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Spoštovane krajanke,  
spoštovani krajani!

Dovolite mi, da se najprej zahvalim za 
veliko število glasov, ki ste mi jih na-
menili na letošnjih volitvah, na vašem 
volišču sem dosegel drugi najboljši re-
zultat v občini. Tega ne dojemam kot 
razlog za prevzetnost, temveč kot ve-
liko odgovornost. Pomeni, da ste pre-
poznali moje dosedanje delo kot delo 
za skupnost. Vaša krajevna skupnost 
je v preteklem mandatu dočakala po-
membne investicije. Začelo se je pre-
mikati. Ne glede na to, da odločb dr-
žave za črpanje evropskih sredstev še 
vedno nimamo, nismo čakali, ampak 
smo najeli posojilo, ki nam bo omo-

gočilo dokončati izgradnjo kanaliza-
cijskega omrežja v do sedaj planira-
nem obsegu, posledično pa nov asfalt 
na dotrajani cesti v Tunjice, pločnik in 
ustrezno infrastrukturo.

Zavedam se, da vaše življenje ob 
gradbenih delih ni lahko. Zahtevno je 
prenašati obvoze, ki načenjajo vaše 
živce in avtomobile, a če bo situa-
cija ugodna, se bo tudi to končalo v 
razumnem roku. Ob začetku del sem 
bil vsak dan na gradbišču in se pre-
pričal o zahtevnosti terena. Delav-
ci so dali vse od sebe, da so v tem 
času pripeljali gradnjo do trenutka, ki 
je krona vsega. Na cesti se je poja-
vil »finišer«, ki je nakazal skorajšnjo 
gladko vožnjo. Tudi na drugi strani 
hriba so dela v zaključni fazi, vse je 
odvisno od vremena. V enem letu 
bomo skupaj realizirali za 4.500.000 
evrov investicij na področju čiščenja 
in odvajanja odpadnih vod in 
vodovodnem omrežju, kar ni malo. 
Še enkrat se vam zahvaljujem za 
potrpljenje in razumevanje.

Drage bralke in bralci, prihaja božič-
no-novoletni čas. Čas pričakovanja, 
veselja, miru, a tudi čas stisk za marsi-
koga. Kdor se vsak dan sooča z oseb-
nimi težavami, se le-te za praznike 

Sveta noč, blažena noč…
Naj vam novorojeno Dete 
prinese upanje in mir v 
vsakdanje življenje! Svet nam 
ponuja tekmovalnost, užitke, 
potrošništvo, ugled… Mi pa 
hrepenimo po tem, kar je 
zgoraj, kjer je Kristus na Božji 
strani. V ta mrzli svet prinaša 
luč, mir in smisel našemu 
življenju.
Za novo leto vam pa želim 
blagoslov na vseh poteh. Ne 
govorimo, se pač ne splača, 
recimo: ne maščevanju, 
ne obsojanju, ne laži, ne 
suženjstvu greha, ne strahu 
pred prihodnostjo, ne lenobi, 
ne obupu, ne pričakovanju, 
kaj mi bodo drugi naredili, ne 
hrepenenju po senzacijah! 
Recimo: ja življenju, ja veselju, 
ja miru, ja ljubezni do Boga in 
bližnjega, ja odpuščanju sebi in 
bližnjemu in Bogu…!
Vam faranom in ljudem 
dobre volje iskreno želim 
blagoslovljeno praznovanje 
božiča in novega leta, 
zahvaljujem se za vašo dobroto 
do mene in do ljudi, ki so v 
stiski.

Vaš Jože Razinger, župnik

Slovo stare ekipe
V mesecu oktobru je bil na lokalnih volitvah v Tunjicah izvoljen novi 
Svet krajevne skupnosti. Stari odbor je delo predal. Vsa štiri leta smo 
vestno opravljali svoje poslanstvo, delo smo nadaljevali po začrtanih 
tirnicah in skušali biti dostopni do vseh krajanov Krajevne skupnosti 
Tunjic. Organizirali smo kar nekaj delovnih akcij, predvsem čistilnih 
- okolica pokopališča, organizirali vaški piknik, silvestrovanja, obisk 
starejših občanov in še mnogo drugega.
Novemu odboru želimo uspešno nadaljevanje dela, veliko strpnosti 
in čim manj stresa.

Bivši člani Sveta
krajevne skupnosti Tunjice

TUNŠKI  GLAS 
Glasilo krajanov KS Tunjice. Izhaja  enkrat letno v nakladi 420 izvodov in 
ga prejmejo vsa gospodinjstva KS brezplačno.

Uredniški odbor: Ivan Nograšek, Ivanka Vrhovnik, Matjaž Sedušak, Urška 
Klemenc, Barbara Klanšek, Sabina Zore – lektorica in Milena Klanšek.

Glavni in odgovorni urednik: Milena Klanšek 

Naslov Uredništva: Tunjice 29, 1240 Kamnik
Zbiranje člankov in fotografij: barbara.tunskiglas@gmail.com
Fotografija na naslovnici: Matjaž Sedušak, slikano v Tunjicah

Oblikovanje, priprava za tisk in tisk: Peter Mikac

Letošnje lokalne volitve so tudi v 
našo krajevno skupnost prinesle 
kadrovske spremembe.
Na prvi seji, 18.10.2010, katero je 
vodil bivši predsednik, smo potr-
dili mandat, kateri nam je bil za-
upan na volitvah. Med seboj smo 
izvolili novega predsednika Antona 
Šuštarja, podpredsednika Matija 
Podjeda in tajnico Mileno Klanšek. 
Ostali člani odbora pa so še Irena 
Klemenc, Marjeta Osolnik, Monika 
Golob in Frančiška Gregl. 
Ob primopredaji smo se tudi  se-
znanili s statutom KS in delovnimi 
nalogami v KS Tunjice.
Takoj smo začeli izvajati naloge, ki 
jih  ni malo, zato smo sklenili, da 

bomo delovali kot odprta skupina. 
K sodelovanju smo in še vabimo 
društva ter krajane, kajti brez njih 
si težko predstavljamo  delovanje 
naše krajevne skupnosti. Na občin-
ski ravni bomo sodelovali z novim 
županom Marjanom Šarcem in ob-
činskim svetom, ter si prizadevali 
za več njihovega »finančnega« po-
sluha predvsem  pri izgradnji manj-
kajoče infrastrukture.
Za konec se iskreno zahvaljujemo 
vsem, ki ste nam s svojim delom 
nesebično priskočili na pomoč v 
naše skupno dobro. Želimo vam 
vesel božič ter srečno novo leto 
2011.

V imenu KS Tunjice, Tone Šuštar

DELOVANJE KRAJEVNE 
SKUPNOSTI

Uredniški odbor sporoča, da imamo na zalogi še nekaj številk  
glasila Tunški glas iz prejšnjih let. Dobi se jih pri Ivanu Nograšku.
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Dragi bratje in sestre v Kristusu!

Božič je praznik, ki vsakomur nekaj pomeni. Tako vernim kot nevernim. Lahko bi 
rekli, da se ga prav vsi na tihem veselimo. Poraja novo upanje, skrito radost, spo-
minja nas na morda že davno minula otroška leta ali na trenutke, ko ste sami podarili 
življenje.
Župnijama, ki sta mi bili zaupani, služim z velikim veseljem. Ob prihajajočih 
božičnih praznikih iskreno želim, da bi nas novorojeno Dete povezalo v izkazovanju 
medsebojne ljubezni. Vse dobro, ki je zasidrano v srcu vsakega izmed nas, naj po 
milosti Njega, ki se rojeva v skrajni revščini betlehemskega hleva, privre na dan 
kakor reka žive vode – v blagoslov našim družinam, bolnikom, samskim, ovdovelim, 
otrokom … prav vsem!
Da, bratje, biti častilec novorojenega Deteta ni težko. Kdo bi si nagonsko ne želel za-
ščititi majhnega, nedolžnega otroka? Dopustimo torej, da ta mila Luč od Luči moč-
neje zasije v naši notranjosti in nas preobrazi v sveto skupnost medsebojne bratske sloge, odpuščanja in razumevanja.
Pri tem naj se naše oči zazrejo v ponižno zaupanje Device Marije in svetega Jožefa, ki sta s popolnim notranjim mirom in 
vdanostjo sprejela Božjo voljo ter po svojih najboljših močeh pripravila prvo bivališče Kralja kraljev na mrazu in slami. 
Z vero se zatekajmo k njuni priprošnji, posebno kadar morda ne gre vse tako, kot bi si sami želeli. 
Ne bojmo se truda, bodimo vselej pazljivo pozorni do naših bližnjih, kajti ljubezen lahko rodi samo ljubezen. Naj 
domači tunjiški griči postanejo resnične betlehemske poljane, nad katerimi se razliva pesem tisočerih angelov: »Slava 
Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so dobre volje!«

Vaš župnik Jožef

še poglobijo. Vsak od nas ima svoje 
težave, ki jih lahko najbolj razume-
mo le sami, vsaj tako se zdi. Naj bodo 
prazniki priložnost za razumevanje 
težav drug drugega. Velik del krivde 
za splošno nezadovoljstvo nosijo tudi 
mediji, ki težave še dodatno napihuje-
jo, namesto da bi jih obravnavali ob-
jektivno. Stvari niso nikoli črno-bele, 
temveč nosijo v sebi nešteto odtenkov.

Situacija v državi ni dobra, a še zda-
leč ni potrebno ustvarjati obupa, ker 
potem sploh ne more biti boljše. 
Obupan človek ne more pomagati 
niti sebi, kdor pa nosi v sebi energijo 
in voljo ter upanje, bo pomagal tudi 
drugemu in bosta oba zadovoljna. 
Kdor je starejši, bo vedel povedati, 
da smo preživeli že mnogo težje čase 
in tudi te bomo. Ne pustimo, da nam 
drugi govorijo, kakšno življenje bi 
morali imeti, krojimo si ga sami.

Vsega dobrega vam želim za prazni-
ke in v letu, ki prihaja, ter se vam s 
ponosom zahvaljujem, da smem biti 
še naprej del vaše skupnosti in sous-
tvarjati življenje v njej.

Srečno!

Vaš župan, Marjan Šarec
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TUNŠKI GLAS
Glasilo krajanov KS Tunjice. Izhaja 
enkrat letno v nakladi 450 izvodov 
in ga prejmejo vsa gospodinjstva 
KS brezplačno.

Uredniški odbor: Ivan Nograšek, 
Ivanka Vrhovnik, Matjaž Sedušak, 
Gašper Plevel, Barbara Klanšek, 
Anže Slana – lektor  
in Milena Erbežnik Klanšek.

Glavna in odgovorna urednica: 
Milena Erbežnik Klanšek

Naslov Uredništva:  
Tunjice 29, 1240 Kamnik

Zbiranje člankov in fotografij:  
barbara.tunskiglas@gmail.com

Fotografija na naslovnici:  
Matjaž Sedušak

Urednikov kotiček
Dragi prijatelji Tunškega glasu, lepo pozdravljeni!

Leto je nao-
koli in pred 
vami je nova, 
letos jubilejna 
20. številka 
glasila Tunški 
glas. Že na-
slovnica pove, 
da smo sla-
vili. Obujali 
smo spomine 

na začetke nastajanja glasila. Ob 
tem smo imeli obsežno razstavo 
starih predmetov, starih fotografij, 
predstavitev vaških rokodelcev, 
kuhanja žganja ter stiskanja mošta, 
razstavo rož iz krep papirja, pred-
stavitve izdelkov iz kozjega mleka, 
razne igre, animacije za otroke … 
Vse to in še več se je dogajalo na 
prostoru pred šolo v Tunjicah ter 
na igrišču pod šolo, ob dobrem go-
lažu in pijači. 

Ker letos kot odgovorna urednica 
sodelujem že pri peti izdaji Tun-
škega glasu, lahko z gotovostjo 
povem, da so naši predhodniki 
imeli čudovito idejo, močno voljo 
in vero, da se je izdala prva števil-
ka, za njo so sledile še ostale, do 
današnje dvajsete. Kljub temu, da 
so nam orali ledino, pa je potreb-
no vsako leto začeti znova. Vložiti 
je potrebno veliko truda in napora. 
Razmisliti, kaj se bo zapisalo, sle-
diti dogodkom v kraju, povprašati 
avtorje člankov o pisanju le-teh, 
potrkati na vrata sponzorjev, sode-
lovati z oblikovalcem in tiskarjem  
To je le del vsakoletne zgodbe, ki 
se skupno sooblikuje do tiskanega 
glasila. In na koncu gre zapis v ar-

hiv naše dediščine, vaške zgodovine 
in ta zgodovina se piše že dvajset let. 
Hvala vsem, ki nam pri tem pomaga-
te in sodelujete.

Za slavje smo si v uredniškem od-
boru vzeli kar nekaj časa, da smo ga 
skrbno, preudarno pripravili in realizi-
rali, kar smo si zamislili in zadali za 
obogatitev praznovanja. Vsem sode-
lujočim in prisotnim se iz srca zahva-
ljujem. Dali ste nam vedeti, da je bil 
naš trud poplačan, tako je bil poplačan 
tudi trud naših predhodnikov. Na nji-
hovih obrazih je bil prijeten nasmeh, 
bilo jim je toplo pri srcu. Z veseljem 
vam sporočam, da je navdušenih bral-
cev iz leta v leto več, več je povpraše-
vanja po glasilu, zato smo naklado iz 
prvih let, ko je bilo letno natisnjenih 
300 izvodov, povečevali na  450. 

Med večjimi dogodki v letošnjem letu 
je bilo obeleženje spomina na prvo 
svetovno vojno. Postavil in blagoslo-
vil se je spomenik padlim, ki so iz-
gubili življenje v »Veliki vojni«. Naši 
rojaki, ki so bili vpoklicani v prvo 
svetovno vojno – borili so se pod av-
stroogrsko zastavo – in v njej izgubili 
življenje, so dobili skupni spomenik. 

V začetku oktobra so potekale lokalne 
volitve. Dobili smo novega predsedni-
ka krajevne skupnosti, Matjaža Sedu-
šaka. Ob tej priložnosti bi se bivšim 
članom krajevne skupnosti zahvalila 
za sodelovanje in novim zaželela sre-
čo pri njihovem delu in našem sku-
pnem sodelovanju. Župan naše občine 
ostaja Marjan Šarec. Njegovo delo je 
dokaz za močno podporo, ki jo je do-
bil na volitvah tudi v naši vasi.

Uredniškemu odboru se je pridružil 
Gašper Plevel in zamenjal dolgole-
tno članico Uršo Klemenc, ki se je 
odločila, da zaradi obveznosti svoje 
mesto prepusti drugemu članu. 

Za nami je leto, ki je marsikomu 
pustilo in zaznamovalo globoke 
sledi v njegovem življenju. Spre-
membe so naša stalnica, dogajajo 
se okoli nas in v nas samih. In če 
pogledamo s pozitivne strani, vidi-
mo, da se ob tem notranje bogati-
mo in se spreminjamo v tisto, kar 
resnično smo.  Spoznavamo, da je 
vse mogoče le, če verjamemo v to 
in v skladu s tem tudi delujemo. Ob 
tem vam želim, da vidite sebe kot 
prijetno toplo in srčno osebo ter 
verjamete, da zmorete, kar si zada-
te – majhni koraki namreč peljejo 
k veliki zmagi. Naj upanje tli v vas 
in nikoli ne zamre, ne glede kaj se 
dogaja okoli vas. 

Letošnji prazniki naj vam bodo pri-
jetno doživeti z osebami, ki so vam 
blizu srca in jih imate radi, obenem 
vam želim lep božič, srečno in 
zdravo ter uspešno leto 2015!

Odgovorna urednica
Milena Erbežnik Klanšek

Vesele božične praznike  
in srečno novo leto 2015  

Vam želi uredniški odbor!
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Kot bi mignil so minila štiri leta in člani Krajevne skup-
nosti Tunjice smo predali svoje delo novemu odboru. Ves 
čas smo se trudili, da smo kar najbolj vestno opravljali 
svoje delo. Trudili smo se predvsem, da bi se izboljšala 
infrastruktura. Uspeli smo, da se je pripeljal asfalt do pra-
ga 17 hiš v skupni dolžini 1570 metrov in vrednosti cca. 
300.000 €. V letošnjem letu pa so tudi začeli z izgradnjo 
kanalizacije proti Tunjicam, tako da bomo končno dobili 
tudi novo asfaltirano cesto urejeno s pločnikom in javno 
razsvetljavo. Tudi del vodovoda v smeri Laniš je dobil 
novo podobo. Organizirali smo tudi nekaj čistilnih akcij. 
Od udeležbe na vseslovenski čistilni akciji do akcij pri 
urejanju okolice pokopališča in cerkve ter skrbi za ureje-
nost turističnih kozolčkov in okolice na splošno. Vsako 
leto smo tudi ohranjali tradicionalno obdarovanje starost-
nikov na sv. Štefana dan in še bi lahko naštevali …
Novim članom sveta Krajevne skupnosti želimo čim bolj-

Slovo ekipe Krajevne  
skupnosti Tunjice

še nadaljevanje v smeri zastavljenih smernic. Želimo jim, 
da bi z veseljem opravljali svoje poslanstvo in se spopa-
dali s čim manj težavami. Vedno pa se lahko zanesete tudi 
na našo pomoč!

V imenu bivšega sveta KS Tunjice,
Matija Podjed

Hitro so minila štiri leta in na letošnjih lokalnih volitvah 
ste krajani med kandidati za svet krajevne skupnosti izvo-
lili nove člane, za kar se vam najlepše zahvaljujemo.

Na prvi seji, 8. 10. 2014, ki jo je vodil bivši predsednik 
Anton Šuštar, smo potrdili mandat, ki nam je bil zaupan 
na volitvah. Med člani smo izvolili novega predsednika 
Matjaža Sedušaka (Hribčev), podpredsednico Marinko 
Rajterič (Davčarjeva) in tajnico Špelo Urh (Pikovčeva). 
Ostali člani odbora so še Jani Kosirnik (Kosirnikov), Kle-
men Kopše (Kopšetov), Marjan Golob (Sp. Golobov) in 
Aleš Sedušak (Hribovškov). Na seji smo se seznanili s 
statutom KS Tunjice in delovnimi nalogami, ki nas ča-
kajo v prihodnje.

Sklenili smo, da bomo delovali kot odprta skupina, do-
stopni in poslušni za želje krajanov. Delo bomo nadalje-
vali po začrtanih tirnicah in se trudili vpeljati novosti, ki 
bodo koristne za vse nas krajane. K sodelovanju vabimo 
obstoječa društva in skupine ter krajane, kajti brez njih si 
težko predstavljamo kakovostno delovanje. Ob tej priliki 
se zahvaljujemo skupini prostovoljcev in smo jim hvalež-
ni, da nesebično in z veliko dobre volje pridejo pomagat 
pri delovnih akcijah ter s svojim delom poskrbijo za ure-
jenost in prepoznavnost Tunjic.

Pozdrav nove ekipe sveta  
Krajevne skupnosti Tunjice

Na občinski ravni bomo sodelovali z županom Marjanom 
Šarcem in občinskim svetom ter si prizadevali za njihov 
posluh naših želja in upali, da odgovor ne bo vedno isti: 
»Finančni proračun je premajhen.«

In kot je zapisal Tone Pavček:
Naš svet vrti se narobe,
stran od sreče in daleč od sanj,
zato se vanj uprimo in obrnimo ga v pravo stran. 

Vsakodnevno smo priče zelo velikim spremembam, ki 
se dogajajo po svetu, okoli nas in ne nazadnje tudi v nas 
samih. In od nas je odvisno, kako se nas ti dogodki do-
taknejo in kako jih sprejmemo v svoje življenje. Glejmo 
na vsak nov jutrišnji dan zvedavo, z zanimanjem za naše 
najbližje, zbudimo se s pozitivnimi mislimi in marsikate-
ra tegoba bo rešena ali pa je sploh ne bomo več spoznali. 
Tudi problemi, s katerimi se srečujete krajani, bodo ob 
vaši podpori in pomoči ter potrpežljivosti nam, članom, 
v še večji izziv, da jih rešimo s skupnimi močmi.

V letu 2015 pa Vam želimo obilo sreče, veliko zdravja ter 
uspehov in osebnega miru.

V imenu članov KS Tunjice,
Marinka Rajterič
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Slovo ekipe Krajevne  
skupnosti Tunjice

Pozimi leta 2012/2013 smo izvajali 
opazovanje stanja in dela, ki so omo-
gočala prehod osebnih vozil preko 
plazovitega območja. Poškodbe na 
cesti kakor tudi na površini terena 
pod odlomnim robom so se večale, 
zaradi česar smo naročili izdelavo 
projekta sanacije plazu. V sklopu 
izdelave projektne dokumentacije so 
bile izvedene terenske geodetske me-
ritve kot tudi geotehnične raziskoval-

ne vrtine. Na osnovi izvedenih razis-
kav je bil izdelan projekt za izvedbo 
sanacije, ki je predvideval izdelavo 
podporne konstrukcije iz kamna v 
betonu vzdolž spodnjega roba ceste 
in drenažnega sistema za zajem in 
odvod podzemnih voda. V sklopu re-
ševanja površinskega odvodnjavanja 
je bil zgrajen sistem kanalet v noži-
ci brežine pod cesto, zbirni jašek ter 
meteorna kanalizacija. 

Spomladi leta 2014 je Komunalno pod-
jetje Kamnik d. d., ki je bilo izbrano na 
javnem naročilu, pristopilo k sanaciji 
plazu. Že v teku sanacije je bilo ugo-
tovljeno, da se je obseg plazu znatno 
povečal, zaradi česar je bil izveden dre-
nažni sistem v večjem obsegu, saj se 
je plaz v osrednjem in spodnjem delu 
razširil. Načrtovani podporni ukrep je 
bil izveden po projektu. 

Po uspešni izgradnji podporne kon-
strukcije in drenažnega sistema ter sis-
tema odvodnjavanja meteornih voda je 
izvajalec izvedel še planiranje terena, 
humuziranje in zatravitev celotne po-
vršine ter sanacijo cestnega nasipa. 

Nastanku plazu sta botrovala pred-
vsem dva dejavnika, in sicer geološ-
ka sestava temeljnih tal, ki jih v pre-
težni meri gradijo laporji in meljni 
laporji, ki so prekriti s strižno manj 
odpornimi meljnimi glinami (prepe-
rina meljnih laporjev in laporjev), in 
zasičenost preperinskega sloja zaradi 
pojavov obilnejših padavin. 

Za pretežno območje Krajevne skup-
nosti Tunjice je značilna podobna ge-
ološka struktura temeljnih tal, kakršno 
smo zasledili na obravnavanem plazu. 
Zaradi tega je potrebno biti posebno 
pozoren pri umestitvi novih objektov 
(cest, vodovodov, stanovanjskih in 
gospodarskih objektov) v prostor. 

Aleš Škorjanc, Občina Kamnik
Avtor slik: Aleš Škorjanc

V času obilnih padavin konec oktobra 2012 je 
prišlo do splazitve brežine pod lokalno cesto 
Tunjice–Zadnji vrh, in sicer v območju med sta-
novanjsko hišo in gospodarskim poslopjem Ko-
sirnik. Cesta leži na grebenu, ki ga gradijo meljni 
laporji in laporji. Odlomni rob plazu je segel v 
samo cestno telo, ki je bilo zoženo – onemogočen 
je bil normalen potek prometa. Zaradi tega je bil 
prehod preko poškodovanega odseka ceste zaprt 
za težja vozila. Poleg prometa je bila zaradi pla-
zenja ogrožena tudi preskrba Tunjic s pitno vodo, 
saj poteka vzdolž ceste tudi vodovod. 

Saniran plaz pod lokalno 
cesto Tunjice–Zadnji vrh 
pri domačiji Kosirnik
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Po dolgih letih obljubljanja se je v juliju 2014 začela iz-
gradnja kanalizacije Tunjice. V prvi fazi je s kreditom 
predvidena izgradnja kanalizacije od Zavoda za gozdove 
Slovenije na Tunjiški cesti do črpališča Č1 pri mostu čez 
Tunjščico. Kljub temu, da je Občina Kamnik v letu 2013 
uspela pridobiti gradbeno dovoljenje, izbrati izvajalce, se 
je zapletlo na državnem nivoju. Čaka namreč odločbe dr-
žave za dodelitev nepovratnih sredstev iz Kohezijskega 
sklada Evropske unije. Zaradi nejasne situacije, stroškov 
podaljševanja bančnih garancij ter stroškov javnih raz-
pisov, se je Občinski svet Občine Kamnik odločil, da s 
kreditom začne gradnjo, ne glede na to, da odločbe za 
pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev občina še ni 
prejela.

Za izvedbo kanalizacije je bilo izbrano na javnem razpi-
su podjetje Gorenjska gradbena družba d. d. s partnerjem 
SGP Graditeljem d. d. in podizvajalcem Komunalnim 
podjetjem Kamnik, d. d. Ker pa je kanalizacija Tunjice 
del projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na ob-
močju Domžale–Kamnik, kamor spadata tudi območje 
Stranj in Tuhinjske doline, so si izvajalci razdelili ob-
močja. Gradnjo na območju Tunjic izvaja podjetje SGP 
Graditelj d. d., asfalterska dela izvaja podjetje Gorenjska 
gradbena družba d. d., Komunalno podjetje Kamnik, d. d. 
pa izvaja montažna dela pri izgradnji vodovoda.

Začetek izgradnje  
kanalizacije Tunjice

V prvi fazi je predvidena izgradnja kanalizacije DN 250 z 
dvema črpališčema. Prvo črpališče Č1 se nahaja pri mostu 
čez Tunjščico in bo prečrpaval kanalizacijo do drugega 
črpališča Č2, ki se nahaja pod klancem in bo prečrpaval 
kanalizacijo čez klanec. Sočasno z izgradnjo kanalizacije 
se bo izvedla:
- obnova ceste Kamnik–Tunjice, kar vključuje tudi na-

daljevanje enostranskega pločnika od vrha klanca proti 
Tunjicam,

- meteorna kanalizacija ceste od vrha klanca proti Tu-
njicam,

Začetek izgradnje kanalizacije 
Tunjice na tunjiški cesti. Izgradnja opornega zidu pod klancem.

Končan oporni zid pod klancem.
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- kabelska kanalizacija za javno razsvetljavo, kar vključuje 
vsa gradbena dela (cevi, jaški …) brez svetilk in kablov,

- obnova obstoječega vodovoda od vrha klanca proti Tu-
njicam z dograditvijo hidrantnega omrežja,

- priprava kabelske kanalizacije in jaškov za telekomu-
nikacijske vode (optiko).

Celotna trasa kanalizacije do mostu čez Tunjščico pote-
ka v cesti, medtem ko stranski kanali potekajo deloma v 
cesti, deloma v travniku. Gradnja prve faze je predvidena 
do spomladi 2015. 

Nadaljevanje gradnje je odvisno od pridobitve odločbe 
države za dodelitev nepovratnih sredstev iz Kohezijskega 
sklada Evropske unije. Vse je trenutno odvisno od od-
ločitve vlade glede 11 pripravljenih kohezijskih projek-
tov (»Ready to go« projekti), za katere država še ni našla 
sredstev. Mednje sodi tudi projekt Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode na območju Domžale–Kamnik. Obširneje 
se je o tem pisalo v številnih medijih. »Ready to go« pro-
jekti bodo prednostno obravnavani pri podeljevanju od-
ločb za OP ROPI 2014–2020. 

V primeru pridobitve teh sredstev se izvede celoten pro-
jekt kanalizacije Tunjice. Od črpališča Č1 pri mostu čez 
Tunjščico se trasa nadaljuje na dva kraka in sicer:
- prvi gre po cesti do križišča za cerkev, kjer zavije proti 

Vinskemu vrhu in se konča pri Pikovcu, 

- drugi vod pa poteka ob Tunjščici. Na njega se priklo-
pijo stranski kanali, ki poberejo celotno »središče« 
vasi (od gasilskega doma do Balantič – Tunjice 27 A 
v smeri Vrhovja in do Zobavnik – Tunjice 24 E v sme-
ri Zadnjega vrha). Pri Krišekarju je predvideno še eno 
črpališče Č3, ki prečrpava mimo gasilskega doma na 
drugo stran proti Tunjščici. 

Vsekakor lahko upamo, da bi država našla denar za teh 11 
projektov, s katerimi bi lahko dokončali celoten projekt 
kanalizacije Tunjice. Ti projekti bi morali zaživeti, saj 
lahko le preko investicij zagotavljamo kroženje denarja, 
posledično pa imamo zagon gospodarstva.

Viktor Torkar

Predvidena zacevitev odprtega kanala v Kurji dolini. Priprava zgornjega ustroja ceste pred asfaltiranjem.

Priprava zgornjega ustroja ceste pred asfaltiranjem.

Asfaltiranje na vrhu tunjiške ceste.
Tunjiška cesta po končanem asfaltiranju – na sredini pri-
de še črta (v pomoč pri vožnji domov od Sedmaka).
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sokrajanom pričela s kronološkim 
pregledom sporočati svoje letne 
aktivnosti, opisovali so se pomembni 
dogodki, s svojimi prispevki pa so k 
sveži, zabavni, umetniški in poučni 
končni vsebini prispevali tudi ostali 
krajani. Avtorjev, ki soustvarjajo naše 
krajevno glasilo, je iz leta v leto več, 
bogatejše in bolj raznolike pa so ob 
tem tudi teme, kar ob pomoči barvnih 
fotografij, ki so začele Tunški glas 
bogatiti z nastopom nove odgovorne 
urednice Milene Erbežnik Klanšek, 
bralcem pričara le še bolj pristna do-
živetja in spomine, ki nam bodo osta-
li za vedno. Vsakoletni izid nove šte-

Sprehod skozi preteklost …
Začetki izida prve številke segajo v 
leto 1995, ko so se po že izdani knji-
gi Toneta Palčiča z naslovom Tunjice 
porodile prve misli, da bi neomen-
jene zgodovinske dogodke kot tudi 
nove novice, ki pišejo zgodovino 
krajanov, objavljali sproti in vsako 
leto pisali novo kroniko naše kra-
jevne skupnosti. Glavna pobudnika 
za izdajo časopisa sta bila Ivan No-
grašek in Valentin Zabavnik, slednji 
pa je ob pomoči članov uredniškega 
odbora prevzel tudi vlogo prvega od-
govornega urednika.

Časopis je postajal iz leta v leto 
obsežnejši. Vanj so se začela 
vključevati krajevna društva in 

vilke pa nam omogočajo naši zvesti 
sponzorji, ki so nam tudi letos s svo-
jimi finančnimi prispevki omogočili 
izdajo jubilejne, dvajsete po vrsti. 

Praznovanje 20. izdaje glasila
V počastitev letošnjemu dogodku je 
bilo v nedeljo, 21. septembra, pred 
osnovno šolo v Tunjicah organizira-
no praznovanje, ki se ga je udeleži-
lo lepo število krajanov in tudi dru-
gih obiskovalcev, ki jih vežejo tesne 
vezi z našo krajevno skupnostjo in 
krajevnim časopisom. Praznovan-
je 20. izdaje glasila se je pričelo s 
kulturnim programom in uvodnim 

Tunški glas  
praznuje 20 uspešnih let
Letošnji božični prazniki so v domove prinesli jubilejno 20. številko glasila 
Tunški glas. Na začetku le bežna ideja, ki se je porodila nekaterim našim so-
krajanom, danes presega vsa takratna pričakovanja. Pisana beseda, ki tako 
skozi leta ostaja naša večna zapuščina, nastaja ob pomoči vestnih zapisovalcev, 
fotografov, pesnikov in ustvarjalcev. S skupnimi močmi prav vsi soustvarjamo 
naše krajevno glasilo in eden drugemu omogočamo prijetno obujanje spomi-
nov na pretekle dogodke, dosežke in izkušnje, ki smo jih doživeli med letom.
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nagovorom sedanje urednice Milene 
Erbežnik Klanšek, ki je uredništvo 
glasila prevzela leta 2010. »Ko sem 
pred štirimi leti prevzela funkcijo od-
govorne urednice in tako odgovorno 
stopila v čevlje predhodnega ured-
nika, sem se zavedala teže položaja. 
Kot začetniku na tem področju pa mi 
je bilo marsikatero delo olajšano kot 
pred tem mojemu predhodniku. Do-
ločene stvari so bile že utečene, zato 
z ostalimi člani uredniškega odbora 
to utečenost ohranjamo, izpopolnju-
jemo, nadgrajujemo. Kljub temu pa 
se je potrebno za vsako izdano šte-
vilko močno potruditi, da ob koncu 

leta lahko krasi vsak dom naše vasi.« 
Poudarila je predvsem pomen sode-
lovanja in medsebojne pomoči, ki 
ne nazadnje soustvarja našo skupno 
blaginjo. 

Za njo je spomine na preteklih šest-
najst let, ko je kot odgovorni urednik 
urejal glasilo, obujal Valentin Zabav-
nik. Ob tej priložnosti je poudaril 
pomembno vlogo prav vsakega čla-
na takratnega uredniškega odbora, ki 
so v letih, ko sodobna računalniška 
tehnologija med vaščani še ni bila 
tako razširjena, morali vložiti veliko 
truda in prostega časa, da so urejali 

in pretipkavali s prosto roko napisa-
ne prispevke. Orali so ledino, sejali 
seme in slednje zato danes bogato 
rodi sadove. Besede je zbranim na-
menil tudi župan občine Kamnik 
Marjan Šarec. Poudaril je, da je na-
klonjen glasilu, ki je pokazatelj, da se 
časopis s pomočjo krajanov soobli-
kuje s pozitivno energijo, brez nega-
tivizma in obrekovanj ter ponuja ka-
kovostno vsebino. Je glasilo z dušo, 
ki prihodnjim generacijam pušča bo-
gato krajevno zgodovino.

Kulturni program so s svojimi umet-
niškimi nastopi popestrili Ženski 
komorni zbor Vox Annae, Tunjiški 
oktet, citrar Tomaž Plahutnik, recita-
torja Anže Slana in Barbara Klanšek 
ter brata Ivan in Jože Nograšek, ki 
sta s svojimi komičnimi pripovedmi 
nasmejala prisotne. Po končanem 
programu je urednica Milena Erbež-
nik Klanšek s pomočjo povezoval-
ca programa Anžeta Slane podelila 
priznanja nekdanjim članom ured-
niškega odbora. Priznanje za dolgo-
letno vodenje glasila je prejel Valen-
tin Zabavnik, Ivan Nograšek ga je 
prejel za vestno delo kronista, Joži 
Petek pa za marljivo urejanje in pre-
tipkavanje v rokopisni obliki preje-
tih prispevkov. Žal sta nas prekma-
lu zapustila nekdanja člana Cecilija 
Plevel in lektor Tone Palčič, vendar 
pa bo spomin nanju predvsem skozi 
njuno prizadevno delo, tako v ured-
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ništvu kot tudi z udejstvovanjem v 
samem kraju, ostal za vedno. Pri-
znanje so za svoj pomemben dopri-
nos glasilu prejeli tudi Pavle Juhant, 
ki je ustanovnim članom nudil pros-
tor za ustanovni sestanek in jim dal 
dovolj potrebne energije, da so za-
čeli z izdajanjem glasila, nekdanja 
lektorica Sabina Zore, ki je po smr-
ti Toneta Palčiča prevzela njegovo 
delo, in nekdanja članica odbora ter 
avtorica mnogih prispevkov Urša 
Klemenc. Matjaž Sedušak je prejel 
priznanje za opremljanje glasila s 
fotografijami, Tiskarna Vovk d.o.o. 
ga je prejela kot prva tiskarna, ki je 
prevzela tisk glasila, Studio Data-
print d.o.o. pa za oblikovanje grafič-
ne podobe glasila, za kar je skrbelo 
do leta 2010. Na koncu so bila po-
deljena priznanja vsem sponzorjem, 

ki so glasilo s svojimi prispevki pod-
pirali petnajst let in več. 

Razstave starih predmetov in 
umetniških del
Po razrezu torte so si obiskovalci v 
prostorih osnovne šole v Tunjicah 
lahko ogledali razstavo starih pred-
metov, orodja in pohištva, ki sta jo z 
bogato zbirko lastnih predmetov po-
stavila Bernarda in Frane Vinšek, del 
razstavnih eksponatov pa so prispe-
vali drugi ljubitelji »starin«. Hkrati 
so bila razstavljena tudi umetniška 
dela domačih umetnikov, ki v pros-
tem času ustvarjajo unikatne moj-
strovine. Svoja slikarska dela sta 
predstavila Damjan Crnkovič in Irina 
Nograšek, rezbarska dela je razstavil 
Janez Klemenc, ročno izdelane ure 
Tone Vrhovnik, mizar Tone Kočar pa 

umetelno izdelano pohištvo. V telo-
vadnici je bila fotografska razstava 
starejših fotografij, ki so tematsko 
prikazovale življenje v Tunjicah. 

Vzporedno z razstavami so pred šolo 
potekali prikazi žganjekuhe in stis-
kanja mošta, na igrišču pod šolo pa so 
se obiskovalci okrepčali z izvrstnim 
golažem in se posladkali z okusnim 
pecivom, ki so ga za dogodek spekle 
vaške gospodinje. V lepem sončnem 
popoldnevu, ki je zagotovo še dodatno 
pripomoglo k sproščenemu vzdušju, 
so potekale animacije za otroke, od-
rasli pa so se pomerili v zabavnih 
rekreativnih igrah, vsi prisotni pa so 
s svojo dobro voljo poskrbeli, da bo 
dogodek vsem ostal v lepem spominu.
 

Barbara Klanšek
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Svetovna vojna, ki je pomenila zaton 
večstoletne avstroogrske monarhije, 
je prinesla trpljenje tudi našim takrat 
živečim faranom.

Ohranjena pisma in dopisnice, vse 
cenzurirano v obe smeri – z bojišč se 
je smelo oglašati le z dopisnico, pre-
pričljivo ponazarjajo vzdušje tistega 
časa. Začetno upanje, da bo do jese-
ni istega leta že mir, se je izjalovilo. 
Nasprotno. Vojna iz daljne Galicije je 
udarila neposredno v Slovenijo, ko se 
je poleti 1915. leta odprla soška fron-
ta z enajstimi laškimi ofenzivami, 
vse od Rombona pa do Doberdoba. 
V dveh letih enajst italijanskih ofen-
ziv! Nepredstavljiva groza. Grmenje 
topov, rekli so mu »tromlfajr«, bob-
neči ogenj, je bilo slišati vse do nas, 
ko so pred vsako ofenzivo celodnev-
no obstreljevali položaje branilcev. 
Vsakič je bila celotna obrambna lini-
ja povsem uničena in samo mislimo 
si lahko, kaj je čakalo branilce, dotlej 
natlačene v kavernah, ob naskoku so-
vražne pehote, ki je po vsaki predpri-
pravi sledila. In vendar, kljub obup-
nemu položaju so avstrijske enote, 
ne samo vzdržale ofenzivo, ampak 
jo, čeprav zdesetkane, tudi uspešno 
odbile. Preobrat je prišel šele, ko se 
je zgodil tako imenovani »Čudež pri 
Kobaridu« v dvanajsti, tokrat v av-
strijsko-nemški ofenzivi, v oktobru 
1917. leta. Zanimiv je podatek, da je 
bil načrt slednje narejen v Kamniku, 
in sicer v župnišču na Šutni. Orožje 
ob Soči je utihnilo, vojne pa še ni bilo 
konec. Bojna črta se je potem ustalila 
na reki Piavi.

