zbralo se je zelo veliko
ljudi, saj je bil to pogreb zadnje od petih otrok Zofije in Ivana Podboja.
Po petju kvarteta se je v imenu svojcev od umrle poslovil dr. Andrej Ho;evar
z naslednjimi besedami>
Martina 2010 - foto> Matjaž Podboj

Spoštovani zbor!

Dovolite, da se kot eden najstarejših bratrancev v
imenu številnih bratrancev, sestri;en in drugih sorodnikov poslovim od naše sestri;ne Martine. Da, številna je bila Cenetova družina. Trije fantje in dve dekleti> Janez, Andrejc in Frenk ter Marija in Martina.
Prav moji bratje Tomaž, Boštjan in Gregor ter pred
mesecem dni preminuli Jernej ter jaz, Andrej Ho;evar,
smo se pogosto družili s temi fanti;ki in dekli;i, kot
je dejal moj stric Ivan Podboj, gospodar cenetovine in
brat naše mame Marije. Izhajali smo pa; iz iste generacije otrok in živeli blizu Ribnice, v Ko;evju. Da, in
sedaj je odšla zadnja od mojih bratrancev in sestri;en
Cenetove družine – Martina.
Njena življenjska pot jo je peljala iz rodne Ribnice v Ljubljano v šole in službo, ki jo je našla v podjetju Kompas. Tam je ostala do upokojitve. :eprav si
je s pomo;jo mame Zofke ustvarila nov dom v Ljubljani, je bila ves ;as mo;no navezana na doma;o
hišo v Ribnici. Tja je prihajala, kadar ji je le ;as
dopuš;al. Dom in doma;a gostilna sta nudila prijetno atmosfero in tam je ob petju in glasbi uživala ob
družbi bratov, sestre in prijateljev. Ko so ti eden za
drugim odšli – najprej najstarejši Janez, kmalu za
njim njegova mama Zofka, ki je morala umreti, saj ni
mogla preboleti izgube svojega najstarejšega sina, in
par let za njo še skoraj isto;asno Andrejc in Frenk –

je ostala le še sestra Marija, s katero sta se spominjali lepih starih ;asov.
Potem je še ona odšla in Martina je ostala sama. Z
moralno držo in zavestjo se je še naprej trudila povezovati ne;akinje in ne;ake, njene poti v Ribnico pa
so postajale vse redkejše.
Ko te je življenje preizkušalo in si tudi Ti zbolela,
si postajala žalostna in odmaknjena. Ostala pa je
mo;na povezanost na Ribnico ter na številne
ne;akinje in ne;ake. Sre;a je hotela, da si tudi v Ljubljani imela ne;akinje in ne;ake ter svakinjo Judito, ki
so ti ob bolezni stali ob strani in predstavljali Tvojo
širšo družino.
V dolgih letih življenja v Ljubljani si spoznala širok krog znancev, prijateljev in sosedov, ki so s tabo
delili svetle in lepe trenutke. Uživala si s sorodniki na
družinskih kosilih, rojstnih dnevih, boži;nih ve;erjah.
Z veseljem so se s Tabo družili tudi najmlajši –
prane;aki, s katerimi si ustvarjala papirnate izdelke in
delila piškote Jaffa. Okus piškota, pomaran;e in ;okolade jih bo vedno spominjal nate.
Tiha, skromna in nezahtevna do življenja je bila
naša draga sestri;na Martina in tako je tudi odšla.
Spominjali se bomo prijetnih trenutkov, ki smo jih
preživeli s Tabo. Hvala Ti zanje. Po;ivaj v miru v rodni Ribnici med svojimi najbližjimi.
Andrej Ho;evar
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V Spomin Teti Urši
(Uršula Stritar Oblak)
Teto Uršo, svojo teto, poznam
od vedno. Zaradi lepih dolgih las se
mi je že kot otroku vedno zdela polepšana, sicer pa bolj temperamentna in jezi;na kopija moje mame.
Predšolsko mladost, pa tudi skoraj
vse šolske po;itnice smo preživljali
pri stari mami v Novem mestu. In
tam sta bila vedno tudi teta Urša in
bratranec Matija, brez katerega nikakor ni bilo pravih po;itnic. Zato
smo tudi po njihovi preselitvi, najprej v Lendavo in kasneje v Maribor,
potovali na po;itnice za njimi. In
seveda redno povzro;ali neumnosti
in otroške bedarije. In vedno preživeli. Pa naj si je bil to »potop« v premalo zaledenel potok ali pa na odpadu »sposojena kragujeva;ka«, narezana ro;na bomba brez varovalke,
ki sva jo z Matijo prinesla kot vrhunsko trofejo v našo kuhinjo in
pravzaprav nisva popolnoma razumela panike, ki sva jo povzro;ila.
Zadevo je seveda rešila teta Urša, ki
je hrabro prijela bombo s koš;kom
toaletnega papirja (da se kaj ne premakne ali poškoduje!), odnesla relikt na straniš;e in ga potem uspešno skrila pred razo;aranima najditeljema.
Skupaj z bratom Jožetom, mojim stricem, ki je takrat deloval v
Beogradu, je rada hodila v planine,
kar ji seveda ni uspelo prav velikokrat. Neko poletje smo mi trije in
bratranec Andrej odšli na enotedenski izlet po kamniških planinah. V nahrbtnikih smo s seboj nosili štruce kruha in nekaj konzerv.
Drejc, ki je bil najmlajši, ne vem, ali
je že imel deset let, je seveda ves ;as
dolgo;asne hoje gor in dol težil, da
mu je vro;e, bil je vedno žejen ali
la;en, ni se mu dalo hoditi in tako
naprej. Kdo bi si mislil, da bo isti
Andrej napisal par priro;nikov o

