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Vesele božične praznike
in srečno novo leto 2012
Vam želi uredniški odbor!
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Božično –  
novoletno voščilo!
V teh mrzlih adventnih dneh z malo 
sonca in veliko noči, se spet spušča k 
nam božja Ljubezen, da bi pregnala 
strah, obup, jezo… Hrepenenje po 
pravem miru naj se naseli v vsako 
srce faranov in ljudi dobre volje. Ob 
prestopu v novo leto 2012 pa naj nam 
da Gospod novo upanje, da bosta 
sreča in blagoslov ostala v naših do-
movih vse dni novega leta!

Vaš župnik Jože

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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BOŽIČNO 
VOŠČILO
Ko se prižgejo praznične luči,
si vsakdo v srcu nekaj zaželi …

Naj božič bo prijazen
in topli v njem ljudje;
naj misli bodo iskrene
in veselo bo srce!

V novem letu naj bodo dnevi 
srečni in zdravi;
poti uspešne
in nasmehi zadovoljni!

Olga

Navodilo avtorjem  
za pisanje prispevkov 
za Tunški glas
Uredniški odbor časopisa Tunški glas 
prosi vse, ki prostovoljno pišejo članke 
za krajevno glasilo, da pri tem upošte-
vajo naslednja priporočila, ki bodo olaj-
šala lektoriranje in oblikovanje časopisa:
•	 prispevki naj bodo opremljeni z na-
slovom, podpisom avtorja (lahko tudi s 
psevdonimom) in brez slik;
•	 morebitne slike naj bodo v jpg forma-
tu pripete posebej, ker se sicer znotraj 
wordovega dokumenta kvaliteta fotogra-
fij zmanjša; podnapisi k slikam naj bodo 
napisani na koncu prispevka;

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, Anže Slana, 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
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•	 slike za skeniranje je potrebno zaradi 
računalniške obdelave v uredništvo do-
staviti do 30. novembra v tekočem letu;
•	 prispevke, ki so napisani lastnoročno 
je potrebno v uredništvo dostaviti vsaj 
en teden pred koncem novembra, ker je 
te prispevke potrebno pretipkati;
•	 vse prispevke je potrebno poslati v 
elektronski obliki na elektronski naslov 
časopisa barbara.tunskiglas@gmail.com 
najkasneje do 30. novembra v tekočem 
letu;
•	 prispevkov ni zaželeno posebej ob-
likovati (različne velikosti črk, pisave, 
barvanje…ker nam to otežuje oblikovan-
je časopisa, priporočamo pisavo Arial, 
velikost črk naj bo 12 z levo poravnavo 
besedila brez nepotrebnih odstavkov in 
presledkov.

Letošnje leto je našo vas zaznam-
ovalo veliko prijetnih dogodkov, ka-
teri so se na tak ali drugačen način 
dotaknili prav vsakega izmed nas. 
Delček tega smo zabeležili za vse, ki 
se jih niste uspeli udeležiti in za tiste, 
ki jih želite ob prebiranju glasila zo-
pet podoživeti. Veseli smo, ker lahko 
ustvarjamo skupaj z Vami in za Vas. 
Da pa bo časopis še zanimivejši, smo 
letos pripravili kratko anketo, skozi 
katero nam bo pridobljeno mnenje 
bralcev v veliko pomoč pri nadaljnjem 
ustvarjanju. Zahvaljujem se Vam za 
vaše sodelovanje in zaupanje. Zaradi 
večjega števila prispevkov smo časopis 
razširili, vendar je bilo prostora kljub 
vsemu premalo za tri članke. Avtor-
jem omenjenih prispevkov se iskreno 
opravičujem in jim obljubljam, da 
bodo objavljeni prihodnje leto.   
Razveselila me je pomoč sponzorjev, 
ki so v letošnjem letu s svojimi prispe-

