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NAJDALJŠI DNEVI LETOŠNJEGA POLETJA
Zadnji; smo se nekateri ;lani društva na sedemdeseto obletnico smrti Staneta
Kerina sre;ali na ljubljanskem streliš;u na Rakovniku. Potem smo sko;ili v avte
in vajo ponovili še na pokopališ;u na ljubljanskih Žalah, kjer je Stane pokopan.
Pred spomenika smo položili dva prelepa šopka, rde;e nageljne, zelene žitne klase
in sveže lipove veje. Andrej Kerin ml., organizator dogodka, ki je v muzeju ob
pomo;i dokumentov odkril kraj njegove smrti, je kar sijal. Upravi;eno! Staneta
Kerina so italijanski okupatorji leta 1942 prijeli med racijo, ko je bil na sprehodu
v ljubljanskem Tivoliju, in ga po nekaj dneh ustrelili kot talca. Zveni zelo grozno
in nepredstavljivo. Fanta, ki še ni napolnil dvajset let!
Seveda smo potem sedli za mizo ob kozarcu, dan je bil zelo soparen. In takrat
še bolj privrejo na dan spomini, tudi na tisti ;as. Nekaj zapisanih utrinkov –
spominov na tisti ;as – smo izbrali za vas, za Trte.
Spomine in novice bomo seveda lahko izmenjavali tudi na našem sre;anju sredi
poletja. Zato pazljivo preberite Trte, kjer so zapisana vsa nujna sporo;ila in
informacije o našem letošnjem pikniku.
Zdaj seveda živimo v druga;nem ;asu. To ne pomeni, da ni ve; vojn niti da je
vse zlo s tega sveta za vedno pospravljeno na dnu morja. Vse je še tu, ne ravno pred
našim pragom, ampak recimo na dosegu roke. Svet, ureditev in na;in življenja
v tej obliki pa so se »obrabili« in izpeli. ;akajo nas novi izzivi in nove oblike
sobivanja. To, kar živimo zdaj, je le hoja proti koncu, k dnu! Naša Zemlja se
seveda ne bo razletela, le naš na;in življenja se bo moral korenito spremeniti, ;e
bomo hoteli preživeti. Ve;krat sem se že v uvodnikih obregnil ob »konec sveta«,
ki je napovedan za konec letošnjega koledarskega leta. Ni; spektakularnega
se ne bo zgodilo! Pa vendar se bo marsikaj.
Naša druženja so že del »novega«, ne pozabite tega. Vreme seveda bo! Pa
;eprav zmedeno … Najpomembnejše je seveda, da se spet vidimo in preštejemo,
dobre volje pa nam nikdar ne zmanjka, kajne|
Seveda ne bi bil urednik, ;e ne bi tega prostora, kjer to berete, tudi izkoristil
za poziv vsem ;lanom, ki se boste udeležili piknika, da prispevate kakšen
»utrinek«, anekdoto in fotografijo. Vse bomo z veseljem objavili. Kdor pa ne bo
šel, bo za kazen moral napisati vsaj dve tipkani strani, tako! Da se ne boste
potem pritoževali, da niste vedeli!
Peter Povh
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foto Alja Pregl

Umetnost trenutka

Alji Pregl za njene umetniške
dosežke iskreno čestitamo
in se priporočamo za
vzpostavitev rubrike Foto kotiček
v našem časopisu. Prepričani smo,
da bi v Aljinih rokah tak kotiček
lahko uspešno zaživel!

– razstava Fotokluba Ljubljana
Fotoklub Ljubljana deluje od leta 1968. Ima okrog
40 ;lanov in neguje tradicijo predhodnih klubov. To
so gojitev in razvijanje avtorske fotografije, skrb za
razvoj in popularizacijo fotografiranja narave ter
pozitiven odnos do ohranjanja naravnih vrednot in
kulturne dediš;ine. Poleg tega skrbi za izobraževanje
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;lanov in njihov razvoj na podro;ju avtorske fotografije.
:lani kluba se ve;krat predstavijo na razstavah. Za
tokratno klubsko razstavo v Študentskem naselju v
Ljubljani, ki je bila odprta od 18. aprila do 30. maja
2012, so ;lani umetniškega sveta od 158 prijavljenih
del odbrali 78 fotografij 22 avtorjev, ki so prispela na
interni razpis. Med njimi je razstavljala tudi naša ;lanica
Alja Pregl. Razstavo je postavil mojster fotografije
Oskar Dolenc.
Pri izboru del je štelo, da je fotografija avtorsko
delo, tehni;no dobra, da ima vsebino in nam pove
svojo zgodbo. Pri tem, ko je v fotografski aparat avtor
ujel trenutek, ta pa se je preko fotografije spremenil v
umetnost. Razstavljene fotografije predstavljajo kreativnost posameznih ;lanov in razli;ne pristope do
njihovega ustvarjanja.
Na prijazni otvoritvi je delo kluba in njegovih ;lanov
predstavil predsednik kluba Dušan Merljak, svoje
strokovne poglede na predstavitev del pa je podala
umetnostna zgodovinarka in vsestranska umetnica
Tatjana Pregl Kobe. Intimno atmosfero otvoritvene
slovesnosti je obogatila mlada violinistka Veronika,
študentka akademije za glasbo, ki je prispevala doživete
interpretacije klasi;nih melodij.
Naša Alja se je predstavila s štirimi fotografijami
iz maroške puš;ave.
Irena Didek Pregl

