[tevilka 69 · april 2013

∑

: a s o p i s D r u [ t v a K e r i n i & S t r i t a r j i

Včeraj, danes, jutri ...!
V pri;ujo;i številki se, zanimivo, izmenjujejo sestavki o preteklosti in zgodovini,
na drugi strani pa o prihodnosti in na;rtih za delovanje društva. Živimo pa samo
zdaj, v tem trenutku, ko to pišem. Ko boste ta uvodnik brali, bo ta že zgodovina.
Že napisano. Preteklost. Prav o teh vprašanjih ve;krat premišljujem. Kaj nam
pomeni preteklost| Koliko energije naj usmerjamo v ohranjanje spominov na
preteklost| :e pogledam s stališ;a našega društva, potem je preteklost naš
temeljni kamen, vzrok, da smo sploh skupaj. Pogojno re;eno skupna zgodovina.
Pa nas to spominjanje na dogodke in ljudi, na naše drage prednike, res povezuje|
Je res to tista „centripetalna“ sila, ki nas povezuje v Društvu Kerini in Stritarji|
Mislim, da niti ne. Menim oziroma prepri;an sem, da nas ne povezuje preteklost,
ampak nekaj povsem drugega> ljubezen! Pripadnost veliki družini ali rodu
najbrž ni tisto mo;no vezivo, ki po krvi vle;e skupaj v klan svoje pripadnike.
Ker ne živimo recimo na Kosovu ali na Siciliji, nas ne povezuje niti mo;na,
velika družina s strogimi pravili in „komando“ vsemogo;nega botra. Radi se družimo,
pogovarjamo, kaj zanimivega in dobrega pojemo, zalijemo, v;asih tudi zapojemo,
se poveselimo, si skupaj izmišljujemo in se dogovarjamo za akcije. Ponavadi so
uspešne. Bi radi še kaj ve;|
S preteklostjo pa je v na;elu takole> zadeve, take ali druga;ne, dobre ali slabe,
žalostne ali vesele, so se zgodile. To je mimo. :e kuhamo zamero, žalost ali
karkoli ;ustvenega> nau;imo se nekaj iz tega, ;e se lahko. In ne ponavljamo istih
situacij. Odpuš;ajmo, seveda tudi sebi. Pustimo si ;as za kuhanje jeze, odjokajmo
žalost … potem pa stvari pustimo na miru. Za vedno. Bistveno je, da se vanje ne
vpletamo ve; ;ustveno. S tem izgubljamo energijo za zdaj, za danes in za jutri.
To pa je prevelika škoda za naš vek trajanja. Takoj na delo!
Skratka, preberite Trte. Zdaj!
Peter Povh

}

vsebina
× Program dela Društva
Kerini in Stritarji
Andrej Kerin
× 30 let nove OŠ Podbo;je
Vidka Sotler
× Spomini na vrtec in šolo ...
Anica Kerin
× Šolsko igriš;e v Podbo;ju
Jerneja Dornik
× Bitka v Jelenovem žlebu
Andrej Kerin ml.
× Pozdrav z Bleda
Alenka Rozman
× Dopolnjevanje in popravljanje napak v drugem zborniku
Kerinov & Stritarjev
Alen;ica Kerin
× Fotokoti;ek
Alja Pregl
× Novorojenki Vita
Mandžuka in Kaja Dolžan
× Ustvarjalni koti;ek
Pirhi s kristal;ki
Daša Kerin Repinc
× Otroški koti;ek
Po;itnice v Aqualuni
Polona Winkler
Pesem Mojim najdražjim
Petra Zajc
× Milan Malnari;
Življenjepis letalca
Peter Gspan
× Križanka
× Priznanje Marjanu Dorniku
Vidka Sotler
Prav vesel v šolo grem
Uredništvo Trt
Prvi poziv na piknik 2013
Upravni odbor

Pomlad 2013
foto Božo Sotler

Program dela Društva
Kerini in Stritarji za leto 2013
sprejet na skupš;ini društva 22. 3. 2013
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 dvanajst 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, novo rubriko
Fotokoti;ek ter aktualne teme in poro;anje o dogodkih, uspehih, rojstvih in smrtih.
2. Spletne strani društva so zaživele v letu
2012 kot plod naporov uredniškega odbora pod vodstvom Boža Sotlerja in ob podpori zunanje sodelavke.
To je razvidno iz pogostejšega posodabljanja vsebine,
pove;ane dostopnosti do starejših in novih številk
;asopisa Trte ter fotogalerije. V letu 2013 bo odbor
Spletnih strani zagotovil dostopnost do vseh številk
;asopisa, s pomo;jo zunanjih sodelavcev usposobil
svoje vrste za sprotno posodabljanje vsebine in zagotovil širše informacije o ;lankih, objavljenih v Trtah,
ter obsežnejše fotoreportaže, ki ne morejo v ;asopis
Trte. Njihov naslov je še vedno http>\\ww.trte.org. Za
leto 2013 bo pravo;asno poravnana pristojbina. Cilj je,
da bi postale spletne strani aktualne in atraktivne za
;lane društva kot tudi za druge obiskovalce, vzporedno pa se bodo mreže spletale tudi na Facebooku.
3. Dokumentarno gradivo bomo zbirali še
naprej s ciljem ureditve arhiva in za morebitno pripravo muzeja. Glede muzeja ali vsaj arhiva Kerinov in
Stritarjev pa bomo zbirali predloge ;lanov in prou;ili
najboljše rešitve, ki bi zagotavljale, da ne bodo morebitna pomembna gradiva propadla. Zato bomo spodbujali ;lane, da nam predložijo filme ali druga;ne
posnetke v digitalni obliki kot tudi na papirju, namesto da jih zavržejo.
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, morali pa
mu bomo najti pomo;nika, ki bo z enakim navdušenjem brskal po koreninah Kerinov in Stritarjev. Ob
tem bodo dobrodošli tudi prispevki s podstrešij naših ;lanov in morebitnih novih zunanjih sodelavcev.
V tem smislu med drugim pozdravljamo prispevke
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Vlada Bergleza, Petra Gspana, Eve Gspan, Majde
Povh, Andreja Kerina ml., Tomaža Jan;igeja, Simona
Perka, Uroša Kerina, Jožefine Škraba v ;asopisu Trte
in vseh piscev prispevkov za Zbornik Kerinov in
Stritarjev 2010.
5. Sre:anje – piknik bomo organizirali nekje na
Dolenjskem 27. julija ali pa 10. avgusta in poskrbeli za
kak poseben dogodek ter pe;enega pujsa, sicer pa
bomo odvisni od svojih dobrot, ki jih bomo prinesli s
sabo. Ve; o tem v prvi napovedi v Trtah št. 69, še ve;
pa bo znanega ob kon;ni najavi junija 2011.
6. Ostala druženja>
Ω skupš;ina društva 22. marca 2012 v Ljubljani v
Vrtcu Zvezdica Rakovniški ulici št. 5 v Ljubljani,
združena s predavanjem svetovnega popotnika dr.
Andreja Stritarja o potepanju po Kirgiziji,
Ω pogovor z jubilantko Terezijo Kerin, ki bo 7. 9.
2013 praznovala 90. rojstni dan,
Ω pogovor z jubilantko Olgo Bani;, ki bo 24. 9.
2013 praznovala okrogli 80. rojstni dan.
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 jubilantkama, omenjenima v prejšnji to;ki programa.
8. Zbiranje finan:nih sredstev za vse
ostale aktivnosti po programu.
9. ZBORNIK Kerini & Stritarji 2010 nam bo osnova
za sprotno zbiranje prispevkov o žive;ih in o njihovi smrti. Vse ;lane društva bomo nagovorili za temeljit pregled vsebine in posredovanje morebitnih
popravkov, ki bodo služili tudi v ravnanje avtorjem
ob morebitni novi izdaji ;ez kakih deset let.
10. Pomlajevanje :lanstva> Stalna naloga
vklju;evanja mlajših ;lanov v delovna telesa in organe društva s ciljem zagotoviti nenehno rast društva
ne le z vklju;evanjem naravnega prirastka rodovin
ampak tudi z uvajanjem novih dejavnosti, ki bodo
zanimive za ;im ve;ji krog mladih in tistih v srednjih
letih. Temu mora tudi upravni odbor posvetiti posebno pozornost npr. tudi ob naslednjem sre;anju in
ob volitvah naslednje leto.
Andrej Kerin