V razdejane kraje ob Soči so se mogli 
vrniti prebivalci, ki jih je vojna odtr-
gala od domačih ognjišč in pregnala 
v notranjost dežele. Na naši domačiji 
je ohranjen lojtrski voz, kupljen v 

tistem času od »Goricjanov«, kot so 
jim rekli, in ima to posebnost, da je 
njegov kolotek opazno ožji od obi-
čajnih, ki so bili v rabi v naših kra-
jih. Bil je v uporabi vse dotlej, dokler 
ga ni nadomestil gumi voz. Ustrezno 
deponiran naj ostane še nadaljnjih sto 
let zanamcem kot otipljiv spomin na 
tista težka leta prve svetovne vojne.

Štiri neskončna leta so morala prete-
či in skoraj leto dni dodatnih bojev 
(brez haska) za našo severno mejo, 
da so si ljudje mogli oddahniti od te 
nesreče. Zgornji Golobov oče, poz-
neje tudi Maistrov borec, je domisel-
no označil tisti čas takole: »Dokler 
je bilo kaj hrane in žive sile za oskr-
bovanje fronte, še ni bilo videti temu 
kraja. Ko so začeli pobirati v vojsko 
otroke, pa kuhat´ repo, je bilo pa hit-
ro vsega konec.«

Zaključek je prišel, obenem pa pri-
nesel novo šibo, tako zvano »špansko 
gripo«, ki je zajela dobršen del Evro-
pe in pobrala sto tisoč in čez civilne-
ga prebivalstva. Naši vasi tudi s tem 
ni bilo prizaneseno.

Novi časi, ki so temu sledili, so odne-
sli poltisočletno germansko gospos-
tvo nad slovenskim ozemljem v 
zgodovini. Slovenci kot pripadniki 
enega od slovanskih narodov pa smo 
tudi po sili razmer naivno zajadrali v 
novo državno tvorbo, Kraljevino Sr-
bov, Hrvatov in Slovencev; skrpuca-
lo takratne zahodne diplomacije, ki je 
imela pri tem svoj interes.

V Sloveniji se je na notranjem pri-
zorišču pooblačilo. Med drugim tudi 
zaradi finančnega osiromašenja kot 
posledice katastrofalne menjave va-
lute, kar se lahko smatra kot čista dis-
kriminacija. K temu pa je piko na i v 

nacionalnem oziru dodala še uvedba 
cirilice kot uradne državne pisave. Po 
določbah rapalske mirovne pogodbe 
smo izgubili tudi pretežni del zahod-
ne in severne pokrajine, kjer trohni 
največ slovenskih fantov in mož. 
Klavrna, nadvse klavrna situacija po-
vojne deželice pod Triglavom.

Ob vsem povedanem postane jasno, 
da smo prišli z novim časom z dežja 
pod kap. Je storila to ista zla usoda, ki 
se nas oprijemlje še v sedanjem času 
in ki je ob svojem času škodoželjno 
napolnila grenko kupo razočaranja 
tudi velikemu sinu Slovenije, genera-
lu Rudolfu Maistru, v porog njegovi 
neomajni predanosti domovini in slo-
venstvu? Odgovora ni.

M. Vrhovnik,  
Tunjice, 19. oktober 2014

Utrinki iz prve svetovne 
vojne na naših tleh

Ena izmed razglednic, ki so jih 
pošiljali fantje s fronte.
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Srbija dobi ultimat z Dunaja za 
izvedbo sankcij proti političnim or-
ganizacijam v Srbiji in Bosni, ki pa 
jih nikakor ne more izvesti. Zato toč-
no mesec dni po atentatu v Sarajevu 
Avstro-Ogrska napove vojno Srbiji, 
ki so ji očitali krivdo za organizacijo 
atentata. S tem dejanjem se kot po-
dirajoče domine začne svetovni spo-
pad.

3. avgusta Nemčija napove vojno 
Franciji.

23. avgusta v vojno stopi Japon-
ska. 27. septembra Rusi prodrejo na 
Madžarsko.

Naši kraji, ki so bili tedaj v sklopu mo-
narhije, so tako bili že v začetku po-
tisnjeni v neustavljivo kolesje vojne.

V tunjiški fari je bilo mobiliziranih 
88 mož, od tega 31 gospodarjev in 
57 fantov. Tudi po trije in štirje iz 
ene družine. Prve mobilizirance so 
zelo slovesno poslali v glavno mesto 
avstroogrske monarhije Dunaj, kjer 
je tedaj živel in vladal karizmatični 
cesar Franc Jožef z znanimi brki in 
brado.

Na Dunaju so jih dali na okrašen 
vlak, na vagone pa z velikimi črka-
mi napisali v nemščini »en šus – en 
Rus«. Vlak je odpeljal proti vzhodu, 
v Galicijo in proti Karpatom. To je 
na območje od Krakova do Lvova. 
Peljali so se ravno peklu nasproti. 
Saj je beseda Galicija še dolgo po 
vojni pomenila grozoto in strahoto. 
Grozne stvari so vojaki doživeli tam; 
blato, kri in nešteto razmesarjenih 
trupel. Nihče ni imel časa pokopavati 
mrtvih, le vrane in divje živali so se 
hranile s človeškim mesom.

Vojaki raznih narodnosti so umira-
li hudo ranjeni v neznosnem blatu. 
Tam nekje je ostal tudi moj stari 

Veliko politične nestrpnosti je bilo tedaj med posameznimi narodi, zlasti 
med malimi in veliko dvojno avstro-ogrsko monarhijo. Samo malo je bilo 
potrebno, da so se sovražnosti spremenile v spopade. Povod za sprožitev 
vojne neizmernih razsežnosti pa je bil atentat 28. junija 1914 na nadvojvoda 
in prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegovo nosečo ženo Sofijo v 
Sarajevu. Atentator Gavrilo Princip, član organizacije Mlada Bosna, ki naj 
bi jo domnevno podpirali Srbi, ju je ustrelil, ko se je sprevod peljal po ulici 
ob reki Miljacki. Nadvojvoda je prišel v Bosno na ogled vojaških vaj. Bosna 
je bila v sklopu monarhije, Srbija pa ne. Franc Ferdinand je do tedaj živel 
zelo razkošno življenje na gradu Konopište na Češkem, kar se lahko še da-
nes prepričamo, če ga obiščemo, saj je spremenjen v muzej. Tam so še vedno 
razstavljene preštevilne lovske trofeje, ki jih je prestolonaslednik uplenil po 
monarhiji in v Afriki.

100 let je minilo  
od začetka 1. svetovne vojne

Bobnarjev oče na skrajni desni.
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oče po materi, Havtežov iz Sidraža. 
Leta 1915 je v Galiciji padel tudi 
Škletov Tone. Za druge v splošni 
zmešnjavi sploh ni zapisanih podat-
kov. Zabeležili so jih le kot pogre-
šane, ki so dali življenje za cesar-
ja in domovino, in še to več let po 
vojni, saj so še dolgo upali, da se 
bodo mogoče le še od nekod vrnili 
domov.

Rusi so na bojišče pošiljali nove in 
nove divizije. Avstroogrski generali 
so se samo čudili od kod le se jemlje 
toliko svežih ruskih vojakov.

Že v jeseni so zdesetkali vojsko dvoj-
ne monarhije in zavzeli več mest. 
Med drugim tudi veliko mesto Lvov, 
ki je veljalo za glavo mesto v Gali-
ciji. To mesto je v zgodovini večkrat 
prehajalo iz ene v drugo državno last. 
Tako je bilo poljsko, rusko, zdaj pa je 
ukrajinsko.

Maja 1915 Italija napade Avstro-Ogr-
sko na 90 km dolgi fronti v dolini 
reke Soče. Milijon dobro izurjenih in 
dobro opremljenih vojakov pošljejo 
na to fronto Italijani.

V skalah visokih gora Julijskih Alp 
»naši«, avstroogrski vojaki delajo 
kaverne in rove ter pota do njih.

Nasprotniki organizirajo ofenzive 
drug proti drugemu, ki za nekaj sto 
metrov kamenja izgubijo tudi po 
40.000 vojakov. Največ žrtev terja 
kamenje, ki dežuje na vojake po ek-
splozijah tudi 400 kg težkih min, ki 
zadevajo skale visoko v gorah. Upo-
rabijo tudi strupene bojne pline, ki pa 
jih veter včasih vrne tistim, ki so jih 
izstrelili. Hudo ranjeni prosijo svo-
je, naj jim dodelijo milostni strel, da 
ne bi toliko trpeli. Kakšen nesmisel 
je vojna; 24. oktobra 1917 se začne 
tako imenovana tridnevna bitka pri 
Kobaridu, 12. ofenziva, znana kot 
Čudež pri Kobaridu. Lahe preženejo 
čez reko Piavo. Na koncu pa z mirov-
nim sporazumom mejo postavijo pri 
Postojni.

Poleg vsega hudega med vojaki raz-
saja še kolera in trpijo hudo pomanj-
kanje pitne vode.

Ranjene in hudo bolne med drugim 
vozijo tudi v mekinjski samostan, 
kjer je organiziran lazaret ali vojaška 
bolnica. Pod samostanom še danes 
obstaja vojaško pokopališče, kamor 
so pokopavali preminule. Zelo hudo 
je bilo tudi za civilne prebivalce v 
krajih, kjer so potekali boji. Gorica je 
imela pred vojno 30.000 duš, po vojni 
pa le še polovico teh. Iz ljubljanske-
ga pehotnega polka št. 27 so vojno 
preživeli le 4 vojaki. Zelo huda tra-
gedija se je zgodila pod Vršičem, kjer 
so ruski vojni ujetniki morali graditi 
gorsko cesto čez Vršič, da bi na fron-
to lažje dostavljali municijo in hrano. 
Snežni plaz iz Mojstrovke je zasul 
dobro stotnijo teh prisilnih delavcev 
in njihove priganjače. V spomin na 
to tragedijo so preostali ruski ujetni-
ki postavili lepo leseno pravoslavno 
kapelico, ki še danes stoji. Vsako 
leto se v spomin na žrtve tam zberejo 
naši in ruski politiki. Nekje na soški 
fronti sta ostala naša rojaka Bovčov 
Peter in Jerušekov Tone. Za ostale pa 
ni zapisanih podatkov. Italijani pa so 
zajeli še Joškovega Janeza in gospo-
darja Zg. Žganove domačije Janeza 
Jamška, ki pa sta v ujetništvu v Italiji 
umrla. Nekateri pa so se iz italijan-
skega ujetništva po nekaj letih vrnili. 
Eden izmed njih je bil Peter Klanšek 
– Vovkov.

Zanimivo je morda to, da je bil Tun-
jičan Anton Koželj več let župnik v 
Koprivi na Krasu, kjer je imel tudi 
svojo hišo. Umrl je nekaj let pred 
vojno. Tam pa je imel potem svoj 
štab Svetozar Borojević, poveljnik 
soške fronte.

Danes sta spomenika Antona Koželja 
ter Borojevića in njegovih vojakov 
le nekaj metrov narazen pri cerkvi v 
Koprivi pri Dutovljah.

Vsakemu Tunjičanu, za katerega se 
je izvedelo, da je preminil v vojni, 
je v Tunjicah zvonilo z velikim zvo-
nom, ker je edino ta ostal v zvoniku, 
ostale tri pa so pretopili v topovske 
cevi.

Ta vojna je odnesla kar nekaj velikih 
monarhij po svetu, med drugim tudi 
avstroogrsko in rusko.

V Evropi so bile tudi še posebno hude 
bitke na ozemlju Belgije, kjer so se 
bojevali Angleži in Nemci. Zanimi-
vost teh borb je ta, da so vojaki ene in 
druge strani kopali kilometrske rove 
pod nasprotnikove položaje, potem 
pa z ogromno količino eksploziva za-
minirali njihova oporišča. Danes so 
na poljih Belgije na teh mestih velika 
brezna zalita z vodo kot jezera. V ta-
kih eksplozijah je naenkrat umrlo več 
tisoč vojakov.

Zaradi bližine soške fronte so iz 
Kamnika preselili smodnišnico v Av-
strijo in z njo tudi delavce, ki so znali 
delati smodnik.

Kako na veliko so morali uporablja-
ti eksplozivna ubojna sredstva nam 
pove dejstvo, da še danes, sto let po 
tem, pobirajo še od takrat neeksplo-
dirane mine po območju okrog doline 
Soče, predvsem ob obisku vrhov, ne-
šteto kavern in poti, ki so jih morali 
v nemogočih razmerah graditi vojaki.

Povzročitelja oziroma krivca za za-
četek te vojne, atentatorja Gavrila 
Principa, zaradi mladosti 19 let niso 
obsodili na smrt, ampak na 20 let tež-
ke ječe. Domnevno zaradi jetike pa je 
v ječi kmalu umrl.

Ivan Nograšek

Rudolf Kosirnik – Hrustov,  
rojen 1887. Pogrešan.
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Letošnji jubilej 100-letnice začetka 
prve svetovne vojne je bila za svojce 
njenih žrtev in ostale krajane v naši 
vasi večja priložnost za obeleženje 
spomina nanjo, imenovano tudi »Veli-
ka vojna«, kajti na dan sv. Ane, 26. ju-
lija, se je odkrila in blagoslovila spo-
minska plošča padlim v prvi svetovni 
vojni. Trinajst imen mož, ki so padli 
oziroma so za posledicami vojne umr-
li doma, je zapisano na njej. Iz naše 
fare je bilo vpoklicanih 88 fantov in 
mož. Odšli so na fronto proti Rusom v 
Galicijo ter na fronto proti Italijanom 
v hribe ob reki Soči. Vojskovali so se 
pod avstroogrsko zastavo.

Dogodki, ki so po prvi svetovni voj-
ni botrovali v vasi, so onemogočali 
postavitev spominske plošče. Takoj 
po vojni je izbruhnila huda epidemija 
»španske gripe«, ki je v Evropi vzela 
toliko življenj kot minula vojna. Zara-
di prenašanja okužb pokojni niso sme-
li ležati doma, zato so farani v ta na-
men zgradili »tutnkamro«. Leta 1921 
je sledil nakup dveh zvonov; med voj-
no so bili namreč trije od štirih odvzeti 
in pretopljeni v orožje. Leta 1929 je na 
veliko noč pogorelo ostrešje cerkve sv. 
Ane, nato je sledila velika gospodar-
ska kriza, ki je že tako revne farane še 
dodatno prizadela. Po obnovi ostrešja 

se je leta 1932 kupil še zadnji zvon, 
drugi po velikosti. Težave in stroški 
so se vrstili drug za drugim, dokler 
ni izbruhnila druga svetovna vojna in 
tako se je misel na skupni spomenik 
počasi oddaljevala.

Pobudo za postavitev spominske plo-
šče ob 100-letnici je dal Matevž Vr-
hovnik. Že pred leti si je prizadeval, 
da bi farani, ki so izgubili življenje 
v »Veliki vojni«, dobili svoj skupni 
spomenik. Tokrat je njegovi pobu-
di prisluhnil tunjiški župnik Jožef 
Razinger, ki jo je finančno podprl. 
Spominsko ploščo je izdelal Rafko 

Odkritje in blagoslovitev 
spominske plošče padlim  
v prvi svetovni vojni
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Rode s Škrjančevega, okvir zanjo 
pa sam pobudnik Matevž Vrhovnik. 
Člani upravnega odbora Društva 
samopomoči so skupaj z ostalimi 
vaškimi krovci, kleparji, zidarjem ter 
pleskarjem obnovili »tutnkamro«, na 
katero se je pritrdila plošča. Obnovi-
la se je streha in prepleskala fasada. 
Stroške obnove »tutnkamre« je krilo 
Društvo samopomoči.

Vaški kronist Ivan Nograšek je pri-
skrbel potrebne zgodovinske podat-
ke, vodenje in organizacijo skupne-
ga projekta ter izvedbo kulturnega 
programa pa je prevzelo Društvo 

Tun'ški glas. Po spominski maši 
se je na pokopališču odvil kulturni 
program, v katerem je za svečanost 
dogodka z nežnimi zvoki citer skr-
bel Tomaž Plahutnik. Koralni napev 
Dies irae – Dan jeze je zapela Na-
taša Ajtnik, slavju so se pridružili 
prijetni glasovi Ženskega komorne-
ga zbora Vox Annae in recitatorjev 
Anžeta Slane ter Barbare Klanšek, 
ki sta recitirala pesmi z vojno tema-
tiko. V imenu Občine Kamnik se je 
dogodka udeležil direktor občinske 
uprave Občine Kamnik mag. Ivan 
Kenda, ki je zbranim namenil nekaj 
besed. Po končanem svečanem do-

godku so bili vsi prisotni povablje-
ni na pogostitev, ki so jo pripravile 
sorodnice domačinov, ki so padli v 
prvi svetovni vojni.

Dostojanstvo, ki so ga v sebi nosili 
naši predniki, ko so pogumno stopi-
li v boj v veri za boljšo prihodnost 
svojega slovenskega naroda, sinov 
in hčera, nam daje v razmislek, da 
naj ga prevzamemo tudi mi – za lju-
bezen do domovine, vseh ljudi, lju-
di, ki so z nami, in do tistih, ki živijo 
v nas.

Milena Erbežnik Klanšek

Štiri leta so naokoli in prišel je čas 
menjave članov sveta Krajevne skup-
nosti Tunjice. Ob tem bi se rad zahvalil 
za vso pomoč, ki ste nam jo nudili s 
prostovoljnim delom, za vse ure Va-
šega prostega časa, ki ste jih namenili 
za dobrobit Tunjic. Skupaj z Vami smo 

Urejanje okolice
obdržali našo prelepo vas urejeno. 
Srečevali smo se ob različnih dogod-
kih. Od čistilne akcije do rednih čiš-
čenj okolice cerkve in mrliške vežice 
ter do nekaj večjih delovnih akcij, s 
katerimi smo obdržali naš »cerkveni« 
park v, kakor jaz mislim, odlični kon-

diciji. Ker Vas je bilo kar nekaj, ki ste 
pomagali vsak na svoj način, ne bom 
nikogar poimensko imenoval. Bi se 
Vam pa rad Vsem skupaj prav lepo 
zahvalil. Upam, da se tudi v prihodnje 
obdrži v Tunjicah ta čudovita navada 
in da bomo še naprej tako lepo skrbeli 
za našo vas, sploh pa za okolico cerkve 
in mrliške vežice, saj imamo urejeno, 
tako da nam jo lahko marsikdo zavida, 
kar so dejali turisti, ki so se ustavili pri 
našem biseru, cerkvi sv. Ane.

Čeprav verjamem, da v tempu, ki ga 
trenutno živimo, marsikdo »nima 
časa«, mislim, da bi si lahko marsik-
do vzel kakšno uro za druženje s so-
vaščani, obenem pa bi naredil še nekaj 
dobrega za vas, zase ... Zato Vas še 
enkrat prosim, da si večkrat odtrgamo 
trenutek našega prostega časa in pripo-
moremo k urejenosti naše vasi in med-
sebojnemu druženju. 

Hvala!
Matija Podjed

Foto: Občina Kamnik.
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Letošnje praznovanje naše farne za-
vetnice sv. Ane je bilo dodatno po-
lepšano z odkritjem plošče žrtvam 1. 
svetovne vojne iz naše vasi. Prelepa 
plošča in kulturni program sta nas 
popeljala v obujanje dogodkov iz tr-
pečih let pred sto leti in nesmiselni 
moriji vsevprek.

Za to slovesnost je bila obnovljena 
naša nekdanja »totenkamra«, ki tako 
olepšana zdaj nosi dve spominski 
plošči žrtvam svetovnih vojn. Lahko 
smo ponosni na tiste, ki so se lotili 
tega celotnega projekta in ga tudi iz-
peljali.

Mnogi med nami, ki hodimo tod 
mimo, pa nismo opazili dejstva, da je 
prav na ta slovesni dan bilo končano 
dolgo obdobje graditve in obnove na 
tem našem Bukovem griču. Seznam 
teh del je zajeten in je prav, da se 
zaradi kasnejših rodov spomnimo s 
kakšnim žarom in veseljem so pote-
kala dela, ki bodo kasnejšim genera-
cijam prihranjena.

Gradnja se je začela pri podaljšanju 
starega pokopališča v začetku 80. let in 
nadaljevala 1987 z gradnjo vodovoda 
na Vinski vrh, ki so ga spremljali veliki 
napori z izkopom mimo šole in cerkve. 
Konec leta 1988 je podpisana pogodba 
med KS Tunjice in Župnijskim uradom 
Tunjice glede najema mežnarije – šole 
za potrebe ureditve poslovilne vežice. 
Čez dobro leto smo podrli prizidek k 
šoli in kasneje še šolsko drvarnico. Na 

objektu – vežici smo vgrajevali nova 
okna, vrata in lesen strop ter prekrili 
streho. Pri zahodnem vhodu na poko-
pališče smo naredili oporni zid, zniža-
li in razširili parkirišče ter asfaltirali 
cesto do parkirišča. Tu moram omeniti 
veliko razumevanje sosednjega lastni-
ka, ki nam je dovolil večjo razširitev 
parkirišča. Mrliška vežica je dobila 
novo fasado. Naslednje, 1995. leto je 
bilo gradbeno zelo intenzivno. V 31 
zaporednih delovnih akcijah smo ob-
novili notranjost mrliške vežice, ki je 
na ta način dobila podobo, kot jo po-
znamo danes. Slovesno smo odkrili 
spominsko ploščo žrtvam 2. svetovne 
vojne iz naše vasi. Plošča ima velik 
spravno-simbolni pomen in je ena red-
kih v Sloveniji, ki ima vse napisane na 
eni plošči. Nadaljevali smo z nakupom 
zemljišča za novo pokopališče, ki je 
bilo zgrajeno v letu 1999. Obenem je 
bilo asfaltirano parkirišče. Ob teh ob-
jektih zdaj lahko občudujemo čudovit 
park, ki je bil zasajen postopoma in 
se še dopolnjuje. Veliko smo krajani 
vložili v obnovo fasade na naši cerkvi. 
Tudi notranjost cerkve je bila vseskozi 
deležna obnove. Na starem pokopališ-
ču smo na gornjem delu zgradili nov 
oporni zid in lepo parkovno pokrivalo 
med grobovi. Obsežna obnovitvena 
dela so potekala tudi na stavbi žup-
nišča, kjer smo zamenjali streho, pred 
njim spet stoji čebelnjak pa tudi sušil-
nica za sadje je rešena propada. Vsa tri 
znamenja ob vznožju cerkve so bila 
z leti obnovljena. Asfaltna prevleka 
je segla do konca cerkve, od tu dalje 

pa smo tlakovali prostor pred vežico, 
ki se nadaljuje preko novega na staro 
pokopališče. Tako kot na župnišču so 
tudi na mrliški vežici domači mojstri 
postavili novo streho, na drugem delu 
hriba pa je s pomočjo pridnih ženskih 
rok zacvetel vrt, ki je dobil ime Anin 
gaj.

To je le na hitro opisan potek večjih 
gradbenih posegov brez navedbe 
datumov. Veliko tega je opisano v 
našem časopisu, ki je začel izhajati 
v letu 1995, kjer si lahko s slikami 
prikličete podobe neizmerne volje 
krajanov po napredku in skrbi za le-
poto kraja.

Toda, kdo je vse to gradil?

Če bi danes stali pred temi izzivi, 
bi verjetno obupali. Takrat pa o tem 
sploh ni nihče razmišljal. Enostav-
no je naslednji dan bil spet na hribu. 
Nekateri to delajo še danes. Delovne 
ure, ki jih sicer nihče ne piše, se kar 
nabirajo. Nekaterim se jih je nabralo 
že več tisoč. Za to smo lahko hvalež-
ni vsakomur posebej, ki je na kakr-
šen koli način položil svoj kamenček 
v ta mozaik. Finančno so pomagali 
mnogi; Občina Kamnik, KS Tunjice 
s sredstvi krajevnega samoprispevka, 
Župnijski urad Tunjice, Društvo sa-
mopomoči Tunjice ter številni doma-
či in tuji dobrotniki – darovalci.

Nekaj kar pa moramo ohraniti, pa je 
delovanje sosesk, ki poskrbijo, da je 
pogreb obenem močno vezivo med 
svojci in sosedi. To nam povedo tis-
ti, ki teh navad nimajo več, ker so jih 
opustili. Na ta način se lahko gradi 
povezanost med ljudmi, ali pa je ni.

Ta dan, na god sv. Ane, sem v mislih 
podoživljal vsa ta zgoraj našteta dela in 
dejstva ter se spominjal še veliko maj-
hnih prigod, ki so poživila naše delo na 
tem hribu in nam bodo za vedno ostala 
v spominu. Ponosni smo lahko na to, 
da si toliko krajanov vzame čas za delo, 
za našo skupnost, za lepoto vasi. Samo 
želimo si, da bi to plemenito delo dobi-
lo novih posnemovalcev, da bi se takš-
na dela nadaljevala.

Valentin Zabavnik

Anin dan



16 17

Tunški glasDecember 2014

V nedeljo, 13. aprila 2014, je bila na 
GEOSS-u tradicionalna slovesnost 
Dan zastave. Namen vsakoletnega 
prirejanja svečanosti, ki je letos po-
tekala že devetnajstič, je počastitev 
slovenske zastave, ohranjanje naše 
nacionalne identitete in ohranjanje 
spomina na 7. april 1848, ko je na 
Wolfovi 8 v Ljubljani prvič zapla-
polala slovenska trobojnica, ki jo je 
izobesil študent in domoljub Lovro 
Toman.

Na letošnjem praznovanju je na GE-
OSS-u obenem potekalo odkritje rep-
like knežjega kamna. Letos namreč 
mineva 600 let od zadnjega usto-

ličenja koroškega vojvode Ernesta 
Železnega, ki je kot zadnji vojvoda 
opravil obred po stari šegi, ki se je 
odvijal v slovenskem jeziku. Upodo-
bitev knežjega kamna, ki predstavlja 
demokratični obred s pravico izbire 
in potrjevanja vladarja ter spomenik 
slovenskemu jeziku, je umetniško 
delo akademskega kiparja Zlatka Ru-
dolfa.

Svečano prireditev je pripravilo 
Društvo Heraldica Slovenica skupaj 
z Občino Litija in Društvom Geoss. 
Osrednja govornika sta bila prof. 
dr. Janez Bogataj in prof. dr. Stane 
Granda, ki sta, kot ostali govorci, 

Dan zastave – GEOSS

poudarila velik pomen zastave in 
knežjega kamna. Oba simbola na-
mreč sporočata vrednote, ki bi jih 
morali bolj spoštovati in ceniti. Pri 
slovesnem dvigu državne zastave je 
sodelovala gardna enota za protokol 
Slovenske vojske ob sodelovanju or-
kestra Slovenske vojske in navzoč-
nosti številnih zastavonoš in nosilcev 
praporov, konjenikov Konjeniškega 
društva Jesenje – Geoss in motoris-
tov moto kluba Viking iz Hotiča. V 
kulturnem programu so sodelovali 
Mešani pevski zbor iz Jevnice in dru-
žinsko gledališče Kolenc iz Vač. Z 
recitacijami v interpretaciji Barbare 
Klanšek, Anžeta Slane in Lare Uršič, 
s spremljavo citer v izvedbi Toma-
ža Plahutnika ter z branjem poteka 
obreda ustoličevanja, za katerega je 
poskrbela Milena Erbežnik Klanšek, 
pa je sodelovalo tudi Društvo Tun'ški 
glas iz Tunjic pri Kamniku.

Anže Slana
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Pa si na kratko oglejmo, kaj smo počeli skozi leto … Ko-
nec februarja se je vsa mladina srečala na mladinskem 
občnem zboru, ki ga je obiskalo 29 članov, 6 mentorjev 
in poveljnik. Občni zbor sedaj že drugo leto popolnoma 
sami vodijo otroci (ob vnaprej pripravljenem protokolu); 
tako so posamezni člani prebrali poročila o tekmovanjih, 
podeljena pa so bila tudi priznanja (preventivne značke in 
za aktivno delo pri mladini). 

Utrinek z mladinskega občnega zbora.

V soboto, 15. 3., smo se udeležili tekmovanja v namiz-
nem tenisu, ki je potekalo v prostorih PGD Šmarca. Tek-
movanja se je udeležilo 11 tunjiških tekmovalcev, najboljše 
se je odrezal pionir, ki se mu je uspelo boriti do polfinala. 

V soboto, 26. 4. 2014, smo se nekateri člani PGD Tun-
jice udeležili občinskega tekmovanja v orientaciji v 
Zgornjem Tuhinju. Udeležile so se ga ena ekipa pionirk, 
tri ekipe pionirjev, dve ekipi mladink in tri ekipe mla-
dincev. Tekmovanje je potekalo celo dopoldne. Tekli smo 
po vročem soncu. Pionirji in pionirke so morali preteči 2 
km. Med tekom so morali narediti vozle, prenašati vodo, 
izpolniti test, na koncu pa so morali opraviti vajo z ved-
rovko. Mladinci in mladinke pa smo morali poleg teh vaj 
še spenjati cevi na trojak in hitro poviti cev. Naša proga je 

bila dolga 3 km. Pionirke so bile 4., pionirji so bili 1., 2. 
in 9., mladinci so bili 5., 13. in odlični 2., mladinke smo 
bile 1. in 2. Tekmovanje smo zaključili s prevzemom po-
kala, ki smo ga osvojili že šesto leto, in pridobljen pokal 
bo ostal v naši vitrini za pokale, ki se že hitro polni. Bili 
smo ponosni na dobre rezultate in smo si zagotovili mesta 
v regijski orientaciji. 

Regijska orientacija je potekala v Loki pri Mengšu (24. 
5.). Tudi tukaj smo se cvrli na soncu. Udeležile so se ga 
dve ekipi mladink, ena ekipa pionirjev in ena ekipa pri-
pravnic. Vse štiri ekipe smo zašle, mladinke smo potre-
bovale malo več časa, pionirji pa so hitro našli pot, ker je 
bil zraven Anže. Pripravnice so morale preteči 5 km in so 
poleg ostalih vaj, razen prenosa vode, morale opraviti po-
stavitev orodja, navezavo na ročnik in sekiro in hitrostno 
spenjanje cevi na trojak. 

Pionirji so bili 10., mladinke smo bile 16. in 19., priprav-
nice pa so bile 7. Po koncu pa smo se utrujeni odpravili 
domov. 

Anja Slana in Špela Klemen

Delovanje gasilske  
mladine v letu 2014
Preteklo leto je za gasilsko mladino minilo v bolj ali manj ustaljenem ritmu 
rednih tedenskih srečanj, kjer smo se družili ob igranju pinkponka, pikada, 
zimska srečanja smo namenili igranju raznih družabnih iger, trenirali smo 
hitrostno navezavo vozlov, skratka, naša srečanja so minila v duhu druženja 
in pripravljanj na razna tekmovanja, ki smo jih običajno imeli ob sobotah. 
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V začetku meseca junija smo se udeležili občinskega 
tekmovanja gasilskih desetin v Kamniku, letos prvič na 
novi lokaciji – pri Domu kulture Kamnik. 

V soboto, 7. 6. 2014, smo imeli občinsko tekmovanje. 
Tekmovali sta dve ekipi pionirjev in ena ekipa mladink. 
Mladinke smo prvič imele vajo po Matevžu Hacetu, vaja 
s hidrantom. Pri vaji se dela trodelni napad, le da ni se-
salnega voda in do trojaka so C cevi in ne B cevi, ki jih 
strojnik pripne na trojak. Namesto štafete pa smo mora-
le odgovoriti na teoretična vprašanja povezana z gasil-
stvom. Opravile pa smo tudi razvrščanje.

Pionirji so imeli vajo z vedrovko in prenos vode z vedri, 
prav tako pa so tudi korakali. Prvič smo mladinke tekmo-
vale med zadnjimi ekipami na startni listi, zato rezultatov 
nismo čakali dolgo.

Pionirji so zasedli dobro 4. in 7. mesto, mladinke pa smo 
ponosno dvignile skoraj največji pokal. Dosegle smo 2. 
mesto, za prvim smo zaostale le 4 točke. Na ta dan so tek-
movali tudi veterani, naši najstarejši člani PGD Tunjice, 
ki so kot me zasedli 2. mesto.

Pika Vrhovnik in Katarina Romšak

Po občinskem tekmovanju.

Konec meseca, v soboto, 21. junija, je na igrišču pod Os-
novno šolo v Tunjicah v organizaciji mladinske komisi-
je PGD Tunjice potekalo gasilsko tekmovanje v malem 
nogometu. Na tekmovanju je tekmovalo 123 otrok (38 
ekip) iz 10 gasilskih društev GZ Kamnik in GZ Komen-
da, spremljali so jih mentorji, posamezne tekme pa so si 
ogledali tudi nekateri starši. Da je bilo tekmovanje karse-
da pravično, je skrbelo pet tunjiških sodnikov. Domače 
ekipe so, morda zaradi poznavanja razgibanega tunjiške-
ga terena J, zmagale kar nekaj tekem, kar je prineslo zelo 
dobre rezultate. Ekipa pionirjev je zmagala, drugi dve 
ekipi pionirjev pa sta zasedli 5.–8. mesto in 9.–13. mesto. 
Pionirke so bile 4., obe ekipi mladincev sta se uvrstili na 

9.–16. mesto; kar nekaj spretnosti s preigravanjem žoge 
pa so pokazale tudi mladinke, ki so osvojile 1., 2. in 4. 
mesto. Odlični skupni rezultati so nam že tretje leto zapo-
red prinesli skupno zmago, zato pokal ostaja v naši trajni 
lasti. 

V prve počitniške dneve smo zakorakali na drugem ta-
boru gasilske mladine, ki je bil ponovno v kampu Me-
nina. Ker nam letos vreme ni bilo nič bolj naklonjeno 
kot lani, smo se z njim sprijaznili, obenem pa smo kar 
nekaj novcev ponovno prihranili na račun sončnih krem. 
Nismo se mogli upreti vsakodnevnemu kopanju v jezeru 
znotraj kampa (beri: skoki v vodo, pospremljeni s kriki, 
vzdihi), poleg tega smo se odpravili na daljši pohod po 
okoliških krajih (in gričih). Veliko časa smo preživeli ob 
igranju družabnih iger, petkovo popoldne je bilo namen-
jeno iskanju »naj športnika« tabora, ki je moral pokazati 
obvladovanje najrazličnejših spretnosti (balinčkanje, pin-
kponk, odbojka, hitrostno zavezovanje čevljev, pletenje 
kitke, zavezovanje kravate in pa seveda nekaj teoretič-
nega znanja). Večere smo preživljali družabno – prazno-
vanje dneva samostojnosti, ogled filma, iskanje (skritih) 
talentov in igre. Zadnji dan smo ob povratku zavili še v 
dolino Kamniške Bistrice in se podali do slapa Orglice, s 
čimer smo tudi »uradno« zaključili naše druženje. Sledila 
je regeneracija v domačem okolju in aktivno uživanje 
počitnic.

Zadnji dan tabora.

V soboto, 30. 8., smo se mladinci in mladinke odpravili 
na prvo gasilsko srečanje mladine regije Ljubljana 3, 
ki je potekalo v Lukovici. Srečanje se je pričelo ob 9. uri. 
Kmalu po začetku smo se posedli na klopce, kjer so nas 
razdelili v skupine po 8. Nato smo pričeli z igrami. Iger 
je bilo osem. Pri igri, ki jo je pripravila Tamara, si moral 
z rokami spraviti vodo v posodo, ki jo je nekdo potem 
odnesel do drugega člana ekipe, ki je imel na hrbtu cev, iz 
katere je potem moral to vodo spraviti v vedro.
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Vmes smo imeli malico (vsak je dobil en hot dog). 10 
minut po malici so se igre nadaljevale. Še preden so se 
igre ponovno dobro začele, smo bili že vsi mokri. Najprej 
otroci, nato pa seveda še mentorji. Ko je bilo iger konec, 
smo se šli preobleč. Potem so bile razglasitve, po koncu 
razglasitev pa smo se odpravili na kosilo. Tako se je dan 
zaključil. Sklenili smo nekaj novih prijateljstev. Vsi smo 
bili zmagovalci in vsi smo se zabavali in z veseljem bi to 
ponovili še naslednje leto.

Tjaša Gregl

Namen srečanja mladine je bil predvsem spoznavanje in 
povezovanje gasilske mladine, občutenje skupinske di-
namike. Na vseh druženjih otroci med seboj tekmujejo, 
opravljajo naloge in vaje, za katere se vnaprej pripravl-
jajo, tu pa so bile v ospredju družabne igre, katerih namen 
je bilo prijateljsko, netekmovalno druženje, delovanje v 
skupini, podpiranje skupinskega duha. Namen iger je us-
pel, udeleženci pa s(m)o poskrbeli, da nikomur ni bilo 
preveč vroče. 

V začetku oktobra smo se udeležili tekmovanja v rolan-
ju v Špitaliču, kamor smo odpeljali 17 otrok. Največja 
konkurenca je bila pri pionirkah (25 tekmovalk) – naši 
mladi rolarki sta osvojili 3. in 12. mesto, pionirji so za-
sedli 2., 5., 7., 12. in 13. mesto, mladinci 1., 4. in 5. mesto 
ter mladinke 1., 2., 3., 5., 6., 7. in 11. mesto. Ja, prav 
ste prebrali; super rezultati za super skupni pokal, tokrat 
prav tako kot pri orientaciji, že šesto leto. Upamo le, da 
bo tudi v prihodnjem letu podoben rezultat. 

Ker je oktober mesec požarne varnosti, smo v soboto, 11. 
oktobra, sodelovali na dnevu odprtih vrat z naslovom 
Kdo so gasilci?. Obiskovalce so pričakali naši trije mla-
dinci, ki so otrokom razdeljevali križanke in gasilski kviz, 
ki so ga sestavljala preprosta vprašanja na temo gasilstva. 
Rešene kvize smo nagradili s simboličnimi nagradami, 
vsem obiskovalcem pa so bile na voljo tudi palačinke, ki 
so jih spekle naše mladinke. V prostorih gasilskega doma 
smo mladina in mentorji pripravili manjšo razstavo, s ka-
tero smo želeli prikazati delovanje gasilskega krožka, ki v 
društvu aktivno deluje že sedmo leto. Tako smo razstavili 
slike z vaj in tekmovanj gasilske mladine, otroci so pri-
nesli in razstavili svoje osvojene medalje, razstavili smo 
pokale, razne rekvizite in tudi priznanja naših članov gas-
ilske mladine (preventivne značke in priznanja za aktivno 
delo). Nekaj članov gasilske mladine je tudi aktivno so-
delovalo pri pripravi in izvedbi otroških delavnic, kjer so 
lahko (naj)mlajši obiskovalci barvali pobarvanke, izde-
lovali gasilski avto, pomagali pa so tudi pri sestavljanju 
avta iz velikih kartonastih škatel. Vsem obiskovalcem, ki 
so nas prišli pogledati v zgornje prostore, so bili na voljo 
številni letaki s preventivno vsebino.