Uredništvo Trt
Vse fotografije Alja Pregl

Majski dnevi

v ljubljanskem zaporu 1942
V teh prvomajskih prazni;nih dneh sem se
spomnila, da je preteklo že 70 let od takrat, ko sem te
iste dni preživljala v ljubljanskem zaporu. :e se prav
spomnim, do takrat Italijani niso izbirali talcev za
streljanje iz zaporov, ;eprav so na pogostih pohodih
po terenu zunaj mest, ko so hodili v bitke proti
partizanom, moške po vaseh pobijali kar po;ez, ne da
bi preverjali, kdo so. In tako nas je naša paznica
nekega jutra presenetila z novico, da so prejšnji dan
ustrelili nekaj zapornikov iz naših zaporov, in tudi
povedala njihova imena, med njimi tudi ime našega
Staneta Kerina in Novomeš;ana Dušana Udermana,
ki sem ga prav dobro poznala.
Prav težko me je prizadela ta vest, saj sva se s Stankom
Kerinom igrala kot mul;ka v Sv. Križu (Podbo;ju) in do
tega dne nisem še doživela nobene smrti svojih vrstnikov.
Ta ista paznica je bila tudi aktivistka OF, ki nam je
sproti prinašala ilegalni ;asopis Slovenski poro;evalec
in nas obveš;ala. kaj vse se dogaja znotraj in zunaj
naše kaznilnice.
Tako nam je nekega dne povedala, da bodo naslednje
jutro, zgodaj zjutraj, odpeljali na streliš;e organizatorja
odpora OF Toneta Tomši;a, ki so ga pred nekaj dnevi
skupaj z ženo Vido pred sodiš;em obsodili na smrt, njo
pa na 30 let zapora. Zjutraj smo zaslišale petje
partizanskih pesmi iz moških celic, na kar smo pritegnile
še ženske s petjem v slovo tem, ki so jih odpeljali. Naj
dodam še to, da smo Toneta vse te dni, ko je ;akal na
ustrelitev, videvale pri lini njegove celice samice, ki je
bila odprta no; in dan, pred njo pa je stal italijanski
karabinjer ter pazil, da si ne bi sam vzel življenja. Vsak
dan ob uri, ko smo odhajale ženske na sprehod, je ;akal

pri lini, da je pomahal ženi Vidi, ki je bila z nami, pa tudi
me smo mu pomahale.
Kot sem napisala, da smo zapele Tonetu Tomši;u v slovo,
smo tudi sicer posebno ob ve;erih prepevale uporniške
pesmi, ki pa so nas jih nau;ile starejše aktivistke, ker jih
pred tem še nisem slišala. Tako smo nekega ve;era spet
prepevale, naenkrat pa so se hrupno odprla vrata. Mednje
se je postavil oficir-komandant jetnišnice in rekel v
polomljeni slovenš;ini> »Zakaj pojeste politi;ne hvalnice|«
Na kar mu je hitro odgovorila sojetnica, korajžna punca
An;ka> »Mi ne pojesmo politi;ne hvalnice, mi pojesmo
samo zaljubljene pesme.« Komandant je jezno s treskom
zaprl vrata in odšel. Me pa v glasen smeh!
Majda Povh
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Stane Kerin, talec!
70 let usmrtitve
Majda Povh, Janez Bani;, Andrej
Kerin, Simon Perko, Miha Kerin,
Uroš Kerin, Klemen Kerin in Andrej
Kerin ml. in zremo v imena. Zopet
se nam zastavi isto vprašanje. Brez
pravega odgovora sklenemo, da je
potrebno zadevo raziskati.
Kot ;lan krajevne organizacije
ZZB za vrednote NOB Ljubljana
prevzamem nalogo, da raziš;em,
zakaj med imeni ni Staneta in ali ga je
mogo;e dopisati. Tako sem v sredini
februarja letos na Mestnem odboru
ZZB NOB Ljubljana, pristojnem za
omenjeni spomenik, vprašal, ali je
mogo;e dopolniti spisek talcev, saj
smo v društvu mnenja, da je v jami
padel tudi Stane. Ob tem me je zanimalo, ali je mogo;e in kako bi bilo
potrebno izvesti postopek, da bi ime
dopisali do 70. obletnice usmrtitve
12. maja 2012. Na MO so bili za
dopolnitev evidence in dopis imena
zainteresirani, vendar jim je treba
predložiti kak dokument, ki navaja,
da je bil Stane dejansko ustreljen v