30 let nove OŠ Podbočje
Vodstvo in u;iteljski zbor šole in vrtca so ob jubileju izdali zbornik Naših 30 let. Ko sem bila nazadnje pri Anici
in Franciju, sta mi en izvod podarila. Hkrati sem izvedela, da ima tudi Anica v njem svoj ;lanek. Z veseljem sem
prebirala ves zbornik. Krajani in okoli;ani so zelo ponosni na svojo osnovno šolo, z veseljem zaupajo svoje otroke
u;iteljem in pomožnemu kadru. Pa preberite ;lanek iz zbornika Spomini na vrtec in šolo naše ;lanice Anice Kerin.
Vidka Sotler

Spomini na vrtec in šolo …
V letih, ko sem za;ela delati, je
bila v stari šoli že napeljana centralna kurjava. Pred tem pa je morala takratna ;istilka pred poukom zakuriti pe;i in kamine v razredih, zbornici in pisarni, popoldanska izmena u;encev ji je morala prinesti v razrede nekaj trsk in
drv, da je lahko ob štirih zjutraj
zakurila in da je bilo do pouka ob
osmih že prijetno toplo. :ez dan
so pa u;enci reditelji sproti nosili
drva, da so obdržali ogenj še za popoldan.
Vse se je pa spremenilo, ko smo
se preselili v novo zgrajeno stavbo
šole. Ni bilo ve; dvoizmenskega
pouka, razredi so bili veliko lepši in
moderno opremljeni. Poleg je bil
zgrajen vrtec, dobili smo tudi telovadnico. Ker smo imeli ve; prostorov in kuhinjo, ki je bila zelo lepo
opremljena, se je delo precej razširilo. Takoj je bila potreba po ve;
zaposlenih. V novi šoli smo bile zaposlene že tri ;istilke, dve kuharici,
hišnik, dve vzgojiteljici …, a vendar
je bilo treba kdaj prisko;iti na
pomo; tudi kje drugje. Tako sem
nekaj ;asa delala tudi kot varuhinja
v vrtcu, kjer sva imeli z vzgojiteljico mešano skupino otrok, od
mal;kov v plenicah do predšolskih
otrok, tudi otroke s posebnimi potrebami, druga vzgojiteljica je imela pa skupino male šole. Delo v taki
skupini je bilo zelo zahtevno, vendar je z dobro voljo in veliko ljubezni do otrok tudi to šlo.

Leta so minevala in leta 1991 sem
za;ela delati v kuhinji kot
pomo;nica. Spet sem delala z otroki, ki so dobro slišali, kdaj je zazvonil zvonec, in takrat je morala biti
malica že pripravljena. Kuhala so se
tudi kosila, sprva za vrtec in nekaj
posameznih otrok. Naro;ila so bila
tudi dnevna. :e je bilo kaj dobrega
na jedilniku, je bilo tudi kosil ve;. S
popoldanskim varstvom in uvedbo
devetletke je število kosil mo;no
naraslo.
Med po;itnicami smo imeli tudi
razne tabore. Pri nas so bili tri leta
zapored na obisku slepi in slabovidni iz vse Slovenije, kondicijske treninge so imeli ;lani košarkarskega
kluba Interier, eno leto so gostovali
Zoisovi štipendisti, nekaj let so bili
v poletnem ;asu tukaj tudi arheologi, ki so odkrivali ruševine starega
gradu na Starem Gradu. Ta zasedba
je bila mednarodna, saj so prišli študentje arheologi iz vse Evrope. Kljub
jezikovnim oviram sva se kuharici z
njimi dobro razumeli< so se že zavedali dejstva, da ;e no;eš biti la;en, si
moraš biti dober s kuharico.
V;asih so se pojavile težave,
predvsem pa me na delo v osnovni
šoli veže veliko lepih in nepozabnih
trenutkov, ki se jih sedaj, ko uživam
v zasluženem pokoju, zelo rada
spominjam. Osnovna šola Podbo;je
je ena tistih šol, ki živi in diha s krajem in krajani, zato imamo nekdanji
zaposleni v osnovni šoli ob;utek, da
nikoli nismo zares odšli. Vabijo nas

na svoje prireditve, spomnijo se nas
tudi v trenutkih, ko osnovna šola
praznuje tako pomemben praznik,
kot je danes.
Anica Kerin

Anica Kerin kraljuje v kuhinji OŠ Podbo;je
foto Metka Škrbina Rozman
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Šolsko igrišče v Podbočju
Kot «ve;na Podbo;janka» se udeležujem razli;nih aktivnosti, ki se dogajajo v doma;em okolju. Sicer sem prisotna pri enih ve; (kultura), pri drugih pa skoraj ni; (vinogradništvo). Vsa moja mladost, pa tudi zdajšnja srednja leta pa
so zagotovo povezana s šolskim igriš;em. Še ko sem hodila
v osnovno šolo v staro stavbo, smo imeli igriš;e, na katerem
sem visela v glavnem ves prosti ;as, oziroma kolikor sta mi
starša dovolila. Izbirala sem lahko med igranjem košarke ali
nogometa, saj na pravokotnem asfaltnem igriš;u ni bilo

Atletski mnogoboj u;encev nižje stopnje OŠ Podbo;je (v ospredju je »teka;«
Erazem). Foto Kristijan Kralj, u;itelj

drugega kot dva koša in dva gola – popolnoma dovolj za
takrat. Seveda mi je bilo še ljubše gledanje košarke in nogometa, s tem pa tudi košarkarjev in nogometašev. Igriš;e pa
se ni uporabljalo samo za športne aktivnosti, temve; tudi za
zabave, saj so bile na njem vaške veselice.
Leta 2000 pa je bilo zgrajeno novo igriš;e s pomo;jo
Ob;ine Krško, Fundacije za šport in donatorjev ter s
pomo;jo krajevne skupnosti. Pri obnovi so sodelovali
predvsem u;enci šole in nekateri posamezniki iz športnih društev. Leta 2006 so s pomo;jo Fundacije za šport
in delnim vložkom Ob;ine Krško na atletsko stezo dodali tartan (umetno maso). Na otvoritvi nas je pozdravil
Primož Kozmus. Lani je bila zamenjana mivka na igriš;u
za odbojko in na skakališ;u v daljino.
Mislim, da imamo sre;o, da imamo v tako lepem
okolju ;udovito, jaz temu re;em nadstandardno igriš;e.
Veselic na njem sicer ni ve;, je pa veliko možnosti za
rekreacijo in druženje tako u;encev osnovne šole kot
mladincev in odraslih. Vedno je aktualen nogomet, pa
košarka in poleti odbojka na mivki. Ali pa samo klepet.
Skratka, na našem igriš;u ni nikoli dolg;as.
Jerneja Dornik