V septembru in oktobru smo kar nekaj časa namenili tudi 
teoriji in izobraževanju o preventivi v gasilstvu; pripravlja-
li smo se na tekmovanje v kvizu, ki je bilo v petek, 7. 11. 
2014, organiziralo ga je PGD Kamnik. Tekmovanja smo se 
zaradi omejenega števila ekip lahko udeležili z dvema eki-
pama pionirjev in dvema ekipama mladincev (ekipe so bile 
mešane). Naši mladi gasilci so pokazali ogromno znanja, 
tako teoretičnega kot tudi praktičnega. Pionirji so si prislu-
žili 2. in 8. mesto, mladinci pa 2. in 6. mesto.

Gasilska po rolanju. Utrinek z vaj – preventivne delavnice.
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V soboto, 15. 11. 2014, smo se z najboljšimi ekipami od-
pravili na regijski kviz v Komendo. Tekmovanja so se 
udeležile tri tunjiške ekipe, ekipa pionirjev in mladincev 
ter pripravnic, ki so se tekmovanja letos udeležile prvič.

Za pripravnike je najprej sledil pisni del: testi o preven-
tivni znački, iz prve pomoči in drži/ne drži. Nato je sledil 
ustni del, kjer smo iskali ustrezen pojem po sistemu od 5 
proti 0. Na koncu pa je sledila še hitrostna navezava orod-
ja in trodelni napad. Pionirji in mladinci so imeli podob-
no, le v drugačnem vrstnem redu. Prav tako pa so mla-
dinci in pionirji hitrostno vezali vozle, mladinci so imeli 
vajo »sklopi, izberi, najdi«, pionirji pa »poišči svoj par«.

Po koncu tekmovanja smo si z druženjem krajšali čas, ko 
smo čakali na razglasitev. Pionirji so dosegli 5. mesto (19 
ekip), mladinci 9. mesto (16 ekip) in pripravnice 9. mesto 
(12 ekip). Iz tekmovanja smo se veliko naučili ter tudi 
veliko novega doživeli. 

Nika Železnikar, Katarina Romšak

Regijski kviz.

Letošnje tekmovalno leto smo zaključili s tekmovanjem 
v pikadu, ki je potekalo v prostorih PGD Komenda. V 
petek, 28. novembra, je na tekmovanje odšlo 24 tekmo-
valcev, skupni seštevek točk je zadoščal za 5. mesto.

Tako smo zaključili tekmovalno leto, v katerem smo se 
udeležili vseh tekmovanj v okviru GZ Kamnik in GZ 
Komenda, sodelovali smo tudi na dveh regijskih tekmo-
vanjih. Poleg številnih lepih mest, smo osvojili pokal v 
orientaciji, nogometu in rolanju, kar nas je ob zaključku 
leta umestilo na 1. mesto izmed 16 sodelujočih gasilskih 
društev GZ Kamnik in GZ Komenda. Čestitke vsem!

Ko se takole ob zaključku koledarskega leta sprehodim sko-
zi celoletni koledar, vedno znova ugotavljam, da je bila gas-
ilska mladina aktivna prav zares skozi celo leto, edini mesec 
počitka pa je bil julij, ko smo si vsi privoščili malo oddiha. V 
preteklem letu smo se srečali na gasilskih vajah več kot 50-
krat, družili smo se 9 sobot, skupaj preživeli 3 petkove po-
poldneve/večere, skupaj pa smo živeli tudi 5 dni taborjenja. 

V tem letu smo, kljub ustaljenemu ritmu in načinu dela, 
doživeli veliko novega. Mladinke so se imele prvič prilož-
nost preizkusiti v mokri vaji s hidrantom, ki so jo odlično 
opravile. Ob novostih se učimo tudi mentorji; letos smo na 
tekmovanje v orientaciji in kvizu prvič peljali ekipo priprav-
nic – rezultati so bili solidni, predvsem dobra odskočna des-
ka za nadgrajevanje znanja in učenja spretnosti. Skozi čas, 
prek številnih vaj, preizkušenj, praktičnega učenja se znanje 
povečuje, spretnosti izboljšajo in rezultati so tu. Z rednim 
delom in dobro voljo je možno veliko. Ogromno. 

Ob koncu leta bi se zahvalila vsem otrokom, ki sodelujete 
pri gasilski mladini in zastopate društvo na različnih ravneh 
– tako na tekmovanjih kot pri promociji gasilstva. Želim, 
da še naprej bogatite našo gasilsko skupnost. Zahvala gre 
tudi staršem, ki nam zaupate svoje otroke in jih spodbujate k 
obiskovanju gasilskih vaj, saj s tem posredno pomagate pri 
izoblikovanju bodočih operativnih gasilcev. 

Vsega tega pa ne bi bilo brez naših mentorjev, ki se trudi-
jo skozi celo leto. Hvala!

Za gasilsko mladino, Tamara Novak

UO PROSTOVOLJNEGA  
GASILSKEGA DRUŠTVA  

TUNJICE ŽELI VSEM  
SVOJIM ČLANOM IN  

OSTALIM KRAJANOM  
VELIKO MIRU, ZDRAVJA TER 

USPEHOV POLNO LETO 2015. 
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Štiri poletne večere, od 3. do 6. julija, 
so se v »Gledališču z razgledom« 
pod tunjiško cerkvijo odvijale 
predstave ljudske igre DEKLE Z 
ROŽMARINOM. Avtor dela je 
pesnik, pisatelj in dramatik Cvetko 
Golar, rojen leta 1879 v Gostečah pri 
Škofji Loki. Naslednje leto v maju bo 
minilo petdeset let od njegove smrti.

Že deveto leto zapored smo domači 
amaterski igralci KD dr. Franceta 
Steleta stopili na oder. Režije, scene 
in glasbe se je, kot vedno doslej, pri-
zadevno in z vso resnostjo lotil Do-
minik Krt, idejna in organizacijska 
zasnova pa je bila v rokah Ane Stele 
in društva.

Prvotno je bila drama naslovljena 
Zapeljivka in je izšla v Ljubljani leta 
1925, prvič pa je bila predstavljena 
šest let kasneje, prav tako v Ljubljani.

Glavno vlogo nosi Lenka (Petra 
Kočar), lahkoživa šivilja, ki ima ne-
zakonskega otroka Urhca (Kristjan 
Kuhar). V leseni in razmetani bajti 
živi z njima Lenkina mama Katra 
(Marta Černevšek). Zala Lenka za-
peljuje mladega in neizkušenega 
Pavleta (Domen Matjaž), ki je gospo-
dar na bogati Mirtovini. Rada bi se 
polastila njegovega grunta, a ji to ni 
dovolj, saj se poleg njega videva še 
z drugimi moškimi. Pavletova teta 

Dekle z rožmarinom

Jera (Marija Šmidovnik) tej zvezi na-
sprotuje in hoče nečaku vsiliti bogato 
nevesto. Pavletu pa je prav malo mar 
za naivno in boječo Meto s Posavja 
(Nika Železnikar). Obe, Lenka in 
teta Jera, najameta dninarja Tomaža 
(Bogo Čimžar) z namenom spraviti s 
poti nasprotnico. Tomaž pa, namesto 
da bi ubogal ženski, ubije Pavleta, da 
bi se oženil z Jero in se sam polastil 
njegovega premoženja. Med samim 
dogajanjem se spleta nesrečna uso-
da malega Urhca, ki zaman pričaku-
je mamino ljubezen. Usmilita se ga 
kmet Gontar (Sašo Mikuš) in njegova 
žena Mina (Urša Klemenc), ki imata 
doma že osem svojih otrok. Zgodba 
se odvija tudi v vaški krčmi, kjer po-
leg krčmarja Tilna (Blaž Romšak), 
spletkam in prigodam pridno botru-
jeta kmeta (Lado Lanišek in Mat-
jaž Sedušak). Vseskozi pa s svojimi 

pastirskimi vragolijami Lenki nagaja 
pastirček Gašper (Nejc Černevšek).

Poleg režiserja, igralcev in vodje orga-
nizacije so na odru, ob njem in za njim, 
sodelovali številni, ki so pripomogli k 
uspešni izvedbi predstav. Vsak posa-
meznik je prispeval delček, ki je izobli-
koval celoto. Predvsem pa smo bili na 
obeh igralskih odrih zelo veseli dobre-
ga razpoloženja, ki je odmevalo na na-
sprotnem odru, kjer so sedeli gledalci. 
Očitno ste uživali. Mi tudi!

In še Bog je prispeval svoje. Nebo je 
bilo jasno in vreme toplo in tokrat – 
za spremembo – nismo s strahom vse 
dneve in večere pogledovali v nebo 
... ali bo ali ne bo ... 

Bilo je ... lepo.
Urša Klemenc
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Ta zapis bi lahko začeli nekako tako-
le: kot vsako leto je Kulturno druš-
tvo dr. Franceta Steleta tudi letos pri-
pravilo več miklavževanj, osrednje 
je bilo na pobočju Malega gradu v 
Kamniku, manjša pa so bila v Tun-
jicah, na Vranji Peči, v Šmarci ... In 
če bi napisali tako, bi povedali nekaj, 
kar je res.

Pa vendarle moramo reči še več: v 
petek, 5. decembra, se je na pobočju 
Malega gradu spet ustavil Mikla-
vž s svojim spremstvom, ker je tam 
potekalo 25. osrednje občinsko 
miklavževanje. Kulturno društvo 
dr. Franceta Steleta pod vodstvom 
predsednice Ane Stele že četrt 
stoletja – od leta 1989 – pripravlja 
miklavževanja. Pri pripravah 
vseskozi sodeluje razmeroma 
majhna skupina zagnancev iz Tunjic, 
Tunjiške Mlake … Starejši v glav-
nem vztrajajo že 25 let. Mladi igralci 
pa se bolj menjajo, saj kar hitro pre-
rastejo svoje vloge otrok, angelov in 
parkljev.

Že dolga leta kot režiser sodeluje 
Dominik Krt, ki skrbi tudi za sceno, 
glasbo, osvetljavo. Odkar je zraven 
on, je kamniški Miklavž že skoraj 
profesionalen, kar je seveda potreb-
no, saj se na Miklavžev večer na 
Glavnem trgu v Kamniku zbere dva 
ali tri tisoč otrok s starši. Brez preti-
ravanja lahko rečemo, da je kamniški 
Miklavž zagotovo med najlepšimi v 
Sloveniji. Posebnost prireditve ni 
samo to, da je prizorišč, na katerih 
se hkrati kaj dogaja, na pobočju Ma-
lega gradu več. Samo v čast otrokom 
je na zaključku še ognjemet. Zaradi 
pokanja so včasih otroci tudi jokali. 
Danes je tako prilagojen otrokom, da 
jih ni več strah.

Da se prireditev izpelje, pa je potreb-
no še veliko različnih sodelavcev: 
ekipa, ki postavi in pospravi oder, 
pod vodstvom Justina Klanška, 
varnostniki iz vrst tunjiških gasil-
cev, ki jih vodi Ciril Rems, Matjaž 

Sedušak, ki skrbi za elektriko, izde-
lovalca scene Janez Leskovec in 
Janez Golob, prevozniki, maskerji, 
policija, delavci komunale, usluž-
benci upravne enote in občine in še 
bi lahko naštevali. Za protipožarno 
varnost skrbijo kamniški gasilci, za 
zdravstveno pa je pripravljeno reše-
valno vozilo z zdravnikom, ki ga k 
sreči vseh 25 let nismo potrebovali. 

K miklavževanju sodijo tudi stojni-
ce, navadno postavljene pred Novo 
Ljubljansko banko, kjer tunjiške 
žene pokažejo svoje gospodinjske 
spretnosti: s sveže pečenim domačim 
kruhom in zaseko, pecivom, čajem 
in kuhanim vinom zastonj postrežejo 
otroke in odrasle goste. Za ta večer 
pa izdelajo tudi tradicionalne palice, 
ovite v papir, ki jih otroci radi vza-
mejo, saj ne pomenijo več, da niso 
bili pridni, ampak so lep okras.

Za vsako miklavževanje je potrebno 
izbrati kratko igrico, ki jo nastopajo-
či zaigrajo pred prihodom Miklavža. 
Pri tem si organizatorji lahko poma-
gajo z objavljenimi deli. Pred leti, ko 
se iger ni dalo kupiti, ker jih ni bilo, 
smo kar nekajkrat prosili Franca 
Juvana, da je napisal ustrezno bese-

dilo prav za kamniško miklavževan-
je. Igra ne sme biti ne prekratka ne 
predolga, biti mora nekoliko vzgoj-
na, malo hudomušna in povezana z 
legendo o sv. Miklavžu. 

Letos so igralci predstavili igro Rože 
Gantar Katja brez veze. V njej so na-
stopili Pika Vrhovnik, Marija Šmi-
dovnik, Katarina Romšak, Nika 
Železnikar, Primož Stele, Brina 
Berlec Bračun, Ema Bon, Maruša 
Kosirnik, Špela Klemen, Veronika 
Beznik, Jaka Tomšič, Luka Zobav-
nik, Uroš Stele, Tadej Stele in Do-
men Matjaž. Na koncu je vse zbrane 
nagovoril in obdaril Miklavž.

Miklavževanje stopa v 26. leto. 
Ohranilo se bo in raslo v kvaliteti, 
če bodo otroci in odrasli znali držati 
skupaj, če se bodo zavedali, da samo 
skupno delo obrodi tako odličen sad, 
kot je kamniško miklavževanje. 

Spoštovani sodelavci, iskrena hvala 
za do sedaj opravljeno delo in us-
pešno nadaljevanje tradicionalnih 
miklavževanj.

Marjeta Humar

Miklavževanje 2014
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Prvega, ki se imenuje Dynalp Natu-
re, je pridobila Občina Kamnik in se 
nanaša na postavitev muzeja starih 
sadnih sort oz. zasaditev kolekcij-
skega sadovnjaka v Tunjicah. Kot 
ste nekateri že videli, spodnji del 
Prevale, ki ga je društvo prevzelo 
v najem od župnije, že dobiva novo 
podobo. Večino starih dreves, ki so 
bila bolj ali manj 50 let zapuščena, 
smo posekali in na tej površini bo 
novo življenje dobilo več kot sto 
dreves. Nekaj češenj, sliv, hrušk ter 
večina jabolk odpornih sort, ki so se 
v naših krajih pokazale kot najbolj 
primerne in za pridelavo zanimive, 
bo na ta način dobila vlogo v ne-
kakšni domači genski banki. Tako 
bomo kar na domačem pragu lahko 
opazovali pestrost vseh teh sort, ki 
v svetu obstajajo več stoletij pa so 
spričo kakovosti še vedno nenado-
mestljive. Tu bo zaživel učni center 
za bodoče generacije. Zdaj se kar 

sama po sebi ponuja prilika, da se 
več kmetov, ki imajo proste povr-
šine, odloči za pomladitev svojega 
sadovnjaka, saj je povpraševanje po 
teh sortah zelo veliko in kot kaže, se 
bomo kmalu vrnili tja, kjer smo ne-
koč že bili – to je pridelava hrane na 
klasičen način. Zadnja leta se osveš-

čenost ljudi hitro izboljšuje, kar je 
razumljivo spričo velike obolelosti 
ljudi zaradi vsemogočih dodatkov 
hrani, ki jo potem kupimo v naših 
trgovskih centrih. Cela naša vas bi 
bila lahko nekakšna majhna tovarna 
zdrave hrane in naše zadovoljstvo bi 
bilo veliko večje. Svet gre točno v to 
smer. Ne količina, ampak kvaliteta 
je perspektiva za nas.

Drugi projekt ima naslov – SADNI 
MOZAIK: Spodbujanje razvoja po-
deželja v predalpskem prostoru s fo-
kusom na Tunjiškem gričevju.

Namen projekta je predvsem dolgo-
ročno spodbuditi razvoj sadjarstva 
(tržna niša za ekološko pridelano 
sadje in izdelkov iz sadja) v povezavi 
z razvojem ekološkega in izletniške-
ga turizma. Že iz nekaj teh vrstic je 
razvidna želja, da se k izvajanju pro-
jekta pridruži veliko domačinov, saj 
je znanje, ki bo pridobljeno na ta na-
čin namenjeno prav nam.

V zimskem času bodo potekala 
izobraževalna predavanja na temo 
pridelave in predelave sadja v 
končne izdelke. To je enkratna pri-
lika za kmete, polkmete, mlade pre-
vzemnike kmetij, ženske, mladino 
– skratka za vsakogar, ki bo v tem 
v bodoče videl tudi poslovni izziv 
in priložnost za delovno mesto. V 
okvir izvajanja projekta, katerega 
partner je tudi Občina Kamnik in 
predvsem ICRO Domžale, s kate-
rim naše društvo odlično sodeluje 
že več let in nam je v veliko pomoč 
pri vodenju projektov, spada tudi 
izvajanje sadjarskih krožkov na 

Sadni mozaik
Delo Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunji-
ce je v letošnjem letu zelo pestro in se bo brez 
prekinitve nadaljevalo še celo naslednje leto. 
V mislih imam izvajanje dveh projektov, ki 
smo jih pridobili v tem letu.



24 25

Tunški glasDecember 2014

šoli v Šmartnem v Tuhinju in njenih 
podružnicah.

Sestavni del projekta je tudi strokov-
na ekskurzija in zaključna prireditev 
v mesecu septembru prihodnje leto.

Prav na začetku bi moral napisati od 
kod prihajajo denarna sredstva. V 
okviru Finančnega mehanizma EGP 
in Norveške, Sklada za nevladne or-
ganizacije smo podpisali pogodbo o 
donaciji z upravljavci tega sklada.

Kot zanimivost naj navedem, da je 
na razpis za ta sredstva prispelo 241 
vlog, odobrenih jih je bilo pa samo 
14.

Društvo je v mesecu marcu pripravi-
lo dobro obiskan tečaj obrezovanja 
sadja, ki ga je vodil priznani stro-
kovnjak g. Roman Mavec z Bioteh-

niškega centa Brdo pri Lukovici. Vsi 
smo si bili enotnega mnenja, da je 
tovrstni predavatelj potreben tudi v 
bodoče. V času obiranja češenj smo 
se odpravili na strokovno ekskurzijo 
v Goriška brda, da iz prve roke sliši-
mo in vidimo njihovo delo in borbo 
za vsakdanji kruh, ki jim ga v strmih 
bregovih dajejo češnje, breskve in 
trta. Aleksij Mavrič iz vasi Kojsko 
je bil naš glavni učitelj ta dan. Za-
nimivo je bilo izvedeti njihov odnos 
do prave briške češnje in težave, ki 
jim jih povzročajo preprodajalci uvo-
ženih cenenih češenj.

Kljub temu, da je bilo letošnje leto 
bolj mokro in za naše sadje težavno, 
smo tudi letos pripravili ocenjevanje 
žganja. Kvaliteta se izboljšuje, kakor 
tudi odnos do pitja te pijače. Letos pa 
se je še več ljudi kot lansko leto odlo-
čilo za pasterizacijo soka, kar je tudi 

hvalevreden podatek in vzpodbuda, 
da pod našimi drevesi ne bo nepo-
branih jabolk.

Društvo je sodelovalo na predavanjih 
v Kranjski Gori, na šoli Marije Vere 
na Duplici, v vrtcu Antona Medveda 
na Duplici in na razstavi sadja, ki so 
ga pripravile članice Društva kmečkih 
žena Kamnik-Komenda v Komendi.

Ob zaključku leta, ki se izteka, se za-
hvaljujem za sodelovanje, česar si v 
še večji meri želim v prihodnjem letu 
ob izvajanju projektov. Želim, da bi 
sadjarstvo v Tunjicah ponovno dobi-
lo nekdanjo veljavo in pomen. Vsem 
v imenu društva in v svojem imenu 
želim lep božič ter uspešno leto 2015.

Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice
Valentin Zabavnik

Poleti je bil na Škotskem svetovni 
kongres miru, kjer je Angležinja Lor-
raine Veronica Watts za Holistični 
center zdravja naročila steber miru z 
napisom Naj mir zavlada svetu v šti-
rih jezikih.

Stebri miru so se na ta dan postavili 
po več državah sveta in tako smo se 
združili z isto mislijo in željo, da mir 
zavlada svetu. Večja kot je kolektiv-

Holistični center zdravja Tunjice
Mednarodni dan miru, 21. september 2014

na zavest zavedanja, večja je verjet-
nost, da se določena stvar tudi zgodi. 
Z željo, da mir zavlada svetu, smo z 
veseljem v Gaju sprejeli steber miru.

Na mednarodni dan miru smo po-
stavili prvi steber miru v Sloveniji. 
Ob tem dogodku je Lorraine Watts, 
članica svetovnega združenja The 
world peace prayer society, na krat-
ko opisala pomembnost delovan-

ja in pomen njihove 
prisotnosti po svetu. 
Večkrat ko ponovimo 
stavek Naj mir zavla-
da svetu, bolj se ta 
udejanja in prihaja v 
našo realnost. Z za-
stavami posameznih 
držav sveta smo pro-
sili za mir v Sloveniji, 
Evropi, Svetu in Uni-
verzumu. Po kratki 
molitvi in meditaciji 
za mir, si je vsak na-
vzoči odtrgal košček 
domačega kruha iz 
krušne peči, ki je ne-

kako slovenski simbol blaginje in 
družinskega miru.

Lorraine je vesela, da smo se v Ho-
lističnem centru zdravja v Tunjicah 
odločili, da postanemo del te pleme-
nite zgodbe in mir nosimo v srcu, ga 
delimo in želimo tudi drugim.

Katja Jelovčan
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V dobrem letu in pol našega delovanja 
smo s svojimi nastopi na različnih pri-
reditvah ponesle svoj glas ne samo po 
Tunjicah, ampak tudi drugod po Slo-
veniji. Verjetno ste opazili, da smo le 
nekoliko spremenile naše ime in se iz 
Ženske vokalne skupine preimenova-
le v Ženski komorni zbor Vox Annae. 

Leto smo začele s ponovitvijo božič-
nega koncerta v cerkvi Marije Vnebo-
vzete v Mekinjah in presenetile marsi-
katerega poslušalca. Mesec januar je 
bil zapolnjen tudi z nastopom v Domu 
starejših občanov v Mengšu, kjer je 
prijetna publika večkrat spontano so-
delovala pri petju naših pesmi. 

Največjo spodbudo in pohvalo za dob-
ro začeto glasbeno pot pa smo zagoto-
vo dobile na našem premiernem nasto-
pu na območni reviji odraslih pevskih 
zborov občin Kamnik in Komenda, ki 
je tradicionalno potekala 8. februarja 
v Domu kulture Kamnik. Strokovni 
ocenjevalec revije, profesor Damijan 
Močnik, nas je namreč izbral za zbor, 
ki lahko sodeluje na regijski reviji, ka-
mor uvrščajo boljše vokalne skupine 
ali pevske zbore. Te ocene smo se se-
veda zelo razveselile in hkrati potrdile 
naše ambicije, da ne ostanemo samo 
na povprečni ravni, temveč sežemo 

Ženski komorni  
zbor VOX ANNAE

tudi višje. Gotovo ne bomo pozabi-
le navdušenega aplavza občinstva po 
našem nastopu in prošnje, da zadnjo 
pesem zapojemo še enkrat.

Februar je prinesel tudi novosti v de-
lovanju naše zasedbe, saj smo se pri-
ključile Društvu Tun'ški glas in smo 
sedaj njegova sekcija.

Pomlad je minila v prijetnih vajah in 
pripravah na nove nastope, ki so se 
vrstili eden za drugim: povabilo za 
petje na poroki, koncert v Domu sv. 
Katarine v Mengšu in ponovno sode-
lovanje na koncertu Pozdrav Mariji v 
Tunjicah. Ob slednjem bi omenila pri-
jetno druženje za župniščem, kjer se 
vsakokrat spletajo nova poznanstva in 
vezi. Tokrat smo z Višnjanskimi fanti 
kovale načrte, da se enkrat srečamo 
tudi v Višnji Gori. Kako so se naklepi 
končali pa malo kasneje.

Poletne mesece je najbolj zaznamo-
val naš farni praznik svete Ane, saj 
smo imele ta dan pri naši zavetnici 
kar »abonma«. Najprej smo pele na 
poroki, nato pri večerni praznični in 
spominski maši, po njej pa na krajši 
proslavi ob odkritju nove spominske 
plošče v spomin padlim žrtvam v 1. 
svetovni vojni.

Jesen smo začele kar z intenzivnimi 
vajami in tako pridno vstopile v novo 
pevsko sezono. Na povabilo urednice 
Tunškega glasu smo v mesecu septem-
bru nastopile na zelo lepi prireditvi ob 
20-letnici časopisa Tunški glas.

Mesec oktober pa je bil za vse člani-
ce nekaj posebnega, saj smo bile po-
vabljene k Višnjanskim fantom!   
13 deklet in žena k fantom v vas?! Ja, 
tudi to se zgodi in pomladni načrti so 
se uresničili. Povabili so nas na njihov 
letni koncert, ki je bil tematsko obar-
van, pripravili so namreč program 
ljubezenskih in osvajalskih ljudskih 
pesmi ter popevk. Njihov koncert smo 
ŽKZ Vox Annae popestrile v sredini 
koncerta in poslušalce navdušile, kar 
so dokazali z močnim aplavzom in 
izrečenimi besedami po končanem 
koncertu in druženju ob pripravljenih 
obloženih mizah z domačimi dobrota-
mi.

Eden izmed mnogih lepih nastopov, ki 
je ostal v spominu, pa je bil tudi večer 
ljudske glasbe z gospo Silvo Kosec, ki 
smo ji dopolnile program z nekaj ljud-
skimi pesmimi.

V mesecu novembru smo nastopile 
na dobrodelnem koncertu v OŠ Toma 
Brejca skupaj z MePZ Cantemus in 
šolskimi zbori omenjene šole. Tako 
kot lani pa se tudi letos pripravlja-
mo na božični koncert, ki ga bomo 
izvedle skupaj z gosti v soboto, 27. 
decembra, v cerkvi sv. Ane v Tunji-
cah po večerni maši. Mesec december 
bomo zaključile s petjem božičnih 
pesmi v Postojnski jami, ko bodo na 
ogled žive jaslice, kar bo gotovo novo 
lepo in nepozabno doživetje.

Če se ozremo nazaj, lahko rečemo, da 
je bilo letošnje leto zelo bogato in da v 
naslednje leto zremo z zadovoljstvom 
in veseljem, ker to, kar ustvarjamo, 
ustvarjamo z veseljem. 

Vsekakor se strinjam z mislijo Willia-
ma Shakespeara, ki pravi, da je »glas-
ba hrana ljubezni« in naj tako tudi 
ostane.

Marjeta Čimžar,  
predsednica ŽKZ Vox AnnaeVox Annae kot gostje na letnem koncertu Višnjanskih fantov.
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Za Tunjiškim oktetom je pestro 
leto. Vodenje okteta je sredi sezone 
2013/14 prevzela Olga Stele, za kar 
se ji iskreno zahvaljujemo in se ve-
selimo novih skupnih izzivov. V za-
četku leta smo nastopili na predsta-
vitvi zbornika Čas počasi briše, ki je 
bila 24. januarja ob 19. uri v dvorani 
Frančiškanskega samostana v Kam-
niku. Sodelovali smo tudi na predsta-
vitvi zbornika, ki je bila 7. februarja 
ob 19. uri v Knjižnici Komenda. 

Na Prešernov dan, 8. februarja 2014, 
smo nastopili v Slovenski filharmo-
niji v Ljubljani na prireditvi, ki jo je 
organiziral Kulturni forum. Zapeli 
smo tri pesmi: Triglav, Kam in Na 
poljani. Slavnostni govornik je bil 
Dimitrij Rupel, med poslušalci je 
bilo veliko znanih obrazov iz sloven-
skega političnega in kulturnega vrha.

V aprilu smo sodelovali na Pevskem 
srečanju v Šmartinskem domu v 
Kranju, ki ga organizira zbor Šmartin. 
Srečanja smo se udeležili štirje pevski 
sestavi – Tunjiški oktet, Šenturški ok-
tet, Kranjski kvintet in domači Zbor 
Šmartin – ter kvartet flavt Klapétuma. 
Sledilo je prijetno druženje ob hrani in 
pijači, razšli pa smo se z željo, da bi 
srečanje postalo vsakoletno.

Osrednji dogodek letošnje sezone je 
bilo tradicionalno srečanje oktetov in 
malih vokalnih skupin Pozdrav Mariji, 
ki je potekalo v nedeljo, 25. maja 2014, 
ob 15.00 v cerkvi sv. Ane v Tunjicah. 
Letošnjega srečanja se je poleg doma-
čega okteta udeležilo še pet pevskih 
sestavov: Vox Annae, Kranjski kvin-
tet, Šenturški oktet, Višnjanski fantje 
in Zbor Šmartin, ki se je predstavil 
prvič. Prireditev je povezovala Urša 

Tunjiški oktet v letu 2014

Tunjiški oktet na Pevskem srečanju v Šmartinskem domu v Kranju. (Foto: Olga Stele)

Klemenc. Sledila je pogostitev in dru-
ženje, ki je trajalo do večera. Vsem, ki 
ste sodelovali pri pripravi pogostitve, 
se oktetovci zahvaljujemo.

Ob začetku poletja smo nastopili na 
tradicionalnem srečanju oktetov in ma-
lih vokalnih skupin v Jurovskem dolu 
v Slovenskih goricah. V kulturnem 
programu smo sodelovali: Zagorski 
oktet, Vokalna skupina Mavrica, Vo-
kalna skupina KD Ivan Cankar, Vokal-
na skupina iz Pavlove hiše iz avstrijske 
Radgone, Tunjiški oktet in Jurovski ok-
tet. Sledilo je prijetno druženje, ustva-
rila so se nova poznanstva.

V septembru smo sodelovali na pri-
reditvi ob praznovanju 20. obletnice 
Tunškega glasu. 

Med ostalimi dejavnostmi okteta naj 
omenim petje na pogrebih, tako v 
domačem kraju kot tudi izven njega. 
Bilo je še nekaj nastopov, s pesmijo 
smo popestrili nekaj obletnic. Hvala 
tudi OŠ Tunjice, ki nam že vrsto let 
daje na razpolago prostor za vaje.

Vsem krajanom voščimo vesele 
praznike ter uspešno novo leto 2015!

Za Pevsko društvo Tunjiški oktet
Matej Stele, predsednik

Sašo Mikuš (šesti z desne) kot predsednik Komisije za ekološko 
čebelarstvo pri ČZS na sprejemu pri predsedniku RS Borutu 
Pahorju ob podelitvi srebrnega reda za zasluge Čebelarski zvezi 
Slovenije ob 140. obletnici delovanja.
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Zaključuje se leto 2014, zato je čas, 
da prelistam popisan koledar. Za-
znamovali so ga mnogi pomembni 
dogodki. Najprej nam je žled dva 
dneva preprečil pouk, zato smo ime-
li spomladi dve delovni soboti. Prvo 
pomladno soboto smo šli v Naravni 
zdravilni gaj, kjer so se otroci pod 
strokovnim vodstvom dobro razgiba-
li. Nato smo v šolo povabili še starše 
in skupaj z njimi ustvarjali na delav-
nicah, nazadnje pa smo se vsi skupaj 
pomerili v igri med dvema ognjema. 
Drugo delovno soboto smo izkoristili 
za evakuacijsko vajo, ki jo je odlično 
izvedlo PGD Tunjice pod vodstvom 
Lojzeta Petka.

Učencem je v veliko veselje, a hkrati 
izziv, nastopati na prireditvah. Letos 
smo pripravili kulturno prireditev 
ob slovenskem kulturnem prazniku, 
pomladno prireditev, prireditev ob 
zaključku šolskega leta ter novolet-
no prireditev. Nastopili smo tudi na 
osrednji šolski prireditvi v Kamniku 
ob 50-letnici ustanovitve OŠ Frana 
Albrehta. Za naš otroški zbor Škr-
jančki pa je vsako leto pomembno so-
delovanje na Območni reviji otroških 
pevskih zborov občin Kamnik in Ko-
menda, letos je bil še posebej uspešen 
in deležen pozitivnih kritik. To daje 
zboru, v katerem nastopajo vsi učenci 
tunjiške šole, in učiteljici Jani Trebu-
šak nov zagon in veselje do petja.

Aprila nas je v okviru mednarodne-
ga projekta Comenius obiskalo pet 
učencev in dva učitelja iz Španije, in 
sicer iz Katalonije. Del dopoldneva 
smo se družili z njimi in se spozna-
vali. Našo in njihovo kulturo pa je 
najbolje povezala igra nogometa in 
med dvema ognjema. Petošolka Nika 
Sotošek je ostala z njimi in predstav-
niki še drugih sodelujočih držav še 
cel vikend v Bohinju.

Potepali so se tudi drugošolci, ki so 
šli februarja za tri dni na tabor v dom 
Lipa v Črmošnjice, naslednja genera-
cija drugošolcev pa novembra, prav 

tako v dom Lipa. Tabor je za mnoge 
otroke prvi večji korak k samostoj-
nosti, saj nekateri prvič odidejo v 
svet brez staršev.

Za vse nas je bila dragocena izkušn-
ja srečanje s tetraplegikom Silvom 
Mehletom, ki v življenju ne more biti 
samostojen, odvisen je od ženinih 
rok, pa kljub temu uspešno ustvarja. 
Nam in učencem 5. razreda iz Nevelj, 
ki so nas ob tej priložnosti obiskali, je 
pokazal svoj talent – slikal je z usti. 
Prvošolci se vsako leto preizkusimo 
v takšnem slikanju in vemo, kako 
težko je narisati prepoznavno risbo. 
Ja, zdravje je najpomembnejše, tudi 
v šoli pazimo nanj.

K boljšemu počutju in varnosti v šoli 
veliko pripomore tudi redno vzdrže-
vana stavba. Letos so zamenjali vse 
stare rebraste radiatorje z novimi, s 
ploščicami obložili zunanje stopnice 
ter avlo prekrili s svetlejšim in meh-
kejšim PVC tlakom (pri tem je bilo 
potrebnih kar nekaj popravkov). Pri-
hod v šolo je tudi zaradi tega prijet-
nejši.

V šolskem letu 2014/15 imamo 
37 učencev, od tega je 10 »mojih« 
prvošolcev, 15 jih je v kombinaciji 2. 
in 3. razreda, uči jih Jana Razboršek, 
12 učencev pa v 4. in 5. razredu uči 
Jana Trebušak, popoldne pa veliko 
večino teh učencev prevzame Polona 
Križaj v podaljšanem bivanju.

Prvošolci se predstavljajo v sliki in 
besedi. Na fotografiji so zadaj z leve 
Urška Kalan Sedušak, Alja Prezelj 
Vrhovnik, Jakob Kočar, Miha Čim-

žar, Zala Bastič, Tjaša Kosirnik ter 
spredaj z leve Taja Kočar, Polona 
Vrhovnik, Urška Brežnjak, Maša Le-
vec. 

Jelka Vrhovnik

Kdaj smo prvošolci  
srečni?

Maša: Srečna sem, ko grem na mor-
je. Všeč mi je bil moj pes Šoki. 
Miha: Srečen sem, ko grem v šolo in 
ko z atijem igrava nogomet. 
Alja: Rada peljem psičko Ajko na 
sprehod z babi in Žanom. 
Taja: Srečna sem, ker smo dobili do-
jenčka. Rada skačem na trampolinu. 
Jakob: Vesel sem, da imam postavl-
jen koš in da zadanem koš pri košar-
ki. 
Urška K. S.: Všeč mi je, ko se igram 
s sestrično in bratrancema. Rada se 
igram tudi s psičko Megi. 
Tjaša: Srečna sem, ko grem na mor-
je in se igram s prijatelji. Tudi doma 
imam bazen in se kopam. 
Polona: Srečna sem, ko grem z mamo 
v gozd in s seboj vzameva priboljšek. 
Všeč mi je, ko z mamo jeva solato. 
Zala: Vesela sem, ko imam rojstni 
dan in ga praznujemo. Rada se igram 
z muco Piko. 
Urška B.: Tudi jaz sem vesela, ko 
imam rojstni dan in se igramo.

ŠOLA

Tam gori na hribčku šola stoji,
vanjo otroci veselo hite,
da znanja in olike se tam nauče.

Stella Škoberne Podjed, 2. razred

Zjutraj, ko zgodaj odprem oči,
hitro vstanem in v šolo zdrvim.
V šoli pa pišem in rišem, 
ko sem reditelj, tudi tablo brišem. 
Učiteljica nam daje naloge, 
zato da ji ne delamo nadloge.

Patrik Štupar, 2. razred
 

Šola je ena hiša velika, 
ki v prvem razredu vsakogar mika.

Šolske novice 
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V tretjem razredu ni tako lahko,  
saj se začneš učiti poštevanko.

Ko pa do petega prilezeš,
si lahko malo oddahneš,
saj jo kmalu v Kamnik mahneš.

Vid Čimžar, 3. razred

PLAVALNI TEČAJ

2. in 3. razred hodimo na plavalni 
tečaj in se učimo plavati. Jaz sem 
preplavala cel bazen brez pripomoč-
kov. Uči me učitelj Simeon. Na pla-
valnem tečaju je zelo zabavno.

Karmen Vrhovnik, 2. razred

ŠPORTNI DAN

Bili smo vsi veseli, 
saj smo športni dan imeli. 
Torbe smo doma pustili, 
le majhen nahrbtnik s sabo vzeli.
 
Pot pod noge smo vzeli
in že proti Sidražu hiteli.
Na izviru smo se okrepčali  
in se malo poigrali.
Ko smo noge pretegnili, 
smo se hitro odločili,  
da proti domu bomo krenili
in se naslednje leto spet vrnili.

Ana Vrhovnik, 2. razred

SKUTINE BOMBICE 
ZA PRAZNIČNE DNI

Sestavine:
- 0,5 kg skute,
- 0,5 kg moke,
- 0,25 kg sladkorja,
- 3 jajca.

Priprava:
Vse sestavine zmešamo skupaj v 
gosto zmes. Iz nje oblikujemo krogli-
ce, ki jih položimo na pekač, ki smo 
ga prej pomazali z žlico sončničnega 
olja. Pekač s kroglicami vstavimo v 
segreto pečico ( 200° C) za pol ure. 
Dodatek: 
Pred pečenjem lahko kroglice po-

sujemo s čokoladnimi mrvicami ali 
okrasimo z jedilno barvo.
DOBER TEK!

David Krumpestar, 4. razred

NAJBOLJŠA ČOKO-
LADNO-KOKOSOVA 
TORTA

Za eno torto potrebujemo naslednje 
sestavine:

- 3 jajca,
- 1 zavitek vaniljevega slad-

korja,
- pol zavitka pecilnega praška,
- 9 žlic sladkorja,
- 9 žlic moke,
- 9 žlic kakava,
- 9 žlic mleka,
- 9 žlic olja,
- rum ali sok,
- marmelado.

Nadev:
- 150 g kokosove moke,
- 2 lončka kisle smetane,
- 5 žlic sladkorja v prahu.

Obliv:
- 150 g temne čokolade,
- 150 g margarine.

Priprava:
Vse naštete sestavine za biskvit dob-

ro umešamo. Pečico segrejemo na 
180° C, pekač namažemo z maslom 
in ga potresemo z moko, potem damo 
vanj testo. Pečemo pol ure. Pustimo, 
da se testo nekoliko ohladi, potem ga 
po dolgem prerežemo, prepojimo z 
rumom ali sokom in spodnjo polovi-
co premažemo z marmelado.

Iz kokosove moke, smetane in slad-
korja v prahu umešamo nadev. 
Spodnjo biskvitno ploščo premaže-
mo z nadevom, položimo zgornjo 
plast nanjo in jo prelijemo s čokolad-
nim oblivom, ki smo ga naredili iz 
jedilne čokolade in margarine.

