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TRTE SO (ŽE SPET!) OBRODILE
Tale malce dvoumen naslov, kot bi rekel Božo Sotler na prvo žogo, ni v osnovi
niti najmanj dvoumen. Mišljen je enkrat za dvakrat in to zelo resno> pred vami je nova
številka Trt in v sodih naših vinogradnikov je že vinski sok, ki vre in se polagoma
spreminja v rujno vino. Trte so spet obrodile …
Vedno znova pa se vprašujem, zakaj se vsako leto obenem vedno znova poja
vljajo tudi jamrarije ob spravljanju pridelka> še nikoli, tudi ob bleste;em rezultatu
nisem slišal še nikogar, ki bi bil tudi z besedami vesel nad stanjem, recimo v sodih.
Saj mogo;e v sebi je, tako malo skrito, v srcu ali kje še veliko globlje, zaklenjeno z
devetimi klju;avnicami in za devetimi vrati. Kaj je s to zadržanostjo in zavijanjem
v nekaj dvoumnega, ki ni kot odgovor ne ti; ne miš. Se bojimo na glas veseliti| Se
pohvaliti| Se bojimo zavistnega soseda ali priklicati nesre;o| Dacarjev, tatov, žej
nih postopa;ev ...|
Je to mogo;e praznoverje, ker bi lahko zaradi navdušenja nad rezultati
celoletnega dela mimogrede priklicali nesre;o na vino, ki bi se skisalo, posušilo
ali še enkrat zavrelo| Kaj pa vem! Mogo;e nam je vsem že kar dano v zibko| Malo
ve; samozavesti nam ne bi škodilo> ;e smo prepri;ani, da je nekaj fajn, pa to po
vejmo. Vsi nam bodo tako ali druga;e zavidali, nas dajali v ni; in nas zasovražili.
Ej, nikar!!!! Pa kaj potem|!|
Kaj pa, ;e bi enkrat za spremembo pogledali z druge strani> zakaj se ne veseli
mo, ;e nekomu uspe nekaj dobrega napraviti| In potem je lahko on naš vzornik in
ogledalo za naš uspeh v prihodnosti. Kako bi jaz postal še boljši od njega| Kaj bi
moral še napraviti, dodelati, se nau;iti, poizkusiti, da bi ga mogo;e prihodnjo sezo
no presegel| Ne pa premagal, uni;il, poteptal ali onemogo;il.
Tako bi bilo nam vsem dosti lažje in prej bi se izvili iz privida uni;ujo;ega kroga
krize, ki nam jo kuhajo že kar nekaj ;asa. :e dobro premislim, smo vedno bili, smo in
bomo v „krizi“. Torej to ni ni; novega. Zato nas ne sme biti strah, ker se znamo temu
vedno nekako prilagoditi in preživeti. In kot pravi hrvaška pisateljica, ;e ji pogojno
„ukrademo“ zadnji del naslova njene knjige, se ob tem tudi zabavati, se smejati.
Zato raje liter na mizo in ... seveda je tvoj najboljši, pohvalimo ga od srca! Vsak
po svoje je resni;no najboljši. In liter cvi;ka je tukaj samo nam vsem najoprijem
ljivejša prispodoba. Velja pa za vse> za male in za velike stvari!
Trte so sicer mala zadeva, naše prijateljstvo pa je za „prmej“ velika.
Peter Povh
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Najstarejša trta na svetu foto Miha Kerin

70 let od žice
v Ljubljani!
Sedemdeset let pred tem, ko prebirate to številko
Trt, se je v ko;evskih gozdovih sklepala najstrašnejša
vojaška operacija italijanske vojske na obmo;ju Lju
bljanske pokrajine – roška ofenziva.1 Mobilizirali so
ve; kot 71.000 vojakov in doma;ih pomaga;ev z na
menom uni;enja vodstva OF in GŠ NOV POS. Vod
stva OF, ki so ga že leto in pol poprej iskali po ulicah,
podstrešjih in kleteh njene zibelke Ljubljane.
Ljubljana je predstavljala središ;e odporniškega
gibanja in boja proti okupatorju – narodnoosvobodil
nega boja. Mo; OF se je 29. oktobra 1941 pokazala z
bralcem že poznanim dogodkom, ko so mestne ulice
od 18. do 19. ure nenadoma izumrle, nato pa zopet za
živele. Te tihe demonstracije so se nadaljevale tudi v
zimi 1942. V drugi polovici leta 1941 pa je v mestu de
lovalo že 150 bojnih enot. Zelo pomembna je bila
obveš;evalna dejavnost, ki je imela svoje ljudi vsepo
vsod, celo v najvišjih okupatorjevih uradih. Akadem
ski pevski zbor Univerze kralja Aleksandra v Ljublja
ni je pod vodstvom Franceta Marolta z odposlancem
OF Prežihovim Vorancem pripravil koncert ob
za;etku kulturnega molka. Izvedli so ga 12. decembra
1941 v nabito polni Unionski dvorani. Ko so Italijani
spoznali nemo; v boju z odporniškim gibanjem, so iz
delali na;rt, kako bi mesto lo;ili od ostale Slovenije.
Poveljstvo druge armade2 je poveljstvu enajstega ar
madnega zbora3 19. januarja 1942 naro;ilo „normali
zacijo“ Slovenije in uni;enje glavnega sedeža upora v
Ljubljani. Zato so sklenili mesto obdati z ži;no zapo
ro in ga tako zaprtega pre;esati po dolgem in po;ez.
Dela so pri;eli konec januarja in ži;no zaporo kon;ali
23. februarja 1942, Ljubljano pa spremenili v najve;je
koncentracijsko taboriš;e. Na v tla zabite vrste kolov
so zapeli okoli 170 centimetrov visoko mrežo iz
bode;e žice, zgradili ve; utrdb, stražarnic in plotov.
Ži;na zapora je bila sprva dolga 18 kilometrov in so jo
1	Vojaška akcija z namenom uni;enja vodstva Osvobodilne fronte in
glavnega štaba NOV POS. Italijanski okupator je za izvršitev ofen
zive mobiliziral ve; kot 71.000 vojakov, to so štiri divizije, in ve;
manjših topniških in tankovskih enot, pa tudi letalstvo. Pri;ela se je
16. julija in je trajala do 4. novembra 1942. Najve;jo mo; so usmerili
v obkolitev Ko;evskega roga, kjer je v 45-kilometrskem obro;u stal
vojak na vsakem metru. Tako je dobila ime Roška ofenziva.
2	Druga armada z sedežem na Sušaku je imela poveljstvo nad Slovenijo
in Dalmacijo. Njen komandant je bil general Mario Roatta.
3	11. armadni zbor s sedežem v Ljubljani je imel poveljstvo na obmo;ju
Ljubljanske pokrajine. Njegov komandant je bil general Mario Robotti.
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do konca maja še dopolnjevali, utrjevali, hkrati pa
prestavljali in daljšali. Plo;nike v središ;u mesta, po
nekod pa tudi ceste so zaprli z lesenimi španskimi
jezdeci. V mesto in iz njega so na prehodih spuš;ali le
dobavitelje hrane in javne uslužbence z utemeljenim
razlogom. Ostale so vojaki surovo odganjali. Dovolil
nice za prehod so pri;eli izdajati šele po nekaj dneh. V
šestih ilegalnih tiskarnah in ve; desetih ilegalnih teh
nikah so jih pri;eli spretno ponarejati, tako kot ostale
dokumente in tiskovine. Na ukaz poveljnika sardin
skih grenadirjev generala Orlanda so ob prehodu vsa
kega temeljito pregledali, ker naj bi «bila zapora tako
popolna, da ne bi skoznjo mogla niti miš»! Aktivisti
OF pa so si na razli;ne na;ine prizadevali iz mesta v
pomo; partizanskim enotam pošiljati sanitetni mate
rial, hrano in razne tiskovine. Mirca Kerin je v vozi;ku
pod Andrejem, ko je šla ;ez blok h kmetu po mleko,
prenašala ilegalno pomo; odporu. Od 24. februarja
zjutraj do 15. marca so v mestu izvajali preiskave in
racije. Aretirali so vse zdrave moške med dvajsetim in
tridesetim letom, tudi Štefinova Li;eta in Milana, ki
sta na Verdu stopila v partizanske formacije. Zaprli so
878 oseb, opravili so 22.262 osebnih preiskav ter 294
hišnih in 1939 preiskav javnih lokalov. Poveljstvo dru
ge armade pa je ob koncu racij izdalo ukaz o aretaciji
vseh pod;astnikov in ;astnikov nekdanje kraljeve voj
ske do šestdesetega leta starosti in jih kot civilne in
ternirance zaprlo v koncentracijsko taboriš;e Gonars.
Od novembra 1941 do aprila 1942 je v Ljubljani de
loval ilegalni radio OF – Kri;a;. Ker pa ga okupator ni
mogel najti in uni;iti, je meš;anom odvzel in prepove
dal radiosprejemnike. General Robotti4 in visoki ko
misar Grazioli sta aprila izdala odlok o streljanju tal
cev. Partizanske enote so maja 1942 izbojevale obširna
osvobojena ozemlja na Ko;evskem, ob Kolpi in celo
ob vznožju Krima na Ljubljanskem barju ter trdnost
upora v Ljubljani in okupatorja silile v sklep, da je po
trebno zaporo mesta še bolj utrditi in zavarovati tudi
pred notranjimi napadi. Med junijem in avgustom
1942 je bilo v Ljubljani sedem ilegalnih oddelkov na
rodne zaš;ite v rajonih, kjer je deloval tudi Lojze Ke
4	General Mario Robotti, 1882–1955, komandant 11. armadnega
zbora v Ljubljani, je svojim generalom prenesel zahtevo Musso
linija, da morata biti v pokrajini obnovljena italijanska prevlada
in ugled, “;eprav bi morali izginiti vsi Slovenci in bi morala biti
uni;ena vsa Slovenija”.