Bitka v Jelenovem žlebu
26. marca 2013 je minilo 70 let od legendarne bitke
v Jelenovem žlebu, ko sta Cankarjeva in Gub;eva brigada leta 1943 izbojevali veli;astno zmago nad bataljonom italijanske divizije Macerata.
Narodnoosvobodilna vojska Partizanskih odredov
Slovenije (NOV POS) je imela v tem ;asu štiri udarne
brigade1>Tomši;evo (I. SNOUB Tone Tomši;), Šercerjevo (IV. SNOUB Ljubo Šercer), Gub;evo (II. SNOUB
Matija Gubec) in Cankarjevo (III. SNOUB Ivan Cankar). Združeno so delovale pod poveljstvom Dolenjske
operativne cone (DOC), ki jo je vodil Milovan Šaranović. Za Kerine in Stritarje je posebej pomembna
Gub;eva brigada, ki ji je od 20. 2. do 14. 7. 1943 poveljeval komandant Jože Malnari; – Križevski, komandir 1.
;ete njenega 1. bataljona pa je bil Milan Dimec – Miha.
20. marca so brigade z zahodnih obronkov Male gore
pre;kale železiško progo v Ribniški dolini, da bi nadaljevale pot na Notranjsko. Nastanile so se na strateških po1 Slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada, kratko SNOUB.
V svojem bistvu je bila Proleterska brigada, torej izredno motivirana elitna vojaška formacija.
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ložajih Dolenja vas–Nova Štifta ob vznožju Velike gore,
kar jim je omogo;alo nadzor nad Ribniško dolino. Šercerjeva brigada je kot predhodnica zasedla vasi Dane,
Nova Štifta in Kot pri Ribnici in ob tem presenetila Italijane, da so nanjo koncentrirali napad. 23. marca pono;i
pa so Gub;eva, Tomši;eva in Cankarjeva brigada prešle
železniško progo med Ribnico in Staro Cerkvijo ter v
zori zajele vasi Rakitnico in Kot pri Ribnici. Ker je bil
glavni problem brigad pomanjkanje hrane, so intendanti
ob zaš;iti patrulj v bližnjih vaseh, kjer so bili nastanjeni
sovražni garnizoni, vsakodnevno izvajali oskrbovalne
akcije. Ko so obveš;evalci na Veliki gori zaznali premike
partizanskih enot, je poveljstvo grupacije ;rnih srajc
XXI Aprile v Ribnici pod vodstvom polkovnika Siliata
predvidelo, da se bodo brigade iz Ribniške doline umaknile preko Velike gore. Pripravili so izvrsten manever!
V Ribnici so zbrali okrog 7000 vojakov, tankovske enote, artilerijo in oklopni vlak, ki bi brigade pognale v neprehodne gozdove Velike gore. Iz Ko;evja so preko
Gr;aric v Jelenov žleb, prelaz med Veliko in Goteniško
goro, ;ez katerega poteka povezava Goteniške z Loško
dolino, in na Len;ek, prelaz med Travno in Veliko goro,

ki povezuje Ribniško in Loško dolino, poslali dva bataljona elitne divizije italijanske vojske Macerata, izurjene in opremljene za gorsko bojevanje, da postavita zasedo.
25. marca se je v Ribniški dolini
vnela borba. Pokrajino je prekrivala
snežna odeja. Italijani so v napad poklicali letalstvo, ki je nad brigade
stresalo ro;ne bombe. Sledila sta artilerijsko granatiranje in prodor pehote ob podpori oklepnikov. Ko se je
sovražnik dovolj približal, so partizanske enote silovito napadle. Borbe
so potekale ves dan in brigade so
uspešno ustavljale italijanske prodore. Partizanski borci so sovražne
enote drugo za drugo obkoljevali, da
so jih morali reševati s tanki, ter jih
pognali na beg v Ribnico. Cankarjeva in Gub;eva brigada sta imeli
okrog 30 ranjencev, padel ni noben
borec. Ob mraku se je bitka kon;ala.
Popoldne istega dne je v Jelenov žleb
prišel sovražni bataljon divizije Macerata pod poveljstvom podpolkovnika Genoveseja, ki je dobil povelje,
da nadaljuje marš na najvišja vrhova
Velike gore. Ker je bilo povelje v drugem delu prekinjeno, je zahteval pojasnila, ki jih ni prejel. Bataljon je izgubil radijsko zvezo in preno;il ob
vznožju Male bele stene.
Zve;er je poveljstvo DOC sklicalo sestanek s poveljstvi brigad in
odlo;ilo, da se brigade ;ez Veliko
goro umaknejo v Loško dolino.
Odlo;ili so se, da vsaka brigada porabi en bataljon za prenos ranjencev.
Razdelili so jih v dva ešalona z
lo;enima potema. Prvega, vzhodnega sta sestavljali Cankarjeva in
Gub;eva brigada. Dobil je nalogo, da
se iz Dolenje vasi po Rudeževi poti2
;ez Jelenov žleb prebije v Drago.
Drugi, zahodni ešalon sta sestavljali
Tomši;eva in Šercerjeva brigada.
Dobil je nalogo, da se iz Nove Štifte
po cesti ;ez Len;ek prebije v Podpresko. Ob zori 26. marca okrog 3.
ure so brigade zapustile položaje.
2 Rudež je bil grofi; iz Ribnice, ki je imel
v posesti gozdove v širši okolici Jelenovega žleba. Za potrebe se;nje in spravila
lesa je izdelal gozdno cesto Rudeževo
pot, prevozno za tovornjake.