Potem damo torto v hladilnik, da se 
strdi, in čez par ur se že sladkamo z 
njo. Krasna je …

Ožbej Bastič, 4. razred

Šola v naravi v Savudriji

V ponedeljek ob 7.00 smo se zbrali 
pred šolo Frana Albrehta. Ob 7.30 
smo odšli proti Savudriji. Na pol poti 
smo se ustavili in pojedli malico, ki 
smo jo prinesli od doma. Ko smo 
prišli v Savudrijo, smo bili veseli. 
Najprej smo vzeli prtljago in jo dali 
pred vilo. Usedli smo se na klopce. 
Učiteljica nam je povedala, v kateri 
sobi bomo spali. Oblekli smo se v 

Comenius: skok z geslom We can move the world.
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kopalke in šli počasi proti pomolu. 
Tam smo zaplavali, da so nas lahko 
videli, kako plavamo. Nato smo se 
preoblekli in šli na kosilo. Po kosilu 
smo si sami kupili sladoled. Spet smo 
se preoblekli v kopalke in učiteljica 
nas je dala v plavalne ekipe. S svojim 
učiteljem smo šli proti plaži, kjer smo 
plavali. Nato je bila malica in šli smo 
proti vili. Preoblekli smo se in začela 
se je šola. Ko je bilo konec šole, smo 
šli na večerjo. Po večerji pa smo ime-
li vsakič igre. Po igrah pa smo morali 
iti spat ob 22.00. Zjutraj smo vstali ob 
7.00 in šli teč za eno uro. Po teku pa 
se je začela šola. Sledila je malica in 
spet plavanje. Po plavanju pa je bilo 
kosilo in sladoled. Tako je bilo vsak 
dan. Ko je deževalo, smo se zjutraj 
notri razgibali. Ko bi morali plavati, 
smo imeli namesto plavanja šolo, kar 
pa večini ni bilo všeč. Na srečo pa je 
zvečer, ko so bile igre, dež prenehal. 
Zadnji dan, ko smo odhajali, smo se 
veselili, ker bomo spet videli starše. 
Ob 13.30 smo odšli proti domu. Ko 
smo štartali, so nam hoteli predvajati 
risanke, a ni delovala televizija. Malo 
naprej pa je avtobus na kratko ugas-
nil. V Kopru smo se ustavili, saj se 
je nekaj pokvarilo. Vmes smo se spet 
ustavili, kjer smo malicali frutabele. 
Ob 17.30 so nas že veselo čakali star-
ši. Nato smo vzeli svojo prtljago in 
odšli domov.

Nik Anton Brelih, 5. razred

PESEM O JESENI

V vetru listje prši,
a v drevesu se veverica smeji.
Si zdaj je lešnike nabrala,
da jesen bo pričakala.

Lešnike je v deblo položila
in jih z listjem lepo pokrila.
A jesen je lepa,
zato se veverica sprehodov ne otepa.

Vsako jutro se zbudi
in v jesenski dan pohiti,
ker jesen v pisano listje je odeta,
je narava še posebej lepa.
Veverica se zasmeji.
»O, jesen ti mila,
končno si dobila krila.«

Rok Golob, 4. razred

Jeseni se pripravljamo,
da vse domov pospravimo.
Jabolka obiramo,
da marmelado si pripravimo.

Krave se še pasejo,
mi pa kostanj pečemo.
V gozdu listje grabimo,
da nastilj za živino si pripravimo.

V vinogradu grozdje oberemo,
da veliko mošta stisnemo.

Ko s polja vse pospravimo,
za zimo se pripravimo.

V hiši peč zakurimo
in sanke si pripravimo.
Ko pade prvi sneg,
vsi gremo na led.

Miha Klemen, 4. razred 

Jeseni listje pada z dreves,
konji gredo od cipres.
Živali se pripravljajo na zimo,
otroci pa v šolo hitijo.

V prodajalni se pospravlja,
v šoli pa ponavlja.
Komaj čakamo že, da padel bo sneg 
na breg.

Jeseni ptice letijo v tople kraje,
vreme je primerno za zmaje.
Pridelki se pobirajo,
trgovine pa zapirajo.

Vendar ni vedno tako srečno,
saj jesen ne traja večno.

Tilen Vrhovnik, 5. razred

Spomladi listje ozeleni,
jeseni oveni,
ampak še vedno je lepo,
ker listje je obarvano.

Ko veter zapihlja,
narava odihlja,
nam zima pomahlja
in nam cel kup snega da.

Eva Butalič, 4. razred

Jeseni listje pada
in kostanj v noge zbada,
veter na vse strani zavija, 
listje pa v tople barve se ovija.

Sonce vse šibkeje greje,
vsak dan je že hladneje.
Grozdje se je že obralo,
da vino bi postalo.

Pohod, september 2014.
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Medved svoj brlog ravna, 
z listjem si postilja, zaspano godrnja. 
Ptice lastovice odletele so, 
v daljne tople kraje krila jih neso. 

Ob topli peči radi se grejemo
in kakšno pesem si zapojemo.

Tilen Bon, 5. razred

V ŠOLI

V šoli se učimo,
da znanje pridobimo.
Mi veliko znamo,
se lepo imamo,
pa tudi klepetamo.
Učiteljica nas uči
in ocene nam deli.
Radi se imamo
in drug drugega poznamo.

Maruša Golob, 4. razred

ŠOLA IN POČITNICE

V šoli se učimo,
skačemo, norimo,
učimo se, da možgančke zbistrimo,
skačemo, da zdravje utrdimo.

Potem pa so počitnice,
vse zmečemo v torbice,
nas starši pridejo iskat,
zdaj gremo domov poskakovat.

Počitnice pa hitro minejo,
in nas ponovno v šolo zrinejo,
nekateri so šole veseli,
in bodo s prijatelji nekaj zapeli.

Nuša Vrhovnik, 5. razred

LOČILA

Ločila zelo uporabna so, 
v stavke zelo radi jih damo. 
Kjer so ločila, tam je mir, 
brez njih vlada strašen prepir.

Pika okrogla je kot slon, 
vendar manjša kot bombon. 
Vejica zvita je in taka,
da nikoli ne veš kaj te čaka.

POTUJOČA KNJIŽNICA 
OBISKUJE TUNJICE 

 OB ČETRTKIH OD 18.00 DO 
19.30 (postajališče je pred OŠ) 

URNIK OBISKOV V LETU 
2015:

8. in 22. januar
5. in 19. februar
5. in 19. marec

2., 16. in 30. april
14. in 28. maj

11. junij
3. in 17. september

1., 15. in 29. oktober
12. in 26. november

10. december

»Knjige so najbolj tihe in trajne 
prijateljice, najlažje dosegljive 
in najbolj modre svetovalke ter 
najbolj potrpežljive učiteljice.« 

(Charles W. Eliot)

Klicaj se včasih splača, 
a ne za dolgo časa. 
Vprašaj je zavit kot presta 
in star kot tunjiška cesta.

David Krumpestar, 4. razred

PRIJATELJ

Pravi prijatelj je tisti, 
ki ti pomaga 
in ne daje pesti nate.

Prijatelj ti tudi pomaga v stiski
in te ne potunka.
Prijatelj si lahko tudi ti, 
to vedo vsi.

Miha Vrhovnik, 5. razred

Prijatelj ti pomaga 
in ti zvezke zlaga.
Prijatelj te brani 
medtem ko stečeš k mami.

S prijateljem se igraš 
in še čofotaš.
Prijatelj ti ne laže 
in jezika ne pokaže.

Prijatelj te ima rad 
in ti pomaga v kopalno kad. 
Prijatelj ti stoji ob strani 
z dlanjo v dlani.

Tilen Bon, 5. razred

ZDRAVO ŽIVLJENJE
(ob tradicionalnem slovenskem za-
jtrku)

Za zdravo življenje moramo jesti 
sadje, mleko in zelenjavo, 
saj prodajalci naredijo veliko ukano, 

da nam dajo jesti makedonsko pre-
voženo hrano.
Podpiramo slovensko, prekmursko 
in dolenjsko.

Jemo za življenje, da smo zdravi in 
ne bolni.
Ko jemo zajtrk, te vilica na levi stra-
ni mize čaka,
skozi okno pa te gleda sraka.
Nož in žlica na desni strani mize 
tičita 
in se prijateljev veselita.

Ožbej Bastič, 4. razred

Bine Hrastovec, 3. razred.

Tjaša Kosirnik, 1. razred.
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Zopet je leto naokoli. Sedim doma 
in premišljujem, kako naj napišem o 
naših rožicah. Kar veliko stvari se je 
dogajalo, opisala bom samo nekate-
re.

V mesecu aprilu sem dobila povabi-
lo, da okrasim potico velikanko na 
Florjanovem sejmu v Trzinu. 

Zame je bil to velik izziv in s Simono 
sva se lotili dela. Izdelali sva preko 
150 nageljnov, ki sva jih skupaj s 
pravim asparagusom pritrdili okoli 
5 m dolge potice. Domačini so jo v 
narodnih nošah naložili in ponesli v 
povorki po prireditvenem prostoru. 

Na sejmu sva imeli tudi delavnico, 
kjer sva najmlajše učili izdelati naj-
bolj preproste rožice.

V mesecu juniju sem vodila delav-
nico izdelave sončnic, kjer smo za 
dekoracijo poslovnih prostorov izde-
lale preko 150 ogromnih sončnic in z 
njimi naredile čudovito žareče šopke.

V septembru smo sodelovale na tra-
dicionalnih narodnih nošah v Kamni-
ku. Ker pa je bilo zelo slabo vreme in 
naše rože ne prenesejo vlage ter dež-
ja, smo imele stojnico le en dan, pa še 
to v glavnem pokrito in skrito očem.

Mihaelov sejem v Mengšu pa je bil 
odet v sončne žarke in obiskovalcem 
smo pokazale veliko novosti in ino-
vativnosti.

Isti dan je bila tudi v Tunjicah priredi-
tev ob obletnici Tunškega glasu, tako 
da je Marija pokazala naše izdelke v 
Tunjicah, jaz pa v Mengšu.

Lepe bele vrtnice velikanke so upo-
rabili pri dekoraciji prostora, ko so 
snemali televizijsko oddajo Gostilna 
pri Francetu. 

Z veseljem in ponosom naj povem, 
da smo postale prepoznavne tudi v 
širšem okolju, tako da sem imela de-
lavnico in razstavo v Tolminu, Na-
klem, Grosupljem in Ljubljani.

Marija Šmidovnik pa se je spomladi 
včlanila v rokodelsko društvo Mo-
ravške doline, kjer imajo dvakrat me-
sečno srečanja. Razstavljale so v et-
nografskem muzeju v Ljubljani, ker 
so prejele veliko pohval in prošnjo, 
da se njihove rože prenesejo v Škof-
jeloški muzej. Ministrstvo za kulturo 
jim je izdalo certifikat žive dediščine 
Slovenije. 

Vmes smo izdelale še veliko cvetja 
za poroke, obletnice in dekoracije 
cerkva.

V društvu Rož'ce v spomladanskih 
mesecih pripravljamo 2. vsesloven-
sko razstavo cvetja iz krep paprija na 
Vranskem, kjer bomo sodelovale tudi 
me in vas lepo vabimo na ogled.

Obenem pa vse, ki bi se želele nau-
čiti te ročne spretnosti, vabim, da se 

opogumite in se priključite skupini, 
ki se srečuje vsak prvi ponedeljek v 
mesecu v Tunjicah.

Učimo se raznih ročnih spretnosti: 
izdelave rož iz krep papirja, deko-
racije šopkov, kvačkanja, filcanja. 
Izvedle bomo tudi tečaj peke sladic, 
kruha in …

Vesele in ponosne smo, da smo svoje 
zanje prenesle že na številne tečajnice 
v naši bližnji in daljni okolici. S tem 
smo pripomogle, da ta stara tradicija 
ne zamre, obenem pa je lepo, ko te 
pokličejo in z velikim navdušenjem 
povedo, koga vse so s svojimi izdelki 
razveselile oziroma kaj vse jim je že 
uspelo narediti.

V imenu rožic zapisala Dragica 

Rožice
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Ožbej je v času obiskovanja vrtca izredno rad risal in tudi izdelki so bili pri-
jetni na pogled. S prvim razredom osnovne šole pa je strast po risanju padla, 
napredek pri ustvarjanju se je manjšal. Šola, dejavnosti, manj časa in samoi-
niciativno ustvarjanje se je končalo.
V tretjem razredu je začel obiskovati slikarsko šolo Angels Art na Rudniku 
pri Radomljah. V šoli spoznava različne tehnike risanja in osnove likovnega 
sveta. Umetniško udejstvovanje spravi dušo v dihanje in na zdrav način po-
veže procese mišljenja, čutenja in volje, pravi mentorica Ana-Marija Krušič.
Stari rek pravi: »Slika pove več kot tisoč besed«, torej pustimo prostor slikam.

Damjan Bastič

Prebudimo umetniške 
sposobnosti v otroštvu

V nedeljo, 29. junija 2014, smo se 
vsi, stari in mladi, ki smo rešili na-
gradno križanko, odpeljali v živalski 
vrt. Tam smo videli res veliko razno-
likih živali: slone, opice, kače, koze 
... nekatere so počivale, spet druge 
jedle, nekatere so se igrale ... Opazo-
vali smo, kako hranijo morskega leva 
in kakšne trike pri tem izvaja, ogle-
dali smo si jajca in piščeta različnih 
vrst ptic, mlajša generacija smo tudi 
božali in v rokah držali kraljevskega 
pitona. Ugotovila sem, da sploh ni 
sluzast, ampak je njegova koža suha. 
A vreme očitno ni kot pitonova koža. 
Večino časa je samo malo pihalo in 
rosilo, a takšno ni uspelo zdržati ves 
čas. Ravno, ko smo se usedli v bar, je 
nebo pretrgala strela (no, to ravno ne) 
in se je ulil dež (to pa). A tako izne-

Nagrajenci križanke v ZOO
nada kot je začelo, se je tudi končalo 
in lahko smo se vsi zdravi in srečni 
vrnili domov.

Cel izlet je bil zabaven, poučen in 
precej dober začetek najdaljših počit-
nic. Super je bilo, da se je za vsakega 
člana, pa naj bo mlad ali star, nekaj 
našlo. 

Lucija Vrhovnik
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Leto se je zavrtelo okrog, kot bi 
mignili, in ostala je obljuba, da se po-
novno srečamo, skupaj poveselimo, 
nekaj dobrega popijemo in pojemo 
ter kakšno ušpičimo, če bo volja. Pa 
je volja bila, še več, letošnje pripra-
ve so bile še daljše, vse skupaj pa je 
trajalo še dlje kot preteklo leto.

Pa sta pri tem spet glavi skupaj stak-
nila Poštarjev Primož in Učiteljev 
Aleš. Vestno in odgovorno sta opra-
vljala svoje delo od meseca januarja 
pa do maja, ko sta polnila sosedsko 
blagajno in pobirala prispevke za 
piknik po hišah. Bolj se je poletje 
bližalo koncu bolj se nam je mudi-
lo ujeti tiste redke poletne sončne 
dni, ki še dopuščajo veseljačenje na 
prostem. In kjer so ljudje dobrih in 
čistih namenov, tam je tudi vreme 
milostno, zato je kot naročeno zadnji 
avgustovski vikend obetal tri dneve 
čistega sonca in visokih temperatur.

Veliki dogodek je letos trajal kar tri 
dni. Zadnji avgustovski petek so stek-
le prve priprave, pripeljati je bilo po-
trebno mize, klopi in lesene stojnice, 
namestiti hladilnik, žar in reflektorje 
pa tudi speči in pojesti klobaso ter jo 
zaliti z žlahtno kapljico. Sledila je so-
bota in celodnevno kuhanje golaža ter 
zbor sosedov ob času kosila. Kot pre-
teklo leto je vsaka hiša poskrbela za 
kakšno dobroto. Ob pogledu na peče-
ne domače sladice so se oči kar zais-

krile, najbolj pa je dišal domači kruh, 
ki ga je spekla Birtova mama. Tudi 
letos ni manjkala glavna zvezda ve-
čera. Ta je bila oblečena v hrustljavo 
rjavo zapečeno skorjico, pod katero 
se je skrivalo sočno svinjsko meso in 
mehka kruhova sredica ali, kot mu po 
domače rečemo, »slasten filan odo-
jek«. Manjkale niso niti specialitete z 

žara pa zelenjava sosedov vrtičkarjev. 
Najpomembnejše pa ni bilo tisto, kar 
smo pojedli in popili, temveč bistve-
na topla beseda in objem čez rame 
soseda ali sosede, skupen smeh in 
sproščenost poznanih ljudi, ki te 
spravita do solz, pa plesni koraki in 
čas preživet med ljudmi, za katere 
veš, da se lahko zaneseš, tudi kadar 
časi niso najbolj veseli. Ta naš piknik 
je še en dokaz, da je mogoče prema-

Sosedski piknik 2 gati slovensko zavist in medsosedsko 
nastrojenost, ki sta v družbi prepo-
gosto prisotni.

Tokratni piknik je bil prežet tudi z 
načrtovanimi in nenačrtovanimi pre-
senečenji. Naključje je hotelo, da so 
se isto sobotno popoldne in nedeljsko 
dopoldne pri sosedih Birtovih skotili 
trije telički, ki jim je na svet pomagala 
domača ekipa z Barbaro na čelu, pri 
tem pa smo na pomoč priskočili tudi 
sosedje, najmlajši med njimi Gloria, 
Iva, Lora in Vid. Drugo presenečenje 

večera nas je čakalo, ko se je spus-
til mrak in sta glavna organizatorja 
Primož in Aleš poskrbela, da je bila 
ogrska salama druga zvezda večera. 
Nagradna igra z uganko, »kaj se skri-
va na listku ovitem okrog salame«, 
je poskrbela, da so se ob ugibanju, 
pri katerem smo sodelovali vsi ude-
leženci piknika, usta razpotegnila do 
ušes in smo se vsi pošteno nasmejali. 
Z uganko so najbolje opravili sosed-
je Miha, Meti in Bogo in za nagrado 
domov odnesli to isto ogrsko salamo. 
Sobotno druženje je trajalo do poznih 
večernih, že skoraj jutranjih ur ter se 
nadaljevalo v nedeljo dopoldne, ko je 
bilo potrebno za zajtrk pojesti preosta-
li golaž, ter v nedeljo popoldne vse 
skupaj pospraviti.

Kakšna presenečenja nas čakajo na-
slednje leto ne vemo, z gotovostjo pa 
lahko trdimo, da se razširjen organiza-
cijski odbor že usklajuje in da se obeta 
tretji sosedski piknik v letu 2015.

Soseda s Tunjiške Mlake 10 
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Znana je odtujenost sodobnega člo-
veka, ko vsakdo hiti po svoje, sosed 
ne (pre)pozna soseda in prišlek ne 
ve za domačina. Iz želje po več son-
ca, narave, gibanja smo se zbrale, 
da si popestrimo življenje. Skupino 
pohodnic – Tunjičank sestavljamo 
upokojenke, ki se rade skupno od-
pravljamo na izlete. Leto 2014 je bilo 

polno zanimivih pohodov po doma-
čem kraju, kjer nam je zelena nara-
va dostopna na vsakem koraku. Naši 
skupinski pohodi so vedno družabni 
in sproščeni dogodki, na katerih lah-
ko poskrbimo za dobro počutje in 
zdravje. Za človeka je hoja naravno 
gibanje, zato ni nenavadno, da so vse 
njene oblike in različice zelo priljubl-

Pohod do 
Lovrenških jezer

Ustavile smo se pri največjem jezeru.

Angela Sedušak je bila rojena 12. 8. 
1921 v Tunjicah pri Kamniku – pri 
Zg. Sitarju. Od leta 1954 z družino 
živi v Kamniku. 

Tri Angele, rojene v Tunjicah, ki so že dopolnile 90. let 

jena rekreacija. Priljubljena je tudi 
zato, ker je dostopna vsem, v vseh 
letnih časih in kjer koli. Hoja je ide-
alna oblika skrbi za svoje zdravje in 
dobro počutje. Tudi letos smo se dru-
žile ob torkih. 1. februarja smo imeli 
v gasilskem domu ustanovni sestanek 
sekcije upokojencev iz Tunjic. Ne-
kajkrat smo se zbrali ob praznovanju 
rojstnih dni, vendar stvar ni zaživela, 
saj se nam ni redno pridružil noben 
nov član.

Za zaključek pred počitnicami smo 
si izbrale izlet na Lovrenška jezera 
na Pohorju. Preko Zreškega Pohorja 
smo se napotile do jezer. Prijetno je 
bilo hoditi preko mehkih travnikov, 
skozi širne Pohorske gozdove do naj-
večjega visokega barja v Sloveniji. S 
stolpa smo se razgledovale čez rušje, 
ki prekriva 22 ha veliko barje, po ka-
terem se vije lesena pot do jezerc, na 
katerih so se že odpirali lokvanji.

Za gibanje in druženje ni nikoli pre-
pozno, zato vas vabimo, da se nam 
pridružite. To je recept za zdrav na-
čin življenja. Nekaj je, kar je prepros-
to treba početi, z dušo za dušo. Tudi 
v podarjenih dnevih, trenutkih, ko po 
dolgotrajnem dežju spet posije sonce 
in se lahko odpravimo raziskovat ti-
sočero razlogov, ki nas vedno znova 
lahko prepričajo, kako lepo je živl-
jenje.

Metka Mestek

Angela Zobavnik, Bevšekova Ange-
la, je bila rojena 8. 5. 1919 v Tunjiški 
Mlaki 2, kjer živi že vse življenje. 
Pred upokojitvijo je bila veliko let 
matičarka na Občini Kamnik.

Angela Vrhovnik – Teja je bila roje-
na 26. 2. 1921 v Tunjicah pri Žerjavu, 
kjer še vedno živi. Bila je zelo pozna-
na kot izvrstna šivilja.
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Uradna otvoritev prekmursko-štajer-
ske veje, ki poteka od madžarske meje 
pri kraju Kobilje, preko prekmurskih 
ravnic, štajerskih hribčkov, Savinjske 
doline, nato še preko Tuhinjske doli-
ne do Kamnika in Tunjic, pa naprej 
do Stanežič v Ljubljani, je bila na ne-
deljo po sv. Jakobu 27. julija letos v 
Dobrovniku v Prekmurju.

Ker sva s Tonetom že preromala 
osrednjo Jakobovo pot in tudi višar-
sko vejo, sva v letošnjem letu načr-
tovala, da se bova podala na romanje 
po prekmursko-štajerski veji.

Peš romanje je nekaj posebnega. 
V pogovornem jeziku bi rekla: »To 
mor´te probat!« Na videz gre za 
mehanično nabiranje korakov. Pa to 
še zdaleč ni vse, kar romanje človeku 
ponudi. Res pot zahteva veliko 
telesnega prizadevanja, vendar vse 
se poplača z vtisi in neprecenljivimi 
spomini na trenutke, ki jih romarji 
preživljamo vsak zase in skupaj.

Tudi letos sva romala v romarski sku-
pini. Bilo nas je okrog dvajset. Zbrani 
z vseh vetrov naše deželice pod Alpa-
mi. Včasih več, včasih manj. Nekate-
ri smo se odločili prehoditi celo pot, 
nekateri le njen del. Bili pa smo en-
kratna skupina. Čeprav smo dnevno 
prehodili povprečno okrog 30 km in 
to v času, ko je bilo poletje na višku, 

nismo čutili utrujenosti. Spremljali 
sta nas molitev in pesem. Ali pa smo 
hodili v tišini in razmišljanju vsak 
zase.

Kot rečeno, smo začeli v Kobilju na 
madžarski meji. Podali smo se do 
Dobrovnika, kjer je bila pripravljena 
uradna otvoritev, nato pa še do Ver-
žeja, kjer smo prespali v samostanu. 
Po prekmurski ravnini smo nasledn-
ji dan prišli do Ormoža in prespali 
v domu ob župnišču. Če bi opisala 

vse, kar smo doživeli pri prijaznem 
ormoškem župniku, bi bilo tega kar 
za več strani. Smo pa bili z njim še 
enkrat na naši nadaljnji poti. Prišel 
je za nami v Tuhinj in naslednji dan 
prepešačil z nami do Kamnika. Tre-
tji dan smo nadaljevali pot do Ptuja, 
kjer smo počitek našli v hostlu ob 
reki Dravi. A že naslednji dan je bilo 
ravnic konec. Preko Ptujske Gore 
smo prišli do gradu Štatenberg, kjer 
smo prespali v grajskih sobanah. 
Peti dan romanja smo zaključili v 

Ko se telo in duša stketa v koraku
Tunjice so bile v preteklosti in so še danes znan romarski kraj. Ro-
marji organizirano ali posamič pogosto obiščejo naš kraj in cerkev 
sv. Ane. Od preteklega leta pa so Tunjice tudi ena od točk na slo-
venski Jakobovi poti, in sicer na njeni prekmursko-štajerski veji. 
Posebno smo lahko ponosni, da je največ truda v trasiranje in 
označevanje te poti, dolge preko 300 km, vložil naš nekdanji soro-
jak Brane Bitenc. Seveda ob pomoči članov Društva prijateljev poti 
sv. Jakoba v Sloveniji. Pot označujejo rumene puščice in oznake v 
obliki Jakobove školjke.

Uradna otvoritev prekmursko-štajerske veje Jakobove poti v Dobrovniku.
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lovski koči nad krajem Ponikve. Po-
goji za spanje so bili bolj taborniški, 
a dobre volje nam niso vzeli. Šesti 
dan romanja smo se nekajkrat po-
vzpeli in nekajkrat spustili po štajer-
skih hribčkih in proti večeru prispeli 
v Galicijo pri Žalcu, kjer smo spali 
na farovškem kozolcu. V zgodnje 
avgustovskem jutru smo se nasledn-
jega dne podali proti Savinjski do-
lini in prenočili na prijetni kmetiji 
pod gradom Žovnek. V spanje nas je 
zazibalo šumenje potočka ob kme-
tiji. Začeli smo že osmi dan roman-
ja, preko Vranskega smo se povzpe-
li nad Motnik in Špitalič in se nato 
spustili do Zgornjega Tuhinja, kjer 
je bil dnevni cilj. Tu se nam je zve-
čer priključil župnik iz Ormoža in 
naslednji dan skupaj z nami »za po-
kušino romarskega življenja« hodil 
do Kamnika. Zadnji dan je bil bolj 
ravninski, razen jutranjega vzpona 
iz Kamnika. Za konec romanja nam 
je po devetih dneh lepega vremena 
skoraj brez kaplje dežja postregel z 

nalivom. Od Pirnič do Stanežič nas 
je dež pošteno opral. Ko smo se po-
slavljali pred cerkvijo sv. Jakoba v 
Stanežičah, so nas obsijali sončni 
žarki in skupaj z dežjem poskrbeli 
za prekrasno mavrico.

Vsaka stvar se enkrat konča. Tudi to 
naše romanje smo zaključili. A ostali 
so spomini na skupaj doživete trenut-
ke. In ti spomini nas povezujejo tudi 
sedaj, ko smo se vrnili vsak na svoj 
dom. Vsak zase in tudi skupaj podo-
življamo trenutke, ki smo si jih delili. 
Naša doživetja smo spletali v venček, 
povezan z močno nitjo strpnosti. In 
nihče od nas ni bil na koncu prazen 
ali isti kot na začetku romanja. Duh 
in telo sta se stkala v koraku, srca pa 
so prepolna lepih spominov. Na vse 
ljudi, ki smo jih srečali ob poti. Ki 
so nam izrekli prijazno dobrodošli-
co, nas postregli in naklonili nešteto 
prijaznih besed. Težko je ubesediti 
vse vtise, ki smo jih zbrali na roman-
ju. Kdor hoče preizkusiti, kako lepa 

so takšna romarska doživetja, mora 
enostavno napolniti nahrbtnik in se 
podati na večdnevno romanje. Res 
nepopisni so občutki, ko se na koncu 
ozreš na prehojeno pot z zavestjo, da 
ti je uspelo.

Ker vse več romarjev srečujemo tudi 
v Tunjicah, pomeni, da Jakobova pot 
živi. In prav je, da s prijazno besedo 
spodbudimo prav vsakega romarja, 
ki ga pot zanese v našo vas. Ker vsak 
romar ponese vtise v različne konce 
naše Slovenije ali pa še celo izven 
njenih meja.

Zato ob koncu vsem in vsakemu po-
sebej iskrena hvala za vse, kar smo 
bili deležni med potjo. In za sprejem, 
ko smo zadnji, deseti dan romanja 
prišli skozi Tunjice. Nikogar ne že-
lim posebej izpostaviti. Če bodo brali 
te vrstice, pa bodo vedeli, da zahvala 
velja njim. Ljudem z velikim srcem.

Monika Podjed

Ko smo zapeli pesem Vsakdo mora imeti prijatelja, se je orosilo prenekatero oko.

Za slovo pa še »gasilska« iz Stanežič v Ljubljani.

Ormoški župnik nas je razveseljeval 
s kitaro – doma v Ormožu in tudi na 
etapi od Zgornjega Tuhinja do Kam-
nika, ko je romal z nami.
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Pred oltarjem sv. Ane so se s 
skladbama DA PACEM DOMINE 
Melchiorja Francka in AVE MARIA 
DONI ČEZ RAVAN Jožeta Trošta 
na besedilo Jožeta Vesenjaka prve 
predstavile pevke skupine VOX 
ANNAE. Tunjičanke, nekaj deklet 
prihaja iz okoliških krajev, s pevo-
vodjo Alešem Sedušakom pojejo 
tudi na koru domače cerkve. Zelo 
dobro je bil obiskan lanski koncert 
božičnih pesmi. Letos so med dru-
gim zelo odmevno nastopile na Re-
viji pevskih zborov občine Kamnik 
in Komenda.

KRANJSKI KVINTET je v Tun-
jicah dobro znan, saj se prireditve 
udeležuje že vrsto let. Pevci imajo 
za seboj precej dolg stalež pevskega 
udejstvovanja in to vedno znova do-
kazujejo z odlično interpretacijo. Pod 
umetniškim vodstvom Ane Erman so 
zapeli pesem neznanega avtorja KO 
ZARJA ZLATI NAM GORE in VE-
ČERNI ZVON Frana Ferjančiča.

Naslednji se je predstavil 
ŠENTURŠKI OKTET. Fantje iz 
fare Šenturška Gora so dobri sosed-
je in prijatelji Tunjiškega okteta. Od 

samega začetka jih vodi Brane Jago-
dic, ki je za nedeljsko prepevanje v 
čast Mariji izbral skladbo NEBEŠKA 
KRALJICA v priredbi Janeza Moč-
nika ter pesem neznanega avtorja 
KAKO TE PROSLAVLJAJO NAŠE 
PLANINE.

VIŠNJANSKI FANTJE z dolenjske 
Višnje Gore delujejo šesto leto, na 
srečanju v Tunjicah so zapeli drugo 
leto zapored. Njihovo vodilo je za 
prepevanje navdušiti mladino, ki se 
premalo zaveda blagodejnega učinka 
petja. Maja Škufca, njihova pevo-
vodkinja, je za nastop izbrala prired-
bo Ivana Marovta in Frana Balažiča 
KO ZARJA ZLATI NAM GORE in 
AVE MARIJA Petra Jereba.

Iz Stražišča pri Kranju se je odzval 
moški pevski zbor ŠMARTIN, ki na-
daljuje tradicijo prepevanja pri nedelj-
skih mašah v farni cerkvi sv. Martina. 
Kot mešani pevski zbor se udeležuje 
revij cerkvenih pevskih zborov kranj-
ske dekanije. Njihov vodja je Jože 
Benedik, tudi član Kranjskega kvinte-
ta. Za to priložnost so izbrali skladbo 
Karla Adamiča O, MARIJA BODI 
ZDRAVA v priredbi Franca Potočnika 

ter skladbo neznanega avtorja MARI-
JA, MOJE ŽELJE.

S skladbama patra Angelika Hribarja 
NAŠA LJUBA GOSPA in VSI ZBO-
RI ZADONITE Hugolina Sattnerja je 
majsko prireditev zaokrožil gostitelj 
TUNJIŠKI OKTET, ki ga ponovno 
vodi prof. Olga Stele. Pevci se pribli-
žujejo trideseti obletnici delovanja, 
saj so prvič skupaj zapeli na praznik 
vseh svetih daljnega leta 1985.

Preden sta iz moških grl zadoneli dve 
skupni pesmi O, DEVICA, ZVEZD 
KRALJICA Leopolda Skalarja in 
priredba Mirka Cudermana MARI-
JA, LJUBITI TE VEDNO ŽELIM, 
so vsi sodelujoči prejeli spominske 
plakete iz rok predsednika KS Tunji-
ce Toneta Šuštarja in predsednika PD 
Tunjiški oktet Mateja Steleta.

V zahvalo Mariji za ljubezen in 
dobroto je izvenela zadnja pesem v 
izvedbi pevcev in obiskovalcev, pri-
jetno druženje pa se je nadaljevalo 
v toplem sončnem popoldnevu ob 
cerkveni kapeli.

Urša Klemenc

»Kjer se končuje govorica, se začenja glasba ...«

Pozdrav Mariji 2014
V nedeljo, 25. maja, so se v tunjiški cerkvi že šestnajstič zbrali okteti 
in male vokalne skupine na srečanju Pozdrav Mariji. Prireditev je 
potekala v organizaciji Pevskega društva Tunjiški oktet ter pokrovi-
telja Občine Kamnik.

38
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Pevci in pevke MePZ Odmev pod 
vodstvom Anice Smrtnik že vrsto let 
krmarimo v vodah vrhunske sloven-
ske zborovske glasbe. Taka je bila 
tudi letošnja sezona.

Že februarja smo se na slovenski 
kulturni praznik na občinski reviji 
pevskih zborov z gladko zmago 
uvrstili na državno tekmovanje Naša 
pesem v Mariboru. Strokovno oce-
no kamniških zborov je tokrat podal 
skladatelj Damjan Močnik. Kot veli-
ko presenečenje pa je 2. mesto pripa-
dalo naši ženski skupini Vox Annae z 
Alešem Sedušakom na čelu, kar je za 
začetek tudi lep uspeh.

V aprilu smo pred tekmovanjem pri-
pravili skupni koncert tekmovalnih 
pesmi v Domu kulture Kamnik z 
Ljubljanskimi madrigalisti, ki jih je 
vodila Mateja Kališnik.
Iz Maribora smo se vrnili s srebrno 
plaketo.
Junija pa smo obiskali Limbarsko 
goro, kjer smo pripravili koncert 
sakralne glasbe. Prepevali smo tudi 
pri maši. Koncert je bil toplo spre-
jet, med gledalci pa smo opazili tudi 
Ljudmilo Novak.

V začetku avgusta smo s himno po-
zdravili nov državni zbor s predsed-
nikom Mirom Cerarjem.

Septembra pa smo se namesto v na-
rodne noše odpravili na mednarodno 

tekmovanje pevskih zborov v Romu-
nijo. Naleteli smo na izredno gos-
toljubje, sonce in perfektno organiza-
cijo. Osvojili smo zlato plaketo in v 
bližnji cerkvi pripravili koncert sak-
ralnih pesmi. Prav s tem programom 
smo osvojili srca poslušalcev ter pus-
tili neizbrisen pečat. Tudi tamkajšn-
ji gostinci nas ne bodo pozabili, saj 
smo se dobro odrezali tudi kot pivci. 
Teh doživetij zlepa ne bomo pozabili, 
saj so se organizatorji res potrudili.

Na praznik cerkvenega petja, 22. 11., 
ko goduje sv. Cecilija, pa smo peli v 
Šmartnem. Koncert sakralne glasbe 
se je odvijal v tamkajšnji cerkvi, kjer 
nas je pri maši spremljal tamkajšnji 
organist in naš pevec Rok Juhant, ne-
čak Pavleta Juhanta. Cerkev nabito 
polna in izreden aplavz. Po maši nas 
je pričakalo praznovanje sv. Cecilije 
z njihovimi cerkvenimi pevci. Pripra-

Odmev še vedno v formi
vili so res obilno zakusko in poskrbe-
li za res dobro klimo. Zapeli so nekaj 
njihovih ta starih narodnih, ki jih že 
zelo dolgo nisem slišala. Kar skupaj 
se jim je držalo in užitek je slišati že 
skoraj pozabljene pesmi. To pa res 
pogrešam, ker ni več ličkanj, žetev in 
veselic ob platah, kjer smo se jih ta 
stari največ naučili.

A naša Anica izbrska vedno dobre 
priredbe narodnih, ki jih gojimo po-
leg tekmovalnih pesmi, in še vedno 
nekaj ostane za dušo. Program je ču-
dovit, gre v uho in ljudje ga povsod 
toplo sprejmejo. Zato tudi pevci uži-
vamo in se z veseljem udeležujemo 
vaj, saj niso važni le rezultati. Šteje 
tudi druženje in dobra volja.

Te nam pa nikoli ne zmanjka.

Marina

38
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Jurovski oktet in Kulturno društvo 
Ivan Cankar Jurovski Dol, sta Tun-
jiški oktet, letos prvič, povabila na 
tradicionalno, letos že tretje, srečanje 
oktetov in malih vokalnih skupin v 
Jurovski Dol. 

Srečanje je potekalo v soboto, 21. 
junija 2014, ob 20. uri na osrednjem 
trgu v Jurovskem Dolu.
V kulturnem programu smo sode-
lovali: Zagorski oktet iz Zagorja ob 
Savi, Vokalna skupina Mavrica iz 
Jarenine, Vokalna skupina KD Ivan 
Cankar Jurovski Dol, Vokalna skupi-

na iz Pavlove hiše iz avstrijske Rad-
gone, Tunjiški oktet in domači Jurov-
ski oktet .

Ker je ena pevska skupina tik pred 
nastopom odpovedala svoj prihod, 
smo vsi nastopajoči dodali še eno pe-
sem.

V prečudovitem trškem ambientu, 
ki mu je svojo čarobnost dodala še 
raznolika igra barv neba – od nevihte 
do sonca, smo v izvedbi nastopajo-
čih skupin slišali vrsto slovenskih 
narodnih in umetnih pesmi, priredb 

Tunjiški oktet v Jurovskem Dolu
slovenskih zimzelenih melodij in na-
rodno-zabavnih pesmi, naš oktet pa 
je za četrto dodatno pesem dodal Ma-
rijino pesem: O Gospa, o Mati moja. 
V redni program srečanja smo že prej 
uvrstili: Kam, Njej in Čebelar. 

Poslušalci so bili nad izborom in tudi 
kvaliteto izvedbe pesmi navdušeni, 
saj so nam, še preden smo zaključili 
s Slakovim Čebelarjem, začeli glasno 
ploskati. 

Za kakovostno zapete pesmi se za-
hvaljujemo umetniški vodji Olgi Ste-
le, ki nas je pred odhodom v Jurovski 
Dol za te pesmi dobro »nabrusila«.

Srečanje je bilo zelo prijetno, spo-
znali smo nove prijatelje, ki so z ve-
seljem sprejeli naše povabilo za na-
daljnje sodelovanje.

Kdor poje, slabo ne misli: pevci se 
vedno veselimo srečanj in pevskih 
nastopov, tam se z znanci in s prija-
telji vedno znova srečujemo, ob no-
vih povabilih pa ta krog, kot smo ga 
tudi letos, razširimo.