In memoriam
Urška Oblak
Smrt vselej pride sama …
in ko si najbolj sam, takrat vzdrgetaš ...
Kot ko se prvič zaljubiš,
ko se ti rodi prvi otrok,
ko ti je umrla mati – takrat te spreleti praspomin.
Potem sta skupaj sama ... in postajaš zrak in prst.
Bilka in mesečina. Klic ptice. Večen.
(Ivan Minatti)

Urša (ob sestri Majdi) na predstavitvi drugega Zbornika K&S v Podbo;ju 19. novembra 2011
foto> AK

slovenskih gorskih turah in ga
bodo še danes polne hribi, gore in
planine od Rašice do Himalaje.
Teta Urša je šla na pot v plisiranem
krilu, zame je to bilo zelo nenavadno obla;ilo za planine, in ves ;as
je težila, da smo pri plezanju po klinih v steni gledali vstran ali pa da je
bila vedno zadnja v vrsti, da ne bi
kdo slu;ajno gledal v nepravo smer.
Njene sokolje o;i so bile na preži
tudi v najbolj plezalsko zahtevnih
situacijah.
Ko sem služil vojsko, sem
ve;krat stal na straži s puško streljaj od njenega bloka v Mariboru.
Zato je seveda lahko pono;i mirno spala (hahaha!), jaz pa sem hodil k njim ob nedeljah na obiske in
kosilo ter skušal so;ustvovati z
njo pri njenih stalnih problemih s
shujševalnimi kurami. Kon;alo se
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je vedno tako, da je odprla hladilnik in tudi zase prinesla par
koš;kov neke nore sladice, ki jo je
pripravila posebej zame (ne jem
rad sladic!), in sva jih ob njenem
tarnanju, da ne bi smela, ampak
da si ne more pomagati, vse do
konca polizala skupaj.
Najlepša lastnost, ki jo je imela,
je bila njena simpati;na in že kar
smešna trma, na katero je gledala s
humorjem in mirno goltala njene
posledice. In se poleg tega nad svojimi trmarijami še prešerno smejala
in nas vse naokoli prisr;no zabavala z opisovanjem svojih traparij.
Tako si jo vedno moral imeti rad.
:eprav smo jo v ;etrtek, 22.
marca 2012, pospremili na zadnji
poti na pokopališ;u v Mariboru, to
ne pomeni, da je ni ve; med nami.
Peter Povh