rin, in dva na železnici ter samostojna ;eta VOS.5 Zato
je general Robotti 11. maja imenoval posebno komisijo
in ji naro;il izdelavo obrambnega na;rta pred napa
dom tako od zunaj kot od znotraj. Ugotovila je, da
ži;na zapora ne ustreza obrambi.
Prebivalstvo je okupator ustrahoval tudi s strelja
njem talcev, šestih v Radohovi vasi in 120 v Gramozni
jami, za gimnazijo na Poljanah in na streliš;u Rudnik,
kjer je 12. maja padel tudi Stane Kerin. Zaporo so
za;eli prestavljati navzven, na za obrambo ugodnejše
položaje, 27. maja pa je Robotti poveljniku divizije
sardinskih grenadirjev na osnovi obveš;evalnih indi
cev ukazal pripravo novih obrambnih na;rtov. Okre
pili so izpostavljene to;ke na Gradu in Rožniku ter
okrepili stražo vojaških poveljstev, vojašnic, javnih
zgradb, mostov, železniških postaj in to;k, kjer bi
uporniki lahko zgradili barikade. Ob zori roške ofen
zive, v tednu racij med 26. junijem in 1. julijem, je oku
pator prijel in preiskal 17.076 oseb ter jih 2663 interni
ral v koncentracijska taboriš;a. Komandant mesta in
vodja komisije za utrjevanje ži;ne zapore, general
Premieri, je 29. julija ukazal trajno preureditev ži;ne
zapore. Za potrebe rekonstrukcije so veliko gradbe
nega materiala preprosto vzeli Ljubljan;anom, les pa
sekali na Rožniku in Golovcu. Za namestitev enot so
razlastili 32 hišnih lastnikov in v treh dneh izselili 75
družin! Ži;no zaporo so prestavili in ji dodali novih
20 kilometrov. Preuredili so jo v žagasto ;rto, nava
dno izbo;eno med dvema bunkerjema. Na nekaterih
mestih so postavili žaromete, najbolj izpostavljene
dele so utrdili s strelskimi jarki. Zgradili so nove polo
žaje za težke mitraljeze in lahke poljske topove.
Ob ofenzivi so nasprotniki OF med prebivalstvom
širili laži, da je partizanske vojske konec, moralo
ve;ine Ljubljan;anov pa je dvigovalo nenehno delova
nje aktivistov OF. Tomši;eva brigada je napadals
okupatorjeve vojake v Vev;ah in 21. oktobra še v Po
lju, Bizoviku in Dobrunjah. Dva dni kasneje je bata
ljon Dolomitskega odreda v bližini Ljubljane napadel
kolono italijanskih vojakov in belogardistov. General
Robotti je novembra ponovno izdal ukaz za preu;itev
obrambe mesta. Zopet so sledila dela za odpravo po
manjkljivosti in preureditev žice. Dodatno so zgradili
položaje za minomete in topove ter utrdbe. Poveljstvo
enajstega armadnega zbora je zahtevalo takojšnjo gra
5	Varnostno-obveš;evalna služba.

dnjo bunkerjev za obrambo napadov upornikov iz
mesta. Ob 69 starih zidanih bunkerjih so zgradili še
73 novih zidanih utrdb. Utrjevanje so v glavnem do
konca leta kon;ali, vendar so gradili še kar naprej vse
do kapitulacije septembra 1943.
Poleti 1942 so za potrebe obrambe ži;ne zapore
vklju;ili tudi artilerijo na Rožniku in na Gradu, sle
dnjo so v ;asu ofenzive okrepili. Ljubljano je tako po
leg žice in vojaškega moštva varovalo še osem baterij z
32 topovi. Konec leta 1942 je ži;na zapora predsta
vljala 29.663 metrov dolg in osem do deset metrov ši
rok obro;, v višino pa je segala vse do dveh metrov. Ob
žici so bili speljani meter široka krožna pot in
elektri;ne ter telefonske napeljave. Ves obrambni pas
je bil širok približno osemdeset metrov, varovali so ga
iz 206 ve;jih in manjših utrdb. Mesto je branilo 1300
vojakov, ki so bili poleg pušk in granat oboroženi s 65
puškomitraljezi, 43 mitraljezi, 13 minometi in 12 lah
kimi topovi. Ob njih je na prehodnih to;kah preverja
lo še kakih 400 karabinjerjev, finan;nih stražnikov in
obmejnih mili;nikov. Do konca leta je okupator v
Kle;ah, Bizoviku, Dobrunjah in na Sv. Urhu na zuna
nji strani zapore nastanil še posadke vaških straž.
V letu 1943 je AFŽ ve;krat organizirala ženske de
monstracije proti mu;enju in nevzdržnim razmeram
v zaporih. Demonstrirale so pred armadnim povelj
stvom v parku Zvezda, sodnijsko pala;o na
Mikloši;evi, sedežem visokega komisarja na Prešer
novi in pred ljubljansko škofijo na Ciril-Metodovem