Prvi ešalon je vodila Cankarjeva brigada, sledila je Gub;eva. Kolona je
bila sestavljena na slede; na;in. V
predhodnici en Cankarjev bataljon,
ki je imel eno ;eto v izvidnici, marširali so v eni koloni. Sledila je rezerva
predhodnici, drugi Cankarjev bataljon, ki je, marširajo; v dveh kolonah,
delal gaz tretjemu Cankarjevemu in
prvemu Gub;evemu bataljonu, ki
sta v dveh kolonah nosila ranjenence. Sledil je drugi Gub;ev bataljon
kot rezerva tretjemu, ki je predstavljal zaš;itnico. Poveljstvo DOC je
bilo v predhodnici. Drugi ešalon v
formaciji, podobni prvemu, je vodila
Šercerjeva brigada, sledila pa je
Tomši;eva. Na položajih v dolini je
do jutra ostalo nekaj posameznih
enot, ki so s streljanjem držale sovražnika v prepri;anju, da zjutraj brigade preseneti in požene v beg. Ker so
bili v predhodnici Šercerjeve brigade
gozdni delavci, ki so poznali vsako
stezico, je drugi ešalon skrenil s poti
mimo Len;ka, tako da se brigada ni
sre;ala s sovražnim bataljonom.
Prvi ešalon bi, marširajo; po Rudeževi poti, prav tako moral skreniti,
vendar so vodi;i ugotovili, da bi bila
pot v breg po visokem snegu prezahtevna za prenos ranjencev, in marš
nadaljevali po poti. Ko je to ugotovil
komandant Šaranović, se je nad
odlo;itvijo razburil, a jo je po obrazložitvi sprejel. Tako je ešalon nadaljeval pot v Jelenov žleb. Ker je bila
pot po visokem snegu z ranjenci na
ramenih sila naporna, se je kolona
pri;ela trgati. Ko so štabi brigad to
ugotovili, je komandant odredil postanek, da so se kolone zopet zbrale
in utrujeni borci odpo;ili. Sledila je
pot skozi Jelenov žleb. Isto;asno pa
so se zbirali tudi borci italijanskega
bataljona in krenili v dolino.
Tako sta se pri breznu v Jelenovem žlebu sre;ali izvidnica prvega
bataljona Cankarjeve brigade in izvidnica bataljona Macerata. Vnela se je
divja borba. Prvi bataljon Cankarjeve
je zavzel položaj desno od ceste ob
vznožju kote 1086 m, drugi pa se je
spustil levo pod cesto. Drugi bataljon
Gub;eve pa je hitel zavzet klju;no
to;ko bojiš;a, koto 1086 m nad cesto.
Prva ;eta je zavzela levo krilo, druga
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sredino, tretja pa se je raztegnila tako
dale; Italijanom za hrbet, da so borci
videli cesto skozi Jelenov žleb. Tretji
Cankarjev in prvi Gub;ev bataljon
sta ostala z ranjenci, medtem ko je
tretji bataljon Gub;eve varoval zaledje. Italjani so prav tako spoznali
pomen kote in se pognali v breg.
Gubci so jih prehiteli za dobrih 30
metrov. Ker je bila vzpetina porasla s
smre;jem, so lažje kot s puškami napadali z ro;nimi bombami. Borci,
prekaljeni v bitkah, so jih lu;ali v sovražna mitralješka gnezda iz kamenja in vej. V jurišu so pognali sovražnika na cesto pred Cankarjeva bataljona. Radiotelegrafistu je za trenutek uspelo vzpostaviti zvezo s poveljstvom v Ribnici. Genovese je v
silni zmedenosti oddal le obupan
klic na pomo; brez navedbe položaja. Italijani so se pod ognjem Cankarjevih bataljonov in prodoru gubcev
pognali v beg na južno stran bojiš;a
po strmem pobo;ju. Tako so se borili
trije bataljoni partizanskih brigad z
bataljonom italijanske divizije Macerata. Ob tem je potrebno poudariti,
da je bilo razmerje mo;i, tako borcev
kot razpoložljivega orožja, na strani
Italijanov! Marširajo; dva kilometra
od Jelenovega žleba, je tedaj drugi
ešalon slišal bitko in se pognal prvemu v pomo;. Prišli so, ko so borci na
cesti zbirali zajeto orožje in municijo.
Zaplenili so dva težka minometa in
enega nepopolnega, osem težkih mitraljezov, deset puškomitraljezov,
ve; kot 150 pušk, bombe, dve radijski
postaji in mnogo opreme. Padli so
štirje partizani, dva borca Cankarjeve in dva Gub;eve brigade, ranjenih
je bilo 17 iz Cankarjeve in dva iz
Gub;eve brigade. Italijani so imeli
106 mrtvih in 102 ranjena borca. Borci, prežeti z veseljem izjemne zmage,
so nadaljevali pot in zve;er z ranjenci
prispeli v Podpresko in Drago.
Andrej Kerin ml.
Viri>
1. Podatki o partizanski poti generalmajorja Jožeta Malnari;a – Križevskega< zbral iz
razli;nih virov in spomina generalmajor
Lado Kocjan, borec 1. ;ete 2. bataljona
Gub;eve brigade.
2. Gub;eva brigada< Lado Ambroži; – Novljan.

Dopolnjevanje in popravljanje
napak v drugem zborniku
Kerinov & Stritarjev

Pozdrav
z Bleda
Moj o;e Anton Piber izhaja iz
kme;ke družine, v družini je bilo
šest otrok, ker pa so živeli blizu Vile
Bled, so jih kmalu po drugi svetovni
vojni izselili na Ko;evsko. K sre;i pa
je bila o;etova mama odlo;na, tako
da se je cela družina kmalu vrnila
nazaj. Sicer svoje kmetije niso dobili
nazaj, so pa dobili zamenjavo.
Moja mami Marija pa je živela
na Jesenicah, otroštvo je preživljala še skupaj z bratom Andrejem in
sestro Magdo.
Moja starša sta si družino
ustvarila na Bledu, kjer sta zgradila
tudi hišo. Moj brat Matjaž je ostal s
svojo družino na Bledu, sama pa živim v Lescah. Moja otroka Aleš in
Maja pa sta tudi že odletela na svoje. Tako da imam že tri krasne vnuke – Jaka, Laro in Tima.
Moram povedati, da sem sama
zelo navezana na Bled, zato bi nekaj besed še povedala tudi o njem.
Samo mesto je bilo prvi; omenjeno leta 1004, njegove znamenitosti pa so>

Blejsko jezero

Jezero je nastalo ob umiku Bohinjskega ledenika. Dolgo je do 2120,
široko do 1380 m, najve;ja globina je
30,6 m. Samo jezero ima poleti prije-

tno temperaturo za kopanje. Sama
tudi zelo velikokrat izkoristim ugodno vreme in grem plavat do otoka.
V;asih pa tudi zamrzne. Kot se
sama spominjam otroških let, je
bilo zelo pestro tudi na ledu, v;asih
so prirejali tudi dirke z motorji, seveda je bila ledena odeja jezera debela – varnejša ...
Zelo prijetni pa so sprehodi
okoli jezera.
Eno od prvih stvari, ki jih opazimo na Blejskem jezeru, je prav gotovo Blejski otok. Otok je kar dobro
prekrit z zelenjem, ki skoraj zakriva
otoške zgradbe< to so zvonik, cerkev,
kaplanija in proštija ter majhna
puš;avnica. O otoku obstaja veliko
legend, eno je v svojem mojstrskem
delu uporabil celo naš najve;ji pesnik France Prešeren. Ta pravi, da je
bilo na otoku svetiš;e staroslovanske boginje Žive, ki naj bi ga varovala
Bogomila in Staroslav. Posebna znamenitost otoške cerkve je zvon želja,
ki privla;i mnogo turistov in je bil
izdelan leta 1534 v Padovi. Leta 1655
je nastalo monumentalno stopniš;e
z 99 kamnitimi stopnicami, ki vodijo
na vrh otoka. Cerkev je bila leta 1972
restavrirana. Vodnjak na otoku je bil
urejen leta 1888. Ta voda je iz naravnega izvira in je pitna.
Legenda o potopljenem zvonu
Tako imenovani zvon;ek želja je
leta 1534 ulil Franziskus Patavinus v
italijanski Padovi. Nekako v tem
;asu je na blejskem gradu živela
mlada, neutolažljiva vdova. Moža so
ji ubili razbojniki in njegovo truplo
vrgli v jezero. Zbrala je vse svoje srebro in zlato ter dala uliti zvon;ek za
kapelo na otoku. Vendar tja ni prispel. Hud vihar ga je potopil z ladjico in ;olnarji vred. Še dandanes pa
se v;asih v jasnih no;eh oglaša iz
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globin. Obupana vdova je po tej
nesre;i prodala vse svoje imetje,
izkupi;ek darovala za novo cerkev
na otoku, sama pa stopila v samostan v Rimu. Tam je pobožno živela
do smrti. Po njeni smrti je papež posvetil nov zvon in ga poslal na Blejski otok. Kdor s tem zvonom pozvoni in svojo željo sporo;i usmiljeni
gospe z jezera, se mu želja izpolni.