Gramozni jami. V zmoti, da tak dokument gotovo obstaja, sem se odpravil na lov. S tem nisem imel dosti
izkušenj, zato sem se najprej posvetoval z Janezom Bani;em v upanju, da
morda ve, kdo bi ga imel. Ker po
pogovorih z Jožkom Krainerjem in
Stanetom nisem bil ni; bližje iskanim
dokumentom, sem navezal stik z
Muzejem za novejšo zgodovino,
kjer so mi predlagali, da povprašam
dr. Vido Deželak Bari; na Inštitutu
za novejšo zgodovino. Ob pogovoru
z njo sem dobil ob;utek, da bi to
iskanje utegnilo obroditi sadove, saj
ji je bil Stane znan. Že ;ez nekaj dni
je poslala slede;e podatke z navedbo
virov in literature>
KERIN STANISLAV> o;e Franc,
mati Josipina Javornik, rojen 1. 12. 1922 v
Podbo;ju. Ob za;etku vojne je bil dijak in je
stanoval v Ljubljani, kjer se je vklju;il v
odporniško gibanje. Ustreljen je bil kot
talec 12. maja 1942 na streliš;u Rudnik
v Ljubljani. Pokopan je na ljubljanskih
Žalah.

Obeležje v spomin talcem ob streliš;u na
Dolenjski cesti

Stojim na Poti spominov in tovarištva, danes Poti ob žici, v senci lipovega drevoreda. Zrem v obelisk, ki
talcem v ;ast sega v nebo, kot ve;na
straža v spomin Gramozni jami!
Štirje stebri nosijo imena v jami
usmr;enih talcev. Pogled pada po
številnih, v kamen vklesanih imenih.
Sprašujem se, kje je Stane Kerin.
In nekaj let kasneje, 23. julija
2011, na dan piknika v Ljubljani, se
vprašanje zopet ponovi, tokrat
množi;no. Ko je delegacija Kerinov in
Stritarjev položila šopek rož Stanetu
v spomin. Tako ob spomeniku stojimo

Delegacija Kerinov in Stritarjev ob grobu na Žalah> z leve Stane Krainer, Majda Povh, Andrej in
Alenka Kerin, Peter Povh, Janez Bani;, Miha in Andrej Kerin ml.
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Pismo Kerinovi materi
Tone Seliškar

Na bel oblak sem ti napisal sporo;ilo,
ki veter gnal ga s pticami je v tvojo stran.
:ez hribe plavalo je k tebi oznanilo
skoz jasen in neskon;no lep pomladni dan.
Saj veš, sovražnik pismo bi zaplenil,
oblaka ne doseže, kakor misli ne!
Srce sem, mati, vem ti z njim zagrenil,
v teh ;asih vse vesti so grenke, zle.
Kerinka v Svetem Križu ob zeleni Krki,
zapri o;i in zgrabi se za levo stran!
Okoli nas povsod sovražnik kroži mrki,
pogolten,;rn, zvit kot demonski gavran.

Spomenik na Žalah

Vse fotografije Andrej Kerin ml.

Ker me je ta raziskava presenetila, sem dr. Deželakovi
posredoval fotografijo spominskega obeležja v parku
talcev na ljubljanskih Žalah, kjer sta ob Stanetu zapisana
še Florijan Gomiš;ek in Slavko Puterle, s prošnjo po
ponovnem preverjanju podatkov. Odgovorila je, da so
vsi trije talci padli 12. maja 1942 na streliš;u Rudnik v
Ljubljani. Tako sem 31. marca 2012 pred skupš;ino
Društva Kerini in Stritarji preveril, ali je na obmo;ju
streliš;a kakšno spominsko obeležje. Pred vhodom na
streliš;e v brezovem gaju ob Dolenjski cesti je na kamnitem podestu spominsko obeležje padlim borcem in
talcem.
Na predve;er 70. letnice usmrtitve Staneta Kerina
11. maja 2012 je delegacija Društva Kerinov in Stritarjev
k spomeniku talcev na streliš;u Rudnik, na grob v
spominskem parku talcev na Žalah in v Podbo;ju položila cvetje in prižgala sve;e. Sestavljali so jo Majda
Povh, Janez Bani;, Andrej Kerin, Miha Kerin, Alen;ica
Kerin, Peter Povh, Stane Krainer, Andrej Kerin ml. in
Uroš Kerin, ki je prižgal sve;o v Podbo;ju.
SLAVA STANETU KERINU!
Andrej Kerin ml.