Prijateljstvo pa je najlepša oblika 
sveta, ker ga naslika srce in se dviga 
do neba!

Franc Stele, Foto: Gašper Plevel

Dobra novica
Na radiu imajo vsako sredo oddajo z naslovom Dobra novica. Poslušalci kličejo in povejo majhne dogodke, ki 
jim polepšajo dan. Nekaj podobnega sem doživel tudi sam. Pred nedavnim me je obiskal prijatelj Jože, s katerim 
se bolj poredko dobiva. Sedela sva v senci pod trto spodaj pod hišo in se pogovarjala. Bilo je v času, ko so šli 
otroci iz šole; manjša skupina najmlajših tunjiških šolarjev. Čeprav niso šli tako blizu mimo naju, so zelo naglas 
vsak zase pozdravili dober dan. Pa me Jože vpraša: »Čigavi so ti otroci, da tako lepo pozdravljajo?« Povedal 
sem mu, da je to v Tunjicah domača navada ali dolžnost, da mlajši pozdravljajo starejše. Rekel je, da se v kraju, 
kjer on živi, lahko zaletiš v gručo mladcev, pa te zato ne bodo pozdravili. Še sem mu govoril, da je tukaj na vasi 
še več takih navad, kar ljudi povezuje med seboj. Kar ni verjel, da je tako. Sedela in pogovarjala sva se še kar 
nekaj časa. Med tem pa je avtobus pripeljal iz Kamnika učence višjih razredov. Po cesti pride zopet skupina 
odraščajočih deklet. Pa te zopet naglas, gotovo vsaka zase, pozdravijo dober dan. Prijatelj me je samo pogledal in 
se mi nasmehnil. »Pa je res!« je rekel. Tudi to človeku polepša dan.

Ivan Nograšek
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Ura zvoni. Štiri in dvajset minut. 
Vstanem. Tuširanje, oblačenje, branje 
časopisa ob jutranji kavi. Pet in deset 
minut. Vzamem baterijo, zaklenem 
stanovanje in se odpravim po avto v 
garažo. Nikjer nikogar. Peljem se proti 
Križu. Le en avto pelje proti Kamniku. 
Križ spi. Na Gmajnici zavijem desno. 
Ob robu ceste stopa gospa s prižgano 
baterijo, ki oddaja modro svetlobo. 
Peljem proti Tunjicam.

Ob cesti je jasa. Avtomobilske luči 
osvetlijo tri srne. Pasejo se. Radoved-
no dvignejo glave in pogledajo proti 

avtomobilu. Nadaljujejo s pašo. Ugas-
nem avtomobilski motor, luči pustim 
prižgane. Sedim in jih opazujem. Nič 
jih ne moti moja prisotnost. Čas me 
priganja. Nadaljujem pot. Zavijem 
desno na cesto ob Knežjem potoku.

Pred mano se odpre čudovit pogled. 
Na hribu osvetljena kraljuje tunjiška 
cerkev. Zdi se mi, da čuva vse, kar leži 
pod njo. V mislih poprosim sv. Ano, 
naj bdi nad tunjiškimi družinami. Pri-
peljem se v vas. Avto pustim pod Iva-
novim oknom. Prezgoden sem. Odlo-
čim se, da grem na sprehod.

Tam nekje v letih po prvi svetovni 
vojni je v Tunjice redno zahajal mo-
žakar, velik in koščen z zelo veliko 
golšo. Rekli so, da je ta krofasti be-
rač. Bil je neke vrste posebnež. Po-
zimi in poleti je hodil bos, čeprav je 
stare čevlje nosil privezane ob culi, 
nataknjeni na posebno dolg kol, ki 
ga je nosil na rami. Denarja nikoli 
ni vzel, četudi mu ga je kdo ponudil. 
Vzel pa je kos kruha, ki ga je takoj 
zavezal v culo, iz nje pa je vzel drug 
kos že posušenega in ga pojedel. Na 
večer pa so mu ponavadi v hlev pri-
nesli otep slame, na katerem je pre-
spal. Vsako jutro pa je vstal pred do-
mačimi in se še v temi podal naprej.

Nekoč ga je neki gospodar le prehi-
tel. Prišel je na dvorišče in zaslišal 
v hlevu neko pokanje in govorjenje. 

Speče Tunjice
Vas spi. V hišah je čutiti življenje. Iz 
nekaterih je slišati radio. Razmišljam. 
Še ležijo. Poslušajo radio. Načrtujejo, 
kaj bodo počeli. Razmišljajo o teža-
vah, ki jih pestijo, veselijo se novega 
dne. Nadaljujem pot proti Strehovim. 
Pod cesto slišim čudne glasove. Ne 
znam jih opredeliti. Postaja me strah. 
Naj se vrnem? Nadaljujem. Tam, kjer 
cesta zavije v dolino, se obrnem in se 
vračam v vas.

Prešine me neprijeten občutek strahu. 
Pozoren sem na travnik pod cesto. 
Komaj zadržim smeh. Ob robu trav-
nika, tik pod cesto, počivajo Strehove 
krave. Ležijo in globoko dihajo. Kra-
va z zvoncem kdaj pa kdaj premakne 
glavo in zvonec se na kratko oglasi. 
Globoko se priklonim in jih pozdra-
vim. Vesel sem jih. Spet se vračam 
skozi vas. Sedaj vaški mir zmotita dva 
avtomobila. Ljudje gredo delat.

Ura je šest. Pričenja se moj delovnik. 
Kmalu pridejo otroci. Komaj jih ča-
kam. Prinesejo novo energijo, naredi-
jo dan bolj bogat in vreden življenja.

J. Ramuta
Foto: Iztok Grilc

Ta krofasti berač
Priplazil se je do hlevskih vrat in po-
slušal, kaj se dogaja. Berač je sedel 
brez hlač na stolu za molžo, iz svojih 
hlač je pobiral bolhe in vsaki pose-
bej naredil poslovilni govor, preden 
jo je s topim delom sekire pokončal 
na tnali.

Ljudje so imeli do njega kot berača 
posebno spoštovanje. Mislili so, da 
ima neke nadnaravne danosti. Bali 
so se, da se mu niso zamerili, ker bi 
jim lahko priklical kakšne uroke pri 
živini. Veliko se je govorilo o njem in 
njegovem vedenju. Nihče pa ni nikoli 
vedel od kod je doma, ker tega nikoli 
nikjer ni povedal.

Govorilo se je, da je v mladosti svo-
jo mamo vrgel v vodnjak, za kar se 
je potem zaobljubil, da se bo prosto-

voljno pokoril vse življenje. Hodil bo 
vedno bos, čeprav bi imel čevlje, svo-
jo culo bo nosil na dolgem kolu, da 
bo ja težja, in jedel bo samo star kruh. 
Kaj pa se je v 
resnici dogaja-
lo v njegovem 
življenju in od 
kje je prihajal 
pa ne ve nihče.

O ta krofas-
tem beraču 
se je v Tunji-
cah govorilo 
med starejšimi 
ljudmi gotovo 
še 50 let po 
tistem, ko je 
neznano kdaj 
in kje izginil.

Ivan  
Nograšek
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Veliko je naših rojakov, ki so se od-
selili v druge kraje po Sloveniji. Tako 
nam je v uredniškem odboru vsako 
leto velik izziv, koga obiskati in z 
njim narediti intervju. Naši rojaki se 
nam z veseljem odzovejo. Zelo radi 
povedo svojo življenjsko zgodbo 
in ob tem obujajo spomine na svojo 
mladost. Njihova nostalgija ter nav-
dušeno pripovedovanje omamita po-
slušalca. Letošnja zgodba se je pisala 
pri Francki Zamljen, rojeni Pregled, 
iz Zgornjih Stranj. 

Francka se je rodila leta 1933 pri Zg. 
Dolencu v Lanišah. Od tam prihaja 
njena mama Neža, oče je bil Zg. Go-
lobov. Ima še mlajšo sestro Mari, ki 
živi v Kokri na kmetiji Roblek. Ker 
je bila nezakonska hči, sta z mamo 
živeli na Dolenčevi kmetiji pri ma-
minem bratu Jožetu.

Spomini na Tunjice so ji zelo lepi. 
Najtežje obdobje njenega otroštva je 
bilo življenje v obdobju druge sve-

tovne vojne. V tem času je hodila v 
šolo, kjer sta jo poučevala dva nemš-
ka učitelja. V šoli so peli nemške 
pesmi, šteli in telovadili. Pouka pa ni 
obiskovala dolgo, saj so učitelja kma-
lu poklicali na fronto. Kot na marsi-
kateri kmetiji so tudi na Zg. Dolenče-
vi med vojno ostale le ženske, ki so 
morale vsa kmečka opravila opraviti 
same.

Največji strah, ki ga je doživela v voj-
nem času, je bil, ko je nemška enota 
obkolila in preiskala njihovo hišo. 
Nemci so namreč izvedeli, da pri njih 
skrivajo ranjenega partizana. Najhu-
jše je preprečila njena stara mama. 
Dan pred prihodom Nemcev je san-
jala zelo hude sanje, preko katerih 
je dobila močno sporočilo – namig, 
da prihajajo Nemci. Ker je razumela 
sanje, je sprožila akcijo in ranjenca 
so pred prihodom Nemcev varno od-
peljali iz hiše. Do konca vojne je kot 
kurirka raznašala partizansko pošto 
od postojanke do postojanke.

Po končani vojni se je 
pouk v Tunjicah nadal-
jeval in Francka je po-
novno odšla v šolo. Po-
učevala jo je učiteljica 
Palčič. Njena sošolka je 
bila Cirjeva Angelca, ki 
sedaj živi v Mekinjah. Z 
nasmehom se spominja 
trenutkov, kako sta po-
zimi hodili v šolo in se 
zelo radi drsali po za-
mrznjeni Tunjščici. Po-
leg šole je bilo v njeni 
mladosti vse usmerjeno 
v delo. Starejše tete so 
vedno težje opravljale 
kmečka dela, zato jih je 
prevzela Francka. De-

lala je na polju in opravljala ostala 
zunanja težka dela. Med poletjem 
je hodila na dnino pomagat drugim 
kmetom, pozimi pa si je denar služi-
la, tako da je hodila kot pletilja po do-
movih. Pletla je jope in nogavice. V 
času svoje mladosti se tako ni imela 
priložnosti naučiti gospodinjskih del, 
zato se je teh priučila šele po poroki, 
ko se je preselila v Stranje. Inštruk-
torica ji je bila njena devetletna hči, 
ki se je te veščine naučila od svojega 
prastrica Dolenčevega Joža. Francka 
je bila tudi članica Marijine družbe, 
ustanovljene v Tunjicah, in je danes 
ena izmed redkih še živečih članic.

Ko je bila Francka stara osemnajst 
let, se je njena mama poročila in se s 
hčerko Mari preselila v Kokro, sama 
pa je ostala na kmetiji pri Dolenče-
vem Jožu. Pogosto je v družbi sose-
dov in sorodnikov s starimi, takrat še 
velikimi nerodnimi moškimi kolesi, 
hodila k mami na obisk. Druženja je 
bilo med generacijami veliko. Naj-
bolj so se poveselili v času žetve, 
ličkanja in drugih večjih kmečkih 
opravil, ko so se zbrali sovaščani. 
Skupaj so hodili tudi peš po božjih 
poteh, najpogosteje na Brezje, Ra-
kovnik in v Novo Štifto. Enkrat letno 
so v času kresa po zaobljubi tunjiške 
fare romali peš na Homec. To je bila 
zaobljuba iz 19. stoletja, ko je v vasi 
na kresni dan večkrat padala toča in 
povzročila veliko škode na polju.

Pri 22 letih se je zaposlila v tovarni 
KIK Kamnik, imenovani »Boruta-
na«, in tam delala na različnih od-
delkih vse do upokojitve leta 1988. 
Moža Cirila Zamljena iz Bistričice 
je spoznala pri Koželju leta 1952, ko 
je prišel prijatelju pomagat popravl-
jat streho, ki se je podrla zaradi teže 
snega. Ciril je bil po poklicu avto-
mehanik, v prostem času pa je zelo 
rad igral na harmoniko. Leta 1957 se 
jima je rodila hčerka Silva. Z njo je 
Francka več let ostala pri Dolenče-
vih, njen mož pa je odšel v Nemči-
jo po boljši zaslužek. V Stranjah sta 
pričela graditi hišo, kamor sta se leta 
1966, ko se je mož vrnil domov, tudi 
preselila. Istega leta se jima je rodil 
še drugi otrok, sin Ciril. Hčerka Silva 
je bila takrat stara devet let. Po pri-

Kako živijo naši rojaki

Francka Zamljen  
iz Zgornjih Stranj
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hodu iz Nemčije se je Ciril zaposlil 
v avtomehanični delavnici v Kamni-
ku in tam ostal do upokojitve. Letos 
mineva že 25. leto, odkar je pokojni. 
Umrl je za srčno kapjo. 

Za svojo družino Francka pravi, da 
so bili tipična delavska družina. Vse 
se je odvijalo okrog dela. Oba starša 
sta bila zaposlena, in ker takrat še ni 
bilo vrtcev, je Francka osem let dela-
la samo v popoldanskem času, da sta 
se z možem izmenjavala pri varstvu 
sina Cirila. Vsako leto so skupaj za 
štirinajst dni odšli na dopust v Porto-
rož, kjer je imelo podjetje počitniški 
dom, ki so ga lahko koristili njihovi 
delavci. To je bilo razvedrilo, pred-
vsem pa prijetno druženje s prijatelji 
in sodelavci, ki so si ga lahko privoš-

čili. Oba z možem sta rada pohajala 
po planinah, zato so obiski predvsem 
Velike planine ostali nepozabni. Po-
leg tega so vikende pogosto preživl-
jali pri njeni mami v Kokri, veliko pa 
so hodili pomagati tudi stricu Jožetu 
v Tunjice. 

Hči Silva je v Ljubljani študirala far-
macijo, se po končanem študiju tam 
tudi zaposlila, sedaj pa dela v Cen-
tralni lekarni in živi v Dravljah. Sin 
Ciril se je pred dvema letoma prese-
lil v svojo hišo v Dvorje pri Cerkljah 
na Gorenjskem. Z ženo Lidijo imata 
dva sinova, Emila in Urbana, ki sta 
mami Francki v veliko veselje. Zan-
ju je skrbela, ko so še živeli pri njej. 
Prosti čas so skupaj preživljali na 
prostem v naravi, kjer jima je Fran-

cka znala približati lepoto narave in 
lepega okolja, v katerem so živeli. 
Sedaj, ko živi sama, so ji v največje 
veselje njen vrt in rože. Živi skupaj 
s psičko Piko, ki je danes njena naj-
večja ljubezen. Z njo se pogovarja in 
veliko sprehaja na prostem. Razve-
seli se vsakega obiska svojih doma-
čih, še najbolj pa obeh vnukov, ki jo, 
pravi »hvala Bogu«, zelo pogosto 
obiščeta.

Tunjic ni nikoli zapustila. Vsak teden 
se vrača in z veseljem skrbi za grob 
svojih prednikov. Veliko ji pomeni, 
če tam koga sreča, da lahko z njim 
poklepeta, obudi spomine in poizve, 
kaj je novega. 

Milena Erbežnik Klanšek

V soboto, 15. novembra, je v Tunji-
cah potekal glasbeni večer ljudskih 
pesmi. Gostili smo znano ljudsko 
pevko Silvo Kosec, ki prepeva s sr-
cem in dušo, tekom let pa je posnela 
več zgoščenk, ki se pogosto predva-
jajo v vrtcih in osnovnih šolah. Dogo-
dek je organiziralo Društvo Tun'ški 
glas, ki je na ta dan slavilo prvo ob-
letnico ustanovitve. Njegova pred-
sednica Milena Erbežnik Klanšek je 
zbranim gospo Kosec predstavila kot 
skromno in preprosto pevko ljudskih 
pesmi, ki je s pesmijo v preteklosti 

bodrila izgnance in jim vlivala upan-
je v boljše in lepše življenje, danes 
pa spodbuja predvsem svoje prija-
telje, otroke in ljudi, s katerimi deli 
ljudsko pesem ter med njimi ohranja 
našo kulturno dediščino.

Petje ljudskih pesmi je v osnovni šoli 
v Tunjicah potekalo zares »ljudsko« 
in prav nič koncertno. Silva Kosec je 
pela ob glasbeni spremljavi kitare in 
med nastopom nagovorila vse prisotne, 
naj se ji pridružijo. Sprva zadržano 
občinstvo je proti koncu večera z 

Glasbeni večer ljudskih 
pesmi s Silvo Kosec

veseljem prepevalo, marsikomu pa so 
se ob posameznih pesmih nostalgično 
obudili spomini na mladost. Tematski 
izbor zapetega repertoarja je bil 
različen, primeren tako za najmlajše 
kot starejše, zapete pa so bile tudi malo 
manj poznane ljudske pesmi.

Glasbeni večer so z nastopom po-
pestrili Cerkveni otroški pevski zbor 
Tunjice in Ženski komorni zbor Vox 
Annae, prav otroci pa so bili tisti, 
ki so se Silvi Kosec prvi pridružili 
pri petju in z njo mrmrali tudi pes-
mi, ki jih sami niso poznali. Vsi na-
stopajoči so ob zaključku dogodka 
zapeli skupno pesem, večer pa se je 
ob sproščenem pogovoru in družen-
ju nadaljeval ob okusnem domačem 
pecivu.

Barbara KlanšekCerkveni otroški pevski zbor Tunjice je na citrah spremljala Nuša Vrhovnik.
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Ustanovitev sega v začetek osemdese-
tih let prejšnjega stoletja iz čiste želje 
po drugačnosti. Naša maskota je osel 
– plemenita žival, ki se je kmalu zače-
la širiti po naši vasi in nas veselo po-
zdravlja, ko pridemo v Tunjice po ces-
ti iz Kamnika, Vrhovja ali Podgorja.

Že na prvih sestankih je bil sprejet 
pravilnik o obnašanju in o raznih 
pravicah članov kluba. Ker pa smo 
kmalu ugotovili, da brez denarja tu 
ne gre, pa tudi za evropska sredstva 
ali krajevni prispevek nismo nikoli 
zaprosili, smo si bili enotni o izvedbi 
vrtne veselice. Šli smo v akcijo, našli 
ansambel, lokacijo in pomočnice, za-
taknilo pa se je pri potrditvi prireditve 
z žigom. Ko smo prosili PGD Tunji-
ce, katerega člani smo bili tudi mi, so 
nas gladko zavrnili, misleč, da iz tega 
ne bo nič. Odšli smo proti mestu, kjer 

se nas je usmilila folklorna skupina 
Kamniška Bistrica, ki nam je s svoj-
imi člani priskočila na pomoč. Pripra-
ve so tekle in bližal se je petek, do ta-
krat neugoden dan za veselico, povrhu 
pa je začelo še deževati. O kakšnem 
šotoru takrat še ni bilo slišati. Da ima-
jo pogumni tudi srečo se je izkazalo 
proti jutru, ko so množice zapuščale 
prizorišče. Veselica vseh veselic je 
uspela, plesišče od Birta do Bitenca 
je oživelo. Trud je bil poplačan v za-
dovoljstvo vseh. Za vstop na veselico 
se je pobirala vstopnina, v zameno pa 
je vsak dobil lično značko, ki je hkrati 
tudi simbol našega društva. Na njej na 
znani lokaciji leži osel, ki ga ženska 
poizkuša ukrotiti. Ko smo prešteli de-
nar od dobička (bila je čista nula – kot 
vedno), smo se organizatorji in po-
močniki na veselici odpravili na izlet 
v neznano. Od vseh sodelujočih nas je 

odšlo le 15 in dve ženski. Kdor je pre-
živel ta izlet, se mu še danes na usta 
prikrade nasmeh.

Komaj so govorice malo potihnile, že 
smo se odpravili na nevsakdanji izlet. 
Z našo maskoto smo odšli na otvori-
tev koče na Kamniškem sedlu. Ne-
godovanja in smeha je bilo na pretek, 
vendar smo se kmalu spet vrnili nazaj 
v ilegalo.

Ker so bile včasih zime dolge in ostre, 
smo se člani kluba odločili, da s poko-
pom odganjalca zime – pusta, tej zadevi 
naredimo konec. Svečani sprehod smo 
začeli v centru Tunjic (pr' Hrastarju), 
se peš s »trugo« odpravili v mesto, kjer 
je cel dan potekala povorka. Prišli smo 
do Duplice, od koder se je sprevod 
vrnil nazaj. Vmes smo vseskozi pridno 
nabirali prispevke. Tudi tu ni manjkalo 
dobre volje. Ker je ta tradicija trajala 
mnogo let, smo se vseskozi moderni-
zirali. Od začetka smo hodili peš, nato 
smo v sprevod vključili oslička. Da 
smo se vseskozi izpopolnjevali, smo 
prešli na konjsko vprego in nazadnje 
še na traktor, kjer pa smo počasi za-
ključili. Priključile so se nam neznane 
maškare, in ker kar naenkrat ni bilo 
nobenega dobička, smo zadevo zaklju-
čili. V prejšnjih letih smo iz tega de-
narja organizirali zastonj obisk poletov 
v Planici.

Po dolgih letih burnih akcij smo se 
malo umaknili v zatišje. Da pa smo 
člani še vedno aktivni pove podatek, 
da se vseskozi večamo, čeprav nas 
nekateri zapustijo. Zadnjega, ki ga ne 
videvamo več, je Forkelnov Janez, 
ustanovni član društva.

Klub zagrizenih  
samcev Tunce
Sedim pred računalnikom in strmim v ekran. 
Skoraj ducat imamo društev, pa tako malo 
vemo o nekaterih. Med njimi pa ni nikjer nič 
objavljenega o enem najstarejših še delujočih 
društev v Tunjicah, to je Klub zagrizenih sam-
cev. Starejša sta le še društvo Samopomoči in 
pa PGD Tunjice! Ko so obnavljali staro »tuten-
kamro«, me je vaški kronist Ivan zaprosil, če bi 
kaj napisal o tem klubu. Ker pri brskanju po 
raznih cerkvenih in občinskih arhivih ni našel o 
nas nič napisanega, se je pač obrnil name. Naj 
vam povem, da tudi v našem klubu hranimo 
marsikatero skrivnost, ki ni za ostale farane.
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Ohranjen je zapisnik o Fantovskih 
večerih v naši vasi pred drugo sve-
tovno vojno, to je pred 74 oz. 75 leti. 
Sestanek so imeli enkrat na teden, 
prvič so se sešli 21. junija 1939. Na 
otvoritvenem sestanku so bili župnik 
Janez Frančič, učitelj Ernest Palčič, 
predsednik Franc Zabavnik ter osem 
članov. Število udeležencev se je gi-
balo med sedem in sedemnajst fantov 
in tudi različnih gostov. Sestanek so 
začeli s pozdravom župnika ali pred-
sednika in z molitvijo, zaključili pa 
z narodno ali domoljubno pesmijo. 
Na tretjem fantovskem srečanju so 
na »gradbišču« prosvetnega doma 
(še danes ga nimamo, obstaja pa 
načrt zanj) zakurili kres v čast sv. 

Cirilu in Metodu. Zaigrali so domači 
tamburaši, vmes pa so seveda ob-
ravnavali zadeve, ki so bile aktualne 
v času pred vojno. Saj je že močno 
»smrdelo« po njej. Ustanovili so 
telovadno društvo, kamor so vabili 
mladino od 14. do 17. leta. Te mladce 
so vodili brat Peter Podjed – Žvabov 
(med seboj so bili bratje), Janko Šmi-
dovnik (še živi v Ljubljani) in Ivan 
Zabavnik. Seveda so se menjavali 
tako predsedniki kot zapisnikarji. Na 
12. Fantovskem večeru so izvedeli, 
da se bodo spet lahko imenovali Orli. 
Doletela jih je namreč prepoved tega 
imena. Zapisano je, da so bili najbolj 
dejavni Jože Stele, Janko Vrhovnik – 
Pocinov, Stanko Zabavnik, Matevž 

Nekaj iz  
preteklih časov

Zabavnik, Janez Nograšek – Nau-
mov, Ivan Zabavnik, Jože Zobavnik, 
Fortunat Koželj – Gmajnarjev, Viktor 
Čimžar, Lojze Gerkman, Jernej Čim-
žar, Lojze Petek, Janez Vrhovnik.

Imeli so tudi fantovska časopisa Kres 
in Pod Grintovci, seveda so bili na ta 
dva naročeni. Imeli so svoje t. i. kro-
je. To razumem kot telovadne obleke. 
Organizirali so smučarska tekmovan-
ja. Pod točko razno pa je padla tudi 
kakšna fantovska norčija, četudi so 
bili časi resni in negotovi. Veliko so 
govorili o kmečki mladini, pa kaj bi 
sicer, naša vas je bila takrat naseljena 
izrazito s kmečkim življem, ljudje s 
poklici in šolani so bili redki.

Govorili so o ljubezni do domače 
zemlje, o pokončni drži in poštenju. 
Zadnji Fantovski večer so imeli 21. 
marca 1941. Aprila se je začela vojna 
in ta je pobrala davek tudi med temi 
mladci.

Ivanka Vrhovnik

Ko se je na obletnici desetletnice 
časopisa Tunški glas Zdravc pohva-
lil, kako so v času vojne in po njej 
skrivali Gmajnarjevega Nestla, ki ga 
13 let ni nihče izdal oblastem, se tudi 
mi lahko pohvalimo, da imamo seje 
že dobra 3 desetletja, pa se ne izve, 
kje in kdaj se dobivamo. To je dokaz 
složnosti našega kluba.

Naš klub pa doživlja tudi črne trenut-
ke. Zadnji večji pretresljiv dogodek se 
je zgodil pred 5 leti, ko nas je zapustil 
naš zvesti in prepoznavni član – Gra-
dišekov Jano! Žalostnega srca smo 
še vseeno vpregli oslička v kočijo in 
našega člana odpeljali pred matičarja. 
Kljub naši žalosti pa je bila njegova 
izbranka nad njim tako navdušena, 
da si ni spremenila samo priimka, kot 
to opravijo ostale neveste, ampak je 
spremenila tudi ime (prej Katarina 
Ivančič, sedaj RENEJA KLANŠEK).

Pa tudi ta izguba nas ni tako potrla, da 
ne bi bili aktivni še naprej. Za sprejem 
novih pripravnikov ni preveč zani-
manja, ker so pogoji za članstvo kar 
strogi. Naj vam zaupam vsaj zadnjo 
spremembo pravil. Biti mora brez ka-

zenskih točk, ki jih pridobi z vožnjo 
pod vplivom nedovoljenih substanc.

Pa naj bo dovolj, ker smo povsod 
omejeni s časom in prostorom. Za 
konec vsem novonastalim društvom 
želimo veliko potrpljenja in pa veliko 
veselih dogodivščin. Kot smo izve-
deli, je eno zadnjih društev v Tunji-
cah začelo delovati Gobarsko društvo 
– sekcija Tunjice. Izvem, da med čla-
ni še ni bilo smrtnih žrtev, iz zane-
sljivih virov pa vam povem, da ima-

jo sestanke zelo dolge, ker takrat pri 
Pikovcu pozno v noč nad vhodnimi 
vrati gori luč. Mogoče preventivno!

Ne bojte se ustanavljati novih druš-
tev, saj še vedno drži pregovor: »V 
slogi je moč!«

Spreminjanje in kopiranje besedila 
dovoljeno le s privolitvijo avtorja! 

Lp, Jeršinov z Vinskega vrha
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Od otroštva v sebi čutim ljubezen 
do Jezusa in njegove Cerkve, ki jo 
težko opišem z besedami. Kot da bi 
me že od nekdaj vodila neka notranja 
naravnanost na to ljubezen. To no-
tranje razpoloženje sem v otroštvu 
izražal tudi preko igre, ko sem okoli 
domače hiše gradil cerkvice, doma pa 
postavljal oltarje in ob njih maševal. 
Cerkvice so nastajale iz kartonskih 
škatel, lego kock, sosedovih palet, 
jeklenih sodov, skratka vse mi je pri-
šlo prav.

Tako sem v 7. razredu že bil pripra-
vljen stopiti na višjo raven. V kleti 
na koncu vrta za našo hišo sem ure-
dil cerkvico sv. Miklavža. Stene sem 
obložil s stensko oblogo, klet prede-
lil s predelnimi stenami, naredil kor, 
zakristijo, stransko kapelico Marije 
Pomagaj, štiri oltarje, poleg kleti 
postavil zvonik in vanj obesil želez-
na zvonova, ki mi jih je naredil oče. 
Kasneje sem kupil prvi bronasti zvon 
in naj dal napis Sv. Ana. V cerkvico 
sem postavil harmonij, ki mi ga je 
podaril kranjski župnik, posrednik 
pri tem pa je bila stara mama.

Hitro pa sta se pojavila dva problema: 
zvonik se je začel nagibati, v cerkvici 
pa se je nabirala vlaga.

Proti koncu gimnazije sem tako začel 
načrtovati novo cerkvico. Vrtni hišici 
nad kletjo sem dodal sedanji zvonik, 
vrtno hišico pa sem imel namen pre-
urediti v cerkvico. Prehitel pa me je 
odhod v ljubljansko semenišče, če-
tudi s tem želja po lastni cerkvici ni 
ugasnila kljub »nasprotovanju mno-
gih«, češ saj boš imel kmalu svojo, 
župnijsko cerkev. Kadar je bilo 
možno, sem takoj izkoristil in gradil 
mojo cerkvico. Skupaj z očetom sva 
končala zvonik, problem pa je nasta-
la vrtna lopa, ki ni ustrezala lepemu 
zvoniku. Božja Previdnost je poskr-
bela, da sem imel v bogoslovju sošol-
ca Matjaža Megliča, ki je predhodno 
že končal arhitekturo. Povabil sem 
ga, ali lahko poleg obstoječega zvo-

nika zriše lepo cerkvico. Tako je po 
nekaj osnutkih zrisal sedanjo cerkvi-
co. Teta Mojca je priskrbela izvajal-
ca Aleša Nograška, ki se ni ustrašil 
projekta. Poleti leta 2007 je cerkvico 
postavil. Skupaj z očetom in prijatelji 
smo jo pa počasi dodelovali in urejali 
do sedanje podobe. Sosedov ata Vido 
je izdelal vrata, okna in klopi. Kri-
žev pot je kupil oče v Medžugorju, 
zakristijsko omaro sem izdelal sam, 
prav tako sem tabernakelj in oltar v 
cerkvici sezidal sam. Harmonij sem 
pripeljal iz bogoslovnega semenišča, 
bil je tudi obnovljen.

Cerkvica je posvečena Jezusovemu 
Srcu na mamino pobudo, saj je bila 
tudi moja prva otroška cerkvica po-
svečena temu. Temu pa je botroval 
preprost razlog: kip Jezusovega Srca, 
največji med kipi, ki so jih prodajali 
pri lectarju v Kamniku in je bil zato 
takrat v mojih otroških očeh tudi naj-
mogočnejši.

Čeprav je cerkvica posvečena Srcu 
Jezusovemu pa je prostor za oltarjem 
namenjen Kristusu Križanemu. 
Menim, da je to najlepša podoba 
Srca, ki se za nas daruje v neskonč-
ni ljubezni. Korpus sem kupil po-
leti 2007, ko sem bil v misijonu na 
Madagaskarju. Narejen je iz pali-
sandra, kot tudi ostali kipi, ki mi jih 
je priskrbel misijonar Jani Mesec. 
Predstavljajo osebe, ki so stale pod 
križem: Marija, Jezusova mati, stot-
nik, ki izpove vero, in apostol Janez. 
Poleg tega je iz istega lesa še relief 
bl. Alojzija Grozdeta, čigar relikvi-
je so shranjene v cerkvici in dane v 
čaščenje. Prejeli smo jih leta 2011, 
ko je cerkvico blagoslovil upokojeni 
ljubljanski nadškof Alojz Uran. 
Hvaležen sem, da se je to zgodilo v 
letu mojega posvečenja.

Prej in kasneje je v cerkvici bilo 
mnogo postorjenega, prav tako pa je 
bilo dodanih ogromno majhnih de-
tajlov, za katere sem posameznikom, 
ki so mi jih podarili oz. pri tem po-

magali, izredno hvaležen. Cerkvico 
smo s sošolci s Teološke fakultete in 
bogoslovci prebarvali. Monštranco 
mi je priskrbel g. Martin Zlobko, ki 
sem mu leto pred svojim posvečen-
jem pripravljal novo mašo v Komen-
di. Cerkvica ima tudi podobo Marije, 
rože skrivnostne, ki je kot oltarna 
slika izobešena v Marijinih mesecih. 
Brat Damjan pa mi je naslikal čudo-
vito sliko Srca Jezusovega, ki mi je 
zelo dragocena in za katero sem mu 
izredno hvaležen. Ob novi maši mi je 
ceremonier Matevž Vidmar podaril 
klečalnik. Žarke za Marijo je izdelal 
ata Peter. V zvoniku zvonijo trije bro-
nasti zvonovi. Največjega je kupila 
stara mama Dana.

Verjetno sem kakšen detajl izpus-
til, komu pa se bo morebiti zdelo, 
da sem jih naštel preveč. Vsi so bili 
omenjeni iz hvaležnosti. V teh letih 
dograjevanja cerkvice sem namreč 
z vsem prostovoljnim delom vedno 
znova živo občutil besede apostola 
Petra: »Saj ste vendar živi kamni.« 
(1 Pt 2,5) Za vsakim kamenčkom v 
mozaiku moje cerkvice stoji živ ka-
men v mozaiku Kristusove Cerkve in 
temu živemu kamnu naj Bog povrne 
za vse dobro!

Jure Koželj

Cerkvica Srca Jezusovega
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Barbara Klanšek

Najin porocni danv
Dragi mladoporočenci! Pred Vami je življenje polno skupnih in nepozabnih doživetij. Zagotovo 
bo deležno mnogih preizkušenj, katerih sladka spoznanja bodo pritrjevala večnosti in brezpo-
gojnosti Vaše ljubezni. Uredništvo Tunškega glasu Vam na Vaši skupni poti želi obilo ljubezni, 
medsebojne harmonije, zaupanja, predanosti, miru, sreče in skupnega zadovoljstva.

Novorojenčki 2014
Zoja Gregorinčič – Kotnikova
Šimen Simeunovič – Mejačev
Maks Pušnik – Lesarjev
Tjaša Golob – Zg. Golobova
Urban Urh – Pikovčev
Lukas Prosen – Udamov

Zarja Šuštar – Bitenčeva
Erik Kočar – Tišlarjev
Izak Vrhovnik – Turenškov
Lovro Koželj – Golovčev
Iza Matjaž – Martineževa
Izabela Kaplja – Udamova

Kristina in Andrej Zalaznik
Spomladi sta se poročila Kristina Kosirnik iz Tunjic in Andrej Zalaznik iz Ve-
like Lašne. 26. aprila sta se civilno poročila v poročni dvorani občine Kamnik, 
cerkveno pa v naši farni cerkvi sv. Ane. Dom sta si ustvarila v Tunjicah.

Darja in Robi Erce
26. julija sta se poročila Darja Vrhovnik iz Tunjic in Robi Erce iz Mlake pri Ko-
mendi. Civilnemu poročnemu obredu v poročni dvorani občine Kamnik je sledil 
cerkveni v cerkvi sv. Ane v Tunjicah. Z družino sta si dom ustvarila v Tunjicah.

Irena in Gorazd Vrhovnik
V mesecu septembru sta se poročila Irena Podboršek iz Loke pri Mengšu in 
Gorazd Vrhovnik iz Tunjic. 20. septembra sta si poročna prstana izmenjala 
na gradu Jable, pred Bogom pa sta se drug drugemu zaobljubila v cerkvi sv. 
Primoža in Felicijana v Loki pri Mengšu. Dom sta si ustvarila v Tunjicah.

Andreja in David Nograšek
20. septembra sta se poročila Andreja Letnar iz Nevelj in David Nograšek iz Tun-
jiške Mlake. Poroki v poročni dvorani občine Kamnik je sledila cerkvena poroka 

v cerkvi sv. Ane v Tunjicah. Mlada zakonca sta si dom ustvarila v Tunjiški Mlaki.

Martina in Gašper Simeunovič
27. septembra sta se poročila Martina Uršič iz Košiš in Gašper Simeunovič iz Stebl-
jevka. Civilna poroka je potekala na občinskem uradu v Kamniku, cerkvena pa v farni 
cerkvi sv. Ane v Tunjicah. Z družino živita v Košišah. 

Barbara in Simon Burja
Barbara Vrhovnik iz Tunjic in Simon Burja, ki prihaja iz Krašnje, sta si večno zvestobo 

obljubila 9. avgusta. Pred svati sta si poročne zaobljube izmenjala v poročni dvorani obči-
ne Kamnik in v cerkvi sv. Ane v Tunjicah. Dom sta si uredila v Krašnji. 

Iza, Ana in Neža.
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Najprej lepo pozdravljeni bralci 
Tunškega glasu. Po približno desetih 
letih si ponovno najdem kanček časa, 
da spišem članek o mojih avanturah po 
hribih. Spodaj opisana je bila le eno-
dnevna, ampak vseeno polna adrena-
lina.

Kakor vedno polno obljub prijateljev, 
gremo v hribe, ko pa napoči dan, da 
gremo, pa ne duha ne sluha od niko-
gar. Tako tudi jaz zvečer malce pre-
mlevam, ali bi šel pa kam bi sploh šel, 
saj sem že toliko prehodil, pa mi pade 
na pamet. Nisem še bil na Koroških 
oziroma, kakor jih nekateri imenujejo, 
Jezerskih Babah.

Tako v jasnem nedeljskem jutru v za-
četku avgusta, ko je nebo brez oblačka 
in ko v tihi jutranji zarji ptički žvr-
golijo, napolnim nahrbtnik, vzamem 
gojzarje, palice in že sedim v avtu, s 
katerim drvim na Jezersko. Cesta mi je 
znana, zato nekoliko hitrejša vožnja, ki 
pa bi bila lahko kar hitro prehitra, saj 
se komaj ustavim pred srnama, ki sta 
lahkotno prečkali cesto pod Viševco. 
Vse se je srečno izteklo, vozim dalje, 
že sem na razpotju za Planšarsko jeze-
ro, zavijem tja in po nekaj kilometrih 
parkiram na lepo urejenem parkirišču 
v bližini Krničarjevega posestva.

Odločim se, da naredim krožno va-
rianto, zato se ozrem za oznakami Goli 
vrh in Velika Baba. Ker se pot najprej 
vije po gozdu, se odločim, da gojzarje 
stlačim v nahrbtnik in obujem športne 
copate. Naredim nekaj sto metrov po 
dokaj ravnem terenu in že zagrizem v 
breg. Skozi gozd grizem kolena in se 
sprašujem, kaj mi je tega treba, ko se 
mi nenadoma odpre pogled na prelepo 
Kočno. Lep razgled mi takoj vlije nove 
motivacije in maksimalno pospešim. 
Pot lije z mene, jaz pa še bolj grizem 
in grizem, nakar strmina popusti in 
pred mano je obširna jasa, imenova-
na Jenkova planina. Stan na planini že 

dalj časa sameva in pogreša pastirje ter 
živino, zato se niti ne spustim prav do 
njega, ampak na razpotju zavijem des-
no v smeri Babe, levo namreč pot vodi 
na Goli vrh. Nekaj sto korakov hodim 
še po jasi, nato pot ponovno zavije v 
gozd in se začne še strmeje vzpenjati 
kot prej. Kot da ni bilo že dovolj str-
mine. Pa dajmo premagat tole, si mis-
lim in se vzpenjam skozi gozd. Kmalu 
dosežem greben, po katerem poteka 
meja med našo domovino in severno 
sosedo. Nadaljujem po grebenu, kjer 
se pojavijo prvi pogledi v globino, 
vendar do vrha Male Babe pot ni pre-
več zahtevna. V slabih treh urah sem 
na prvem dnevnem cilju Mala Koroš-
ka Baba. Nima izrazitega vrha niti ni 
dobro označena, pa vendar primerna 
lokacija za malo oddiha.