Blejski grad

Blejski grad je mogo;en grad na
strmi pe;ini nad Blejskim jezerom.
Po pisnih virih spada med najstarejše gradove v Sloveniji. Z njega je
;udovit razgled na jezero z otokom, Julijske Alpe, Karavanke, Lesce, Radovljico in ostalo okolico.
Grad gospodari nad jezerom že
tiso; let. V tem ;asu ga je prizadelo nekaj potresov in požarov, zadnjih 300 let pa je ohranil obliko,
kot jo ima danes. V grajskih prostorih je na ogled zanimiva razstava o nastanku in zgodovini Bleda
vse od prvotnih naseljencev do
modernih ;asov. Z grajskega obzidja imate jezero kot na dlani, no,
tu so še grajska vinska klet, tiskarna, kova;nica in zeliš;na galerija.
Besedilo in fotografije Alenka Rozman

Takrat, ko se opravlja kakšno veliko delo in pripravlja pomemben pisni dokument, kot je zbornik velike
rodbine, skratka, ko veliko ljudi veliko dela, je razumljivo, da se prikradejo tudi kakšne napake, pomanjkljivosti, kakšen tiskarski škrat ali kaj podobnega.
Tudi pri izidu drugega zbornika Kerinov in Stritarjev je bilo tako. Pri Zofiji Kerin (30. 3. 1911–13. 11.
1976) in njenih potomcih je bilo tako, kar pa smo izvedeli žal šele letos, 16. januarja 2013, ko se nam je po
elektronski pošti javila njena vnukinja Alenka Piber,
por. Rozman, ki živi v Lescah pri Bledu, in napisala>
„Pozdravljeni, ja, leta letijo, tako da sploh ne vem, kdaj
sem vam zadnji; sporo;ala spremembe. In seveda ne
vem, od kdaj za;eti. Leta 2006 – 20. 8. se je mojemu
sinu Alešu in ženi Petri Rozman rodil sin Jaka …“
Posredovala nam je podatke o novih mladih ;lanih njene družine, svoji svakinji in svaku ter vnukih,
hkrati pa še nekaj besed o svojih starših – Mariji Vidmar (rojeni 15. 8. 1937) in Antonu Pibru (rojenem 21.
3. 1934). Tako smo izvedeli, da je o;e Anton umrl 3. 4.

Ponovni 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 devet let. Dobrodošle so tudi kritike,
pohvale ipd.
Nekaj pa se je že izcimilo iz dopisovanja z
Alenko Rozman z Bleda, kot lahko preberete v
pri;ujo;em prispevku Alen;ice Kerin!

2012 in da se je njenemu bratu Matjažu leta 2000 rodil sin Martin.
Zaprosili smo jo še za morebitne druge podatke, ki
so navedeni v nadaljevanju. Napisala pa nam je še ;lanek z nekaj besedami o starših in o svojem ljubljenem
kraju Bledu, ki ga posebej objavljamo v Trtah. Izvedeli
smo, da njena sestri;na Nataša Mokorel živi v Franciji,
obljubila pa nam je, da se bo še javila aprila 2013, ko
pri;akujejo novega potomca.
Dopolnjeni podatki o mladih ;lanih njene družine se nanašajo na njenega sina Aleša Rozmana (roj. 7.
12. 1980), ki se je 17. 11. 2007 poro;il s Petro Ambroži;. Petra Ambroži; se je rodila 5. 3. 1984 mami Dori
in o;etu Branetu Ambroži;u. Alešu in Petri se je 20.
8. 2006 rodil sin Jaka Rozman in 30. 11. 2008 h;i Lara
Rozman.
Alenkini h;erki Maji Rozman (roj. 31. 3. 1985) in
njenemu partnerju Tomažu Dolžanu (roj. 20. 9. 1980
mami Darji in o;etu Vladimirju) se je 15. 4. 2011 rodil
Tim Dolžan.
Alenka je vsekakor ponosna na svoje tri krasne
vnuke – Jaka, Laro in Tima.
Ob nastajanju drugega zbornika Kerinov in Stritarjev se nam je prikradel tudi poredni škrat in pomotoma smo izpustili podatke o bratu Alenke Piber,
por. Rozman, in sicer Matjažu Pibru (roj. 8. 2. 1965),
ki se je 6. 5. 1995 poro;il z Jano Vrhovnik (roj. 26. 12.
1966 – mama Milka in o;e Pavel). Podatki o Matjažu
in Jani so bili sicer objavljeni v prvem zborniku Kerinov in Stritarjev. Ampak sedaj imamo tudi novo dopolnitev družine Matjaža Pibra, saj se mu je 1. 10.
1995 rodila Žana Piber in 23. 4. 2000 Martin Piber.
Tako, pa nam je uspelo dopolniti podatke o rodovini Kerinov in Stritarjev in upam, da bomo pridobili
tudi nekaj novih ;lanov društva.
Zabeležila na osnovi podatkov
Alenke Piber, por. Rozman
Alen;ica Kerin

Vaš predsednik Andrej Kerin
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Miha Kerin> Gore v galeriji

Privekala je
Vita Mandžuka

Sre;na babica Darja nam je poslala 28. marca naslednjo novico>
No, pa smo v družini Mandžuka
dobili novo ;lanico. Na svet je privekala 20. februarja 2013. Ime ji je Vita.
Je prava lepoti;ka in velika ljubljenka
bratca Vala, mamice Klavdije, o;ka
Zorana in obeh babic, dedkov …
Tega se zaveda. Rada je v o;kovem
naro;ju, kjer se po;uti varno.
Darja

Fotokotiček
Tako. Pa za;nimo. Fotokoti;ek zdaj zares odpira
svoja vrata in vas vabi k sodelovanju.
Letos smo imeli veliko snega, zato smo na spletni
strani Kerinov in Stritarjev in na FB razpisali nate;aj na
temo „Sneg in zimske radosti“. Izmed prispelih fotografij
v roku do 31. marca, objavljamo tu tri izbrane fotografije.
Tema nate;aja za naslednjo številko Trt je
„Spremembe“. Uporabite svojo domišljijo in dopolnite
svojo fotozbirko s kakšno novo fotografijo.
Pravila nate;aja>
Na nate;aju lahko sodelujejo ;lani drevesa Kerini in
Stritarji. Avtor lahko na nate;aju sodeluje z najve; šestimi (6) barvnimi ali ;rno-belimi fotografijami v digitalni obliki. Lo;ljivost fotografije ne sme biti manjša od
600 krat 800 pikslov v formatu jpg. Maksimalna dovoljena velikost posamezne datoteke je 3 Mb.
Vsaka fotografija naj bo ozna;ena z zaporedno številko, s priimkom in imenom avtorja ter naslovom dela,
na primer 01-priimek_ime_naslov.jpg. Naslov ne sme
presegati 25 znakov. Dovoljene so le ;rke iz angleške
abecede (a–z). V e-pošti je poleg fotografij potreben