Poslednjikrat pri nas govoril je o tebi,
poslednjikrat je pesem pel študent Kerin.
Ko so ;ez Krko prvi letali galebi,
je v kri kot talec onemel tvoj sin.
Tvoj sin je s smelimi prižigal novo vero,
tvoj sin je vsak dan dvigal pest in pel naglas!
Kerinka, ljudstvu kri je brizgala ;ez mero,
tvoj sin je pal, kot pade zreli klas!
Glej , tiso;, tiso; mater zdaj žaluje,
je v grobu sestra, mož, morda edini sin.
Sovražnik krut je in še psuje!
O, v bele bo kosti sprhnel študent Kerin!
Ni mrtva snov, Kerinka, kar je v naši zemlji,
najboljše presejano seme je rasti!
Joj, mati siva, za ves narod žrtev jemlji,
saj grob študentov v novo nam pomlad gori!
Na bel oblak sem ti napisal sporo;ilo
joj, pergament krvav nad pragom tvojih vrat ...
Od žalosti se ti srce bo prelomilo ...
Z obrazom vtisni vanj današnjih dni pe;at
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Kako zamrzne Krka

Merjenje
vodostaja
reke Krke

Brezskrbna hoja po ledu

Prvi teden zmrzovanja

Tretji teden zmrzovanja

Zmaga na povratku z otoka

Vse fotografije> Jože Kova;i;

Bilo je 14. februarja letos, ko sva se z o;etom odpravila
na sprehod po Krki. Že tretji teden temperatura tudi podnevi ni zrasla nad ni;lo. Sicer pa navadno traja ravno tri
mrzle tedne, da Krka ravno prav zamrzne za brezskrbno
hojo po ledu. Nisem prepri;an, da obstaja kakšna študija o
tem, koliko ;asa je potrebno, da lahko hodiš po ledu nad
teko;o vodo, ampak pri Krki zgleda približno takole>
¦	prvi teden, ko temperatura tudi podnevi ne zrase
nad ni;lo (pono;i pa je med –10 in –20), se v
zaliv;kih in mrtvih rokavih na plitvini že naredi
led, ki je za zelo pogumne dovolj trden za drsanje
z enega dela rokava na drugega (pa še plitvina
mora biti, da se slu;ajno preve; ne zmo;iš).
¦	drugi teden se led odebeli v odvisnosti od temperature in se za;ne nabirati ob bregovih reke tudi
tam, kjer je tok mo;nejši, zlasti pa se zgosti tisti,
ki se je v prvem tednu nabral v mirno stoje;i vodi.
Vidni so samo še nezmrznjeni, hitro teko;i deli
reke in deli, kjer se voda iz razli;nih vzrokov
vrtin;i.
¦	Tretji teden pa zamrznejo tudi hitreje teko;i deli
reke in led na mirno stoje;ih delih postane dovolj
trden, da je primeren za brezskrbno hojo.
Seveda je takrat, ko zmrzuje voda, to velika nevarnost
za vodne ptice. Labodi, ;aplje, ra;ke, ponirki in ostale vodne živali imajo ;edalje manj manevrskega prostora in
zgodi se tudi, da ;ez no; ostanejo okovani v ledu in zmrznejo. Druge živali, npr. plenilci, pa imajo prednost, da

lažje ujamejo svojo žrtev. Tako je letos lisica z lahkoto
blizu mene ujela sivo ;apljo in si jo privoš;ila za ve;erjo.
Živali tako že v prvem tednu, ko je led dovolj trden za
njihovo težo, pre;kajo Krko (lisice, zajci, ma;ke …).
Da pa se sam odpraviš na sprehod po zaledeneli
Krki, moraš imeti pogum, dobro pa je imeti tudi nekaj
pameti. Seveda nikoli ni pametno biti najpametnejši in
;isto brez skrbi hoditi po ledeni Krki, ampak je potrebno tudi tukaj biti previden. Vedno se je treba, preden stopiš na led, prepri;ati o njegovi trdnosti. Sam to
storim tako, da se z roko držim za veje vrbe, z nogo pa
dokaj mo;no potol;em po ledu. In ;e se led ne predre,
je gotovo dovolj mo;an, da vzdrži mojo težo. Ravno
tako sem preizkušal led letos 14. februarja, ko mi je o;e
dejal> »Saj je dovolj mo;an.« Pa je vseeno najbolje zaupati sebi in se šele potem odpraviti dalje. Še posebno,
ker so bile letos specifi;ne vremenske razmere. V drugem tednu se je vreme celo malo otoplilo in je podnevi
temperatura že zrasla na plus pet stopinj. Mislil sem,
da ne bo ni; z ledom na Krki, pa je v drugi polovici tedna temperatura zopet padla in za;elo je celo snežiti.
To pa za razvoj ledu niso najugodnejše razmere. Sneg
namre; deluje na ledu kot izolator in ne dovoli, da bi se
led odebelil, pa; pa ga celo slabi. Na sre;o je bilo v tretjem tednu pono;i celo do –20 in ve;, tako da tudi
podnevi ni šlo dosti preko –8 in je led vseeno postal
dovolj trden. Upal sem si brezskrbno na naš otok, upal
sem si hoditi po delu Krke, ki ji Krževci pravijo Loka,