Skenogram karte žice okoli Ljubljane iz leta 1942
http>\\www.zeleniprstan.si\fotografije-s-poti.html
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Fotokotičku
na pot!
trgu. Najve;je demonstracije, na katerih se je zbralo
kakih 10.000 ljudi, so bile 1. avgusta. Italija je morala 8.
septembra 1943 podpisati brezpogojno kapitulacijo.
Preden je obrambne linije mesta prevzel nasilnejši
nemški okupator, je veliko Ljubljan;anov odšlo v par
tizane. Vrhovni komisar operacijske cone Jadransko
primorje je na ;elo pokrajinske uprave postavil in si
podredil zloglasnega generala Leona Rupnika, višje
mu vodji SS in policije generalu Erwinu Rösenerju pa
je ukazal ustanovitev Slovenskega domobranstva. V
mestu je delovala domobranska politi;na policija in
Nemcem pomagala red;iti vrste OF. Postojanke va
ških straž za varovanje žice so zdaj zasedli slovenski
domobranci. Postojanka na Sv. Urhu je v njihovih ro
kah postala pravo moriš;e aktivistov OF.
Po 1170 dneh strahot življenja za žico pa je prišlo
son;no jutro 9. maja 1945, ko so v mesto vkorakale
enote sedmega korpusa narodnoosvobodilne vojske in
devetindvajseta divizija hercegovskih borcev, na uli
cah so jih pozdravljale množice ljudi, polne veselja.
Žico so po nekaj dneh pri;eli odstranjevati in zasipati
jarke. Maršal Jugoslavije Josip Broz Tito je v znak spo
štovanja in cene velikih naporov, ki jih je mesto dalo za
vzrast in razrast odpora zoper okupatorja v Sloveniji,
Ljubljano kot prvo mesto leta 1970 odlikoval z redom
narodnega heroja6 in ji podelil naziv „Ljubljana, mesto
heroj“! V spomin na žico in ve;no slavo uporu so na
mestu, kjer je neko; stala ži;na zapora, uredili Pot
spominov in tovarištva, danes Pot ob žici – zeleni pr
stan Ljubljani – mestu heroju.
Andrej Kerin ml.

Takole je bilo!
V uredništvo Trt nam je Alja Pregl poslala poveza
vo na spletno stran na facebooku z nekaj fotografijami
s svojega potovanja po Gruziji. Bile so nam vše; in
vsekakor vredne objave. In pomislili smo, da bi lahko
v Trtah uvedli rubriko Fotokoti;ek z najboljšimi foto
grafijami. Vprašali smo Aljo, ali bi ga bila pripravljena
urejati, in odgovorila je> “Lahko, ;e pomeni urejanje
to, da mi ;lani pošljejo fotke, npr. na dolo;eno temo,
in potem izberem tisto, ki mi je najbolj vše;. Ne bi mi
bilo pa prav, da bi bile vedno le moje.»

Literatura>
¼P
 ot spominov in tovarištva \ 50 spominskih poho
dov, Društvo Zeleni prstan, Ljubljana, april 2006<
¼Z
 ljubeznijo skozi surovi ;as, Bogdan Osolnik,
Novo mesto, 2010<
¼L
 jubljana mesto heroj, Zveza prijateljev mladine,
Ljubljana, maj 1981<
¼O
 svobojeno ozemlje 1942, Zveza prijateljev mladine
Slovenije, Ljubljana, 1976.

Želimo vam obilo užitka in sre;e pri pogledu skozi
objektiv!

6	Odlikovanje red narodnega heroja je avgusta 1943 uvedel Vrhovni štab
narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije za
»ugotovljena herojska dela na bojnem polju in za herojsko zadrževanje
pred sovražnikom«. Sedeminpetdeset Ljubljan;anov je narodnih hero
jev, tistih, ki so padli ali pa jih je ubil okupator, je 31.
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Prav to pa je bil naš namen, in ko smo potrdili, je
zapisala takole> «Glede na to, da so imeli na Dolenj
skem trgatev, bi lahko bila tema Trgatev. To bi bilo, ;e
bi se iskalo za nazaj, druga;e pa kaj, kar je povezano z
naslednjo številko Trt| Kaj o letališ;u Cerklje| Letal
stvu|»
Potem smo imeli 13. septembra 2012 sejo odborov
in z veseljem sprejeli sklep št. 546, ki pravi, da bomo
na spletni strani Kerinov in Stritarjev www.trte.org
razpisali fotografski nate;aj pod uredništvom Alje
Pregl, ki je pristala na tovrstno delo.
Najboljše fotografije bodo objavljene v naslednji,
prazni;ni 68. številki Trt.
Torej morate zdaj le pogledati na spletno stran in
potem na lov za lepimi motivi!
Tam tudi piše, kam boste poslali fotografije.

Uredništvo Trt in uredništvo spletnih strani

Slike iz Gruzije za korajžo!

Šport
na pikniku
Tokrat nas vreme ni razo;aralo, toda ni bilo najve;jih
zagnancev v šahu in nogometu. Smo bili pa zelo dejavni še
pri drugih športih.
A naj za;nem na za;etku.
Vro; dan, dobra hrana in pija;a, veliko novic, ki si jih
je bilo potrebno izmenjati, so bili po mojem vzroki, da se
na poziv predsednika, naj se mi javijo udeleženci v šahu,
nogometu, odbojki, badmintonu ali kakem drugem
športu, ni javil nih;e. Le Janez Bani; je predlagal tek. Ne
kaj ;asa je bil edini kandidat, potem ko smo napovedali
za;etek teka od enega do drugega gola na nogometnem
igriš;u, pa so se zanj odlo;ili tudi tisti, ki so na prizoriš;e
najprej prišli le kot gledalci. Tek je postal prava atrakcija.
Vsi udeleženci so se želeli izkazati in ;im bolje uvrstiti,
tako da je zaradi prevelikega navdušenja prišlo celo do
padcev. Le redkim je bila celotna proga preve;.
Mislim, da so najprej tekli in dosegli naslednje rezultate>
Seniorke>
1. Jožefina Škraba
2. Marinka Kerin
3. Milica Bani;
4. Anica Leskovec
5. Janez Bani;, ki je tekel kar z dekleti in si priboril
prvo mesto med udeleženci nad 80 let starosti.
6. Majda Cuzak, ki se je kmalu po startu poškodovala
in zato prejela posebno priznanje za hrabrost v kate
goriji starejše ;lanice.

Naslonjena starka

Mlajši mladinci>
1. Jaka Kova;i;
2. Tim Kova;i;
3. Filip Winkler
4. Martin Winkler, ker pa je Gašper Cerkovnik zamudil
start, je Martin Winkler še enkrat tekel z Gašperjem, ki
je potem zasedel ;etrto mesto v kategoriji do 15 let,
Martin Winkler pa peto.

Vzorec okrašene cerkve

Gasilec

Avtorica fotografij Alja Pregl

Indijanci v akciji pred golom Kavbojcev
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foto Andrej Kerin ml.

Starejši mladinci (do 50 let)>
1. Jože Kova;i; ml.
2. Dušan Winkler
3. Silvo Repinc
4. Jure Herlah
5. Martin Kramperšek
Seniorji (50–70 let)>
1. Božo Sotler
2. Peter Povh
3. Jože Kova;i; (prvo mesto med moškimi 70–80 let)
4. Jože Krainer
5. Jože Cuzak
6. Andrej Kerin (drugo mesto, moški 70–80 let)
7. Simon Perko (ki si je priboril priznanje za tek za
lubenico)
Juniorke>
1. Barbara Herlah
2. Polona Winkler
3. Marta Strgar
Mlajše mladinke
1. Lina Winkler (mladinke do 15 let)