tudi opis, kaj je na fotografiji in kje je nastala.
Avtorji naj pošljejo dela po elektronski pošti na naslov odklopi@gmail.com.
Prejete fotografije bomo nato objavili tudi na spletni strani.
Z oddajo del avtorji potrjujejo, da so seznanjeni z
vsemi pogoji in da so avtorji oddanih del. Vsak avtor
ohrani avtorske pravice za svoja dela. Avtor dovoljuje
uredniškemu odboru Trt in spletni strani društva uporabo oddanih posnetkov brez denarnega nadomestila
za objavo v Trtah in na spletni strani društva.
:e imate na objavljeno temo v svojih arhivih tudi
fotografije ;lanov, ki jih ni ve; med nami, bodo tudi te
dobrodošle. Le v poslanem e-sporo;ilu jasno navedite,
da je avtor že pokojen.
Rok za oddajo fotografij je 25. maj 2013.
Dobrodošli so tudi predlogi za teme fotokoti;ka, ki
jih pošljite na e-naslov odklopi@gmail.com.
Fotoaparat v roke in se veselim vaših prispevkov!
Lep pozdrav
Alja Pregl

Novorojenka
Kaja Dolžan
29. 3. 2013, nam je pisala babica
Alenka Rozman takole>
Pozdravljeni,
Kot sem obljubila, da se javim,
ko se zgodi sprememba, vam
sporo;am, da smo dobili novo ;lanico Kajo Dolžan, ki je malo pohitela in prijokala na svet v ;etrtek 28. 3.
2013, ter razveselila starša in (seveda mene), pa tudi bratca Tima.
Lep pozdrav,
Alenka Rozman

Maruša Sotler Wedam> Merilo

Maruša Sotler Wedam> Drsališ;e z razgledom

Novorojenkama
Viti Mandžuka in Kaji
Dolžan želimo veliko sreče
na njunih življenjskih poteh,
presrečnim staršem in
starim staršem pa iskreno
čestitamo!
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Kerini in Stritarji

Ustvarjalni koti;ek

Otro[ki koti;ek

Pirhi s kristalčki
V velikono;nem ;asu se bomo
lotili kuhanja pirhov. Tokrat
bomo jajca skuhali v teranu. V posodo, v kateri bomo kuhali jajca,
nalijemo teran in jajca kuhamo 15
minut. Pustimo jih v vinu, da se
po;asi ohladijo, najbolje kar ;ez
no;. Ko jih vzamemo iz vina, so
videti temne vijoli;ne barve, skoraj ;rna. Pustimo jih, da se posušijo, in na njih se bodo pokazali
kristal;ki iz vinskega kamna. Pirhi postanejo bolj sive barve in se

lesketajo. Za okras jih lahko ovijemo z okrasnim trakom iz satena
ali papirja, ne mažemo pa jih z
mastjo, saj bi izgubili kristalni izgled. Želim vam zanimive pirhe in
lepe praznike.
Daša Kerin Repinc
Potrebujemo>
¦ teran
¦ jajca
¦ okrasni trak

Počitnice
v Aqualuni
V uredništvo smo dobili prijazno pisemce, ki pravi>
Andrej,
v prilogi ti pošiljam Linino risbo, kjer je narisala
naše po;itnice v Aqualuni. Bilo je sicer lani poleti, tako
da ne vem, ;e zadeva ravno sodi v Trte glede na to, da
danes sneži. Risba je pristala na koledarju OŠ Kamnica,
seveda lahko spodnji del odrežeš ... Jaz nisem ravno
ra;unalniški mojster oblikovanja ...
Lp
Polona

Mojim
najdražjim
Enim je dano, drugi se trudjo,
eni zdržijo, drugi se zgrudjo.
Ni fer, pa vseeno se včasih dogaja,
da nočna mora v resnico prehaja.
In če res nekje so vrata do raja,
hočm vedet, kdaj zame nastopla
ta bo postaja.
Pol se pa zamislm – pa sej raj mam pred sabo,

Odgovoril sem> »Odli;no, tudi zdaj je še pravi ;as
za koledarje! Lp Andrej«

tok folka, k veš, da tud u slabm so s tabo.

In zdaj imamo tu lep faksimile, saj nam je vsem v ;ast,
;e se naša risba uvrsti na koledar.
Andrej Kerin

katere ne skrivajo nobenih laži,

Ni lepšga kot pogledat v take oči,
le v njih spozna se ljubezen ljudi,
zato sm sama rekla si:
To je raj, ki sm ga iskala,
to je toplina, ki bla mi je dana,
in temu bom ostala predana!
Res sm hvaležna za prjatle, fanta in družino,
to so ljudje, ki so mi zapounl praznino!
Petra Zajc

Petra Zajc s prijatelji
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Milan Malnarič
Življenjepis letalca

Na letališ;u Gospodjinci marca 1945,
Milan Malnari; v sredini.

Pomorski muzej «Sergej Mašera» Piran je leta 2009 pripravil razstavo Med valovi in oblaki, ki je prikazala življenje ;astnikov hidroletalske stroke slovenske narodnosti
v vojni mornarici Kraljevine Jugoslavije. Med obiskovalci je vzbudila
precej zanimanja in lansko leto so jo
prenesli v Park vojaške zgodovine v
Pivki. Januarja 2013 so razstavo zaprli. Med eksponati so bili razstavljeni tudi osebni predmeti in dokumenti Milana Malnari;a. Ob
obisku razstave je pred nami že
spet oživel njegov lik in prav je, da
se ga spomnimo tudi v Trtah.