vendar sem bil vseeno previden. Že prvi teden sem
opazoval razmere, kjer Krka najkasneje zmrzne. Takšen del je bil tudi na Loki. Tam se je voda vrtin;ila in
s sabo ves ;as nosila kose ledu, ki so se nabirali eden
pod drugim. Ko pa je zapadel sneg, ki je deloval kot
izolator, se na tem mestu led ni dovolj odebelil, da bi
lahko brezskrbno hodili. Ko sem se mu približal, sem
pod nogami kljub – 14 stopinjam najprej za;util plundro (pomešan sneg in vodo). Šel sem dalje. Nato sem
pod nogami zaslišim pkk, pkk, pkk … To je bil znak, da
stojim na tankem ledu, in sem se rajši obrnil ter nisem
skušal usode. Tako sem ostal suh in z lepimi vtisi ter
izkušnjo ve;, ki jo danes lahko delim z vami.
Razmere so bile podobne leta 1985. Dobro se spominjam, ker sem bil takrat ravno študent in smo na stolpnici pri Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer zaslon
kaže temperaturo, sredi dopoldneva videli –25 stopinj.
Ravno tako je bil tretji teden mraza in februar (tudi sicer je znan kot najhladnejši v letu), ko je Krka zamrznila tudi v najhitrejšem toku mimo naše žage. Takrat sem
hodil od Loke do naše hiše in izstopil na pomolu, kjer se
poleti kopamo. Led je bil debelejši, saj ga je o;e s svedrom navrtal do pol metra. Seveda na delu, kjer je voda
mirnejša, sicer pa je bil na delih, kjer je tok mo;nejši,
tanjši, a zadosti trden za brezskrbno hojo.
:e boste tudi sami kdaj poskusili kaj podobnega,
pa le pogumno, a vseeno previdno.
Jože Kova;i;

Na reki Krki je na Brodu vodomerna postaja, ki neprekinjeno deluje že od leta 1933. Vodostaj se spremlja
avtomatsko z merilno mrežo, kjer se od;itajo višina, pretok in temperatura. Druga;e ga merimo ro;no, tako da z
mamico vsak dan preveriva višino in temperaturo reke
ter ga vpiševa v dnevnik opazovanj. Poleti meritve opravljava ob 18. uri, pozimi pa ob 16. uri. Agencija Republike
Slovenije za okolje nam je poslala termometer, s katerim
zajameva vodo in od;itava temperaturo. Višino meriva
na lati, ki je pritrjena na lesenih opornikih mostu. Opazujeva pa tudi koli;ino padavin in izvajava fenološko
opazovanje rastlin od prvih listov, cvetenja, obiranja do
odpadanja listja. Za;etek meseca je bila višina Krke 75
centimetrov, temperatura pa 17 stopinj. 14. junija pa je
Krka zaradi padavin narasla na 205 centimetrov in je bila
zelo kalna. Sedaj, 20. junija, pa je spet visoka okoli 82
centimetrov. Z mamico Sabino opažava, da je zadnji dve
poletji vodostaj tako nizek, da so vidne tudi pe;ine.
To delo je opravljalo že kar nekaj mojih prednikov.
Zelo rada sem opazovala ateta (dedka Jožeta Bani;a) pri
merjenju. Nadaljeval ga je moj ati Janez, s katerim sem redno hodila na most. Nato sem odgovornost prevzela jaz.
Delo zelo rada opravljam. Vsak konec meseca z mamico
Sabino popiševa podatke in jih pošljeva Agenciji za okolje.
Anja Patricija Bani;

Merilna letev na mostu na Brodu pri Podbo;ju
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Foto Anja Bani;

Križanka

Zadnje vabilo na

PIKNIK 2012
Dragi Kerini in Stritarji,
zdaj, ko smo v vro;em poletju, se nam z neznansko
hitrostjo bliža naš dolgo pri;akovani in ve;krat najavljeni piknik 2012. Nekateri ste svojo prisotnost napovedali, drugi ste se prijavili za avtobusni prevoz, nekateri še niste dali od sebe nikakršnega glasu, kljub temu
pa smo prepri;ani, da se nas bo zbralo okoli sto, kot se
praviloma zgodi vsako leto.