Po kratkem oddihu nadaljujem na 
Veliko Babo, pot se vije vseskozi po 
grebenu, kjer zremo levo in desno v 
globeli. Pot je kar nekoliko krušljiva in 
izpostavljena, tako da mi ni potrebno 
dodatno iskati adrenalina. Dvigam se 
in spuščam, med tem pa vseskozi pred 
menoj vrh Velike Babe. Še en vzpon pa 
sem na predvrhu, spust, krajši vzpon in 

sem na vrhu. Na vrhu se nam ponujajo 
razgledi kot se šika. Osrednje Kam-
niško-Savinjske Alpe, s svojimi sever-
nimi ostenji, vse od Kočne, Grintovca, 
Dolgega hrbta, Skute, Rink do Mrzle 
gore. Najbližji sosed je široka gora Le-
dinski vrh. Uzrem Kranjsko kočo na 
Ledinah, kamor me naprej vodi moja 
začrtana pot. Mislim si, da je hujše za 
mano, malo pomalicam, žigosam pla-
ninske izkaznice in se dobro odpoči-
jem, nataknem gojzarje, saj ugotovim, 
da imam še vedno obute športne co-
pate in jo ucvrem v smeri Ledin. Pot 
vodi okrog vrha do grape med Babo in 
Ledinskim vrhom, kjer se na razpotju 

Mala (2014 m. n. v.) in Velika 
(2127 m. n. v.) Koroška Baba

Spust v grapo, kakih 500 višinskih 
metrov po jeklenicah brez premora.

Na vrhu Velike Koroške Babe, v ozadju levo sklop Rink (Štajerska, Križ-Ko-
roška, Kranjska), desno Skuta.
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odločim, da sestopim po zelo zahtevni 
plezalni poti.

Sedaj se šele začne prava »plezari-
ja«. Skale gladke, napeta jeklenica in 
klini v globel grape, približno okrog 
500 višinskih metrov, strmina skoraj 
navpična, da o prepadnosti rajši ne 
govorim. Si rečem, če si prišel gor, 
moraš tudi dol, in se lotim plezanja. 
Plezam že več kot pol ure, še vedno 
sem sredi navpične stene obdan le s 
klini in jeklenicami. Plezanje nadal-
jujem brez premora, malo me že daje 
utrujenost, saj počitka tukaj ni. Po 
kaki uri dosežem najnižjo točko, kjer 

V deževnem jutru, pozno spomladi, 
gledam skozi steklo delovnega prosto-
ra in hrepenim po gorah. Po časih, ko 
sem šla vsaj enkrat na teden proti ska-
lam, v gore, kjer duša počije, se glava 
umiri in telo sprosti.

Podoživljam hojo po rosnih travah 
proti Gamsovemu skretu, prvih sonč-
nih žarkih, ki pošiljajo prijetno toplo-
to. Cvetlice, redke a trdožive, svoje 
glavice dvigajo k soncu. Ptice še v 
mraku žvrgolijo svoje pesmi, ki so 
kot poklon goram in lepemu vremenu. 
Mravlje z vso svojo pridnostjo delajo, 
kot da jim gre za življenje. Če se obeta 
slabo vreme, je mravljišče kot mrtvo, 
zato vedno preverim, kaj se dogaja. 
Kajti če mravlje delajo, pomeni, da bo 
vreme lepo, če jih ni, je priporočljiva 
vrnitev domov.

Vsaka stopinja po mehki gozdni poti 
ima svojo zgodbo, prav tako stopinja 

po skalah. Z vsakim korakom se dvi-
gam bliže k cilju, nebu in Bogu ... Z 
vsako stopinjo se skrbi oddaljujejo, 
navdaja me sreča, ki se po mojem 
mnenju ne more primerjati z zemelj-
sko. To je že rajsko!

Srebrno sedlo je osamljeno, skrito 
globoko v gozd in skale, a vedno bolj 
obljudeno. Prihod do njega v zgodnjih 
urah, ko ga ravno prav obsije svetloba, 
je dobesedno srebrno. Skale se svetli-
kajo, kot bi bile posute s srebrnim pra-
vljičnim prahom. Pot, ki je ni, ti da mi-
sliti, saj se v nasprotnem primeru kaj 
hitro izgubiš ali celo zaplezaš. Mislim 
si, le kaj smo mi ljudje, da motimo to 
gorsko tišino in lepoto. Le s čim smo 
si zaslužili, da imamo čast to videti 
in doživljati?! Saj to je lepo, tako ne-
popisno čudovito! Nikoli ni in ne bo 
človek ustvaril nekaj tako fantastično 
božanskega, kot je narava, gorski svet 
in predvsem, kot so Kamniške Alpe.

Mlinarsko sedlo, nič nenavadnega, a 
ko se vzpenjam proti njemu, kot da bi 
hodila po Luni. Ne vem, tako se reče, 
morda je tu lepše. Od Kemperlovega 
bivaka pelje potka, posuta s peskom, 
kot v parku, ki se naenkrat spremeni v 
brezpotje neskončne sive skale. Več-
krat vidim gornike, ki se na tem koncu 
odpočijejo nastavljeni soncu, saj glad-
kost skal dopušča, da ležiš povsem 
sproščeno.

Hrepenenje

se zadržuje še sneg. Prečim snežišče, 
si natočim nekaj snežnice, saj mi je te-
kočina že pošla, in nadaljujem. V četrt 
ure pridem do koče na Ledinah.

Pri koči se usedem poleg prijaznega 
gospoda in kar ne morem verjeti, kako 
zahtevna je prehojena plezalna pot. 
Nisem jih malo prelezel, a nisem še na 
nobeni dobil žulja na roki od samega 
plezanja. Veliko poti je zahtevnih, ven-
dar tolikšnega spusta po jeklenicah brez 
premora pa še ne. Spijeva dva špricerja, 
se posloviva in nadaljujem proti dolini, 
odločim se, da jo uberem po Slovenski 
poti v dolino. Četrt ure brez posebnosti, 

nato pa še odsek kakih dvajsetih minut 
po jeklenicah in že sem na melišču pod 
stenami. Že kar utrujen se dričim po 
melišču in v dobrih petnajstih minutah 
zašpilim klobaso na parkirišču, kjer sem 
začel. Hitro v avto in do Planšarskega 
jezera na potešitev žeje. Tu je ravno ov-
čarski bal, tako da se moja pot domov še 
nekoliko zavleče.

Na koncu naj rečem le, da je bila to 
lepa nova izkušnja plezanja po gam-
sovih poteh. Lotite se je le tisti, ki ste 
vešči zelo zahtevnih planinskih poti.

David Nograšek

Vrh Skute je že več let moj raj na 
zemlji. Tam gor sem samo vesela in 
srečna, da živim ter da mi je dano to 
doživeti. Gor ne obstaja drugega kot 
jaz in gora, vrh gore in jaz. Nepoj-
mljiva lepota v objemu gora, obsijana 
s soncem, mi da novih moči za doži-
vetja spodaj v dolini, ki so velikokrat, 
resnici na ljubo, mnogo manj prijetna.

Hrepenenja ostajajo. Mnogo jih je, 
a hrepenenje po gorah minilo ne bo. 
Enkrat hlepim po zdravju, drugič po 
ljubezni, po jamah, denarju in sreči ... 
Vsa ta hrepenenja se menjavajo, kot 
se menja razpoloženje. Hrepenenje 
po gorah ostaja popolnoma nespre-
menljivo in nespremenjeno. Tako bo 
ostalo vse do zadnjega diha mojega 
življenja. Svoje srce, misli in dušo 
sem dala goram. So moje sanje in so 
moje hrepenenje, življenje žal ne.

Barbara Vrhovnik
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Če se odločite, da jo obiščete, 
pojdite tja z odprtim umom, srcem 
na dlani ter sproščenostjo in brez 
pričakovanj. Ne glede na to, kam 
v Indijo načrtujete potovanje, se 
revščini težko izognete. Medtem ko 
se nekateri ljudje vsak dan borijo za 
golo preživetje, se po drugi strani v 
elegantnih in bogato okrašenih živo-
barvnih sarijih (tradicionalna indij-
ska obleka) mimo sestradanih ljudi 
sprehajajo bogate Indijke.

Potovanje v Indijo nam postreže 
z množico ljudi, ki jo srečuješ na 
vsakem koraku. V Indiji trenutno živi 
ena milijarda registriranih ljudi. Šte-
vilka je še večja, saj niso všteti revni 
ljudje, ki živijo na ulicah in revnih 
barakah. Videti toliko ljudi naenkrat 
je res nekaj neverjetnega in si česa 
takšnega pred potovanjem nikakor 
ne moreš zares predstavljati. Gneča v 
Indiji je morda še toliko bolj šokant-
na za nas, ki prihajamo iz majhne 

državice, kot je Slovenija. Na ulicah 
je nor promet, ki ga ovirajo še kra-
ve, svete živali, ki pa s svojo shira-
no in bolno podobo ne zgledajo prav 
nič svete. Najbolj me je presenetila 
vožnja s popularnim transportnim 
sredstvom – rikšo. To je majhen trici-
kel pokrit s kabino, ki je najlaže do-
stopno in najcenejše prevozno sred-
stvo v Indiji. Da ne govorim, kako 
hitri in zelo nepredvidljivi so vozniki 
na s prometom natrpanih cestah. Če 
se povrhu tega še pelješ v majhni 
rikši, vse skupaj s tovornjaki in mo-
toristi na cesti zgleda zelo nevarno, 
saj vsi vozijo navzkriž. V Indiji ve-
čina cest nima urejenega prometnega 
režima, zato je vožnja tako še bolj 
nepredvidljiva. Ko to vidiš v resnič-
ni sliki, dejansko misliš, da sanjaš in 
samo lahko upaš, da prideš na cilj živ 
in zdrav. Hupa se pri vožnji uporablja 
za vsako malenkost, pri nas se trobi 
samo v primeru previdnostnih ukre-
pov in opozoril. Resnično po koncu 
dneva, ko se malo uležeš, si praktič-
no napol gluh od vsega hrupa, pis-
kanja in gneče na ulicah.

Moje popotovanje se je najprej za-
čelo v Bangalorju, ki je eno izmed 

Potovanje v Indijo:  
Življenje spreminjajoča izkušnja
V začetku letošnjega leta se mi je ponudila priložnost, da obiščem 
deželo vzhodnega sveta, ki je bila po mojem doživetju prečudovita. 
Govorim o Indiji, ogromni umazani zanimivi lepi barviti mistični 
deželi, ki je prepletena z bogato kulturno in versko raznolikostjo. In-
dija je tako drugačna od naše Evrope in zahodnega sveta, da je za 
marsikaterega popotnika popolnoma drugačna izkušnja. Indija je 
država velikih razlik in raznovrstnosti, začenši z veličastno Himalajo 
na severu prek čudovite svete reke Ganges, surove puščave Rajasthan, 
Punjaba (dežele petih rek) do luksuznega zelenja Kerale na jugu.
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večjih mest pokrajine Tamil Nadu 
na jugu Indije. Je hitro rastoče mesto 
poimenovano tudi indijska Silicije-
va dolina. Bangalore se je v zadnjih 
dvajsetih letih bliskovito razvil, tako 
na področju transportne, informa-
cijske in elektronske industrije. Os-
novne pogoje za razvoj je zagotovila 
vlada Karnatake, ki je leta 1997 ob-
javila poseben informacijsko-tehno-
loški načrt. S tem načrtom so želeli 
izkoreniniti revščino, uveljaviti ena-
kopravnost med spoloma, otroke 
računalniško opismeniti in postaviti 
Bangalore na vodilno mesto elek-
tronske tehnologije v Indiji. Danes 
se v Bangalorju kar tre računalniških 
podjetij, kot so IBM, Microsoft, No-
vell, Siemens, Compaq, Motorola. 
Skratka, mesto je polno in živo in je 
definitivno vredno ogleda.

Potepanje po Indiji je bilo zame dosti 
olajšano, saj sem potovala skupaj s 
prijateljem iz Indije, Anandom Pau-
lom, ki sem ga spoznala na zadn-
ji ladji. Skupaj v družbi njegovega 
prijatelja smo se vsi trije odpravil v 
njegov domači kraj Ooty, ki se ime-
nuje tudi Modra gora. To je mesto, 
ki leži na 2000 metrih nadmorske 
višine in je naravni rezervat za divje 
živali in kjer lahko občudujete plan-
taže čaja, čudovite botanične vrtove 
in gozdove, ki so predvsem bogati z 
evkaliptusom, bambusom in sanda-
lovino. Sama sem bila presenečena 
nad bujno zeleno pokrajino in svežim 
zrakom, ki je pravo nasprotje ostalih 
zaprašenih in umazanih predelov In-
dije.

Ko smo prispeli na cilj, sta nas doma 
gostoljubno sprejela Paulova starša. 
Na mizi nas je že čakala večerja, ki 
je bila videti preprosta in zanimiva. 
Jedli smo piščančjo masalo z rižem 
ter kruh – chapati v curry zelenjavni 
omaki. V Indiji se skozi cel dan jé in 
vedno bo na mizi postrežena kuha-
na hrana. Indijci so najbolj srečni in 
njihov nasmeh se razleze do ušes, ko 
jim daš pohvalo o odlični hrani. In-
dijska kuhinja je izredno raznolika, 
znana predvsem po široki in domisel-
ni uporabi začimb. Deli se na severno 
in južno; na severu je glavna hrana 
indijski kruh npr. naan, roti in chapa-

ti, uporabljajo pa tudi kokosovo olje 
in veliko mlečnih proizvodov, kot so 
ghee in jogurt, na jugu pa riž. Najbolj 
pogoste sestavine indijskih jedi so ze-
lenjava, leča in fižol, glavna maščoba 
je pa ghee. Pogoste začimbe so curry, 
orientalska kumina, kardamom, kur-
kuma, gorčica, čili, cimet, koriander, 
žafran, klinčki, ingver, česen, muš-
katni orešček, lovor in poper.

Predvsem sem izbirala malo manj 
pekočo hrano in jedla veliko začimb, 
ki so naravna zaščita pred bakteri-
jami v črevesni flori. Turisti se dos-
ti pritožujejo nad zastrupitvami ali 
diarejo zaradi hrane, vendar sama pri 
tem nisem imela nikakršnih težav. V 
veliko pomoč mi je bil prijatelj Paul, 
saj mi je znal svetovati glede izbire 
in je približno vedel, kakšna hrana bi 
mi ustrezala, saj je delal vrsto let kot 
šef zahodne kuhinje. Kar se tiče pitja 
vode pridejo v poštev samo plastenke. 
Roke si je potrebno umivati zelo 
pogosto, saj s tem zmanjšaš možnost, 
da se okužiš z nevarno bakterijo in 
virusom. Še večja previdnost pride v 
poštev pri obisku javnih prostorov in 
wc-jev, ki so ponekod v zelo slabem 
stanju.

Po treh dneh odličnega gostoljubja 
pri Paulovih starših smo se odpravili 
nazaj v mesto Banglore, saj sva ime-
la s Paulom rezerviran vlak za desti-
nacijo Agra in New Delhi. Poslovila 
sva se od prijatelja, ki naju je odložil 
na železniški postaji in začela se je 
nočna razburljiva vožnja proti seve-
ru Indije. Spalni vagoni na vlaku so 
zelo umazani in popolnoma zasede-
ni. Poleg tega so tu prisotni še gneča, 
slab zrak, hrup in spalni vagon deliš 
skupaj s petimi ljudmi. Paul me je še 
opozoril, da moram biti izredno pre-
vidna na svoje osebne stvari, saj se 
na vlakih in na splošno povsod mno-
žično krade. Vendar vse skupaj ne 
bi bilo še bolj ironično, ko so ravno 
pred ciljem, ko sva tretji dan prispe-
la v Agro, Paulu ukradli ročno uro. 
Tega potovanja si sama ne bi privoš-
čila, saj je zelo visoko tveganje biti 
izpostavljena nasilju nad ženskami, 
predvsem so ogrožene turistke iz 
zahodnega sveta. Moški dobesedno 
buljijo vate, še posebno so bolj izpo-

stavljene blondinke in ženske z zelo 
svetlo poltjo. Evropejka je tam še 
vedno za mnoge le objekt poželenja 
in to me je zelo motilo. Nekateri po-
veličujejo belce, toda lahko se zgodi 
ravno nasprotno – imajo te za manj-
vrednega, saj si zanje le še eden od 
belskih bogatašev. Zato ženskam po-
potnicam priporočajo čim manj gole 
kože, nosijo naj ohlapnejša oblačila, 
pokrivala, saj so s tem bolj varne in 
manj vpadljive.

Tretji dan sva končno prispela na cilj 
v umazano mesto Agra, kjer stoji eno 
izmed sedmih čudes sveta Taj Ma-
hal. Ulice so ponovno prenatrpane in 
gneča je na vsakem koraku neizbež-
na. Najela sva šoferja, ki naju je z rik-
šo peljal do mogočnega Taj Mahala. 
Ne glede na to, kolikokrat vidiš Taj 
Mahal na razglednici ali fotografiji, 
te nič ne more prepričati, ko ga zagle-
daš pred seboj v vsej njegovi veličini. 
Zgodba v ozadju tega arhitekturnega 
spomenika je zelo ganljiva. Mogul-
ski Hindi šah Džahan je za svojo 
ženo Mumtaz Mahal, ki je umrla pri 
porodu 14. otroka, ukazal zgraditi 
mavzolej. To je razkošna stavba, ki je 
praviloma namenjena za grobnico, ki 
kot spomenik obdaja prostor za po-
kop.

Po ogledu še ostalih znamenitosti je 
sledila nočna vožnja z avtobusom do 
glavnega mesta New Delhi, ki je ne-
kaj ur oddaljen od Agre. Ponovno je 
bila vožnja s prenatrpanim avtobu-
som brez klime in polno zastojev na 
cesti naravnost fantastična in polna 
doživetij. Kasneje sva izvedela, da 
najinega prvotnega avtobusa ni bilo 
in so naju nato vzeli na avtobus poln 
gostov namenjenih na poroko v New 
Delhi. Takšno vrsto potovanja bi za-
gotovo priporočala ljudem, ki so želj-
ni nepredvidljivih izzivov in doživetij. 
Končno sva sredi noči prispela v Del-
hi, kjer sva se odpravila v že rezervi-
ran hotel. In seveda ne bi moralo biti 
še bolj zanimivo kot to, da so mi na 
recepciji hotela zavrnili prenočišče. V 
večini hotelov na severu Indije je pra-
vilo prenočevanja v eni sobi samo za 
poročene pare, kar pri nama ni prišlo v 
poštev. Na koncu mi je Paul povedal, 
da so ga na recepciji vprašali, če sem 

Potovanje v Indijo:  
Življenje spreminjajoča izkušnja
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mogoče prostitutka iz Rusije, kar je v 
New Delhiju nekaj čisto vsakdanjega. 
Ja, marsikaj doživiš v tej neverjetni 
Indiji, česa takega pa res nisem pri-
čakovala. Ker nisva imela sreče s pre-
nočitvijo, sva poiskala drugo rešitev 
in najela spalno kabino na železniški 
postaji, da sva se vsaj malo osvežila. 
Naslednji dan sva najela voznika, ki 
nama je turistično razkazal New Del-
hi. Očarala me je barvitost stavb, saj 
je to mesto templjev, mošej, palač in 
čudovitih botaničnih vrtov. Ne samo 
zgradbe tudi gore, reke, živali so sve-
te in božanske v Indiji. Rekli so, da je 
Bog bolj prisoten v Indiji kot kjerkoli 
drugod na svetu. Zvezna država ima 
56 milijonov prebivalcev. Polne ulice 
pisano oblečenih ljudi, sprehajajo-
če krave, divji motorji, rikše so del 
vsakdana, ki ga vedno spremljajo še 
neznosne vonjave, kupi smeti in pra-
hu. V nekaterih mestih Indijci še se-
daj nimajo urejene kanalizacije, tako 
fekalije v potočku tečejo med cesto 
in hišami. A človek se vsega navadi, 
tudi umazanije, ki je čez čas ne opaziš 
več. Čeprav si na trenutke lahko tako 
umazan, da se praktično ne prepoznaš 
v ogledalu. Koža se spremeni v sivo 
rumene odtenke, lasje so izsušeni in 
celotna podoba telesa deluje zelo izčr-
pano, dehidrirano.

Po dvodnevnem postanku v glavnem 
mestu sva se s Paulom odpravila na 
nočni vlak do druge zelo zanimive 
pokrajine Radžastan, ki se imenuje 
tudi dežela kraljev in barv. Tu najde-
mo največjo puščavo sveta, ki se tudi 
razprostira v sosednji Pakistan. Na-
slednje jutro sva prišla v mesto Jail-
samer, ki mu pravijo tudi zlato mesto. 
Zgrajeno je bilo na grebenih zlato 
peščene mivke. Sredi puščave se na 
vrhu hriba bohoti magična peščena 
trdnjava, ki oblita s sončnimi žarki 
odseva zlato barvo. Znotraj utrdbe 
pa se odvija zelo pestro vsakodnevno 
življenje, polno trgovske, obrtniške, 
rokodelske in turistično-kulturne po-
nudbe. Mesto turisti povečini obišče-
jo zaradi safarija, kjer vas kamele po-
peljejo med zlato rumene puščavske 
sipine.

S prijateljem sva se odločila, da po-
skusiva safari s prenočitvijo v puš-

čavskem kampu. Cena dvodnevnega 
aranžmaja je bila 3000 rupij torej 
okrog 60 evrov. Našo odpravo so ses-
tavljale štiri kamele, skupaj z nama 
je bil še ravno sveže poročeni par iz 
Amerike. Tako je vsak dobil svojo 
kamelo, pitno vodo, malo hrane in 
osebnega vodiča skozi puščavo. Gle-
de na to, da kamele prej še nisem ja-
hala, me je ta podvig dodobra nasme-
jal. Počutila sem se kot majhen otrok, 
ko ga prvič spustiš v peskovnik poln 
igrač. Torej, kamela se usede, in si-
cer podse zvije vse štiri noge. Potem 
splezaš nanjo, kar zgleda podobno, 
kot da bi se usedel na okostje in še 
preden se dodobra namestiš, kamela 
že sunkovito dvigne zadnji del telesa. 
Močno te vrže naprej in ne manjka 
veliko, da te vrže na tla. Nato dvigne 
še sprednji del telesa in že z višine 
treh metrov opazuješ okolico. Po ne-
kaj urah »vožnje« me je rit že pošte-
no bolela. Ko kamela hodi, zgleda 
podobno kot kakšna barka na razbur-
kanem morju, ko pa pospeši pa po-
skakuje gor in dol. Po nekaj urah smo 
končno prispeli v puščavski kamp, 
kjer je sledila večerja in kulturno-
-plesno obarvan večer za vse turiste. 
Noč v puščavi je zelo romantična in 
mirna. Temperatura se iz dnevnih 35 
stopinj lahko spusti vse do ničle. Ko 
se uležeš in nad sabo uzreš nebo, ki je 
tako jasno, zagledaš zvezde, ki se ti 
zdijo tako blizu kot še nikoli. Spanja 
nismo hoteli zamenjati za občudo-
vanje puščavske noči. Človek v puš-
čavi resnično začuti zemeljsko-koz-

mične energije in se čuti povezanega 
z nečem. Naslednje jutro so vodniki 
prišli po nas in nas odpeljali nazaj v 
civilizacijo. Lepo smo se poslovili od 
njih in se jim zahvalili za to nepoza-
bno safari izkušnjo. S Paulom sva se 
tako po hitrem zajtrku odpravila v še 
druga dva kraja, ki sta prav tako bo-
gata s templji, palačami in čudoviti-
mi utrdbami.

Nekaj dni kasneje sva končno prišla 
v naslednjo pokrajino Maharaštra z 
glavnim mestom Mumbaj, ki mu re-
čejo vedno razvijajoče in najbolj hit-
ro rastoče gospodarsko mesto. V 16. 
stoletju so ga poimenovali Bom Bahia 
(dober zaliv). Od leta 1955 so mesto 
uradno imenovali Mumbaj po hinduj-
ski boginji Mumbadevi. V Mumbaju 
lahko najdete najbogatejšega Indijca, 
ki se ponaša z 27-nadstropno stavbo 
v središču mesta. Notri lahko najde-
te več kot 200 spalnic, kinodvorano, 
bazene, pristajališče za helikopter, 
6-nadstropno parkirno hišo in prostor 
za osebje (600 zaposlenih). Po celod-
nevnem ogledovanju starega in nove-
ga Mumbaja naju je v domačo hišo 
povabil Paulov prijatelj, s katerim sta 
prav tako skupaj delala na ladji. Sku-
paj smo povečerjali v družbi njegove 
žene in se naslednji dan skupaj od-
pravili v prijateljevo restavracijo, ki 
jo je nedavno odprl v nakupovalnem 
centru. S Paulom sva bila navduše-
na nad ambientom in odlično hrano, 
ki je bila mešanica različnih okusov 
iz celega sveta. Mumbaj je resnično 
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mesto, ki si ga je vredno ogledati; na 
momente me je obalni del z odlični-
mi klubi in restavracijami spominjal 
na ameriško mesto Miami.

Po 3 dneh sva se poslovila od Pau-
lovega prijatelja in že sva bila na le-
tališču, kjer sva čakala na 3-urni let 
v mesto Chennai. Paul zelo dobro 
pozna to mesto, saj je pri dvajsetih 
letih tam začel delati v restavraciji 
na letališču. Zaradi velikih razdalj 
med kraji sva se tokrat rajši odloči-
la za let kot za 7-dnevno vožnjo v 
umazanem in prenatrpanem vlaku. 
Let je bil glede na indijske razmere 
zelo prijeten in udoben. Ko sva v ve-
černih urah prišla na vroči jug Indi-
je, naju je tam že čakal drugi Paulov 
prijatelj, nakar smo skupaj odšli na 
večerjo.

Naslednji dan smo si ogledali mesto 
Chennai, ki se ponaša z drugo naj-
daljšo plažo na svetu in je 4. največ-
je mesto z 4,2 milijona prebivalcev. 
Mesto je močno razvito z industrijo, 
je tudi kulturno središče vsakoletne-
ga glasbenega festivala. Tukaj ima 
sedež tudi tamilska filmska industrija 
Kollywood. Največje težave mesta 
so pomanjkanje vode in prometni za-
maški ter onesnažen zrak.

Zadnje mesto, ki je vredno ogleda, je 
zagotovo mesto Pondicherry. To je 
majhna francoska kolonija v Indiji, 
ki ima velik vpliv francoske kultu-
re. Je popularna destinacija za ljudi, 
ki iščejo duhovno ravnovesje. Tudi 
sama sem si pobliže ogledala cen-
ter duhovnega ravnovesja Aurovilla, 
kjer ljudje različnih prepričanj in na-
rodnosti živijo skupaj v harmoniji. V 
tej skupnosti živi tudi nekaj Sloven-
cev, ki so se odločili za harmoničen 
in duhoven način življenja. Po drugi 
strani pa v mestu lahko najdeš odlič-
ne francoske restavracije, lepe plaže, 
okrašene francoske avenije, očarljive 
botanične parke, kulturne spome-
nike, gledališča, cerkve in templje. 
Mesto pusti v tebi poseben pečat, saj 
francoski stil tako še dodatno očara 
to romantično mesto.

Tako se je moj prvi del turističnega 
potepanja po Indiji počasi zaključil. 

Paul se je po mesecu dni moral vrniti 
nazaj na ladjo in brez njega Indije ne 
bi videla v takih očeh. Ko si dejansko 
par tednov v družbi njihove kulture 
in ljudi, se na koncu počutiš kot del 
njih. Nosila sem njihov značilni na-
kit, tradicionalno pisano obleko sari 
in bindi – piko, ki jo Indijke narišejo 
na sredino čela. Indijke so zelo lepe 
ženske z močnimi črnimi dolgimi 
lasmi, ki jih krasi nakit na čelu, uše-
sih in nosu. Veliko žensk si poslika 
kožo z naravno barvno pasto Mehin-
di, ki je zelo popularna in je sestavni 
del vsakega poročnega obreda. Pred 
poroko nevesto in dekleta poslikajo 
z Mehindi kano, kar je del njihovega 
običaja.

Drugi del potovanja v Indiji sem 
posvetila Ayurvedi, ki je 5000 let 
star sistem naravnega alternativnega 
zdravljenja. Ayur – življenje, veda – 
znanost. Torej to pomeni znanost oz. 
način življenja. Indijci uporabljajo 
za zdravljenje izključno samo zeliš-
ča, koreninice in še marsikaj drugega 
oziroma vse, kar najdemo izključno 
v naravi.

Spodaj vam še na kratko v nekaj be-
sedah opišem program čiščenja in 
izobraževanja, ki sem ga opravila v 
mestu Kannur. Ayurvedska šola je 
bila v samem središču mesta, jaz in 
še 2 punci pa smo se vsak dan morale 
20 minut voziti v šolo in nazaj. Na-
stanjene smo bile v eksotičnih hiši-
cah na obali, kjer smo lahko vsak dan 
plavale in se sproščale ob čudovitem 
pogledu na palme obdane z zlato peš-
čeno mivko in bujnim rastjem vse na-
okoli.

Torej, Ayurveda kot znanost obrav-
nava vsakega posameznika posebej 
in pravi: »Če je kombinacija vitalnih 
energij usklajena, je posameznik 
zdrav.« Ne glede na okoliščine ay-
urveda vztraja, da mora biti komuni-
kacija med telesom in umom vzpo-
stavljena. V današnjem času večina 
ljudi zanemarja signale telesa. Po-
sledice le-tega so hitrejše staranje in 
nastajanje ter razvoj mnogih bolezni 
sodobnega časa. Ayurveda med dru-
gimi priporoča program popolne raz-
strupitve imenovan panchakarma, ki 

sem ga tudi sama opravila na koncu 
izobraževanja.

Celoten program je sistematičen pro-
ces odkrivanja in izločanja strupenih 
snovi nakopičenih v telesu. Razkoš-
nim oljnim masažam sledijo terapije 
z zelišči in nato postopki za pospe-
ševanje izločanja strupenih snovi. 
Ko se izločijo strupene snovi, je telo 
sposobno obnove. Pristop k zdra-
vljenju je celosten in sprva zajema 
različne konstitucije telesa, ki jih loči 
na tri doše (zračni, ognjeni ali vodni 
element v telesu), diagnozo pulza in 
posameznikov način življenja, pre-
hranjevanja ter kako prilagoditi naš 
življenjski slog spremembam letnih 
časov.

Po petih tednih izobraževanja in 
učenja ayurvedskih masažnih tehnik 
sem na koncu dobila certifikat ayur-
vedskih masaž, ki jih lahko izvajam 
doma ali kjerkoli. 

Na poti domov sem se spotoma usta-
vila še na sosednjem otoku Šri Lanka 
pri kolegici iz Slovenije, ki tam živi 
in dela že dobri dve leti. Otok je od-
lična destinacija za počitnice, poroč-
na potovanja in tudi za ljudi željne 
mističnih raziskovanj.

To je samo del mojega osebnega do-
življanja in potepanja po neverjetni 
Indiji. Indijo moraš resnično doživeti 
na svoji koži, da jo začutiš in sprej-
meš, takšno kot je. Tisti, ki so jo že 
obiskali, so rekli, ali se tam duhov-
no najdeš ali pa izgubiš. Neprestana 
vpetost med še živečo mistiko in nič 
olepšano indijsko realnostjo ter nene-
hno soočanje z lastnimi miselnimi in 
čustvenimi vzorci ter prepričanji, vas 
ne bo pustilo hladnih. Z gotovostjo 
je bila to zame popolnoma drugačna 
izkušnja, ki mi je pustila neizbrisljiv 
pečat v pogledu nase oziroma živl-
jenja nasploh.

Indija ti spremeni perspektivo na kar-
koli in stvari, nad katerimi se vedno 
pritožuješ, se ti po izkušnji v Indiji 
zdijo naravnost smešne.

NAMASTE 
Andreja Zalaznik
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Po hladnem deževnem poletju sem 
se odločila, da grem v tople kraje na 
Šrilanko.

Šrilanka je azijska država, ki leži čis-
to pod Indijo in približno 700 km od 
ekvatorja. Ima samo dva letna časa, 
monsunsko deževje in močno sonce 
ter tropsko klimo; zime tam ni. Veli-
ka je za tri Slovenije in ima 24 mili-
jonov prebivalcev: 75 % budistov, 15 
% hindujcev, 7 % muslimanov, le 3 % 
kristjanov. Je zelo gorata država, ve-
liko je pragozda. Je domovina cime-
ta. Tam živi ogromno slonov,  opic, 
medvedov, leopardov, krokodilov, 
ki zrastejo tudi do 5 metrov, in veli-
ko plazilcev – kače, kuščarji. Otroci 
imajo obvezno šolanje do šestega ra-
zreda, vsi imajo enake uniforme, ki 
jim jih plača država. Vsi državljani 
imajo dostop do javnega neplačljive-
ga zdravstva.

Po petih urah vožnje z letalom iz Be-
netk smo prispeli v Dubaj. Tam smo 
se presedli v drugo letalo in čez šest 
ur smo se ustavili v Kolombu. Čaka-
lo nas je presenečenje, vsak potnik je 
dobil za dobrodošlico kraljevi kokos 
in venec okrog vratu spleten iz sa-
mih orhidej. Na letališču nas je čakal 
avtobus z vodičem, ki nas je skupaj 
z našo vodičko sedem dni vodil po 
Šrilanki.

Tibula. Okrog je ogromno lesa (ma-
hagoni, tik), ki je zelo iskan in drag. 
Je najbogatejša država po dragih 

kamnih (rubini, dragulji), bili smo 
tudi v rudniku in si ogledali film, ko-
liko težkega dela je treba, da pridejo 
do kakšnega dragega kamna. Ogrom-
no je tudi riževih polj, ki rabijo ve-
liko vode. V ta namen imajo blizu 
tisoč umetnih jezer. Tu so tudi nasadi 
kokosa, manga in papaje.

Dambula – Kandy. Slednje je bilo 
včasih angleško mesto, ki so ga v 
devetnajstem stoletju dobili budisti 
nazaj. Po vsaki bitki je veliko poru-
šenega, a tu je ostal nepoškodovan le 
ogromen tempelj, v katerem je Bu-
dov zob. Stražijo ga noč in dan, vsako 
leto ga obišče pol milijona turistov. V 
času našega obiska je bilo kar nekaj 
kandijskih in budističnih porok.

Anuda – Rapuja. Tudi v tem mestu je 
kar veliko lepih templjev, votline, v 
katerih so bili včasih naseljeni budis-
tični menihi. Tam so postavljeni kipi 
Bude.

Pinavela. Skozi to mesto teče reka 
Mallbela Ganda. V času kosila, ki 
smo ga imeli v restavraciji poleg te 
reke, so vanjo pripeljali čredo okrog 
40 slonov na kopanje. Ta čreda živi v 
prvi sirotišnici za osirotele slone na 
svetu, pozneje smo jo tudi obiskali, 
živi pa tam blizu 80 slonov. Nato pa 
ogled budističnega vrta, tam so pred 
skoraj štiridesetimi leti vsi predsed-
niki neuvrščenih držav zasadili vsak 
po eno drevo, med njimi smo videli 
drevo, ki ga je zasadil pokojni Josip 
Broz – Tito.

Morelli. V tem mestu pa vse cveti; 
same rože, sadje, zelenjava in plan-
taže jagod pa največji nasadi in plan-
taže čaja na svetu, kar 260 000 km2 
je tega. Ogromno žensk je zaposlenih 
na teh plantažah, kjer z rokami trgajo 
čaj. Odtrgati morajo vršiček z dvema 
lističema. Delajo skoraj po cel dan, 
njihov zaslužek pa je od tri do pet 
evrov dnevno. Ogledali smo si tudi 
tovarno, v kateri sušijo in pakirajo ta 
čaj. Največji dogodek v tem kraju je 
takrat, ko imajo konjske dirke.

Sedmi dan smo se odpeljali proti le-
tališču in z letalom odleteli na enega 
od otokov Maldivov. Teh otokov je, 
verjeli ali ne, 1220, od tega je 22 % 
naseljenih. Naš otok je bil kar velik – 
1,2 km dolg in 306 m širok z najvišj-
im vrhom 85 cm. Največji zaslužek 
poleg ribištva in ladjedelništva prina-
ša seveda turizem. V času cunamija je 
na tem otoku umrlo čez sto ljudi, od 
tega šest turistov. Tu smo bili štiri dni 
na dopustu. Poleg kopanja v kristal-
no čistem morju sem prepešačila cel 
otok podolgem in počez, videla, kako 
hranijo morske pse in ogromno tjuln-
jev, ki so eden za drugim skakali 2 
metra nad vodo.

Vsega luštnega in lepega je enkrat 
konec. Poslovili smo se od prele-
pega sončnega otoka, prijaznih in 
skromnih šrilanških ljudi in njihove 
glasbe, hkrati pa sem oprostila opi-
ci, ki mi je z mize pojedla skoraj vso 
večerjo, pozabila sem namreč zapreti 
vrata.

Fani Vinšek

Šrilanka in Maldivi: Potovanje



54 55

Tunški glasDecember 2014

Zgodba se je začela pisati že dolgo 
pred odhodom. Star sem bil 16 let, 
ko smo dobili prvi obisk iz Avstralije. 
Mojo mamo Nežko je prišla obiskat 
njena sestrična Alexandra. Še sedaj 
ne vem kako, ampak takrat mi je Ale-
xandra (bolj v hecu kot zares) dejala, 
da sem naslednjič jaz na vrsti in jo 
pridem obiskat v Avstralijo. Seveda 
sem bil nad tem navdušen in ji to res-
no obljubil.

Tako so tekla leta, vsako leto sem 
imel v spominu svojo obljubo in po-
tovanje v Avstralijo. Vsako leto je 
bila želja močnejša in volja bolj trd-
na, da to izpeljem. Mislil sem si, če 
sedaj ne grem, ne bom šel nikoli in 
najverjetneje bi mi bilo kasneje žal. 
Brez večjega premisleka sem odšel 
v Ljubljano, kjer sem kupil letalsko 
karto.