Šahisti so imeli tudi suflerje

Potem je bil na vrsti nogomet. Oblikovali smo dve
ekipi> Indijanci (Tim Kova;i;, Lina Winkler, Gašper
Cerkovnik, Alex Gonzales) so ob bu;nem navijanju z 2 >
0 premagali Kavbojce (Jaka Kova;i;, Filip Winkler, Mar
tin Winkler, Pika Herlah, Nina Herlah).
Ves ;as je veliko udeležencev streljalo z lokom, naj
dejavnejši pa smo bili s frizbiji. Krožniki so letali po vsem
igriš;u in postali smo že pravi rokohitreci. Za tovrstno
udejstvovanje so prejeli priznanja Gašper Cerkovnik,
Dušan Gruden, Andrej Kerin, Miha Kerin, Andrej Kerin
ml., Jože Kova;i; ml., Tim Kova;i; in Božo Sotler.
V odsotnosti najboljših lanskih šahistov so za de
sko sedeli v glavnem Kalina Wedam, Stela Sotler, Tja
ša in Gašper Cerkovnik, ki so imeli kar nekaj suflerjev.
Vsi so prejeli diplome za udeležbo na turnirju.
V splošnem navdušenju smo mogo;e kakega ude
leženca v tem seznamu tudi izpustili, zato se iskreno
opravi;ujem in upam, da bo razumel, da ni bilo na
merno. Naj se javi, pa bomo popravek objavili nasle
dnji;.
Zaradi pomanjkanja ;asa pa odbojka in badminton
sploh nista prišla na vrsto.
Športni pozdrav!
Božo

Lokostrelstvo je bilo namenjeno najmlajšim

Tek mlajše ženske – Polona in Barbara Jaka in Tim v elementu
ob obratu
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Najdejavnejši pa smo bili s frizbiji…
Irena, Miha, Božo
foto AK

Gašper in Martin v diru
foto Andrej Kerin ml.

Piknik Kerinov in Stritarjev
2012 v znamenju pujsa
Res je. Pobudo za piknik je podal Dušan Winkler ob
sre;anju v Ljubljani s pripravljenostjo, da bi na nasle
dnjem pikniku Kerine in Stritarje pogostil s pe;enim
pujsom. To smo seveda na upravnem odboru z veseljem
sprejeli, še zlasti, ker smo se na Štajerskem zbrali doslej
le enkrat (ob gradu Vurberk) in ker je pobuda nekako
naravno nakazovala, da bi se zbrali nekje v bližini Mari
bora – evropske prestolnice kulture, ki pa je to le letos.
Potem so stekle priprave predvsem na ramenih Polone
Winkler, ki je pronicljivo izoblikovala kriterije za
izhodiš;a pri izbiri lokacije> okoli sto udeležencev, dej
stvo, da vsak prinese s seboj, kar ga je volja pojesti, popi
ti in ponuditi ostalim, neodvisnost od dežja, najem pro
stora po možnosti brez spremljajo;ih storitev, ustrezna
opremljenost z igriš;i za šport, igrali, sen;ico …
Po potrditvi kriterijev na našem upravnem odboru je
Polona navezala stike z vsaj desetimi lokacijami, in kot
znano, je padla odlo;itev za Marjeto na Dravskem polju.
Mislim, da lahko re;em v imenu vseh udeležencev, da je
piknik zagotovo presegel naša pri;akovanja. Glede puj
sa – kralja živali je bil presežek kar dvakraten, na ražnju
pa se je vrtelo še kakšnih šest ali osem piš;ancev v vese
lje redkih, ki svinjine ne smejo ali ne morejo jesti. Zelo
zanimivo je bilo gledati izurjenega mojstra peka, ki je z
modernimi pripomo;ki bliskovito razkosal pujsa v pri
kladne slastne koš;ke. Miza se je šibila pod pladnji in
vsem udeležencem je bilo omogo;eno, da so za spomin
odnesli domov v vre;ici, ki nikakor ni bila »doggy bag«,
še kakšen zajeten kos po kon;anem pikniku. Gozdi;ka
je bilo ravno prav za umestitev skupinic ob lesenih mi
zah in klopeh, sence dovolj za parkiranje avtomobilov,

Udeleženci so pozorno prisluhnili razlagi v muzeju

igriš; za športne aktivnosti je bilo veliko ve;, kot smo
jih bili sposobni uporabiti, teklo je pivo, da o cvi;ku iz
malh udeležencev sploh ne govorim.
V prestolnici kulture smo imeli priložnost obiskati
najstarejšo trto (modre kav;ine) na svetu. Za ta obisk
sta Dušan in Polona pridobila sponzorja za pokušino
pet vrst žlahtnih vin, od suhega svežega pinota prek
polsladkega suvignonasa do sladkega renskega rizlinga.
Zelo zanimiv je bil ogled vinarskega muzeja v dveh valo
vih za dve avtobusni skupini pod odli;nim strokovnim
vodstvom, za sirni prigrizek med pokušinami pa sta s
sirnim narezkom poskrbeli Irena in Matjana.
Irena je tudi organizirala risarsko delavnico za naj
mlajše (deklice), ki so se neizmerno veselile daril po
kon;anem delu. Njihove mojstrovine si lahko ogledate na
fotografijah s tega dogodka, še veliko ve; pa je videti na
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Obe fotografiji Miha Kerin

Irena je po delavnici osre;ila risarke z darili

Omizje Bani;ev

galeriji slik na naši prenovljeni spletni strani www.trte.
org in na povezavi na našo stran na FB (facebook, morda
se to napiše zdaj po slovensko tudi že fejsbuk). Prostor v
Trtah je namre; zelo jasno omejen, pa najsibo ob dvanaj
ststranski ali šestnajststranski izdaji, in zato je ;as, da si
ogledamo kakšne fotografije tudi na spletnih straneh.
Na koncu še nekaj besed o financah. Najemnino za
prostor sta velikodušno poravnala dedek in babica
Mirko in Milica Bani;, ki se jima v njuni skromnosti ni
zdelo potrebno, da ju omenjam v obveznem nagovoru
predsednika. Družina Winkler pa je odlo;no zavrnila
zbiranje prispevkov za pujsa in ostale stroške, tako da
so bili zbrani prispevki namenjeni za delno popla;ilo
avtobusnih prevozov v organizaciji društva.
Veliko bi še bilo povedati o pikniku v samih super
lativih, kot smo ocenili na seji odborov Kerinov in Stri
tarjev 13. septembra 2012 pri Majdi Povh, vendar naj
govorijo tudi fotografije s podnaslovi na straneh Trt in
s komentarji na spletnih straneh, da bodo zaživele, kot
si želimo. Za zaklju;ek pa vsem še lepa hvala; udele
žencem za udeležbo in radodarnost pri izmenjavi do
brot in prispevke, organizatorjem pa za veliko vložene
ga dela, ki ga lahko oceni le tisti, ki je že kdaj kaj podob
nega organiziral!
Predsednik društva
Andrej Kerin

Vanja in Peter

Simon s pujsoma

Moderna tehnologija omogo;a dobro razkosanje pujsa

Zavzet pogovor> Jure, Jože, Barbara, Lina, Polona, Andreja in Nataša

foto Miha Kerin H;i in o;e Ana in Franci Kerin foto Miha Kerin Majda Povh – korenina

Štiri ustvarjalke (Stela, Eva, Tjaša in Kalina)
Vrvohodca
Foto Matjana Didek Brumec
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foto AK