Iz govora ob zadnjem slovesu od Urške Oblak, ki
je bila svojim najbližjim mama, stara mama, taš;a,
sestra, sestri;na in mnogim prijateljica.
Njena življenjska pot se je za;ela v mesecu maju
leta 1928, v Podbo;ju na Dolenjskem, kjer sta o;e in
mama vodila uspešno gostilno.
Rodila se je v dokaj števil;no družino> ob o;etu in
mami je svoje otroštvo delila s sestro Majdo in bratom
Jožetom. V Podbo;ju in v Krškem je zaklju;ila osnovno šolo. Njeno nadaljnje izobraževanje je prekinila
vojna, v kateri je sodelovala v odporniškem gibanju
kot aktivistka. Nato je obiskovala tudi gimnazijo.
Zatem se je poro;ila in že leta 1947 se je družina
pove;ala za novega družinskega ;lana, sina Matijo. Z
družino so najprej živeli v Novem mestu, kjer je Urška
nekaj let delala v podjetju Elektro Novo mesto, zatem
jih je življenje popeljalo v Lendavo, kjer se je zaposlila
v podjetju Nafta Lendava. Proti koncu petdesetih let
so se preselili v Maribor. Svojo novo poklicno pot je
leta 1959 našla v mariborski Hidromontaži, kjer je vsa
desetletja do upokojitve predano in z ljubeznijo opravljala delo v plansko-analitskem oddelku.
Njena posebna ljubezen, ki se ji je posve;ala v prostem ;asu, je bilo zborovsko petje, ki ga je negovala
skupaj s pevci in pevkami pevskega zbora EM Hidromontaža. Zaradi svojih zna;ajskih potez in komunikativnosti si je pridobila širok krog prijateljev – zlasti
prijateljic. Predvsem po prvih znakih bolezni, ki so jo
spremljale težave s krvnim tlakom, se je krog prijateljic, med njimi še posebej Angelca, An;i, Silva in Miška, z obiskovanjem in druženjem trudil ohranjati
Urškino življenjsko vedrino. Skupaj so klepetale,
obujale spomine in hodile na izlete ter prekrižarile
dobršen del Slovenije. Na teh enodnevnih izletih se je
rada spominjala posebno sre;nega obdobja iz ;asa po
vojni, ko je z bratom Jožetom in drugimi rada zahajala
v slovenske gore.

Sre;na in ponosna babica je Urška postala kar dvakrat, saj je sin Matija s soprogo Marto v zakonu dobil
dvoje otrok> h;erki Tino in Ano. Posebno sre;no obdobje in prosti ;as je Urška namenjala obema vnukinjama, na kateri je bila zelo navezana. Vnukinjo Tino je
podpirala, opogumljala in spremljala pri športnih, Ano
pa pri glasbenih ter umetniških podvigih, in skupaj so
pripravile ve;ino družinskih praznovanj.
V zadnjih letih je Urški zdravje že mo;no pešalo, a
kljub temu je bila popolnoma samostojna, do zadnjega
dneva polna na;rtov in aktivna. Izjemno rada je spremljala vsakodnevna dogajanja, vedrino in mir pa je iskala v delu s cvetjem, še posebno z orhidejami, ter v opazovanju ptic, ki jih je vse leto hranila na balkonu. In še
enega njenega hobija ne smemo pozabiti – to je bilo reševanje križank, ki ji je krajšalo ;as in jo ohranjalo bistroumno. Imela je sre;no roko, saj je pri žrebanjih vsakih toliko osvojila kakšno nagrado. Za zadnjo križanko,
ki jo je rešila, je nagrada prispela še prav pred kratkim.
Latinski pregovor pravi> smrt je gotova, ura negotova. Govori o tem, da za vsakega ;loveka gotovo pride ura njegove smrti, toda nih;e ne ve, kdaj bo tista
ura odbila. Ta pregovor se je uresni;il tudi za pokojno.
Poslovilni govor so sooblikovali Oblakovi
(Marta, Matija,Tina in Ana)
Sredi marca smo se že drugič v letu 2012 Kerini in Stritarji
zdrznili ob vesti o smrti naše zveste članice. Nenadoma
se je poslovila Urška Oblak in kar verjeti nismo mogli,
da je res, saj smo še v novembru 2011 zbrani ob predstavitvi
drugega zbornika skupaj zapeli, poklepetali in se nasmejali.
Bila je radoživa in pesem ji je veliko pomenila. V svoji
skromnosti se je poslovila v najožjem družinskem krogu.
Naj ji bo lahka slovenska zemlja, bližnjim svojcem pa
izrekamo globoko sožalje.
Kerini in Stritarji
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Zadnje novice