Zbrali se bomo torej na piknik prostoru v
Marjeti na Dravskem polju
v soboto, 28. julija 2012, med 11. in 12. uro.
Tak pri;etek smo si zamislili na posebno željo tistih
;lanov - zvestih obiskovalcev naših sre;anj, ki se bodo
na predve;er udeležili koncerta v Kostanjevici na Krki.
Koncert se zna zavle;i pozno v no; in zato so prosili, da
bi avtobusa iz Ljubljane in Podbo;ja odpeljala na piknik v soboto šele ob 10. uri> prvi izpred Hale Tivoli v
Ljubljani prek Domžal in Celja, drugi pa iz Podbo;ja
prek Bizeljskega, Pod;etrtka in Šentjurja do prizoriš;a
v Marjeti. Natan;no bodo o poti in postankih obveš;eni
vsi potniki.
Na prostoru za piknik bodo organizirane športne igre
pod vodstvom Boža Sotlerja in tradicionalna likovna delavnica za mal;ke pod vodstvom Irene Didek Pregl. Vse
dogodke bomo ;asovno prilagodili razmeram na
prizoriš;u. Posebna ponudba za vinske sladokusce je

Ljubljana - obdana z žico

obisk vinoteke v Hiši Stare trte v Mariboru. V tej vinoteki
zara;unajo samo toliko, kolikor spijemo oziroma pojemo,
kar znese okoli tri evre na osebo. Organizirano bo tudi vodenje po njihovem muzeju. :e bo za tak na;rt primerno
število prijav, se lahko zapeljemo v Maribor z avtobusom.
Tam nekje pa pristane tudi stari dravski flos, vendar bi za
to potrebovali ve; ;asa. Ve; o Hiši Stare trte na povezavi>
http>\\maribor-pohorje.si\hisa-stare-trte-opis.aspx.
Ob 13.00 bo pozdravni nagovor predsednika društva, vse ostale termine pa bomo prilagodili prijavam.
Sporo;ite nam svoje želje na naslov društva andrej.
kerin@guest.arnes.si najkasneje do 20. julija 2011. S seboj
prinesite, kar vas je volja glede jedi in pija;e, pa tudi
osebnih športnih rekvizitov. V slast nam bo šel tudi pujs
v režiji Dušana in Polone Winkler, ki sta na svoja ple;a
prevzela tudi levji delež organizacije letošnjega dogodka.
Na koncu še navodilo za vse tiste, ki pridete na
prizoriš;e s svojimi avtomobili> pripeljete se po avtocesti iz smeri Ljubljane, Celja in pred Mariborom zavijete
na avtocesto, ki pelje proti Ptuju oziroma Zagrebu. Prvi
izvoz na tej avtocesti je "Letališ;e", drugi pa "Marjeta na
Dravskem polju". Tu zavijete z avtoceste. Pridete do
krožiš;a, kjer vas smerokaz usmeri proti Marjeti na
Dravskem polju. Zavijete v to smer, se peljete še približno 200 metrov in na levi strani ceste vidite nogometno
igriš;e, kjer bo naš piknik. Parkirate za igriš;em.
Lepo se imejte in ne zgorite pri teh temperaturah!
Lep pozdrav,
Vaš Andrej Kerin

foto Dušan Winkler
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Zapozneli novici
V zadnjem ;asu se nam je v uredništvu Trt ve;krat dogodilo, da smo dobili vrnjeno pošto ali bolje re;eno posamezno številko Trt, ki smo jo poslali ;lanom in s tem naro;nikom na ;asopis. Tako je bilo tudi ob lanski zadnji številki Trt in ponovno ob letošnji, ki smo jo posredovali na naslov Drage Iskre, Cesta Maršala Tita 3, Jesenice. Sam sem
pred ;asom ve;krat govoril z Drago po telefonu, zadnji poskusi pa so bili brezupni, in ker je na obvestilu pisalo
»preseljen«, sem kon;no pri Dragini h;erki Andrejki Verovšek izvedel, da nas je Draga zapustila že leta 2010, potem
pa v dobrem tednu še njen mož Jože. Poprosil sem Andrejko, da nam nekaj napiše in tako hkrati poskrbi za ;lanka v
tretjem zborniku, ki bo verjetno zagledal lu; sveta v naslednjem desetletju. Odzvala se je in pred nami sta oba ;lanka.
V imenu uredništva Trt
Andrej Kerin