Otro[ki koti;ek

Risbice
s piknika

Majhen mišek in Pun;ka, ki pleše, Stela Sotler 6 let

Rožice, Eva Kramperšek 2 leti

Darjinih
60 let
Kar ne vem, kako bi pristopila k pisanju tega,
naro;enega ;lanka. Obi;ajno to naredijo ;lani uredni
škega odbora ali pa udeleženci nekega dogodka. Tokrat
je mene doletela ;ast, da nekaj napišem o sre;anju na
naši doma;iji v Podbo;ju. Mene, ki sem povabila vso to
99-;lansko druš;ino Colari;ev in Bani;ev, seveda pa mi
je to zakuhal moj ;udoviti stric Janez.
In kje so bili razlogi za sre;anje| Že nekaj ;asa sem
nameravala povabiti obe strani naših družinskih vezi,
saj sem želela, da se družimo, poklepetamo, kakšno za
pojemo, se malo razgibamo in ob dobri hrani ter
doma;em cvi;ku preživimo lep, družaben dan. Vse to
se je uresni;ilo, bilo je nepozabno, veselo in prijetno
druženje s strici, tetami, bratranci, sestri;nami in vse
mi partnerji ter otroki.
Ob mojem krajšem nagovoru (kar je tudi razlog
tega naro;ila) ob prihodu vseh povabljencev sem jim
namenila nekaj informacij, kje so, kar je bilo pomemb
no predvsem za Bani;evo stran, od katere vsaj mlajši
te zgodovine niso poznali. Zaupala sem jim, da so se
tu rodili moji predniki po o;etovi strani in da sem
pred 60 leti tudi sama postala del zgodbe te doma;ije,
saj sem se rodila v takratni mali hiši (naziv dela objek
ta, danes bi to imenovali spalnica). Ponosna in vesela
sem, da mi je uspelo objekt obnoviti oziroma zgraditi
na novo, pa vendar s staro arhitekturo in delno tudi
gradnjo. Prepri;ana sem, da bi bil na vse to izredno
ponosen tudi moj o;ka, ki je imel svoj dom neizmerno
rad in se je želel neko; vanj tudi vrniti. Žal mu to ni
bilo dano. Bil pa je ve;ni ustvarjalec, izreden vizionar

Son;ni zahod, Kalina Wedam 6 let

Tri sestre> Z leve Ton;ka, Anica, Mici in moja teta Ivanka po Colari; (na
levi strani spodaj), ki živi ve; kot 50 let v Nem;iji

Ogenj na travi, Tjaša Cerkovnik 8 let
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in vse to je tudi razlog, da se je naša doma;ija v ;asu
njegovega soustvarjanja na tej lokaciji v letih 1954–
1958 zaradi menjave parcel v zgornjem delu izredno
razširila. To je danes nepopisno dragoceno in
presene;a naše goste, pa tudi same vaš;ane, saj to rav
no ni zna;ilnost podbo;janskih parcel. In ravno to
nam omogo;a lepa druženja, popestrena s športnimi
aktivnostmi od igranja nogometa, odbojke in badmin
tona do pikada, in vse to je bilo tudi tokrat. Prav goto
vo je bil tudi to razlog, da so bili najmlajši angažirani
na tem delu, malo starejši pa smo se veselo družili
okoli poda in kozolca ter obujali spomine na dogodke
iz razli;nih obdobij. Kako prijetno je bilo videti zado
voljstvo klepeta med predstavniki obeh vej, Colari;
-Bani;, saj se le redko še sre;amo, pa vendar radi po
klepetamo o dogodkih iz mladosti, ki so se dogajali na
po;itnicah pri starih mamah in o;etih. Takrat smo se
še veselo kopali v Krki, skakali z mostu, pasli krave in
se družili z vaškimi otroki. Danes pa so to gospe in
gospodje z družinami in življenjem na razli;nih loka
cijah po vsej domovini. Zato sem še toliko bolj zado
voljna, da je bila udeležba tako lepa. Verjamem, da se
bodo k nam še vra;ali, se z nami veselili ali pa nam
kdaj tudi prisko;ili na pomo; pri obdelovanju vrta
oziroma njive.
Ravno to je bil moj namen, da jih ponovno spo
mnim na našo prelepo Dolenjsko, na naše Podbo;je in
njegove okoliške kraje, od koder izhajajo tudi koreni
ne naših prednikov. Prepri;ana sem, da je prav in po
trebno vzdrževati medsebojne kontakte, prijateljeva
nje, obiskovanje in tako v sebi ohranjati spomine na
razli;na življenjska obdobja, na ljudi iz naših zgodb

Sestri;ne po Bani;evi strani – Janja, Nataša, Andreja in moja malenkost
(druga z leve)

in preteklosti, saj nas vse to dopolnjuje, krepi, osre;uje
in nam odpira nove razsežnosti.
Sicer pa vsi, ki to sedaj berete, zadevo dobro razu
mete, saj smo kot ;lani našega društva tega željni, kar
ve;krat dokazujemo z najrazli;nejšimi oblikami
sre;anj. Še posebno pa se mi zdi pomembno, da negu
jemo veje, našo zgodovino prenašamo na naše potom
ce – manjše vejice, saj nam bo le tako uspelo obdržati
kvalitetno drevo, ki ga predstavlja naše društvo. Zato
je vsaka oblika druženja še toliko pomembnejša.
Hvala vsem, ki ste s prisotnostjo in aktivnostjo
prispevali del;ek zgodb k mojemu zanimivemu in
pestremu življenju, z željo, da bi se to še ve;krat po
novilo.
Darja Colari;

Strici, tete in mama
Vse fotografije Elizabeta Suhadolc
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O življenjskih mejnikih –
kako se zavemo, da čas teče
Od rojstva naprej nam življenje
postavlja ovire, ki jih ve; ali manj
štejemo za pomembne življenjske
mejnike. Kot otroci smo shodili,
prvi; rekli nekaj razumljivega, se
nau;ili voziti kolo, splavali, šli
prvi; v šolo, maturirali, diplomirali.
Obi;ajno temu sledi zelo resen in
celotnemu sorodstvu reklamiran
osrednji življenjski mejnik – poro
ka. Po rojstvu prvega otroka se po
tem nizajo manj znani, pa vendar
življenjsko prelomni dogodki. Teh
prelomnic se najve;krat zavemo
šele takrat, ko se zgodijo, ob njih pa
tudi spoznavamo, kako hitro in ne
izprosno mineva ;as.
Spomnim se, da sva bila z Uršo
kar zmedena, ko naju je najina naj
stniška h;i prvi; prosila, naj greva ob
njenem rojstnem dnevu v kino ali na
obisk k prijateljem, kajti ona bi rada
praznovala sama s prijateljicami.
Sapo nama je tudi zaprlo, ko
sta devetnajstletni sin in dvajsetle
tna h;i proglasila, da se tisto pole
tje ne bi šla klatit z nama po svetu,
ampak sta želela sama odpotovati
v Indonezijo. Zaskrbljeno sva se
spogledala, ampak kaj sva hotela –
kar sva sejala in zalivala, to sva do
bila. Pti;ka sta hotela odleteti
sama v svet.
Zelo pomemben mejnik, odseli
tev otrok od doma, se nama je zgo
dil neko no; malo po polno;i! Moj
ca je že živela sama, sin Rok pa je že
dolgo hodil s svojo Petro. Kupili
smo jima tudi že garsonjero, vendar
sta preselitev vanjo odlagala iz me
seca v mesec. Nekako jima je kar
odgovarjalo živeti vsak v svojem