Skupščina društva
Kerini & Stritarji 2012

Prvi poziv na piknik
2012

V petek, 23. 3. 2012, smo se Kerini in Stritarji zbrali
na redni letni skupš;ini, ki je potekala v dvorani vrtca
Zvezdica v Ljubljani pod vodstvom delovnega predsednika Andreja Stritarja. Udeležilo se je je 28 ;lanov.
Sprejeli smo poro;ilo za leto 2011 in program dela za leto
2012, podelili smo tudi nekaj zahval in priznanj organizatorjem ljubljanskega sre;anja 2011 ter vokalno-instrumentalni skupini, ki ga je popestrila z glasbo. Vse družine, ki so sodelovale, so v zahvalo dobile drugi zbornik
Kerinov in Stritarjev. Ob koncu smo se pogostili s šunko
v testu, sirom, sadjem in pecivom, kar so prispevali udeleženci skupš;ine. Za name;ek smo poslušali zanimivo
predavanje Andreja Stritarja o potepu po Gruziji. Vsem,
ki niso prišli, je lahko žal, saj smo se imeli imenitno.
Uredništvo Trt

Piknik 2012 bomo organizirali 28. julija 2012 v
Mariboru, najverjetneje na obrežju Drave, kjer je veliko
možnosti za rekreacijo. Odlo;ili smo se, da vsakdo prinese s seboj, kar ga je volja pojesti in popiti ali ponuditi
drugim udeležencem, pe;enega pujsa za to priložnost
pa sta že obljubila Polona in Dušan Winkler. Poskrbeli
bomo tudi za tradicionalni avtobusni prevoz skladno
z željami udeležencev. Ve; o tem pa v drugem vabilu v
juniju v Trtah št. 66.
Rezervirajte si torej ;as za druženje na pikniku v
soboto, 28. julija 2012, prijave za avtobus pa sporo;ite na
naslov društva, na elektronski naslov andrej.kerin@
guest.arnes.si ali po telefonu na 041 360 335.
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Priznanje in zahvalo vokalno instrumentalni skupini je prevzel njen ;lan
Darko Iskra – foto Alen;ica Kerin

Poziv bralcem
drugega zbornika
Kerinov in Stritarjev
Uredništvo zbornika na podlagi sklepa skupš;ine
društva poziva vse bralce, da temeljito preberejo knjigo
in opozorijo na morebitne neto;nosti v avtorskih prispevkih ali v knjigi kot celoti, seveda povezane z rodoslovjem. Cilj teh pripomb je izdaja strani popravkov, ki
bodo služili tudi avtorjem ob morebitni novi izdaji ;ez
kakih deset let. Dobrodošle so tudi kritike, pohvale ipd.
Vaš predsednik Andrej Kerin

Tema naslednje številke
bo poleg običajnih novic potopisi!
w w w. k r k a . s i
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