vki omogočili izdajo celotnega glasila. 
Naj omenim, da nam je v lanskem 
letu pri izdaji zmanjkalo le slabih 200 
evrov, katere je prispevala KS Tunjice. 
HVALA VAM!
Odborniki in vsi ključni akterji pri 
izdaji časopisa (lektorica, oblikovalec, 
tiskar) marsikdaj na koncu vedno de-
lamo »zadnje minute«, ki posledično 
lahko prinesejo kakšno napako več, 
zato smo se odločili, da je potrebno z 
novim letom vse prispevke poslati na-
jkasneje do 30. novembra. Natančnejše 
informacije o pisanju člankov najdete v 
spodnjem prispevku.
Ob koncu Vam zaželim lepe praznike, 
blagoslovljeno prihajajoče leto, mir v 
srcu in pogum, ki naj Vas vodi skozi 
življenje. Predvsem pa Vam želim ve-
liko zadovoljstva ob prebiranju sadov 
našega skupnega dela.

Urednikov kotiček
Dragi bralci in bralke Tunškega glasu!
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Čas prehitro beži in novo leto je tu. 
Prvo leto mandata je za nami.
Naj vam na kratko predstavim aktiv-
nosti, ki so zaznamovale našo krajev-
no skupnost.
Svet krajevne skupnosti je imel v le-
tošnjem letu 12 sej, kjer smo obravna-
vali tekoče zadeve in posredovali naše 
pobude ter pobude krajanov na občin-
sko upravo. 

•	 V mesecu marcu je potekala vsa-
koletna čistilna akcija. Udeležba je 
bila skromna, čast so nam rešili učenci 
in učenke osnovne šole. Vseeno smo 
nabrali kar lepo število vreč s smetmi. 
Ob tem bi omenil, da bo drugo leto 
ponovno čistilna akcija »Očistimo 
Slovenijo v enem dnevu« in že sedaj 
vljudno vabljeni.
•	 Z ravnateljem OŠ Frana Albrehta 
in občino Kamnik smo se dogovorili, 
da z igriščem pod šolo upravlja POŠ 
Tunjice. Igrišče ni namenjeno samo 
šoli, ampak je tudi prosto dostopno 
vsem krajanom in namenjeno javnim 
prireditvam. Ker smo tudi v Tunji-
cah priče porastu vandalizma, je bila 
nameščena zapornica, ki preprečuje 
vožnjo motornim vozilom. 
•	 Na pobudo društva samopomoči 
Tunjice, smo iz osnovnih sredstev KS 
Tunjice prenesli 47 kompletov gasil-
skih klopi na društvo samopomoči 
Tunjice. Društvo se zavezuje, da bo z 
omenjenimi kompleti klopi ravnalo 
kot dober gospodar in jih bo za vse 
tunjiške javne prireditve brezplačno 
posojalo.
•	 Podpisali smo tudi novo najemno 
pogodbo za uporabo mrliške vežice 
z Župnijo Tunjice in Ljubljansko 
nadškofijo. S pogodbo smo se zavezali, 
da bomo z omenjenim objektom gos-
podarno ravnali. Najemnina znaša 50 
€ letno in poteče čez 10 let.
•	 Svet krajevne skupnosti Tunjice 
je sklenil, da ob pogrebnih sloves-
nostih uporaba mrliške vežice zaradi 
vzdrževanja znaša 30 €, če je pokojnik 