Letos je preteklo že oseminšestdeset let od tedaj, ko je 21.
marca 1945, na za;etku pomladi,
Milan padel v boju za svobodo in
lepšo prihodnost svoje domovine.
V Sloveniji so zadnji ;lanki o njem
v dnevnem ;asopisju izšli pred
skoraj tridesetimi leti< sedaj spominja nanj le še spominska ploš;a,
ki jo je odkrila skupnost letalcev
prekomorcev leta 1985 na njegovi
rojstni hiši, stari šoli, v Podbo;ju.
V Zborniku Kerinov in Stritarjev preberemo, da je v šoli v
Podbo;ju pou;eval Milanov o;e
Ivan Malnari;, mati Marija, rojena
Stritar, pa je skrbela za družino. V
Zborniku je tudi Milanov kratek
življenjepis, ki bi ga sedaj dopolnili še z novimi izsledki.
Po kon;ani Pomorski vojni
akademiji v Dubrovniku leta 1930
je Milan že jeseni 1931 za;el šolanje v hidroletalstvu in postal januarja 1933 hidroizvidnik. Februarja 1933 je odšel na višji fotografski kurz na Letalsko fotografsko
šolo v Novem Sadu, ki ga je z
odli;nim uspehom zaklju;il januarja 1934. Od tedaj je letel kot hidroizvidnik v 1. hidroizvidniški
eskadrilji v Kumborju v Boki Kotorski. Že po enem mesecu je postal šef fotosekcije 3. hidroplanskega poveljstva. V tem ;asu je
za;el z u;enjem pilotiranja in diplomiral za hidropilota novembra
1935. Potem je letenje prekinil, ker
je moral kot pomorski ;astnik
opraviti enoletno prakso na ladji.
Na ladji Zmaj je bil do oktobra
1936, nato pa je bil razporejen kot
hidropilot v 26. eskadriljo v Divulje. Obenem je postal tudi šef fotosekcije pri 2. hidroplanskem poveljstvu v Divuljah. Iz Divulj je
odšel aprila 1938 v 3. pilotsko šolo,
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ki je bila na letališ;u Beograd v
Zemunu. Kon;al jo je oktobra
1938 z diplomo za pilota-lovca.
Vrnil se je v Divulje, kjer je ostal
do novembra 1939. Takrat so ga
prestavili v Boko Kotorsko, kjer je
postal namestnik poveljnika 20.
hidroplanske eskadrilje. Tu je
aprila 1941 pri;akal kapitulacijo
kraljeve vojske. Fotografsko opremo je zakopal nekje v Boki Kotorski ter z ženo Mileno in h;erko
Evo odpotoval v Ljubljano.
Za;etek italijanske okupacije
je Milan preživel v Ljubljani.
Vklju;il se je v OF, dokler ga niso
marca 1942 aretirali in skupaj z
drugimi bivšimi kraljevimi ;astniki odpeljali v taboriš;e Gonars.
Novembra 1942 so Italijani ;astnike prepeljali v taboriš;e Chiesanuova, kjer so ostali do kapitulacije Italije. Že septembra 1943 so
taboriš;e zasedli Nemci in internirance prepeljali v Zagreb. Tam je
Milan dobil zvezo s hrvaškimi aktivisti odporniškega gibanja, ki so
mu organizirali ilegalno bivanje v
Zagrebu in nato tudi odhod k partizanom. Preko Like je šel v Dalmacijo in nato preko Visa v Italijo v
Gravino. Tu je bilo veliko taboriš;e,
kjer so prekomorci ;akali na odhod v domovino.
Taboriš;no življenje je težko
prenašal, ker ni imel pravega dela,
zelo pa se je razveselil, ko je 24. avgusta 1944 dobil obvestilo, da odide
na Vis. Po desantu na Drvar 25.
maja 1944 so v za;etku junija prišli
na Vis Vrhovni štab NOV in POJ ter
visoki predstavniki oblasti. Potrebovali so povezavo otoka s kopnim,
zato so ustanovili posebno eskadriljo za zvezo pri Vrhovnem štabu.
Eskadrilja sprva ni imela svojih letal. Prva štiri letala je dala

Na letališ;u Zemun januarja 1945, Milan Malnari; drugi z desne.

sovjetska vojaška misija v Bariju, z
nekaj letali pa so prileteli piloti
hrvaškega vojnega letalstva, ki so
pobegnili k partizanom. Sovjetski
inštruktorji so v kratkem ;asu
nau;ili pilotiranja naše pilote, ki
so kot predvojni piloti hitro osvojili tehniko letenja s sovjetskimi
letali U-2. Eskadrilja je imela okoli deset letal razli;nih tipov, ki so
bila primerna za prevoz kurirjev,
manjših koli;in sanitetnega materiala in posameznih ranjencev
med Visom in Dalmacijo. V posebno nujnih primerih so peljali v
Dalmacijo tudi manjše koli;ine
streliva. Milan je enkrat letel z
U-2 v Bari in Termoli< na Visu so
ga pri;akovali v skrbeh, ker bi se
mu polet lahko tudi ponesre;il.
Eskadrilja za zvezo je bila neposredno podrejena Vrhovnemu
štabu NOVJ. Njen prvi poveljnik
je bil Jevrem Bjelić< ko je bil Bjelić
prestavljen na višji položaj, je poveljstvo prevzel Milan. Eskadrilja
je ostala na Visu do tedaj, ko je bil
na Visu tudi Vrhovni štab. Po
osvoboditvi Beograda se je Vrhovni štab preselil v Beograd in eskadrilja je v za;etku novembra 1944
dobila povelje, da se prav tako
preseli tja. Prelet z Visa do Beo-

grada je bil izredno težak. Leteli
so v slabem vremenu, nad nemško
fronto, v Nikšiću so morali ;akati
tri dni zaradi novozapadlega snega, vendar je vsa eskadrilja sre;no
priletela na letališ;e v Zemunu.
Po prihodu v Zemun so eskadriljo
za zvezo reorganizirali. En del
moštva je ostal v eskadrilji, drugega pa so prerazporedili na druga
mesta. Milan je bil dodeljen v 1.
pilotski trenažni kurz.
Jeseni 1944 se je Rde;a armada
z vzhoda hitro bližala jugoslovanski meji. Sklenjenih je bilo nekaj
dogovorov o sodelovanju med
sovjetskimi in našimi silami. Maršal Tito se je 15. novembra 1944
dogovoril s poveljnikom 3. ukrajinske fronte maršalom Tolbuhovim, da bodo iz sestava 17. sovjetske letalske armade izlo;ili in predali NOVJ Vitrukovo skupino z
vsem osebjem, opremo, oborožitvijo in logistiko. V skupini sta
bili dve diviziji> 10. gardijska jurišna in 236. lovska divizija. Vsaka
je imela po tri letalske polke. Vrhovni štab NOVJ se je obvezal, da
bo najkasneje v štirih mesecih od
sklenitve sporazuma zamenjal vse
sovjetsko osebje z odgovarjajo;e
usposobljenim osebjem NOVJ in
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da bo tudi prevzel vso sovjetsko
opremo. Vsem letalskim enotam
in drugim ustanovam je poveljeval
štab 10. gardijske jurišne divizije
pod vodstvom generalmajorja Andreja Nikiforovi;a Vitruka.
Na podlagi tega sporazuma je
Vitrukova skupina razporedila
svoje enote na jugoslovanskem
ozemlju, naša stran pa je za;ela
zbirati kader, ki bo v najkrajšem
možnem ;asu prevzel sovjetsko
opremo.
Organizirali
so
najrazli;nejše te;aje za šolanje našega kadra pod vodstvom sovjetskih inštruktorjev. V prvi tak te;aj
za pilote je bil razporejen Milan.
Za;el se je sredi decembra v Zemunu, Milan je kot že šolani pilot-lovec prišel v oddelek za lovce. Bil je
navdušen nad letenjem s sovjetskim lovskim letalom Jak-1, vendar
so ga sredi te;aja prestavili k jurišnikom. Za;el je leteti z jurišnim
letalom Il-2 in 14. januarja 1945 je
te;aj izdelal z odli;nim uspehom.
Takoj po zaklju;enem te;aju so ga
postavili za poveljnika 423. jurišnega polka in ga napotili v Rumo,
kjer je bila baza tega polka.
V Rumi je bil že pred Milanovim prihodom kompleten sovjetski jurišni polk in Milan se je ta-