Draga Iskra,
roj. Kerin
(16. 8. 1929–28. 4. 2010)
Rodila se je leta 16. 8. 1929
o;etu Andreju in materi Ani Nini
Kerin v prijetni dolenjski vasici
Sveti Križ pri Kostanjevici na Krki. Lepo, a ne preve;
zdravo mladost je sprva preživljala v doma;i vasi s sestro
Anko in se brezskrbno igrala z vrstniki. Tega obdobja
svojega življenja se je ves ;as zelo rada spominjala. Kasneje se je s starši kot najstniško dekle priselila na Jesenice, kjer je obiskovala šolo, pomagala staršem, svoje sposobnosti je iskala v glasbi in nekoliko v amaterskem
gledališ;u Tone :ufar na Jesenicah.
Življenje je bilo tistim ;asom primerno skromno, a vseeno lepo. Kot se zgodi vsem mladim dekletom, se je v tem
;asu pojavil mlad jeseniški železar, za katerega se ji je ogrelo
srce. Ta mladi železarski delavec je bil Jože Iskra. Njuna
pota so se vedno bolj zbliževala in leta 1949 sta se poro;ila
na Jesenicah. Po letu dni sem se jima rodila jaz in skupaj smo
živeli v skromnem delavskem stanovanju, kjer se nam je po
osmih letih pridružil še brat Mario. :asi so se za;eli spreminjati in tudi ženske so nekoliko lažje dobile delo. Tako se je
tudi mami nekaj let po bratovem rojstvu zaposlila v podjetju Ljubljanske mlekarne v enoti na Jesenicah, kjer je opravljala ra;unovodska dela. Ker pa so podjetja zapirala manjše
enote, je ista usoda doletela tudi njo in njeno delovno mesto
se je prestavilo v Ljubljano. Tako se je dolga leta s prvim jutranjim delavskim vlakom ve; let vozila na delo v Ljubljano
in se vra;ala domov v poznih popoldanskih urah. Življenje
je bilo v tem ;asu zelo naporno, saj je bila razpeta med družino in službo, ki ji je predvsem zaradi vožnje vzela ogromno ;asa. Družina je v takratnih dobrih ;asih dobilo novo
lepo stanovanje, v katerem sta Draga in Jože po odhodu
otrok mirno živela do sorazmerno lepe starosti osemdesetih let in se veselila obiskov svojih najdražjih.
To je le kratek oris Draginega življenja, ki pa ga je ves
;as polnila z ljubeznijo do svojih najbližjih. Ni je bilo
stvari, ki je ne bi storila za katerega koli od nas. Razvajala nas je s svojo skrbnostjo, hrano in pripravljenostjo,
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da nam prisluhne tudi takrat, ko sama ni bila najboljše
volje. Po odhodu v pokoj je pazila na svoje vnukinje in
jih imela neizmerno rada.
Tiho in hitro nas je zapustila 28. aprila 2010.
Andrejka Verovšek, 2012

Jože Iskra
(9. 4. 1927–9. 5. 2010)
V idili;ni Bohinjski Bistrici se je
9. aprila 1927 o;etu Francu in materi Mariji rodil sin Jože. V zgodnjih
otroških letih je z dvema bratoma
in sestro živel v rodni vasi in si po
okoliških hribih nabiral življenjskih izkušenj. Družina se je zaradi želje po boljšem zaslužku preselila na Jesenice. Mladost je preživljal v druženju s
prijatelji in bil športno aktiven predvsem pri smu;arskem
društvu. Po kon;ani osnovni šoli se je izu;il za elektrikarja
in se zaposlil v jeseniški železarni. Kot napreden mladinec
je v tistih kriznih ;asih, ob za;etku druge svetovne vojne,
razmišljal nekoliko preve; uporniško, zato so ga še ne
18-letnega fanta sile okupatorja zaprle v zapore v Begunjah.
K sre;i mu je njegova mladost pomagala, da ga niso ustrelili kot talca, ampak so ga deportirali v delovno taboriš;e pri
Bodenskem jezeru. Tam je vojna leta preživel ob delu in se
po kon;ani vojni vrnil na Jesenice. Ponovno se je zaposlil v
železarni, se poro;il z Drago Kerin in si ustvaril družino z
dvema otrokoma. Ves ;as je bil zaposlen v Železarni Jesenice kot elektrikar vzdrževalec. Po dokon;ani polni delovni dobi se je upokojil in poln delovnega elana še naprej kot
upokojenec opravljal razna dela, od tega 16 let pri ži;nicah
v Kranjski Gori. Toda ko so leta zahtevala, da se dokon;no
delovno umiri, je to sprejel z veliko žalostjo, saj njegov nemirni duh ni poznal brezdelja in posedanja. Po;asi pa se je
tudi tega navadil, vodil na sprehod našega kužka, s katerim
sta bila velika prijatelja, in »skrbel, da je bilo na Jesenicah
vse na svojem mestu«. Zdravje je pri;elo po;asi pešati, a kot
ve;ni borec si tega ni hotel priznati. Na žalost pa je narava
ve;ni zmagovalec in tako je priznal poraz in v starosti 83 let
umrl na Jesenicah, samo enajst dni za svojo ženo.
Andrejka Verovšek, 2012