»hotelu mama« in so jima prav prišli
izgovori o potrebnem beljenju nove
garsonjere, pa o nabavi pohištva in
podobno. Tistega ve;era, ko sva bila
z Uršo že v postelji, nama je prišel
Rok povedati, da bo to no; šel prvi;
spat v novo stanovanje. Pravkar ga
je poklicala Petra, ki je bila že tam,
ker jo je menda doma nekaj zjezilo.
In tako je Rok odšel nekaj po
polno;i. Naslednji dan je prišel is
kat njegovo prešito odejo (no, po
doma;e koutr) in malo toalet papir
ja, v svoj dotedanji dom pa ni nikoli
ve; prišel spat! Bil je to nenaden, a
pomemben življenjski mejnik za
naju, za njega pa seveda tudi.
Pred nekaj dnevi sem se soo;il z
novim mejnikom. Sredi avgusta sva
se vrnila iz Kirgizije, sredi septem
bra sem kon;no pripravil slike za
prikaz te dogodivš;ine. Najprej sva
jih z Uršo pokazala prijateljem, na
jina tridesetletna otroka s partner
jema pa sva morala povabiti s
pomo;jo Doodla (posebna interne
tna storitev za iskanje datuma za
sestanek). Dva tedna vnaprej smo
dogovorili datum in uro.
Nato sva štela dneve do našega
snidenja. »Kdaj že pridejo|«, »Aha,
pojutrišnjem bodo tu!«. Popoldne
pred dogovorjenim sre;anjem je
Urša prišla malo prej iz službe
spe;i pecivo in pripraviti ve;erjo.
Tudi jaz sem se pojavil doma prej
kot po navadi, med nama je vidno
naraš;ala nervoza. Nenadoma sem
se zavedel> No, ali sva res že tako
dale;, da naju iz tira vrže obisk
otrok, s katerima sva preživela
skoraj pol življenja|
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Potem, ko so prišli »ta mladi«,
sem ustrelil naslednjega kozla.
»Rok, a ti si sedaj že višji od Moj
ce|« Ob splošnem smehu so me
spomnili, da je mlajši Rok že od
najstniških let višji od Mojce in da
sem jaz to o;itno pozabil. Res je,
da ju vidim »vsake kvatre enkrat«
in le redko skupaj! V glasu mladin
cev sem prepoznal tisti prizaneslji
vi prizvok, kakršnega smo imeli do
naših staršev, ko so se starali. Zdaj
sva midva tam, kjer so bila neko;
najini o;etje in mame – prekora;ila
sva še en mejnik v življenju.
Pred nekaj meseci pa sem se po
naklju;ju zavedel še enega življenj
skega mejnika, verjetno predza
dnjega. Sestopali smo po planinski
poti, tik pred mano sta hodili dve
mlajši ženski. O;itno sta bili z Go
renjskega, saj sta govorili v izrazi
tem nare;ju. Pogovor je tekel o pra
znovanjih rojstnih dni in v nekem
trenutku se je ena od njiju pohvali
la> »O, pri nas bomo pa imeli priho
dnje leto tri okrogle obletnice> Jaz
jih bom napolnila štirideset, moja
mami sedemdeset, stara mama pa
devetdeset – ;e bo zgvirala!«
Zgvirati v pristni gorenjš;ini pome
ni zdržati, doživeti. Iz tistega pogovora
sem tudi ujel, da omenjena stara mama
precej bolna leži v nekem domu. Tako
se mi je zazdelo, da je tako stanje, ko
tvoji potomci pri;nejo dvomiti o tvojih
zmožnostih preživetja, nekakšen krut
življenjski mejnik. Lahko re;emo
predzadnji, ;e za zadnjega štejemo
dokon;no slovo …

Andrej Stritar

Križanka

Še pomnite
družinska srečanja?

12

Vida Kerin (4. 6. 1923 – 20. 9. 2012)
foto Jure Sotler

Kerinovi
Vidi
v slovo

Pisalo se je leto 1923, ko se je v Žugi;evi družini v ta
kratnem Svetem Križu rodila prvorojenka Vida. Bil je ;as,
ko je bilo pomanjkanje vsakdanjik pri mnogih družinah.
Tudi pri Žugi;evih je bilo težko. Da bi bilo lažje, je Vida
že s šestnajstimi leti odšla v Kranj, kjer je službovala pri
družini Bitenc. Po dopolnjenem 18. letu se je v Prekopi
u;ila za šiviljo in obiskovala obrtno šolo v Šentjerneju.
Druga svetovna vojna je poslabšala že tako zelo tež
ko življenje. Italijani so okupirali Dolenjsko, Nemci so
na drugi strani Krke preseljevali krajane v tuje dežele.
Mnogi so pobegnili pred izsiljevanjem preko Krke in
poiskali zato;iš;e pri sorodnikih in prijateljih. To je bil
;as velikih preizkušenj za Slovence, ne krive ne dolžne
obsojene, da izginejo kot narod.
Bil je ;as, ko se je bilo potrebno tudi za ceno svojega
življenja odlo;iti. Vida se je odlo;ila in postala aktivistka
Osvobodilne fronte. Težko se postavimo danes v tisti
;as, v srca mladih ljudi, ki so se morali tako ali druga;e
odlo;iti in sprejeti posledice te odlo;itve. Tudi Vida je
kmalu ob;utila posledice tega, da se je postavila po robu
okupatorju, v bran slovenskega naroda. Kot aktivistko
Osvobodilne fronte so jo zaprli v kostanjeviški zapor. Le
velika pomo; uglednih, poštenih krajanov, ki so se opre
deljevali za nevtralne, jo je rešila pred zagotovo pogubo.
Bila pa je zaznamovana in deležna ponižanja in žali
tev simpatizerjev okupatorja. A ostala je živa in do kon
ca vojne podpirala osvobodilno protifašisti;no gibanje.
Proti koncu vojne se je za kratko zaposlila v državni
službi. Poro;ila se je s Kerinovim Jožetom ali Pepitom,
kot je imel vzdevek, s katerim sta si ustvarila družino.
Rodila sta se jima Jože in Vidka. Bilo je težko, a prihajal je
nov ;as, ;as obnove in novih priložnosti. Mlada družina
je vzela v najem stri;evo gostilno in vinograd. Leta trdega
dela so obrodila sadove, kupila sta parcelo in zgradila
hišo, kjer je imela družina dom, pa tudi novo gostilno.
Pri;ela se je tradicija gostinstva Kerinovih, ki je
vklju;evala vse družinske ;lane. Gostilna Vide Kerin je
postala znana dale; okoli. Medtem ko je Pepi skrbel za
vinograd in ostalo gospodarstvo, pa je postala gostilna z
Vido na ;elu poleg osnovne dejavnosti kraj, kjer se do
gajajo mnogi pomembni dogodki. Pri Vidi v Podbo;ju so
se, kakor še danes, sprejemale pomembne odlo;itve, ve
zane na širši družbeni razvoj, gospodarstvo ali delova
nje društev in drugih dogodkov v kraju. Gostilna Kerin
je bila in je vseskozi zaupanja vredna hiša v vsakem po
menu besede in vedno odprta za vse. Vida pa je bila ti
sta, ki je poosebljala to zaupanje in ga prenašala na nove

rodove. Zaupali so ji in jo obiskovali pomembni gospod
je oziroma takratni tovariši, pa tudi skromne pomo;i in
nasveta potrebni krajani. Še poseben ;ut je imela do
prebivalcev Gorjancev, na katere so jo vezali spomini iz
vojnih ;asov, med katere še posebno sodi nezaslišani
zlo;in nad Planinci.
Vida je vseskozi v sebi nosila velik socialni ;ut in
pozitiven odnos tako do kraja kakor do sokrajanov.
Krajani in vaš;ani smo ji lahko iskreno hvaležni za
bogato zapuš;ino. Hvaležni smo ji za rod Kerinovega
Pepita in Vide, za generacije Kerinov, ki so po mami, ba
bici in prababici povzeli pošten odnos do dela in drugih
vrednot, ki delajo ;loveka, vrednega življenja. Mednje
sodi tudi to, da se znajo pravilno odlo;iti in prevzeti od
govornost zase ali za družbo v še tako težkih trenutkih,
ko se to od njih pri;akuje.
To je zapuš;ina naše Vide, ki smo jo poznali tudi
kot dolgoletno predsednico Zveze združenja borcev
in nepogrešljivo ;lanico Prostovoljnega gasilskega
društva Podbo;je.
Gasilci se bomo s hvaležnostjo spominjali naše ;la
nice Vide in njene gostilne, ki nam je bila vedno v opo
ro in nam je nudila tako materialno kakor vso drugo
pomo; pri našem delovanju.
In danes, ko pred veliko množico sorodnikov, prija
teljev, krajanov in znancev pospremljamo Vido k
ve;nemu po;itku, z gotovostjo lahko re;em, da se posla
vljamo od velikega ;loveka. Poslavljamo se od nje, ki je
svoje življenje posvetila nekemu novemu ;asu, v katerem
je pustila veliko pozitivno zapuš;ino. Poslavljamo se od
domoljuba, poslovne ženske in ne nazadnje dobre in
skrbne mame, babice in prababice.
Naj ti bo ob tej uri slovesa hvala za vse, spoštovana
tovarišica Vida, in naj ti bo lahka slovenska zemlja.
Vsem tvojim pa v imenu vaš;anov, krajanov, ;lanov
zveze borcev, gasilskega in drugih društev, prijateljev
in vseh tistih, ki smo te poznali, spoštovali in imeli
radi, izrekam iskreno sožalje.
Slava tvojemu spominu.
Ivan Urban;