koj vklju;il vanj. V te;aju se je nau;il leteti z jurišnim
letalom, manjkala pa mu je praksa v boju. Praviloma
je v boj vedno letela skupina jurišnikov, vodil jo je izkušen sovjetski pilot, naši piloti pa so bili spremljevalci, ki so to;no sledili napotkom vodje skupine.
Taka razporeditev je trajala veliko poletov, preden so
sovjeti zaupali vodstvo skupine našemu pilotu.
Milana so v Rumi vklju;ili v prvi bojni polet že 19.
januarja, ko so Nemci naredili mo;an protinapad na
sremski fronti. Pehota na fronti je bila presene;ena in
Nemci so potisnili našo vojsko pri Šidu dale; nazaj.
Poveljstvo pehote je zaprosilo za pomo; letalstvo, ki
je svoje polke takoj poslalo v boj. Milan je letel v skupini kot drugi spremljevalec vodje in je svoj bojni krst
uspešno prestal. Ko je bil nemški protinapad ustavljen in so bili Nemci spet potisnjeni nazaj, je štab 42.
letalske divizije, ki ji je pripadal tudi 423. polk, izjavil, da je bila nemška protiofenziva zaustavljena prav
zaradi uspešnega delovanja letalstva. Ob tej priliki je
bil Milan javno pohvaljen.
Februarja so se razmere na sremski fronti uredile
in tedaj se je težiš;e bojev 423. polka preneslo na
podro;je južno od Rume. Nemci so poslali svoje enote
v severovzhodno Bosno, da bi zaš;itili svoj umik iz
Sarajeva proti severu. Za letalstvo je bilo to nevarneje,
ker so morali piloti napadati sovražnika v dolinah
med hribi, pogosto jih je ovirala tudi megla. Milan je
tudi tu letel kot spremljevalec in imel v bojih lepe
uspehe, enkrat je celo zadel ;elno vozilo v sovražnikovi koloni, ki se je pomikala po cesti blizu Bijeljine.
Marca se je fronta iz Srema premaknila proti zahodu. Že 6. marca so za;eli Nemci iz Madžarske proti
jugu veliko protiofenzivo. Preko Drave so vzpostavili
dve mostiš;i> pri Donjem Miholjcu in Valpovu. V prvem napadu je sovražnik prišel preko Drave in za;el
se je srdit boj, s katerim so hotele naše enote zadržati
Nemce in uni;iti obe mostiš;i, da ne bi Nemci pozneje še enkrat vdrli preko Drave v Podravino. Pri tem je
odlo;ilno vlogo igralo naše letalstvo z napadi jurišnih
letal na položaje nemške pehote, kamionov, tankov in
protiletalskih baterij. Jurišniki so napadali sovražnika na dva na;ina> iz nizkega leta in s strmoglavljenjem. Za na;in napada so se odlo;ili tako, da je bil
sovražnik ;im bolj presene;en. Sovražnika je našim
uspelo zadržati, mostiš;e pri Donjem Miholjcu so
uni;ili 18. marca. Glavni napad naše vojske na mostiš;e
pri Valpovu je bil predviden za 21. marca. Pozneje so
ga prestavili na 22. marec in 21. marca je napadalo
samo letalstvo. Naslednji dan, 22. marca 1945, so naše
sile mostiš;e pri Valpovu dokon;no uni;ile.
V vseh teh bojih je sodeloval tudi 423. jurišni polk,
ki je poleg bojnih nalog dobil tudi nalogo, da med 10.
in 26. marcem prenese svojo bazo iz Rume v Gospodjince. Najprej so se selili letalci in letala, nazadnje je
prišel na vrsto tehni;ni kader s svojo opremo. Milan
je ve;krat uspešno sodeloval pri napadih, tokrat ne
ve; kot spremljevalec, ampak kot vodja skupine. Na
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svoj zadnji polet je poletel 21. marca iz Gospodjincev
na mostiš;e pri Valpovu. V mese;nem poro;ilu za
marec 1945 beremo>
«Poveljnik 423. letalskega polka major Milan Malnari; je kot vodja ;etvorke izvršil napad na sovražnikovo živo silo in tanke tri kilometre severno od vasi
Nard (Nardska šuma), kjer je bilo okoli sedem tankov, 20 avtomobilov in do pet baterij protiletalskega
topništva manjšega kalibra (oerlikon 20 mm). Pri
drugem napadu iz nizkega leta se je pojavila eksplozija in dimni trak dolžine do 200 m. Po izjavi lovcev, ki
so š;itili jurišno letalstvo, se letalo ni ve; pojavilo.»
Letalski major Milan Malnari; je bil za uspešno
poveljevanje enoti oboroženih sil in za izkazano hrabrost v vojni odlikovan s partizansko zvezdo s srebrnim vencem. Posmrtno sta mu bila dodeljena diploma
inštruktorja letenja in zlati letalski znak št. 18.
Peter Gspan

Križanka

Zlomljena krila
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Zadnje novice

Priznanje
Marjanu Dorniku

Prav vesel
v šolo grem ...

Konec januarja letos je bila v Ljubljani proslava ob
30-letnici delovanja Zveze Son;ek. Pokrovitelj dogodka je bil predsednik države gospod Borut Pahor.
Proslave se je udeležila tudi družina Dornik. Marjan
Dornik je namre; prejel posebno priznanje za delovanje v Zvezi.
Ob tej priliki se je s predsednikom fotografiral
tudi Erazem. Povedal je, da se je do sedaj fotografiral
že z dvema predsednikoma Slovenije. Prvi;, ko je
pred dvema letoma OŠ Podbo;je obiskal gospod
predsednik Türk, drugi; pa na omenjeni proslavi v
Ljubljani s predsednikom Borutom Pahorjem. Zvezda Erazem, sre;no!
Vidka Sotler

Spomnim se tele pesmice, mogo;e še kakšen verz,
vrstico naprej … Šolske prigode, vesele in manj vesele,
žalostne in travmati;ne, nosimo vsi v sebi. Nekaj izkušenj, takih in druga;nih, se nam je gotovo zelo vtisnilo v spomin. Zakaj jih ne bi delili|
Te spomine bi vsi skupaj zelo radi brali v naslednji številki Trt. Zato ;im prej na delo, vsi prispevki
so dobrodošli in bodo objavljeni. :e imate v albumih
še kakšno sliko iz tistih dni – pa toliko bolje!
Uredništvo Trt

pozicija spletnega naslova
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Fotografija Erazem s predsednikom države

Prvi poziv na piknik
2013
Piknik 2013 bomo organizirali 31. avgusta v Buše;i
vasi pri Klunovih toplicah, kjer je ob bazen;ku kar
velik travnik, pa tudi kozolec kot zavetje pred dežjem.
Nedale; stran je zelena Krka, ni pa toliko prostora za
rekreacijo, kot smo ga imeli v Marjeti na Dravskem
polju. Spet velja pravilo, da vsakdo prinese s seboj,
kar ga je volja pojesti in popiti ali ponuditi drugim
udeležencem, pe;enega pujsa za to priložnost pa bomo
tudi priskrbeli. Tudi tradicionalni avtobusni prevoz
bo na voljo skladno z željami udeležencev. Ve; o tem
pa v drugem vabilu v juniju v Trtah št. 70. Gotovo bo
na sporedu še kakšno kulturno presene;enje.
Rezervirajte si torej ;as za druženje na pikniku v
soboto, 31. avgusta 2013, prijave za avtobus pa
sporo;ite na naslov društva, na elektronski naslov
krsrd2@guest.arnes.si ali po telefonu na 041 360 335.
Upravni odbor
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Zaradi majhnih količin besedila je
položaj spletnega naslova opredeljen s
polmerom okroglega znaka (r).
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