Ustvarjalni koti;ek

Mavrič ne ribice
V vrtcu smo skupaj z otroki v skupini Sovice in z
vzgojiteljico Leno iz lepenke izdelovali mavri;ne ribice.
Iz lepenke smo izrezali kroge, ki smo jih pobarvali v
razli;ne barve. Seveda smo narisali tudi o;i. Rep ribice
in usta smo izrezali iz tršega barvnega papirja ter jih
nalepili na krog iz kartona. Poseben ;ar so ribicam dale
bleš;ice, ki smo jih potresli na ribice, namazane z lepilom. Da so ribice oživele in lepo okrasile našo garderobo, smo jim nadeli raznobarvne vrvice, ki smo jih vdeli
v luknjo v kartonu.
Mavri;ne ribice lahko namesto iz kartona izdelamo tudi iz neuporabnih zgoš;enk, na katere prav tako
lahko kaj narišemo z alkoholnimi flomastri ali barvami za steklo.
Ustvarjali so otroci iz skupine Sovice iz Zasebnega
vrtca Zvezdica z vzgojiteljico Leno Andrenšek Metljak.
Zapis in foto> Daša Kerin Cerkovnik
Potrebujemo>
¦ karton, ki ga uporabimo za telo,
¦ trši barvni papir,
¦ škarje,
¦ lepilo,
¦ vrvico,
¦ barvo in
¦ bleš;ice.
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Zadnje novice

Še nekaj
puščavskih fotografij

pozicija spletnega naslova
foto Alja Pregl
37 mm

2r

w w w. k r k a . s i

Ob zadnji redakciji pri;ujo;e številke Trt smo
naklju;no zvedeli, da je v marcu 2012 odšel v devetindevetdesetem letu svojega življenja naš najstarejši ;lan Janez Malnari;. Bil je najmlajši v družini
Malnari;ev in vsega spoštovanja vreden ;lovek. Bil je
telovadec, zaveden sokol in velikokrat nam je pripovedoval zgodbe iz svojega radoživega življenja. Spominjamo se obiska pri njem in njegovi družini, ko je
praznoval svojo 85- letnico. Dušan Povh mu je takrat
narisal karikaturo, ki je simbolizirala vse njegove številne dejavnosti, kaligrafski zapis Dušanovega voš;ila
pa je prispeval Andrej Kerin. Obiskali smo ga na
Vurberku, kjer sta skupaj s h;erko in zetom Silvom
ustvarila lepo doma;ijo in nasadila vinograd, katerega
sadove smo ob;utili takratni obiskovalci. Kar veliko
smo o tem poro;ali v naših Trtah. Takrat sta s soprogo Jožo stanovala v Mariboru in redno smo si dopisovali vsaj ob novem letu.
Nazadnje smo se Kerini in Stritarji družili z Janezom v juniju 2003 na sre;anju v gradu Vurberk in
v Spodnjem Dupleku, teden po tem ko je praznoval
svojo 90 letnico. Pripravili smo mu ;estitko in velik
šopek rumenih vrtnic. Praznovala sta pravzaprav
skupaj s teto Vido Kerin iz Podbo;ja, ki je tudi v juniju 2003 proslavljala svojih 80 let. Bilo je prav veselo in
jubilantu so se kar iskrile o;i, zbrani Kerini in Stritarji
pa smo se posladkali z zlato rumeno kapljico rizlinga,
za kar je poskrbel njegov zet Silvo Toplak. Takrat smo
se tudi edinokrat zbrali na sre;anju na Štajerskem.
Minilo je devet let in spet prihajamo na Štajersko.
Žal se ne bo ve; mogo;e sre;ati z našim starosto Janezom, ki je zadnja leta prebil v domu za ostarele v Mariboru. Poklicali smo njegove najbližje v želji po ponovnem snidenju in tako zvedeli za žalostno novico.
Naj bo ta novica trajni spomin zabeležen v Trtah,
prav gotovo pa sledi še obsežnejši zapis kakršnega Janez gotovo zasluži.
Uredništvo Trt
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Spletni naslov
Zaradi majhnih količin besedila je
položaj spletnega naslova opredeljen s
polmerom okroglega znaka (r).
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Umrl je Janez Malnarič,
naš najstarejši član.