Tri mame in tri h;ere (z leve Kalina, Maruša, Vidka, Vida) foto Božo Sotler
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Stari mami Vidi v slovo
Danes si ne bom nadela li;il. :rne
linije okrog o;i mi je za;rtala žalost.
Solze so lica pobarvala rde;e. Danes
te ve; ni. Moja stara mama. Moja za
dnja. Malo sva bili skupaj, ker sva ži
veli dale; narazen, a ena stvar je goto
va> moj zgled si. Ženska, veli;astna,
pogumna, širokosr;na, neodvisna, a
hkrati toplo navezana. Gospodarica,
a svobodnjakinja. Razsipna, a vendar
vedno bogata. Mo;na, a ;ustvena.
Nobena vojna, revš;ina, celodnevna
zaposlitev, skrb za štiri vogale hiše in
še gostilne povrh ti ni vzela mo;i, vo
lje, upanja. Noben izziv, ki se ti je po
stavil na pot, zate ni bil prevelik. Do
kler si bila ti tista lokomotiva, ki si
lahko vlekla vse vagone, pa ;etudi jih
je bilo tiso;e. Ko si postala vagon v
vrsti drugih, ko so te morale za;eti
vle;i druge lokomotive, takrat, ko
smo ti pokazali, da lahko skrbimo
zate … Takrat si pokazala, da tvoje
prepri;anje v lastno mo; ostaja in da
;e ne moreš sama naprej, potem raje
ne greš.
To, draga stara mama, je tisto
dejanje, zaradi katerega si v mojih
o;eh tako velika.

Kolikokrat si mi tiho, a odlo;no
rekla, da bi rada odšla … zadnja leta.
Vem, premalokrat sem te obiskala,
za to ne iš;em opravi;il v tempu da
našnjega vsakdana, saj si vsak po
stavi prioritete po svoje. Vendar pa
ti nikoli nisem znala odgovoriti na
tvoje vprašujo;e prošnje o tem, da si
naredila vse in da nimaš ve; mesta
na tem svetu. Ženska, ki je neko;
sama našla odgovore na vsa vpraša
nja, rešitve za vse težave, upanje za
vsako rešitev, je zdaj prosila mene,
vnukinjo, ki ni doživela trohice tega,
kar je sama dala skozi, da ji odgovo
rim| Morda sem le jaz slišala tvoje
besede, da rotijo za pomo;. Pa dru
gega kot strinjanja nisem privlekla
iz sebe. Nisem ti mogla lagati, da bo
vse še dobro, ker sem vedela, da ne
boš ve; nikoli postregla gostov, na
špikala pe;enke, prijela motike,
prera;unala koli;in za nabavo hra
ne, veselja;ila do jutra … in zjutraj
odklenila gostilne.
Draga stara mama. To, da na
koncu nisi ve; zmogla, je samo do
kaz, da si v;asih vse to po;ela.
:etudi so majhen del;ek tvojega

življenja drugi skrbeli zate, si prav
ti tista, ki si odgovorna, da smo tvo
ji nasledniki sploh tukaj in da smo
nate ponosni, da smo tudi mi veliki
ljudje odprtega srca in da smo bili
tudi v tvojih najšibkejših ;asih nate
ponosni. In vedno bomo.
V svojem razmišljanju o tebi sem
se posvetila tvoji šibkosti zadnjih
let. Pa ne zato, ker te imam tako naj
bolj v spominu. Dale; od tega. Prav
nasprotno! To je zato, ker sem ;uti
la, da želiš opravi;iti svojo nemo; in
ranljivost. In zdaj ti, draga stara
mama Vida, v imenu vseh tvojih dra
gih, prijateljev, znancev, soborcev in
celega sveta, odpuš;am, da nisi vse
ga zmogla sama. In povem ti, da ti
nobena bolezen ne bi nikoli mogla
vzeti dostojanstva.
Draga stara mama, tudi jecljaje
v bolniški postelji, z infuzijo, tri
stotimi tabletami na no;ni omarici
in zazrto v razmišljanje o preteklo
sti sem te imela rada.
Tvoja vnukinja Maruša

Draga teta Vida,
dovoli, da ti v imenu Društva
Kerinov in Stritarjev in v svojem
imenu spregovorim nekaj besed.
Spominjam se te v najlepši lu;i
že od mladih nog, ko smo se sre;evali
ob obiskih v Podbo;ju v nekdanji
Stritarjevi doma;iji, ki sta jo imela s
Pepijem v najemu in kjer sta nadalje
vala s tradicijo gostilne. Pri vas smo
bili vedno dobrodošli. In ko se je naš
o;e Lojze prikazal na pragu, nikoli
ni dolgo trajalo, da so bratje Kerini
zapeli kakšno po doma;e. Z bratom
nama je bil posebej vše; biljard, ki
sva ga zelo rada igrala, ;e sva prišla
na vrsto, ko so odnehali starejši, še

posebej pa je bilo lepo, ;e sva lahko
zaigrala z njimi.
Spominjam se kruha iz krušne
pe;i, pa najsi je bil soržen, ki je ostal
svež po cel teden, ali pa bel – nedelj
ski z lepo porjavelo debelo in mehko
skorjo z jaj;nim svetle;im prema
zom … Rad sem te opazoval, kako
spretno si hlebce dajala v pe; ali pa
iz pe;i, ko smo ga smeli, ko se je
malo ohladil, še toplega poskusiti.
Spominjam se obiskov, ko je
naš o;ka prihajal k vam s kakšnim
nasvetom, ko sta s Pepijem gradila
novo hišo. Seveda smo se potem ve
likokrat sre;ali tudi v novem oko
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Vida Kerin ob podoknici za 85 let

foto Božo Sotler

lju, kjer so bili spet biljard, kruh in
številne dobrote, ki si jih pripra
vljala v kuhinji. Tudi tam so zapeli
najini strici in o;e.
Naenkrat smo odrasli, še vedno
pa smo se vra;ali v Podbo;je in ve
dno uživali gostoljubje v vaši hiši.
Leta so tekla in morali smo se pre
zgodaj posloviti od strica Pepija.