Dan D … 

Hitro je prišel dan odhoda 23. 9. 
2014. Prijatelj Kristjan me je zapeljal 
do Benetk, kjer sem imel let naprej z 
letalsko družbo Emirates do Dubaja, 
preko Kuala Lumpurja do Melbour-
na. V Melbourne sem priletel ob enih 
zjutraj po njihovem času. Sam, mlad, 

s frizuro kot jo imam, sem očitno 
dajal občutek terorista, tako me niso 
spustili naprej, ampak sta me dva po-
licista odpeljala v njihove prostore, 
kjer me je inšpektor spraševal vse 
mogoče stvari. Iz kje sem, kaj na-
meravam, ali se šolam, zakaj mam 
tako frizuro (smeh), itd. Čudno se 
mu je zdelo, da sem letel iz Benetk, 
ko pa imam slovaško državljanstvo. 
Res nas radi zamenjajo za Slovaško. 
Očitno je imel zemljepis cvek. Bolj 
sem mu razlagal, da sem Slovenec iz 
Slovenije in da je ceneje, če kupiš let 
iz Benetk, bolj je bil zmeden. Kakor 
koli, dal sem mu številko od Alexan-
dre, ki me je že čakala pred letališ-
čem. Poklicali so jo in ona jim je po-
trdila mojo zgodbo. Bil sem prost … 
uff. Končno, prispel sem. Kava, od-
dih, prvi stavki v angleščini. Odpelja-
la sva se k njej domov v Langwarrin 
v Melbournu. Kjer sem se sesedel v 
posteljo in zaspal.

Prvi dan, čudni novi svet … 

Zbudil sem se okoli enajstih. Dobiš 
čuden občutek o vsem okoli sebe. 
Končno sem tukaj! Bil sem tudi malo 
zmeden zaradi časovnega zamika, 10 
ur je Avstralija pred nami. Stopil sem 

v kuhinjo, kjer me je Alex že čakala 
s poznim zajtrkom. Po zajtrku mi je 
razkazala po hiši in okolici. Nato smo 
se odpravili z avtom do Frankstona 
(obalno mesto blizu Melbourna). To 
da Avstralci vozijo po levi, sem vedel 
že prej. Ampak ko si na cesti in voziš 
po levi imaš občutek, kot da delaš 
nekaj narobe. Pa vendar, Avstralija 
je dokaj mlada država, najstarejše 
stvari so stare manj kot 200 let. Ces-
te so ravne, dobro vzdrževane in pa 
široke. To čemur mi pravimo pri nas 
avtocesta z dvema pasoma, je pri njih 
highway s 4–5 pasovi. Prispeli smo 
do Frankstona (majhno mesto podob-
no Ljubljani). Malo smo si razgledali 
okolico, si privoščili kosilo, se spre-
hodili ob obali in v daljavi opazovali 
Melbourne. Odpravili smo se nazaj 
proti domu. Vse je drugače, ceste, 
narava, kulinarika, običaji, ljudje 
… tako da človek težko vse sproti 
dojema.

Vtisnjeno v spomin za celo življen-
je … 

Vsak dan sem videl nekaj novega, 
vsak dan sem spoznal kak njihov 
običaj. Alex in jaz sva se večkrat 
odpravila z vlakom v Melbourne, 

Badger in Australia 
(Jazbec v Avstraliji) 

Werribee open range zoo …

ZA VSE KAR SEM DOŽIVEL SE 
MORAM ZAHVALITI Alexandri 
in Kathleen Munro, ki sta me rade 
volje popeljali skozi vsa doživetja v 
Avstraliji. 
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mesto s 4.000.000 prebivalci, dru-
go največje v Avstraliji. Vsakokrat, 
ko sem prispel v Melbourne, sem 
bil očaran nad njegovimi nebotični-
ki, parki, muzeji itd. Ogledal sem si 
Sea Life (podvodno življenje), akva-
rij, ki je sredi mesta. Šel na najvišji 
stolp, Eureka Tower, z 88 nadstropji. 
Obiskal Melbourne Theatre (gleda-
lišče), kjer sem si ogledal predstavo 
iz Slovenije (bil rahlo razočaran). Šel 
sem tudi v opero, kjer sem poslušal 
Tosco. Ogledal sem si dve katedrali 
sredi mesta. V eni tudi pel in sodelo-
val z organistom. Jedel in pil v raznih 
restavracijah, pubih, menzah. Imel 
voden ogled vseh stadionov v mestu 
in okolici. Bil na vintage car showu. 
Seveda nisem pozabil tudi na Mel-
bourne Star (podoben London Eye, 
vendar večji). Razni muzeji, kot so 
narodni, Immigration Museum, bota-
nični, znanstveni, zgodovinski. Zelo 
sem užival tudi v Planetariumu in 
v Lightning Roomu, kjer ti pokažejo 
vesolje in nastanek nevihtnih strel. 

Vedno pa sem se od postaje do po-
staje vozil s tramvajem. Melbourne 
je mesto z največjo mrežo tramvajev 
na svetu. Mesto sem si ogledal tudi 
s ptičje perspektive. Kako? Tako da 
smo se usedli v helikopter in pre-
leteli mesto, med nebotičniki, nad 
stolpnicami okoli mesta, skratka bilo 
je nepozabno. Seveda pa nisem bil 
samo v Melbournu. Veliko smo tudi 
potovali v druge kraje, kjer smo si 
ogledali znamenitosti, kot so parada 
pingvinov, tovarna čokolade, dir-
kališče na Phillip Island. Pluli smo 
s starim parnikom po reki, ogledali 
smo si muzej parnikov in strojev na 
paro. Šli v safari zoo, kjer si divje ži-
vali ogledaš kar v divjini. V zavetišču 

za divje živali sem božal kenguruja, 
pestoval koalo in hranil mladiča din-
ga (njihova vrsta psa). Peljal sem se 
s ferry (transportno ladjo) čez zaliv. 
Z Alexinim sinom Jimom sva šla na 
paintball, kjer sem jim dokazal, da 
imam partizansko kri (smeh). Imeli 
smo tudi dan pokušanja vin, ko smo 
obiskali tri vinograde. Obiskali smo 
mesto, kjer so kopali zlato. Tudi sam 
sem poizkusil, vendar brez uspeha. 
Skratka, veliko in še več. Velikokrat 
pa sem čas preživljal na plaži. Imajo 
namreč dolge lepe peščene plaže s še 
lepšimi pomoli. Morje oz. ocean ima 
prijetnih 19–22 stopinj. Zaradi bliži-
ne Antarktike se nikoli ne segreje, kar 
je vrhunsko, da se lahko poleti, ko je 

HEALESVILLE SANCTUARY  
(zavetišče za divje živali).

Vožnja s helikopterjem preko Melbourne.

Pozdrav proti Sloveniji … 
V ozadju najvišja 

stavba v Melbournu in 
okolici Eureka Tower 
(dejansko bil v njej).
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Tradicionalne že 30. komunaliade, ki 
je letos že petič potekala v knežjem 
mestu Celje, so se udeležili tudi de-
lavci Komunalnega podjetja Kamnik 
d. d.
Na območju celjskega sejma, kjer je 
bil glavni prireditveni prostor, se je po-
merilo preko 2600 tekmovalcev iz 65 
komunalnih podjetij iz vse Slovenije.

30. komunaliada 
Tekmovanja obsegajo 4 delovna pod-
ročja in 20 športnih. Ekipa, v zasedbi 
Ciril Čevka – vodja ter Janez Vrhov-
nik in Franci Lipovšek kot tekmo-
valca, je v delovnem tekmovanju s 
področja vodovoda zasedla 1. mesto. 
Prav tako uspešni so bili tudi naši 
predstavniki na delovnem področju 
kanalizacije, ki so zasedli 4. mesto.

Celoten dogodek je največje tovrstno 
srečanje komunalne dejavnosti pri 
nas. Namenjeno je strokovnim po-
svetom, razstavi novitet s tega pod-
ročja ter druženju vseh zaposlenih v 
komunalni dejavnosti.
Že drugič osvojena lovorika 
najboljših s področja vodovoda 
(prva leta 2011) dokazuje, da so naši 
vodovodarji zelo vešči dela, ki ga 
vsak dan opravljajo.

Zapisal: Matej Cander

na soncu 40 stopinj, ohladiš v hladni 
vodi.

Kulinarika

Avstralec ni pravi Avstralec, če nima 
za zajtrk toasta z namazom ali slani-
ne popečene s toastom ali klobasice 
in toasta. Obvezen tudi english bre-
akfast – čaj z mlekom ali kava. Med 
obroki si zelo radi privoščijo kavico 
ali čaj. Kosilo imajo skromno. Pona-
vadi kak sendvič, jogurt, razne solate, 
mesne pite in druga pekovska peci-
va. Za večerjo pa si vzamejo nekoli-
ko več časa. Velikokrat se odpravijo 
kar v restavracijo ali vzamejo »take 
away«. Seveda je tukaj slavni fish 
and chips (ponavadi ob petkih), go-
vedina, piščanec na sto in en način, 
njihove specialitete so kengurujev 
file, telečji file s čebulo, piščančja 
parma, morska hrana. Prisotna je tudi 
kulinarika bližnjega vzhoda. Obiskali 
smo Teppanyaki, kjer jedi kuhar pri-

pravlja pred gostom samim. Bilo je 
zelo zabavno in odličnega okusa. Šli 
smo v vintage (starinske) restavraci-
je, kjer smo poizkusili njihove spe-
cialitete izpred 200 let. V Melbour-
nu so restavracije svetovnega merila 
v kulinariki, seveda tudi teh nismo 
zgrešili. Med obiskom največje trž-
nice v Melbournu pa sem opazil tudi 
krvavice in pa kranjske klobase.

Skratka, v Avstraliji sem užival dva 
meseca. Poizkusil veliko stvari, tudi 
delati. Dobil sem delovno vizo za eno 
leto. Podpisal pogodbo. Se preizkusil 
v svoji stroki (Wedding planner assis-
tant). Zelo sem hvaležen Alexandri, 
ki se je potrudila in mi razkazala to 
njihovo čudovito deželo. Pa vendar 
po dolgem premisleku in pol (pa še 
malo) se je tehtnica prevesila na do-
movino, prijatelje in najpomembnej-
še Družino.

Miha Zobavnik Australian journey at werribee zoo.
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Leto 2014, leto obletnic in tudi dose-
ženih osebnih rekordov.

Maja je minilo natanko 10 let od mo-
jega prvega pretečenega polmaratona 
v Radencih. Spomini uidejo v leto 
2004. Kakšno veselje in zadovoljstvo, 
ko sem s časom 2 uri 13 minut pritekla 
v cilj in predvsem sebi ter nekaterim 
drugim dokazala, da zmorem.

V čisto navadnih supergah, bombažni 
majici in prav tako bombažnih pajki-
cah sem odtekla moj prvi mali mara-
ton. Spomnim se besed atija, ki me je 
tudi malček spodbudil z vprašanjem: 
»Pa ti veš, da imaš dva otroka?«

Svoje rekreativne tekmovalne pohode 
sem nadaljevala skozi vseh 10 let na 
različnih prireditvah po bližnji in dalj-
ni okolici.

Prav letos je bila udeležba na priredit-
vah malček večja.

17. aprila sem najprej odtekla 30 km 
razdaljo iz Kamnika skozi Volčji Po-
tok, Moravče do Mlinš. Šlo je še za 
lanskoletni dolg. Tek ni bil tekmoval-
ne narave, bolj team building.

Na vročo nedeljo, 4. maja, smo se z 
Matjažem in Matijem udeležili svoje-
vrstnega in dobrodelnega teka Wings 
for life – world run. Zanimiva dirka 
s startom v Ljubljani in meni osebno 
do Homca, kjer me je ujelo zasledo-
valno vozilo na 18 km. Predvsem je 
dober občutek, ko s tekom prispevaš 
za raziskave hrbtenjače, za tiste, ki ne 
morejo niti teči niti hoditi.

V soboto, 10. maja, smo Močeradi 
(Matic, Aleš in spodaj podpisana) od-
lično odtekli 12,5 km razdaljo na isti 
progi kot že nekaj let. Od 645 mešanih 
trojk smo zasedli odlično 76. mesto.

V meni ljube Radence smo se odpra-
vili 17. maja. Po dolgem času je bilo 
vreme oblačno, deževno, ozračje dob-
rih 10° C. Idealno za podiranje rekor-
dov, bi vedeli povedati tudi preostali 
tekači, ki vedo, da vročina in sopara 
zahtevata svoje.

Da, z novim osebnim rekordom sem 
prečkala ciljno črto. Končno pod 1 
uro in 50 min, natančneje 21 km sem 
zmogla v uri in 48 minutah. Torej, v 
vseh teh letih tekanja sem izboljšala 
čas za celih 25 minut.

Odpravila sem se tudi v sosednjo Ko-
mendo. Deževno poletje, deževna je-
sen, ampak 3. komendski maraton je 
bil na verjetno najbolj vročo soboto v 
letošnjem letu. Na 21 km razdalji smo 
se potili pri 35° C, pri tem pa obču-
dovali prekrasno gorenjsko pokrajino. 

Zadovoljna tako s časom kot tudi z 
mestom. V svoji kategoriji sem celo 
zmagala in okitila vrat z zlato medaljo.

Do 30. avgusta sem za dušo, zdravje, 
sprostitev nabirala kilometre po Tunji-
cah in tudi ob morju.

Blejski maraton me vedno znova pri-
vabi z lepoto infrastrukture in naravo. 
Trasa malega maratona pa sploh ni 
lahka. Tri kroge in pol okrog jeze-
ra. Veliko gor in malo dol. V veliko 
veselje mi je, če s svojim tekanjem 
vzpodbudim še koga. Tako je svoj prvi 
mali maraton na Bledu pretekla Rena-
ta Vrhovnik. Bravo Renata. Zmoreš. 
Medtem, ko sva midve tekli okoli je-
zera, so se otroci hladili v njem, moža 
pa navijala ob hladnem pivu.

Pred velikim Ljubljanskim marato-
nom sem odtekla še 8 km na Veroniki-
nem teku v Kamniku. Kar dobro smo 
se spotili. Štirikrat smo premagovali 
hribček proti Žalam. Čas sem tudi na 
tem teku izboljšala za nekaj minut. 
Torej, pripravljena na 42 km.

O ja, veličastni Ljubljanski maraton. 
Množica tekačev v startnih conah, z 
odlično tunjiško udeležbo. Nekateri 
na 10 km (Saša B.), drugi na 21 km 
(Aleš S., Jana S., Veronika Ž., Matjaž 

Napisi pod slikami: 
tekaški dnevnik1: Ljubl-
janski maraton – še do-
ber kilometer do cilja.
tekaški dnevnik2: 

Tekaški dnevnik

Leto rekordov in  
izpolnjenih izzivov

Ljubljanski maraton –  
še dober kilometer do cilja.

Strokovno zavezovanje (da Matjaž ne 
bi izgubil superge med tekom).
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Barbara Klanšek se ukvarja s konje-
ništvom; trenira in tekmuje za klub 
KK Ježa pri Ježu v Radomljah. Njeni 
treningi potekajo 5-krat na teden, v 
času tekmovalne sezone pa so še bolj 
intenzivni in seveda potekajo v vseh 
vremenskih razmerah. Kot pravi sama, 
konjeništvo zahteva celega človeka in 
je način življenja, zato jahanju in tre-
ningom posveča ves svoj prosti čas. 
Jaha že vrsto let, v tekmovalne vode 
pa se je podala letos spomladi s pri-
dobitvijo dresurne  licence, ki je po-
goj za udeležbo na dresurnih tekmo-
vanjih. Tekom tekmovalne sezone 

Barbara in Lana
od aprila in vse do septembra sta se 
s svojo kobilo Lano udeleževali šte-
vilnih tako domačih kot tudi med-
narodnih tekem v dresurnem jahan-
ju. Barbara pravi, da je svojo, sedaj 
7-letno kobilo s pomočjo trenerjev 
uspešno pripravila za tekme, na kar 
je zelo ponosna, saj je bilo pri njenem 
šolanju potrebnega veliko truda, potr-
pežljivosti in ljubezni. Njuni odlični 
tekmovalni dosežki pa so dokaz, da 
so se vsi treningi in trud, ki ga je leta 
vlagala v njun napredek, izplačali. 
Naj omenimo le njune najboljše le-
tošnje rezultate: junija sta v Ljubl-

jani v kategoriji E osvojili odlično 
2. mesto, konec meseca pa sta bili v 
Ribnici v kategoriji A tretji. Prav tako 
sta tretje mesto dosegli avgusta na do-
mači tekmi v Radomljah. Na Držav-
nem prvenstvu v dresurnem jahanju v 
Ljubljani sta 6. septembra zasedli 3. 
mesto, dan kasneje pa sta v prostem 
programu z glasbo pometli s konku-
renco in se razveselili zmage. Potreb-
no je poudariti, da je na Državnem 
prvenstvu tekmovala izven konkuren-
ce za državnega prvaka, na t. i. odpr-
tih tekmah. Veliko novih izkušenj sta 
si nabrali tudi na mednarodnem Alpe 
Adria dresurnem turnirju v Lipici, ki 
je potekal v mesecu avgustu. Večina 
tekmovalcev je prihajala iz sosednje 
Avstrije, Italije in Hrvaške, nekaj pa je 
bilo tudi slovenskih jahačev. 

Jasmina Ban

S., Damjan B.) ostali na 42 km. Med 
slednjimi sem bila sama.

Prvič smo na Ljubljanskem maratonu 
42 km tekli v enem krogu. Razlika? 
Meni osebno je ni. Prvih 21 km obli-
ca tekačev, drugih 21 bistveno manj. 
Prav vseeno je, ko imaš na 35 km mal-
ček krize, ali si v Rožni dolini ali v 
okolici Ljubljanskih žal. Letos sem se 
tretjič v mojem življenju spopadla z 
omenjeno razdaljo. Drugih 21 km me 
je na rolerjih spremljala in vzpodbu-
jala Anja in skupaj z mano doživlja-
la vso barvitost omenjene prireditve. 

Definitivno pomaga, ko ti hči reče: 
»A dej mami, še 10 km do cilja. Pa 
to je en tvoj lažji trening.« In pa ko 
te sam predsednik KS po svojih pred 
tem pretečenih 21 km počaka na ko-
lesu in ti nameni vzpodbudne besede. 
Ko že izčrpaš vso zalogo, pridoblje-
no med tednom, ti na Tromostovju da 
dodatno energijo navijanje sosedov in 
prijateljev. Sam cilj, fantastično. Po-
čutila sem se skoraj tako kot Kenijec 
Dennis Kimetto, ki je letos v Berlinu 
dosegel nov svetovni rekord v mara-
tonu s časom 2:02:57. Tudi moj je pa-
del, rekord namreč. Veselje tudi moža 

Borisa in sina Anžeta, katerima sem 
skrajšala čas čakanja.

Seveda, ne smem izpustiti Borisa, ki 
me vozi in čaka, Anžeta in Anje, ki 
me z veliko mero humorja motivira-
ta in nenazadnje … prijatelji, hvala za 
podporo in potrpežljivost predvsem 
takrat, ko rinemo na Golovec.

Piše se nov dnevnik, novo poglavje v 
mojem tekaškem življenju. Nove žel-
je, nove tekme.
Življenje teče dalje in mi z njim.

Darja Slana

V Radomljah sta osvojili 3. mesto.
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V oktobru 2014 je Društvo Tun'ški 
glas v prostorih PŠ Tunjice gostilo 
priznanega slovenskega bioenerge-
tika Aleša Pristavca iz Ljubljane. 
Zbranim je pripravil poučno in za 
današnji čas perečo ter zanimivo 
predavanje na temo Kako se razvije 
bolezen in kako nam lahko pri tem 
pomaga bioenergetik. Najprej je 
predstavil, kaj je bioenergija, kako 
poteka bioenergetsko zdravljenje 
ter v nadaljevanju namenil več be-
sed o sodelovanju med zdravljenjem 
z bioenergijo in klasično metodo 
zdravljenja. Skozi izkušnje, ki jih 
pridobiva med svojim delom s stran-
kami, je Aleš predstavil tri temeljne 
vzroke, ki povzročajo padec naše 
življenjske energije in posledično 
padec imunskega sistema, saj s tem 
porušijo energetsko ravnovesje v 
našem telesu. Na podlagi primerov 
je izpostavil stres, ki v našem vsak-
danjem življenju največkrat ruši naš 
imunski sistem in je najpogostejši 
vzrok za nastanek raznovrstnih bo-
lezni, zato je pomembno, da se ga 
naučimo kontrolirati in mu tako pre-
prečimo, da bi uničeval naše živl-
jenje. S stališča alternativnega zdra-
vljenja je predstavil načine, kako si 
lahko pomagamo, da uravnovesimo 
življenjsko energijo. Po predavanju 
je prisotnim odgovoril na zastavlje-
na vprašanja. Po končani sproščeni 
diskusiji se je večer zaključil v pri-
jetnem klepetu ob skromni, a slad-
ki pogostitvi. Pozitivni odzivi tako 
udeležencev kot tudi predavatelja so 
vse spodbudili, da se podoben dogo-
dek še kdaj organizira.

S prihodom bioenergetika v našo 
sredo nam je bila dana priložnost, da 
sem z njim opravila še kratek inter-
vju za naše glasilo Tunški glas.

Kakšne so prednosti bioenergetske-
ga zdravljenja v primerjavi z zdra-
vljenjem bolezni s sodobno medici-
no?

Bioenergetik pristopa k bolezni s 
strani vzroka za bolezen in le redko 
zdravi posledico bolezni. Prepričan 
sem, da se bolezni v 95 odstotkih 
rodijo zaradi padca življenjske ener-
gije v organizmu in posledica tega 
je nedelovanje imunskega sistema, 
ki brani naš organizem pred vsemi 
bolezenskimi stanji. Imunski sistem 
je naš najboljši zdravnik, ki ga hrani 
življenjska energija. Naloga bioe-
nergetika je, da bolni osebi dvigne 
življenjsko energijo, s tem okrepi 
imunski sistem in le-ta bo ustvaril 

pogoje za samoozdravitveni proces 
v organizmu. To je način zdravljen-
ja, ki težavo rešuje pri vzroku in s 
tem odpravi posledico. Za razliko od 
nas pa sodobna medicina odpravlja 
posledice bolezni z različnimi meto-
dami.

Kaj so temeljni vzroki za padec ži-
vljenjske energije in posledično ne-
delovanje imunskega sistema?

Glavni vzrok za padec življenjske 
energije pri človeku je stres. Stres 
je sodoben izraz za skupek večjih 
in manjših težav, s katerimi se spo-
pada sodobni človek. Pri težavah 
je pomembno poudariti, da so le-te 
največkrat posledica podzavestnih 

Predavanje bioenergetika  
Aleša Pristavca o razvoju bolezni

Pogovor z Alešem Pristavcem, bioenergetikom

Aleš Pristavec je vstopil v svet zdravljenja z bioenergijo po sledeh svoje-
ga očeta Radka in tako delujeta skupaj v okviru Bioenergije Pristavec. V 
družinski ordinaciji v Ljubljani nudijo zdravljenje s pomočjo bioenergije 
na zelo širokem področju zdravstvenih težav, s katerimi se ljudje obračajo 
nanje. Oče mu ni bil le navdih, temveč tudi strog in dosleden učitelj, ki ni 
sinu zamolčal nobene skrivnosti dela bioenergetika. Dvajset let očetovih 
izkušenj z zdravljenjem z bioenergijo je trden temelj za sina Aleša na tem 
področju. A največja šola je njegovo praktično delo, ki se ga z rezultati 
veseli z vsakim napredkom pri strankah. Pri njih namreč opaža, da se 
bolezen začne rojevati s psihičnim pritiskom in stresom.
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strahov, ki jih hranimo v svojih spo-
minskih bankah in so naši nevidni in 
tihi sovražniki.

Drugi razlog za padec življenjske 
energije je neustrezen bivalni pros-
tor, ki je prežet s slabimi in škodlji-
vimi energijami, ki motijo naše bi-
vanje in počutje. Te slabe energije so 
največkrat posledica mračnih misli, 
ki jih imajo posamezniki, ki so za-
padli v globoke žalosti, zamere ali 
nesrečne okoliščine. Velik kreator 
teh slabih energij so ravno tako dol-
goletna nesoglasja zakoncev ali dru-
gih medsebojnih odnosov.

Zadnji, tretji razlog za padec živl-
jenjske energije pa je črpanje le-te 
s strani tretje osebe, ki je lahko vaš 
sorodnik, sodelavec ali samo bežni 
znanec.

Kako poteka terapija, s katero 
stranki pomagate povrniti nivo živl-
jenjske energije?

Vsi, ki se oglasijo v naši ordinaciji 
z zdravstvenimi, psihičnimi ali po-
dobnimi težavami, so pregledani in 
z njimi opravimo uvodni pogovor 
ter predlagamo ustrezno terapijo. 
Naše terapije so povsem ne boleče, 
prijetne počutju pacienta in se opra-
vijo brez polaganja rok na paciento-
vo telo. Število terapij je pogojeno s 
stopnjo težavnosti bolezni in število 
le-teh predlagamo stranki po uvod-
nem pogovoru. Hkrati opravljamo 

energetsko čiščenje bivalnih in po-
slovnih prostorov na sami lokaciji, 
po predhodnem dogovoru in naroči-
lu. Takšen prostor postane zopet pri-
jeten za bivanje, spanje oz. uspešno 
opravljanje dejavnosti.

Ali je možno terapije opravljati tudi 
na daljavo?

Seveda, to je možno, vendar priporo-
čamo, da se vsaj prva terapija opra-
vi v ordinaciji, saj se tako vzpostavi 
osebni stik in stopnja zaupanja med 
terapevtom in pacientom. Sicer pa je 
zdravljenje na daljavo naša vsakod-
nevna praksa, predvsem za paciente 
iz oddaljenih krajev. Želel bi dodati, 
da zdravljenje z bioenergijo ne po-
zna omejitev v času in prostoru in se 
bioenergetska terapija lahko opravi 
v katerikoli kotiček sveta. Sam sem 
že večkrat opravil zdravljenje v Švi-
co, Švedsko in ZDA.

Ali v času, ko zdravite pacienta, od-
svetujete medicinsko zdravljenje?

Nikakor. Sam sem mnenja, da lahko 
bioenergija in medicina v sodelo-
vanju dosežeta izjemne rezultate in 
da je potrebno obe veji upoštevati 
kot resni vedi, ki služita pacientu in 
njegovi ozdravitvi. 

Kaj lahko vsak posameznik naredi 
za ohranjanje visokega nivoja živl-
jenjske energije in odličnega delo-
vanja imunskega sistema?

Vsak od nas lahko vzdržuje visok 
nivo življenjske energije z dnevnim 
čiščenjem stresa. Osnovne metode 
so izvajanje tibetanskih vaj, joge in 
prakticiranja različnih metod medi-
tacij.

Kdo lahko postane bioenergetik in 
kako?

Vsak iz med nas ima v sebi bioener-
getski potencial, ki je pogoj za delo 
z energijami. Drži pa, da so ti bioe-
nergetski potenciali različni. 

Ali v Bioenergiji Pristavec nudite 
tudi poučevanje za delo bioenerge-
tika ljudem, ki jih to zanima?

Seveda, v okviru naše dejavnosti 
organiziramo individualne in sku-
pinske tečaje za bioenergetike tera-
pevte.

Kje vas lahko ljudje najdejo in kje 
lahko najdejo še več informacij o 
vas?

Naša ordinacija se nahaja v Ljublja-
ni na Tugomerjevi ulici 29 v Šiški. 
Pokličete pa nas lahko na številko: 
068 174 704. Podrobnejše infor-
macije o našem delu pa najdete na 
spletni strani www.Bioenergija-Pri-
stavec.si.

Še vaša misel za konec.

Vse je energija. 

Milena Erbežnik Klanšek
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Ob devetih zjutraj je bila cerkev sve-
te Ane presenetljivo polna, česar se 
je nadškof še posebej razveselil. Med 
nas je prišel na svojo željo, saj je mla-

dost preživel v kamniški dekaniji in 
prav tu je želel začeti svoj apostolat 
med sobrati duhovniki, do katerih čuti 
posebno očetovsko skrb in ljubezen.

Obisk nadškofa
V Tunjicah nas je na prvo sredo v decem-
bru obiskal novoizvoljeni ljubljanski nad-
škof Stanislav Zore. Priložnost za obisk mu 
je dala redna mesečna sveta maša in kon-
ferenca dekanijskih duhovnikov, ki je v tem 
mesecu potekala v Tunjicah.

Nadškof nam je v pridigi zaupal, da 
je s cerkvijo svete Ane povezan že 
od svojega zgodnjega otroštva. To je 
namreč – poleg cerkve svete Neže na 
Selah – edina cerkev, ki se ob lepem 
vremenu vidi izpred njegove doma-
čije. Z nami je povsem preprosto in 
prostodušno delil začetne izkušnje, 
ki mu jih prinaša nov položaj služen-
ja. »Novinarji me oblegajo od vseh 
strani, sprašujejo, kakšen bo moj na-
slednji korak, v katero smer bom šel. 
V smer Evangelija! Naj so besede no-
vodobnih oznanjevalcev še tako všeč-
ne in se slišijo še tako obetajoče, ne 
nasedajmo praznim obljubam. Naša 
naloga je, da natančno izpolnjujemo 
Evangelij, vsak v svojem kraju, kot 
pravi Frančišek. Ni dano vsem, da 
bi oznanjali z besedo, vsi pa smo po-
klicani, da pričujemo z življenjem.« 
To je le ena izmed mnogih misli iz 
nadškofove pridige, ki so nam bile v 
veliko spodbudo. 

Sveta maša ter skupna molitev sta po-
tekali v veselem in bratskem ozračju. 
Cerkveni pevski zbor je lepo opleme-
nitil bogoslužje, za kar smo bili vsi 
navzoči iskreno hvaležni. 

V Cerkvi na Slovenskem je zavel nov, 
svež veter, ki daje mnogo upanja. Ve-
ter, ki ne daje prostora človeškemu 
ponosu in deljenju časti, ampak sto-
pata v ospredje tiho in skromno slu-
ženje ter dejavna ljubezen do bližn-
jega. Takega duha nam torej prinaša 
novo vodstvo ljubljanske nadškofije 
– veselimo se ga vsi, ki v srcu dobro 
mislimo!

Nataša Ajtnik
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Pred petdesetimi leti je v tovarni pod-
jetja BCS v mestu Abbiategrasso v 
bližini Milana v Italiji ugledala luč 
sveta prav posebna kosilnica – kosil-
nica, ki ji je bilo namenjeno, da bo ne-
koč kosila travnike Birtove domačije. 

»Prvo kosilnico sem kupil leta 1954 
– Stadlerjevo na eno kolo, vendar z 
njo nisem bil zadovoljen. Zato sem 
kupil Reformovo, vendar se tudi ta 
ni obnesla. Nato sem videl te nove – 
industrijske kosilnice in slišal, kako 
dobre so. To je bilo leta 1966. Ob 
priložnosti sem govoril s kmetom iz 
Tuhinjske doline, ki je prodajal 2 leti 
staro kosilnico BCS, ker se je bal, da 
se bo bencin vžgal. Mene to ni skr-
belo, zato sem to bencinsko kosilnico 
kupil. V tistem času so bile kosilnice 
zelo drage – dražje od avtomobila, 
vendar so bile pridobitev, za katero 
se je bilo vredno zadolžiti,« se spo-
minja Birtov ata. »Z Bečeesko sem 
bil ves čas izredno zadovoljen. Imela 
je tudi priključek za obračanje mrve 
(takrat še nismo imeli traktorja), zato 
si lahko z njo naenkrat kosil in gra-
bil. Izdelali smo tudi improvizirano 
žetveno napravo za pšenico, le snope 
je bilo treba na roke povezati. Kasne-
je, ko sem kupil traktor, sem priklju-
ček za grabit prodal Ukušekovemu 
Ivanu.«

Da je po vseh teh letih še vedno v 
dobrem stanju, pripoveduje Milan: 
»Takšna je kot star šnops – starejša 
kot je, bolje dela. Športno je prenesla 
tudi številne padce.« Nadalje Milan 
pripoveduje, da se je v skoraj pet-
desetih letih nabralo veliko prigod: 
»Nekdaj je imela težave z vžigom, 
ker je ni znal nihče prav naštimati. 
Včasih so cele Tunjice slišale, kako 
pri Birtu vžiga Bečeeska, saj sta bila 
zlasti ata in Franc zelo glasna, ko sta 
se jo trudila prižgati. 
Enkrat je ata navil eno stran vrvice 
okrog roke, drugo stran pa na ko-

silnico v napačno stran. Motor se je 
vžgal v napačno smer, potegnil vrvi-
co in mu do kosti osmodil roko. Od 
takrat jo je raje vedno vžigal s pori-
vanjem.
Enkrat sva se z bratom Petrom pel-
jala na košnjo – on na sedežu, jaz 
pa na obračalniku. Med vožnjo po 
klancu se je naenkrat snel kabel od 
svečke in me udaril po hrbtu. Skočil 
sem, kot bi eden ustrelil – tako me je 
zapeklo.«

Praznovanje častitljivega jubileja se 
je vršilo pri Birtu 2. avgusta 2014. 
Slavljenka je goste – sosede – pri-
čakala sveže okopana in slavnostno 
opravljena. Na prečko smo ji natak-
nili napis »Abrahamka«, v laseh (oz. 
na ročaju) pa je nosila veliko rumeno 
mašno. V čast slavljenke smo posta-
vili mlaj, ki sta ga pripravila Tomaž 
in Franc, okrasili pa Marta in Olga. 
Na mlaju je bila tabla z veliko števil-
ko 50 in nalepko BCS. Gostje smo 
Bečeesko obdarili z darili, ki imajo 
tako simbolno kot praktično vred-
nost. Dobila je kovček z orodjem za 
servis, svečko in vžigalnikom, gori-
vom, oljem, obročki, rokavicami in 
malico za upravljavca. Seveda ni šlo 
brez specialnih pripomočkov za Be-
čeesko.

Abrahamka je bila nad darili navdu-
šena, še bolj vesela pa je bila obiska 
prijateljev. Na vprašanje, kako se po-
čuti, je odgovorila z zadovoljnim br-
nenjem motorja. Sledila je slavnostna 
piknik večerja, za glasbo pa sta po-
skrbela Tomaž in Jure s harmoniko. 
Petje in ples sta trajala dolgo v noč, 
ko smo odhajali pa smo slavljenki 
obljubili, da se ob kakšni okrogli še 
vidimo.

Po tradiciji mora mlaj, postavljen za 
praznovanje Abrahama, stati petde-
set dni. Zato smo se sosedje vnovič 
zbrali v nedeljo, 21. septembra 2014, 

z namenom, da s slovesnim podiran-
jem mlaja zaključimo praznovanje 
Bečeeskine petdesetletnice. Opreml-
jen po najvišjih varnostnih standardih 
(v delovnem kombinezonu z gozdar-
sko čelado) je zahtevno in nevarno 
nalogo podiranja mlaja z motorno 
žago prevzel Tomaž, za varnost (da 
mlaj ne bi padel v napačno smer in 
poškodoval hiše ali padel med goste) 
je skrbel Franc. Za glasbeno spreml-
javo je tokrat poskrbel Matevž s ki-
taro. Sledilo je prijetno druženje ob 
pesmi, narezku in domači pici.

In kako se je vse skupaj začelo? Pred 
dvema letoma smo se ob praznovanju 
naše mami sosedje pogovarjali, kdo 
bo naslednji obhajal okroglo obletni-
co. Pa je Birtov Milan rekel: »Naša 
Bečeeska.« Pa smo ga prijeli za bese-
do in je pri tem ostalo.

Matej Stele

Petdeset let  
Birtove Bečeeske

Birtova Bečeeska prejema darila. 
(Foto: Marta Černevšek)
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Ko sem zadnjič bral v časopisu o hitro 
rastočih podjetjih (Zlata gazela), sem 
se spomnil, da imamo tudi v Tunji-
cah hitro rastočo kmetijsko panogo – 
oslerejo. Še do pred nekaj leti sem to 
čast z vzrejo reševal jaz, danes pa že 
pri mnogih hišah odmeva prečudovit 
glas IAO! O teh trpežnih in prijaznih 
živalih je že veliko napisanega, ven-
dar pa največ izveš iz lastnih izku-
šenj. Te živali, tako je dokazano, so 
med drugim odlični čuvaji, ki se ga 
hudo bojijo tudi ljudje. Opazil sem, 
da je v Tunjicah zastalo kar nekaj 
cestnih projektov in to ravno zaradi 
teh ljubkih živali! Pa poglejmo par 
primerov:

Vogrinov Tine je kot strastni lovec 
redil osla za trofejo, ko pa je za-
slišal govorice, da bodo preurejali 
cesto skozi njegovo dolino, ga je kar 
naenkrat prodal. In glej, cesto so v 
celoti preplastili z asfaltom. Druga-
če verjemite, ne bi bilo iz tega nič. 
Dokaz za to je Vinski vrh, kjer so do 
vsakega dvorišča speljali asfalt, le 
pri Jeršinu so se ustrašili te ljubke ži-
valce in odpeljali stroje. Tako je bilo 
tudi pri gradnji ceste proti Rezma-
nu. Dela so napredovala, ko pa se 
je malo nad Omevcem oglasil glas 
Ukušekovih oslov, z nadaljevanjem 
asfaltiranja ni bilo nič. Čez nekaj 

časa se je merilo cesto proti Slanov-
cu in glej kaj. Pod Martinežem se je 
vse skupaj končalo, ker se streljaj 
naprej veselo pase čreda osličkov. 
Tudi cesta na Srednji rob je imela 
podoben primer. Iz Udamove doli-
ne se je oglasil sumljivi glas IAO 
in Škletovi ter Sp. Naumovi lahko 
le čakajo novo priložnost. Škoda. 
Tako se je najbrž dogajalo tudi okoli 
Hribarjevih, saj do malo oddaljenih 
Mahlavovih laz ni bilo niti zakoli-
čeno, ker tam tudi domujejo oslički. 
Gradila se je tudi cesta proti Zadn-
jemu robu. Kmalu po začetku del se 
je pri Voštarskemu kozolcu vse kon-
čalo, saj se je od Grkmana zaslišal 
mili glas oslov. Zato si tudi nihče 
od ostalih na Zadnjem robu ne upa 
vzgajati te plemenite živali. So že 
razmislili zakaj.

Zadnji tak primer pa lahko opazujete 
skoraj vsak dan. Nova cesta in kana-
lizacija sta zgleda v planu samo do 
Kureža, kajti pri prikupnih oslicah 
v Kurji dolini se vsa stvar tudi kon-
čuje. Aleš, prosim razmisli o opus-
titvi paše na tem pašniku, drugače 
v Tunjicah o kakšni kanalizaciji ali 
pločniku lahko samo sanjamo. Ko 
bo to storjeno, se bo stanje že goto-
vo izboljšalo – v našo korist. Hvala 
Aleš!

Zato, dragi ljubitelji te živali, dobro 
premislite, preden začnete z vzrejo. 
Sama reja niti ni tako zahtevna, am-
pak kot vidite, tudi ne tako nedolžna. 
Drugače pa je s to živaljo življenje 
tudi lepo, če le imamo dovolj potr-
pljenja. Kaj več o tem ve zagotovo 
povedati Mahlavov Frane, ki ve, da 
ima vsak osel svoj značaj, saj z enim 
nikakor nista našla skupnega jezika 
in sta se velikokrat znašla v konfliktu.

Nekateri osli pa imajo tudi čudne ure 
jutranjega bujenja. Žal se tega ne da 
kaj dosti utišati ali kako prestaviti, 
lahko le uskladimo naš bioritem z 
njihovim.