Pri tebi je bilo vselej veliko topline, radi smo po
klepetali in prisluhnili tvojim zgodbam iz mladosti,
ko ti ni bilo z rožicami postlano. Pripovedovala si o
svojih izkušnjah iz vojne kot borka NOB in o svojih
dejavnostih aktivistke, katere glas je bil velikokrat
upoštevan.
Ko smo ustanovili Društvo Kerini in Stritarji, si ga
podpirala z vsem srcem in z veseljem si prebirala naš
;asopis Trte. Že v drugi številki 1996 je bil objavljen
tvoj recept za potepa;o, ki si jo za to priložnost spekla
v Ljubljani. Tako smo lahko postopek dokumentirali in
ob receptu objavili še nekaj fotografij, posnetih ob na
stajanju te dobrote.
Bila si vedno ponosna na svoja otroka, Jožka in
Vidko, na vnukinji in vnuka Jernejo, Uroša, Jureta,
Marušo, ki zdaj že intenzivno nadaljujejo tradicijo v
gostilni ali pa so si izbrali druge poklice, ki so jim v
veselje. Že od mladih nog pa so radi nastopali v
športu ali z recitacijami. Posebej so ti bili pri srcu
pravnukinje in pravnuki Maša, Urban, Klemen, Era
zem, Kalina, Stela, Bart, Ruben in spominjam se,
kako si bila vesela in ponosna, ko je neko; Klemen
ob svojem sestavku v Trtah želel, da bo na fotografi

ji resen in prav ni; otro;ji. Jabolka pa; ne padejo
dale; od drevesa.
Spominjam se sre;anj Kerinov in Stritarjev, ki so
jih ve;krat popestrili tvoji potomci s svojimi prispevki,
kar preve; jih je bilo, da bi jih tu našteval. O tem govo
re Trte. Posebno sve;ano je bilo sre;anje pri gradu
Vurberk in v Spodnjem Dupleku leta 2003, kjer sta
skupaj z Janezom Malnari;em praznovala svoje visoke
jubileje, ti osemdeset let, on pa devetdeset. Oba sta
bila rojena 4. junija le z desetletjem zamika. Po;astili
smo vaju s šopkoma vrtnic in ;estitko ter zdravico
Kolkor kapljic, tolko let ... Kakšna usoda! Prav letos
naju zapuš;ata oba.
Presene;enje s podoknico smo ti pripravili ob
85-letnici v Podbo;ju in kar žarela si od veselja, ;eprav
si že imela težave z zdravjem. Gotovo bi prišli tudi
drugo leto, vendar te ni ve;. Ostala nam boš v trajnem
spominu kot teta odprtih dlani in velikega srca, na
smejana, vedno dobrovoljna, iskrivih o;i in pokon;na
ženska, kot jih je le malo.
Slava ti! Vsem najbližjim pa izrekam najgloblje
sožalje.
Andrej Kerin

Stjepanu v slovo
Prebrala bom zadnji Bojanov nagovor Štefanu v slovo. V imenu vseh.
„Tako ti je to,“ je bil tvoj najve;krat slišani komentar. In ni; ve;. Naj je
šlo za vesele ali težke trenutke. Malo hrvaškega naglasa je krivega za to,
da je ostalo mo;no v spominu. Kaj si si mislil sam, pa v resnici ni vedel
nih;e. Nisi obremenjeval s svojimi ;ustvi in stališ;i. Vsak si je moral sam
ustvariti svoja. Vojake menda tega nau;ijo. In sedaj bi zase verjetno ko
mentiral enako. Pa ni tako. Vsi, ki smo ostali, ;utimo, da je kar naenkrat
težko. Ga ni med nami, ki bi sedaj mirno izjavil> „Tako ti je to.“
Neverjetno, koliko imen in ;inov si dobil. Stjepan uradno< Stevo, Stipe
na Hrvaškem, Štefan v Ribnici, Štef med prijatelji. Strogo Novosel so te
Stjepan Novosel (12. 12. 1931 – 7. 2. 2012)
foto Miran Novosel
klicali v kasarni. Zadnji nadimek omizja v Cenetovi gostilni je bil prav
originalen, Kolonel. Kdo od omizja je kriv zanj, pa boš lahko preveril kar sam. Je ve; omizja tam na oni strani kot
tu. Zagotovo si slišal še kakšna imena. Nežnejša, upam. Pa si jih zadržal zase. Pravilno.
Poro;nik, kapetan, major, podpolkovnik niso samo ;ini, tako so te imenovali in klicali. Vendar so to le voja
ški ;ini. V zadnjem ;asu so postajali pomembnejši tisti, ki jih dodeljuje življenje. Sin, brat, mož, o;e, normalno.
Stari o;e je že napredovanje. Pradedek pa je že tako visok ;in, da ga, kot si ve;krat sam komentiral, verjetno ne
boš do;akal. Da gre s ;ini tudi višje, smo se prepri;ali, ko sta ti Enja in Dan med igro dodelila še enega, dedi Šte
fko. Višje v življenju pa menda res ne gre.
Številni kraji so še ena tvoja posebnost, redko kdo živi in dela v tolikih< Slapno, Ozalj, Hraš;e, Karlovac,
Praga, Zagreb, Postojna, Ribnica, Podbo;je, Sarajevo, Beograd, Zadar, Šoštanj, Krško in še enkrat Ribnica.
Prihodi in odhodi, odhodi in prihodi. Taka je menda vojaška usoda. Vendar ga ni junaka, ki bi ušel. Zadnji kraj
in ;as potrpežljivo in neusmiljeno ;akata. Danes Ribnica, zadnja prekomanda, zadnje pove;erje, in kot se za
vojaka spodobi, Silenzio, Tišina.
Bojan Novosel
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Zadnje novice

Nov uspeh Krke

Pia se predstavi

V sredo, 26. septembra 2012, je bila na Brdu pri Kra
nju sve;ana podelitev priznanj najboljšim inovatorjem v
Sloveniji. :astni govornik je bil predsednik republike
dr. Danilo Turk, ki v svojem nagovoru poudaril velik po
men inovacij v današnjem ;asu in dejstvo, da se Sloveni
ja po številu inovacij glede na število prebivalcev uvrš;a
visoko na lestvici evropskih držav, kar nas lahko navda
ja z optimizmom v nadaljnjem obdobju.
Inovatorjem so bile podeljene štiri diplome, šest
bronastih priznanj, 28 srebrnih in sedem zlatih od sku
pnega števila 45 predlogov, ki so se z regionalnih zbor
nic uvrstili na republiško raven. Osem;lanska ekipa
inovatorjev – strokovnjakov iz Krke d. d. je prejela zla
to priznanje za inovacijo Trdna ve;enotna farmacevt
ska oblika za zdravljenje bolnikov z Alzheimerjevo de
menco. Priznanje jim bo gotovo spodbuda za nadaljnje
dosežke na tem podro;ju.

„Zdaj sem tukaj!“ je najbrž
s svojim prvim „Ueee, ueeee!“
nase opozorila prvorojenka
Pia, ki se je rodila 18. junija
2012 sre;nima staršema Živi
Kink in Šimeju Šubertu. Maj
da Povh je bila najsre;nejša,
saj je tako že drugi; postala
prababica. Ponosni dedek Pe
ter, ki se sicer še vedno soo;a
s tem novim nazivom, pa je to
zapisal.
Sre;no vsem trem! pp

Srečno vsem trem
želijo tudi
Kerini & Stritarji!
Sre;na starša in Pia foto pp

Rodil se je Aljaž
Skupinski posnetek s predsednikom Uprave Jožetom Colari;em

Krkašem za
nov zavidljiv uspeh iskreno
pozicija spletnega
naslova
čestitamo in jim jih želimo še veliko.
Kerini in Stritarji
37 mm

2r

Foto ak

17. oktobra 2012 ob 14.54 se je mamici Daši Kerin
Repinc in o;ku Silvu rodil Aljaž. Velik je 54 cm, tehta
3450 gramov in zelo rad spi, ko se najé. Skupaj z
mamico je preživel no;no
podoknico, zdaj pa uživa v
družbi celotne družinice.
Dedek Andrej
Srečni mamici in očku
iskrene čestitke, Aljažu
pa veliko sreče na
življenjski poti
želijo Kerini & Stritarji.

w w w. k r k a . s i
Zbrana družinica
ob novem ;lanu Aljažu
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Spletni naslov
Zaradi majhnih količin besedila je
položaj spletnega naslova opredeljen s
polmerom okroglega znaka (r).
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