Sam se z oslerejo ukvarjam že dolgo 
časa. Pogosto sodelujem tudi v med-
narodnih izmenjavah, kjer oslička za 
nekaj časa pošljem na drugo kmetijo 
ali pa na naše pašnike sprejmem dru-
ge oslice.

Moj osliček se okoli božiča tudi redno 
udeležuje zadnje čase vse bolj popu-
larnih živih jaslic. Svoj nastop je imel 
že v treh župnijah. Večkrat je povabl-
jen tudi na kakšno obletnico ali fan-
tovščino – za popestritev programa. Z 
njim se rad udeležujem povork. Žal pa 
sem v Kamniku na Dnevih narodnih 
noš naletel na oviro pri organizatorju, 
češ da delam sramoto našemu lepemu 
mestu, čeprav je bil navadnim smrtni-
kom ta prevoz zelo zanimiv.

K nam pogosto na ogled prihajajo 
družine in otroci lahko zajahajo 
osličke ali pa jih popeljem naokrog z 
vozom. Veselje je takrat na višku.

V bodoče bom zagotovo še vedno 
vztrajal pri teh živalcah, kajti dohod-
ku, ki ga prinašajo, se pa le ne moreš 
upreti! Zato sem tudi povečal hlev. 
Glavna težava je le v tem, da moram 
večkrat dnevno iz Tunjiške Mlake 
35, kjer trenutno stanujem, pešačiti v 
Tunjice 14, da nakrmim živali.

Pa naj bo to za letos dovolj. Ko bom 
posnel oddajo pa se zopet oglasim. 
Morda bo to čez 33 let – toliko časa 
imamo pri Jeršinu že te živali.

Jeršinov Slavc

Oslarija po tunško
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Še nekaj 
domačih
Jakob Vinšek – Voštetar je moral kot 
številni drugi v vojsko, čeprav je imel 
doma že kopico otrok. Kasneje je bil 
še kar nekaj časa v ruskem ujetništvu. 
Po dolgih letih se je nekega dne nepri-
čakovano vrnil domov. V domači hiši 
je zagledal moškega, ki je spal na klopi 
pri peči. Prepričan je bil, da si je njego-
va žena medtem dobila drugega moža. 
Obrnil se je k ženi in dejal: »Katra, 
nisem si mislil, da me ne boš mogla 
počakat'!« Ona pa mu odvrne: »Jaka, 
kaj ne vidiš, da je to tvoj najstarejši sin 
Nace?« Ni si mogel predstavljati, da 
je Nace iz otroka medtem odrasel že v 
pravega moža.

France Malež – Kotarjev
Večkrat mi je pripovedoval, kaj vse 
je doživel po hribih nad dolino Soče. 
Tam je bil tudi njegov brat Jože, s 
katerim pa se med množico vojakov 
nista nikoli srečala. Daleč v Italijo so 
rinili Lahe, pa ni bilo od tega nobene 
koristi, saj se jih je vrnilo še več, kot 
jih je bilo poprej. Na hrbtu mi je kazal 

zatrdlino, kamor se mu je zarinil koš-
ček železa od eksplodirane granate in 
tam tudi za vedno ostal.

France Koželj – Sp. Naumov
Težka granata je zasula kaverno vi-
soko v skalah, kjer so bivakirali naši 
vojaki. Teden dni so bili v temi zasuti, 
preden so jih odkopali z zunanje stra-
ni. Vsi rešeni so imeli velike psihične 
posledice še dolgo po koncu vojne.

France Traven – Bobnarjev
Nesrečno naključje je bilo za Bobnar-
jevega očeta. Prvo je služil redni vo-
jaški rok. Ko bi ravno moral domov, je 
moral podaljšati za štiri leta in pol, ko-
likor je trajala vojna. Ker pa je bil ujet 
od Rusov, je bil tam zopet več let v 
ujetništvu, kjer je v nekem magazinu 
prekladal vreče in drugo robo. Kdor ni 
ves čas delal, je umrl od mraza, tako 
je sam pripovedoval. Nekega večera 
že dolgo po vojni je peš prišel domov, 
ves razcapan in neobrit. Videl je, da ga 
domači niso prepoznali. Mislili so, da 
je eden od beračev, ki jih je bilo tedaj 
veliko. Zato se je še sam obnašal kot 
berač.

V hlevu v kotu so mu dali nekaj slame, 
da bi noč prespal in se naslednje jutro 
odpravil naprej po svetu. Peregrina, 

Anekdota
Živobarvno ognjeno rdeče nebo tam 
daleč za obzorjem, tam kjer so se pekli 
piškoti za obdaritev otrok, smo gledali 
otroci v času, ko se je približeval god 
dobrega moža Miklavža. Meni ne bo 
veliko prinesel, to sem vedela, saj mi 
je mama večkrat rekla, da se preveč 
odgovarjam, sestram sem nagajala, 
jih ščipala, skratka, bila sem zelo 
živahen, neugnan in nagajiv otrok. 
Ja, drugače pri meni ni šlo!

Dnevi so se hitro približevali proti 
6. decembru, a v meni je glodal neki 
»črv«, kako naj vse to popravim, da bi 
tudi jaz dobila kakšno darilo, piškote, 
ki so se v ustih kar stopili, saj jih je pe-
kel sam Miklavž. Doma smo imeli ve-
liko kmetijo. V hlevu takrat še ni bilo 

napajalnikov, da bi se krave odžejale, 
zato smo jih dvakrat dnevno spustili iz 
hleva čez dvorišče. Tam je bilo nareje-
no dolgo korito, v katerega je podnevi 
in ponoči tekla voda studenčnica. Am-
pak voda je tekla čez korito, po celem 
dvorišču, tako da je bilo vse ledeno. 
Preden smo živali spustili iz hleva, 
smo morali ves ta led stolči s starimi 
rovnicami, da kravam ni spodrsnilo. 
To je bilo zame zelo »hudo« opravilo, 
dosti nepotrebnih besed, hude jeze, a 
moj oče je bil neizprosen. Ta led sva 
mogli s sestro vedno stolči.

Tudi dan pred Miklavžem je bilo celo 
dvorišče ledeno. Zjutraj mi je mama 
rekla, da Miklavža pač ne bo k naši 
hiši, ker mu bo spodrsnilo. Takrat sem 
šla brez besed ven v klet po staro rov-
nico, tolkla z njo po ledu kar nekaj ur, 
ves stolčen led zmetala z lopato v breg. 
Tako, zdaj Miklavžu ne bo spodrsnilo. 

Na hlevu sem našla neko staro lestev, 
jo prislonila k zidu pod oknom dnevne 
sobe, kajti v tej sobi smo otroci vedno 
postavili peharje za darila. Vsa zado-
voljna sem odšla v hišo v prepričanju, 
da sem opravila dobro delo in popra-
vila stare grehe. Tistega dne so bili za-
dovoljni tudi starši, saj sem pretolkla 
celo dvorišče ledu brez krega.

Na Miklavževo jutro smo ponavadi 
otroci vstali zelo zgodaj, da vidimo, 
kakšna darila smo dobili. Jaz sem 
dobila enako piškotov kot sestri, pest 
orehov, suhe krhlje in celo majhno 
čokolado; dobila pa sem tudi dve 
repi, malo korenja, ki je bilo namen-
jeno za prašiče v svinjaku, in še les-
kovo palico čez pehar. Bila sem razo-
čarana, hkrati pa vesela, da sem vsaj 
tistih dobrih piškotov dobila enako 
kot sestri.

Fani Vinšek

njegova sestra, je beraču zvečer v hlev 
nesla nekaj za večerjo. Šele ona je pre-
poznala, da je to njen brat France. Po-
vedala mu je, da je medtem umrl tudi 
7 let mlajši brat Andrej za posledica-
mi, ki jih je prinesel iz vojske. France 
tisto noč ni prespal v hlevu, temveč na 
krušni peči v hiši. Kmalu po tem, leta 
1922, se je star 35 let oženil pri Sp. 
Lanišeku in doma prevzel posestvo. V 
zakonu je imel še vseeno 13 otrok.

Tone Vrhovnik – Žganov
Rodil se je 1894 pri Bovcu. Z bratom 
Petrom sta bila oba kot mlada fanta 
poklicana v vojsko. Peter je bil še 
leto mlajši in je ostal nekje na Soči. 
Tone pa je bil dodeljen med kovače, 
saj je bilo na fronti treba podkovati 
mnogo konj. Poklic kovača mu je po 
vojni kar koristil. Ker je gospodar 
Zg. Žganove domačije umrl prvo leto 
po vojni v italijanskem ujetništvu, je 
Tone oženil njegovo vdovo Franco in 
si pri Žganu uredil kovačnico, kamor 
so Tunjičani vodili konje podkovat. 
Kovačnica mu je leta 1947 pogorela, 
pa jo je ponovno zgradil. Tone je bil 
eden od tistih, ki je od vojske imel 
korist, ker si je tam nabral veliko ko-
vaške prakse.

Ivan Nograšek
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Spoštovani naš jubilant, gospod Jože Razinger!

Danes se z Vami veselimo 40. obletnice 
mašniškega posvečenja in nove maše. 

Ob tem lepem jubileju Vam iskreno čestitamo!

Najprej se zahvaljujemo Bogu, 
da Vas je poklical v duhovniško službo.

Hvala pa tudi Vam, da ste na Božji klic odgovorili 
in še odgovarjate z vsem svojim duhovniškim življenjem 

po Jezusovem zgledu. 

Hvala za 40 let neutrudnega dela 
v Gospodovem vinogradu, 

od tega zadnjih 5 let v naši župniji. 
Bog Vam povrni za Vaše molitve, 

dobra dela in vse žrtve, ki jih darujete za nas. 

Hvaležni smo Bogu in Vam za Vašo navzočnost med nami: 
za svete maše, zakramente, ki nam jih delite,

 katehezo in vse druge oblike 
v cerkvi in okolici vidnega dela 

ter dela, bolj ali manj zakritega našim očem. 

V spomin na Vaš današnji jubilej 
Vam podarjamo štolo, simbol duhovništva. 

Vijolična barva je barva resnosti, spokornosti, 
odpovedi in duhovnega očiščenja, 

to kar predstavlja Vaše osrednje delo. 

Za duhovnika je nedvomno največje priznanje, 
če ljudje radi hodijo k njemu k spovedi. 

Božji dar pa je, da rad spoveduje 
in po razsvetljenju Svetega Duha 

razlaga in kaže pot k Bogu in sočloveku.

Gospod župnik, Jezusov duhovnik, naš prijatelj!

Božjega blagoslova, Marijinega varstva, trdnega zdravja
in da bi se med nami lepo počutili 

Vam želimo 
pevci Mešanega cerkvenega pevskega zbora iz Tunjic.

 
Tunjice, 29. junij 2014

V letu 2014 je častitljivi 
40-letni jubilej duhov-
niške službe praznoval 
naš župnik, gospod Jože 
Razinger. Na spominski 
dan posvečenja in nove 
maše smo pripravili man-
jše presenečenje in mu 
izrekli naslednjo čestitko:

Ata

Odšla bom v gore
nabrala rože v šop
in odnesla jih
dol na grob.
Tam ata moj leži
in si le eno želi,
da ne pozabim ga, 
da spomnim se ga.
Ko bil je še mlad,
rad pesem je imel,
razdajal se je
ter plesal rad je.
Zdaj, ko tebe ata ni,
želim si le,
da nekoč nekje
spet snideva se.

Dom

Grem gledat na polje,
kaj tam se godi,
klasje že obilno rodi.
Na travniku mrva
bo kmalu seno,
a mene tamkaj ne bo.
V maminem vrtu rožice so,
prijetno dehtijo,
še lepše cveto.
V gozdu prekrasnem
najdem svoj mir,
nadiham se zraka
in spet zaživim.
Ob domu se mojem
spreminja ves svet,
dlje sem od njega,
bolj mi je ljub.

Midva

Po jami hitim,
si tebe želim,
v mislih te ljubim,
v resnici želim.
Ko si ob meni,
sem kot vulkan,
ko sem ob tebi,
si kot orkan.
Midva sva eno,
midva sva svet,
če misliš drugače, 
poljubi me spet.

Barbara Vrhovnik
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Kratko poročilo o delovanju spletne 
strani www.tunjice.si lahko začnem z 
ugotovitvijo, da so mnogi Tunjičani 
spletno stran sprejeli kot točko infor-
miranja o dogajanju v našem kraju. 
Obisk se je še nekoliko povečal, prav 
tako pa je naraslo tudi število vpra-
šanj, ki jih prejmemo na e-naslov. 
Najbolj pogosto gre za vprašanja 
tistih, ki niso iz Tunjic in iščejo stik s 
posameznikom ali društvom iz naše-
ga kraja. Po svojih najboljših močeh 
jim pomagamo.

Največ ljudi sicer išče podatke o 
voznem redu in cestah. Očitno je in-
frastruktura res pereč problem v Tun-

jicah. Sledijo pa iskanje za Zdravilni 
gaj in Sadjarsko društvo.

Vedno so zanimive tudi ankete. Ker 
se je začelo pojavljati nekaj goljufij, 
smo zamenjali anketni sistem. To 
nam omogoča precej bolj realen po-
gled na rezultate.
Prepričan sem, da obiskovalci dobijo 
vsaj osnovne informacije o dogajan-
ju v naši krajevni skupnosti. Avtorji 
člankov se potrudimo, da je ob član-
kih tudi dovolj fotografij, saj mnogi 
pregledovanju fotografij posvetijo 
veliko časa (sodeč po statistiki).
Na spletno stran smo dodali Tunčana 
– gre za virtualnega asistenta, ki ga 

Hvala, ker ste in še 
vedno pomagate
Še kako svež je spomin na 24. 5. 
2014. Bila je lepa sončna sobota, pol-
na lepih pričakovanj. A za naju se je 
že zgodaj dopoldne stemnila. Čeprav 
so težki časi, so tu še vedno dobri 
ljudje, ki v stiski bližnjega priskoči-
jo na pomoč. Zato HVALA Krajevni 
skupnosti Tunjice ter vsem, ki ste na 
kakršenkoli način fizično ali finanč-
no pomagali pri rušenju stare hiše in 
gradnji nove. V situaciji, v kateri sva 
se znašla, nama vaša pomoč zelo ve-
liko pomeni in je beseda HVALA le 
skromna zahvala.

Helena in Tomaž Potočnik

Spletna stran www.tunjice.si
lahko kaj vprašate. Trenutno deluje 
predvsem kot boljši iskalnik (ko re-
cimo iščete prispevek), se pa počasi 
uči, da bo znal samodejno odgovoriti 
na čim več vprašanj. Več boste spra-
ševali, več bo znal.

Dodali smo tudi RSS (Rich Site Sum-
mary) – to pomeni, da si lahko spletno 
stran dodate recimo v Outlook in vas 
bo nov članek pričakal podobno kot 
elektronska pošta. Torej brez prever-
janja na spletni strani, ali je kaj nove-
ga. Če potrebujete pomoč, se seveda 
lahko obrnete na spletne vojščake.

Tudi tokrat vas vabim, da sodelujete 
s kakšnim člankom ali zgodbo. Pošl-
jite nam vabilo na dogodek, idejo za 
anketo ali pa nam zaupajte, kdo si za-
služi, da ga podrobneje predstavimo.

Kontakti: Iztok Grilc (kacnje@gmail.
com, 041-516351), Matjaž Sedušak 
(m.sedusak@kks-kamnik.si) in Gaš-
per Černevšek (gapipro@gmail.com).

Vse najlepše v novem letu!

Za ekipo spletnih vojščakov: 
Iztok Grilc
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Dragi reševalci.
Letos je pred Vami sadno-zelenjavna križanka. Po celoletnem ogledovanju vrtov in trgovskih polic s tovrstnimi živili 
naj ne bi bila pretežka.

Navodila so tako kot vsako leto enostavna; ime označene zelenjave ali sadja vpišite v za to namenjena okenca. Iz 
označenih okenc nato v vrstnem redu prepišite črke in dobili boste rešitev.

Slednjo nato na dopisnici, razglednici ali pa v kuverti do 31. marca pošljite na naslov uredništva; ne pozabite pa 
pripisati imena, priimka, naslova in kontaktne telefonske številke (pri čemer Vam označenih mest za vpisovanje ni 
potrebno izstriči iz Tunškega glasu).

Obilo zabave in užitkov ob reševanju Vam želimo. ☺

1 2 3 4 5 6 7 8
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Po nekaj letih premora je članek o 
vremenu in vremenskih posebnostih 
v Tunjicah v tekočem letu spet uvrš-
čen v Tunški glas. Že nekaj let imamo 
v Tunjicah dve avtomatski vremenski 
postaji, novejša je v Lanišah in jo je 
postavil in jo sedaj vzdržuje Iztok 
Grilc, druga pa je že več kot deset let 
postavljena na observatoriju Rezman. 
Pri tej postaji smo pred tremi leti za-
menjali senzorje, ker so stari postali 
nezanesljivi in so se kvarili, pri tem 
pa smo pridobili točnost in zaneslji-
vost. Obe vremenski postaji stalno 
pošiljata vremenske podatke na splet, 
tako da lahko vreme spremljate prak-
tično v živo. Članek je delo obeh 
upravljavcev vremenskih postaj, saj 
Iztok stalno živi v Lanišah, jaz pa 
sem se spomladi preselil v London 
in tako imam stalen stik s Tunjicami 
le preko vremenskih postaj in nekaj 
kamer, ki snemajo okolico observa-
torija.

Leto 2014 si bomo v vremenskem 
smislu zapomnili po kar nekaj izrednih 
dogodkih. Sprva dokaj mila zima z 
malo snega, potem nas je februar-
ja presenetil žled in povzročil veliko 
škode in dela – predvsem v gozdovih. 
Zanimivo, da sprva ni kazalo, da bi se 
lahko delal žled, saj je bilo pričakovati 
otoplitev, potem pa so bili vetrovi pri 

tleh prešibki in niso odpihnili hladne-
ga zraka. Tako je bilo v višinah občut-
no topleje kot pri tleh in je v višinah 
nastajal dež, ki pa je potem zaradi zelo 
hladnega zraka in ohlajene zemlje ter 
drevja takoj zamrznil. To se pojavi 
skoraj vsako leto, a ponavadi traja le 
nekaj ur, potem pa veter prežene hla-
den zrak in se led hitro stali. Tokrat je 
bilo žal drugače. Po nekaj dneh se je le 
otoplilo, s tem pa je praktično bilo tudi 
konec zime, saj snega potem praktič-
no ni bilo več, pa tudi mraza ne. Na-
sploh smo lansko zimo zelo malo ki-
dali, povsem drugače kot leto poprej.

Kasneje smo bili na observatoriju 
Rezman precej prikrajšani pri šte-
vilu opazovanj, saj je bila pomlad 
deževna in oblačna. Podobno se je 
nadaljevalo poleti, saj ni bilo veliko 
vročih in jasnih dni – zopet povsem 
drugače kot lansko leto. Je pa bilo 
potem jeseni (predvsem oktobra) 
povsem drugače in vreme nas je ob-
darilo z nekaj jasnimi nočmi z nizko 
vlago, kar predstavlja dobre opazo-
valne pogoje. Kljub vsemu se vsega 
ni dalo nadomestiti in tako je bilo v 
letu 2014 precej manj opazovalnih 
noči kot običajno. November in de-
cember težko popravita statistiko, saj 
je november nasploh najbolj oblačen 
mesec in je ponoči redko jasno, de-

cember pa ni kaj dosti boljši. Upajmo 
na lepšo zimo … 

Za opazovanje nočnega neba pozimi 
je pomembno, da imamo hladen zrak 
tako v nižinah kot v višinah in da je 
zrak suh. Če pa si želimo res najbolj-
ših pogojev za opazovanje nočnega 
neba, potem je najboljša kombinacija 
gosta megla v kotlinah, v višinah pa 
mirno in toplo vreme, a je zato treba 
iti vsaj na Veliko planino.

Do začetka decembra je skupno letos 
padlo že 1600 milimetrov dežja, to je 
res veliko, verjetno pa se bo številka 
ustavila nekje pri 1800 milimetrih, 
kar bi bil rekord naše opazovalne 
postaje. Redko se namreč zgodi, da 
pade nad 1200 milimetrov dežja v 
enem letu. Nekajkrat je tudi padla ve-
lika količina dežja naenkrat, a rekor-
da, ko je padlo 130 milimetrov dežja 
v enem dnevu (september leta 2006), 
letos nismo presegli. Tistega leta so 
bile velike poplave v Selški dolini, 
zgodile pa so se zaradi močnih pada-
vin v kratkem času.

Hladno letos res ni bilo – vremenska 
postaja v Lanišah je zabeležila naj-
nižjo temperaturo komaj -3,2 stopinje 
(29. januarja). Najvišja temperatura 
pa je bila 34,7 stopinj (11. junij). Bilo 
pa je kar vetrovno, najmočnejši sunki 
so dosegli okrog 40 km/h (vremenska 
postaja Laniše je bolj v zatišju kot 
tista na observatoriju Rezman). Iz-
merjena količina padavin je pri obeh 
postajah zelo podobna.

Spletna naslova obeh vremenskih po-
staj:
Vremenska postaja observatorij 
Rezman: http://www.rezman-obs.si/
Weather/

Vremenska postaja Laniše: http://
kacnje.blogspot.com/p/vremenska-
-postaja-tunjice-kamnik.html

Za vas pripravila: 
Rok Palčič in Iztok Grilc

Vreme v Tunjicah v letu 2014
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Leto 2014 bo zapisano kot maksi-
mum Sončeve aktivnosti v 24 ciklu, 
ki ga človek opazuje na znanstveni 
način. Marsikdo pa se utegne vpraša-
ti, kako lahko govorimo o maksimal-
ni Sončevi aktivnosti, ko pa bo vsak 
čas za nami eno najbolj deževnih in 
mokrih let. Res je, tudi streha obser-
vatorija Rezman je ostajala veliko-
krat zaprta, saj seveda v oblačnem 
vremenu ne moremo opazovati, kaj 
šele v dežju. Med astronomska opa-
zovanja pa spada tudi opazovanje 
Sonca, ki pa ne potrebuje observa-
torija, tudi za fotografijo ne, saj so 
časi osvetlitev posnetkov zelo krat-
ki, četudi močno Sončevo svetlobo 
zelo zmanjšamo z uporabo filtrov za 
opazovanje Sonca. Kratki časi osvet-
litve pa pomenijo, da je Sonce mo-
goče opazovati in fotografirati tudi 
v dneh s spremenljivim vremenom. 
Ob maksimumu Sončeve aktivnosti 
je na Soncu temnih lis in pik največ 
in seveda tega ne gre zamuditi. Mak-
simum je bil napovedan že za lansko 
leto, vendar se je zakasnil, kar se 
rado zgodi v letih, ko ta ni tako izra-
zit oziroma močan. Tokratni pa bo za 
tretjino nižji od tistega na prelomu 
tisočletja, pa še tisti ne spada med 
najbolj izrazite. Tokratni maksimum 
dosega vrednost okrog 80 merjeno z 
Wolfovim številom, medtem ko je v 
prejšnjem ta vrednost dosegla 115, v 
drugi polovici 20. stoletja pa je bilo 
več ciklov, ko je ta vrednost preseg-
la 150! Na Soncu je torej peg opazno 
manj kot v preteklem ciklu, katerega 
drugo polovico sem že resneje opazo-
val. Torej, kaj ostane opazovalcu ob 
bolj revni oziroma enolični površini, 
kjer je povrh še priložnosti za opazo-
vanje zaradi slabega vremena manj. 
Odgovor je oprema. V zadnjem de-
setletju je razvoj potrebnih filtrov in 
snemalnih kamer doživel neverjeten 
razvoj, tako da je danes mogoče po-
sneti veliko kakovostnejše in natanč-
ne posnetke peg, posebej neverjeten 
pa je razvoj ozkopasovnih filtrov (v 
rdeči črti vodikovega spektra), za 
opazovanje Sončeve kromosfere (ne-
kakšne atmosfere), ki pa tudi v manj 

aktivnih ciklih, kot kaže, ne kaže niti 
približno tako enolične podobe kot 
fotosfere, ki jo vidimo v beli svetlobi.

Ko sem torej v začetku leta opazil, 
da gre za zakasnitev maksimuma, mi 
je bilo jasno, da bo treba za opazo-
vanje izkoristiti vsako priložnost za 
opazovanje in fotografiranje. Namera 
in prizadevnost se je izkazala za pra-
vilno odločitev, saj sem videl in ujel 
na posnetke nekaj izjemnih trenutkov 
z velikimi protuberancami kot posle-
dico izbruhov v Sončevi kromosferi, 
kar je še potrdilo spoznanje, da Sonce 
ni samo prijazna topla lučka, ki nas 
greje in nam sveti. Tako jo vidimo 
skupaj z otroci zaradi silne oddal-
jenosti, ki znaša kar 150 milijonov 
kilometrov. Za tokratni zapis pa sem 
izbral le dogodka, ki sta letos najbolj 
zaznamovala dogajanje na Soncu.

Slabega vremena v letošnjem letu 
prav gotovo ni mogoče pripisati 
maksimumu Sončeve aktivnosti, 
vsaj preprosto ne. Direktnega vp-
liva na vreme na Zemlji dogajanje 
na Soncu nima, kljub zanimivemu 
dogajanju, ki ga lahko zaradi bliži-
ne opazujemo na našem Soncu. Če 
bi namreč naše Sonce opazovali iz 
najbližje sosednje zvezde, kljub vse 
boljši opremi tega dogajanja ne bi 
zaznali. Sonce bi veljalo za povsem 
mirno zvezdo. Po drugi plati pa 
vemo, da ima Sonce na temperatu-
re na Zemlji vendarle velik vpliv, 
pa najsi gre za dnevne temperature, 
kjer si maksimumi in minimumi sle-
de z več urno zamudo, letne čase, ki 
so posledica različnih vpadnih kotov 
Sončeve svetlobe in gredo zamude 
že v čas meseca ali več. Tu so še 
medsebojni vplivi različnih dejav-
nikov, med katere morda spada tudi 
Sončeva različna aktivnost, a nje-
nega vpliva še ne znamo izluščiti, 
določiti. Zato bo verjetno potrebno 
Sončevo aktivnost opazovati še de-
setletja, da bi morda le ugotovili, 
kako le-to vpliva na naše življenje 
na Zemlji.

Tone Špenko

Pega velikanka in izbruh stopnje X2.

V drugi polovici oktobra smo tako 
lahko (pravzaprav se je bilo zaradi 
slabega vremena kar potruditi) opa-
zovali pego velikanko, ki je v dob-
rem tednu »zrastla« v največjo pego 
v zadnjih 25 letih. Pokrivala je po-
vršino 2750 milijonink Sončeve po-
vršine, kar se ne sliši veliko, povsem 
drugače pa če vemo, da pa Zemlji-
na površina znaša le 167 milijonink 
Sončeve. Njena površina je bila to-
rej 16 celotnih Zemeljskih površin. 
Pego je bilo seveda videti s prosti-
mi očmi, navadno ob Sončevih za-
hodih ali pri razkrajajoči se megli, 
ko Sončeva okrogla ploščica še ni 
presvetla. Močno magnetno polje, 
ki ustvari takšno pego, je povzro-
čilo tudi serijo izbruhov razreda M 
(izbruhe razvrščamo po moči v ra-
zrede B, C, M in X, energijska skala 
pa je logaritmična ne linearna, saj 
je vsaka stopnja 10-krat močnejša 
od prejšnje, pa v vsak razred deli-
mo še v 10 stopenj), šest pa stopn-
je X. Na posnetku z dne 26. oktob-
ra je tak izbruh stopnje X2 v rdeči 
ozkopasovni vodikovi svetlobi viden 
kot zelo svetla razpoka na območju 
same pege in se opazovalcu zdi, kot 
bi Sonce tam hotelo počiti. Noben 
od teh pogostih izbruhov pa v oko-
liški prostor ni izvrgel večje količine 
Sončevih delcev, ki bi lahko na Ze-
mlji posebno v času, ko je bila pega 
obrnjena k nam, povzročil geomag-
netno nevihto in polarne sije, morda 
vidne tudi iz naših krajev.

Sončev maksimum
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Tak kromosferski izbruh pa sem opazoval dva meseca prej, 24. avgusta, prav 
tako ob precej oblačnem vremenu. Izbruh je bil sicer le stopnje M 5,6, toda 
eruptivni protuberanci vodika sem lahko sledil, še ko je bila le-ta od Son-
ca oddaljena skoraj milijon kilometrov. Protuberance so lepe in zanimive za 
opazovalce, že ko dosežejo višino sto tisoč kilometrov nad kromosfero! Tokrat 
je šlo za skoraj milijon kilometrov, to pa je več kot dvakratna razdalja med 
Zemljo in našo Luno. Izbruhi redko trajajo več kot uro in eruptivne protu-
berance, kot je ta na sliki, lahko opazujemo le par ur, ko se toliko razširi in 
razredči, da postane prešibka, da bi jo lahko videli z Zemlje. Ob posnetku pa 
si lahko izračunate s kakšno silno hitrostjo se širijo plini vodika, če v par urah 
dosežejo višino milijon kilometrov nad Sončevo kromosfero. Sonce vsekakor 
ni svetla mirna »žogica«. Tudi ta izbruh ni povzročil geomagnetne nevihte, 
saj se je zgodil na robu in ni bil usmerjen proti Zemlji. Žal ali na srečo.

Najvišja protuberanca

50 let - (1964–2014)
Alenka Veršnik – Hrustova
Barbara Rems – Seliškarjeva
Boštjan Vrhovnik – Dolinarjev
Irena Velič – Jakšetova
Ivan Mlakar – Sp. Hribarjev
Janez Vrhovnik – Bovčov
Jelka Golob – Zg. Golobova
Metod Rems – Seliškarjev
Mojca Hočevar – Hočevarjeva
Nada Klemen – Joškova
Peter Galjot – Galjotov
Peter Železnikar – Martinežev
Štefka Lanišek – Sp. Lanišekova
Taja Lap – Grkmanova
Tatjana Lipovšek – Lipovškova
Tatjana Uršič – Mejačeva
Tatjana Zobavnik – Strehova

60 let - (1954–2014)
Branko Sedušak – Hribovškov
Marija Škrlep – Škrlepova
Marija Vrhovnik – Graverjeva
Rudolf Magajna – Podbregarjev
Štefanija Štupar – Zadnikarjeva

70 let - (1944–2014)
Ana Trobevšek – Trobevškova
Ciril Vinšek – Škrjančev
Franc Kosirnik – Sp. Sitarjev
Francka Berlic – Zg. Kosirnikova
Friderika Kosirnik – Sp. Sitarjeva
Ivana Vrhovnik – Holcarjeva
Marija Klemenc – Klemenčeva
Marija Šuštar – Bitenčeva
Terezija Mali – Sp. Naumova

80 let - (1934–2014)
Janez Vinšek – Mahlavov
Jožefa Železnikar – Joževčeva
Marija Koželj – Jerušekova
Marija Treven – Krtova
Slavka Potočnik – Joškova
Terezija Slanovec – Grilušekova

90 let - (1924–2014)
Marija Zabavnik – Potokarjeva

99 let - (1915–2014)
Jožef Pregled – Zg. Dolenčev

V letu 2014 so praznovali  
okrogle življenjske jubileje

Ivan Nograšek
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Letos se  
je zgodilo
Do konca januarja ni za-
padlo nič snega. Nato pa 
se prve dni februarja pojavi 
tak žled, kot se ga ne pomni. 
Gozdovi so močno poškodo-
vani. Dolgi so izpadi elek-
tričnega toka. Za nekaj dni 
so bile zaprte tudi šole.

Ob koncu februarja voda na 
Planinskem polju tako naraste, 
da so bile hiše v dveh vaseh 
pod vodo.

5. marca nesreča v gozdu vza-
me življenje našemu krajanu.

8. marca malezijsko letalo 
z 239 ljudmi izgine neznano 
kam.

13. maja huda rudarska nesre-
ča v Turčiji terja več kot 300 
življenj.

Na god sv. Ane se odkrije 
spominska plošča žrtvam prve 
svetovne vojne v tunjiški fari.

Julija asfaltirajo del ceste proti 
Zadnjem vrhu.

1. avgusta zaprejo cesto proti 
Kamniku zaradi gradnje kana-
lizacije. S tem nam povzročijo 
veliko težav. Posebno še tistim, 
ki morajo z avtomobilom vsak 
dan proti Kamniku.

8. decembra je družba Tele-
kom Slovenija opravila ogled 
bazne postaje, ki je postavljena 
na poslovilni vežici v Tunjicah, 
z namenom izvedbe tehnične 
nadgradnje sistema mobilne te-
hnologije – povezavo z optič-
nim kablom.

Ivan Nograšek

Pred 230 leti
24. januarja 1784 na Lanšprežu umre 
Peter Pavel Glavar, ki je v Tunjicah 
pustil trajne in vidne sledi.

Pred 150 leti
Leta 1864 Tunjičani kupijo četrti, ve-
liki bronast zvon težak 1632 kg. Ker 
so ga plačali z denarjem od prodanih 
sliv, so mu rekli tudi češpljev zvon. 
Dvignili so ga v južni zvonik, ki so mu 
do tedaj rekli »ta mutast turn«. Ostal 
je, čeprav težko, nedotaknjen tudi v 
času druge svetovne vojne. Ostale tri 
zvonove so namreč prelili v orožje.

Pred 110 leti - 1904
Pri Davčarju pogori hiša.

Pred 100 leti - 1914
10. januarja v gozdu pade pod voz in 
umre Jožef Žagar, gospodar Žerjavo-
ve domačije.
28. junija 1914 atentat na prestolo-
naslednika Franca Ferdinanda sproži 
veliko vojno, ki svet po njej tudi te-
meljito spremeni.

Pred 80 leti
30. aprila 1934 v eksploziji v smod-
nišnici skupaj s še enim umre Jožef 
Koželj – Gmajnarjev.

Pred 60 leti - 1954
23. junija v eksploziji v smodnišnici 
umreta France Uršič in še en njegov 
sodelavec.

Pred 50 leti - 1964
Krajani so sami v cerkvi vse do vrha 
kupole postavili gradbene odre, da so 
cerkev lahko prebelili.

Pred 40 leti - 1974
Zaradi pomanjkanja bencina smo se z 
avtomobili lahko vozili le vsak drugi 
dan po sistemu številk na registrski 
tablici imenovanem »par – nepar«.

Pred 30 leti - 1984
Pri Vovku pogori ostrešje hiše.

Pred 20 leti
Leta 1994 je pod morjem čez Rokav-
ski preliv med Anglijo in Francijo 
zgrajen predor.

Pred 10 leti - 2004
V Mekinjah umorijo župnika Antona 
Gosarja.
Slovenija pristopi k NATO paktu.

Ivan Nograšek

Nekaj spominov iz svetovne 
in krajevne kronike

Jerušekova nova maša.
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Stare slike ...

Marija Jamšek - Strehova  

in mož Matevž Vinšek - Voštarski.

Slika je posneta v Ameriki.

Ta dva pa poznate čeprav jih ni več med nami. Za novo leto 1984 praznovanje starostnikov.

Kotarjeva Andrej in Rozka.

Bovčov oče in Mlakarjeva mama.

Hribčeva Kristina in Holcarjeva Rezka.

France Traven starejši - Bobnarjev.
Maležova poroka 1937.

Jakob Jamšek  

Strehov, odslužil je  

tri leta vojaščine.

Čimžar Jernej med ruskimi partizani v prvi vrsti prvi desno.
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V letu 2014 smo se poslovili od naših krajanov

25. januarja je po hudem 
trpljenju v 51. letu umrl 
avtomehanik  
JANEZ SMOLNIKAR  
iz Tunjiške Mlake 6 A.

6. februarja je v 84. letu 
življenja umrl  
FRANCE GOLOB –  
Zg. Golobov oče. V življenju 
je kmetoval na domačem 
gruntu.

11. februarja je v 78. letu 
zapustila ta svet  
ANGELA MLAKAR –  
Sp. Hribarjeva mama. Rodila 
se je pri Bosjaku v Apnem v 
fari Šenturška Gora.

3. marca je nesreča v gozdu 
vzela življenje  
SILVESTRU GERBCU 
– gospodarju Davčarjeve 
domačije. Rodil se je pred  
57 leti na Pšajnovici.

27. marca je domače in ta svet 
zapustil komaj 26-letni  
ALEŠ KOSIRNIK – 
Bevšekov Aleš. Zaključil je 
višjo gozdarsko šolo.

9. maja je umrla  
IVANKA KEMERL.  
Rodila se je pred 83 leti 
pri Korbarju, mladost pa je 
preživela pri Sp. Dolencu, 
kjer je bila doma njena mati. 
Poročila se je k Cesarju v 
Županje Njive.

7. septembra je v domu 
starejših umrl 80-letni  
JANEZ ČEVKA.  
Bil je gospodar pri Koželju. 
Pozneje se je z družino preselil 
na Kregarjevo.

4. septembra je umrl  
ANDREJ KOŽELJ.  
Rodil se je pred 85 leti pri 
Jerušeku. Poročen je bil na 
Oševku. Po poklicu je bil 
gradbeni delovodja.

11. oktobra je v starosti 73 let 
umrla MARIJA URANKAR 
– Oborhova Mimi. Živela je v 
neveljski fari.

19. oktobra je umrla  
JUSTINA VRHOVNIK – 
Markova mama z Vrhovja. 
Rodila se je pred 78 leti pri 
Nivčarju.

Umrli Tunjičani, ki so živeli drugje:

Ni res, da so odšli – nikoli ne bodo. Ujeti so v naša srca. S spomini bodo vsak naš korak spremljali v tišini.

Bovčov oče in Mlakarjeva mama.
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Vrhovnik Janez s.p.
sečnja lesa

041/803-730

Drago Uršič s.p.

Okrepčevalnica Slanovec s.p.

Bar za Tunjco

Vzdrževanje vozil,
Bojan Osredkar s.p.

041 789 873

Gradbena mehanizacija
Romšak Janko s.p.

041/859-741

VRHOVNIK ANTON S.P.
TUNJICE 24A
1240 KAMNIK
mbt: 041/832-823 
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CVETLIČARSTVO LAP 
Tina Lap, s.p.

Šutna 60, 1241 Kamnik
Tel. (01)839 17 69, faks: (01) 831 93 85

Id. št. za DDV: SI14259028

HOMEC
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varčno-
ogrevaj.si

CENTRALNE INŠTALACIJE,
SOLARNI SISTEMI, TOPLOTNE

ČRPALKE IN VODOVOD

Tunjiška Mlaka 8a | 1240 Kamnik
041 856 996 | gorazd@rapport.si

69

Tunški glas December 2010

CVETLIČARSTVO LAP 
Tina Lap, s.p.

Šutna 60, 1241 Kamnik
Tel. (01)839 17 69, faks: (01) 831 93 85

Id. št. za DDV: SI14259028

HOMEC

Tunski glas 2010.indd   69 16.12.2010   14:15:10

Gsm: 041 44 55 77
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Masažni sistemi 

Medical line d.o.o.
Maistrova ulica 16 
1240 Kamnik
Tel: 01 839 42 61
Fax: 01 839 42 60
www.medicalline.si
info@medicalline.si

igor.vinsek@gmail.com

KRAJEVNA SKUPNOST
TUNJICE

OBČINA KAMNIK
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ALEŠ VINŠEK s.p.

GSM: 041-843-414
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Hvala vam 
za pomoč

pri izdaji glasila
Tunški glas. 
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20 let Tunski glas