pokopan še isti dan, drugače pa 50 €. 
Naj omenim, da smo razpravljali tudi 
o uvedbi grobnine, saj smo eno redkih 
pokopališč, ki je nima. Ne glede na 
»nepriljubljenost« ukrepa, jo bo v pri-
hodnosti potrebno definitivno uvesti, 
ker finančno stanje krajevne skupnosti 
tega žal ne bo več moglo pokrivati 
(samo odvoz smeti letno znaša 600 €).
•	 Z delovnim obiskom so nas 
počastili župan občine Kamnik Mar-
jan Šarec, direktor občinske uprave 
mag. Ivan Kenda, nekateri načelniki 
občinske uprave in občinski odbor 
SDS Kamnik. Namen vseh obiskov je 
bil predstavitev in pogled na probleme, 
s katerimi se srečujemo krajani Tunjic 
in Občina Kamnik. Tema pogovorov 
je bila predvsem izgradnja kanalizaci-
je, obnova dotrajanih in asfaltiranje 
velikega števila makadamskih cest. 
•	 Letošnje leto je zaznamovalo tudi 
veliko javnih prireditev, ki sem se jih 
z veseljem udeleževal, če sem le uteg-
nil. Posebej bi izpostavil Juretovo novo 
mašo, veselico ob krajevnem prazni-
ku, ki jo je organiziral AMK Tun-
jice, Tunjiško noč s krstom motorne 
brizgalne, koncert Tunjiškega Okteta, 
miklavževanje in ostale prireditve 
doma ter izven Tunjic.
Občinski investiciji, za katere si vsi 
želimo, da bi jih bilo čim več, sta bili 
samo dve in izhajata iz občinskega 
proračuna za leto 2011.
•	 Na pobudo POŠ Tunjice, se je tla-
kovalo dvorišče pod šolo. Cena in-
vesticije je po proračunski postavki 
znašala 3.000 €.
•	 Druga večja investicija je bila 
nadaljevanje rekonstrukcije L.C. 
039721 Tunjice-Cerkljanska Dobra-
va v dolžini 200 m. Cena investicije 
je po proračunski postavki znašala 
50.000 €. Rekonstrukcija ceste še ni 
zaključena, do občinske meje manjka 
še okoli 500 m. Do sedaj je bilo v dveh 
letih v ta namen porabljenih 90.000 € 
proračunskega denarja in asfaltiranih 
430 m ceste. 

Rad bi tudi poudaril, da si mnogi vlo-
go krajevne skupnosti predstavljajo 
drugače, predvsem starejši krajani. 
Vloga krajevne skupnosti do spre-
membe lokalne samouprave leta 
1994 in dokončno do ukinitve samo-
prispevka leta 2003, je bila veliko bolj 
pomembna, predvsem zaradi svojih 
finančnih sredstev. Danes krajevna 
skupnost Tunjice letno za delovanje 
iz proračuna dobi 3.700 €. Ta sredstva 
se večinoma porabijo za tisk časopisa 
Tunški glas, obdarovanje starostni-
kov, za stroške urejanja pokopališča in 
mrliške vežice. Vse kar se tiče večjih 
investicij v infrastrukturo smo popol-
noma odvisni od proračuna Občine 
Kamnik, ki je investicijsko vedno bolj 
okrnjen. 
Svet krajevne skupnosti ima pri tem le 
posredno vlogo v smislu opozarjanja 
na probleme in posredovanja pobud, 
ki so za Občino Kamnik večinoma ne-
obvezujoče.

Za konec se v imenu KS iskreno za-
hvaljujemo vsem, ki s svojim delom 
poskrbite za urejenost in prepoznav-
nost Tunjic. Zelo smo lahko hvaležni 
in ponosni na skupino, ki ureja naš 
poslednji dom in okolico le-tega, go-
vornikoma na pogrebnih slovesnostih, 
mojstru ozvočenja in vsem ostalim 
neimenovanim.
Posebej bi pohvalil tudi delovanje lo-
kalnih društev, ki skrbijo za našo po-
žarno varnost, zabavo, stisko v prime-
ru nesreč, kulturno-glasbeno življenje 
in naravno dediščino.

Želimo vam vesel božič in srečno novo 
leto 2012.

V imenu KS Tunjice, Tone Šuštar

Delovanje  
krajevne skupnosti
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Starejši vaščani se verjetno še 
vedno spominjate zadnje nove 
maše v Tunjicah, ko je leta 1969 

mašniško posvečenje s farani, so-
rodniki in prijatelji pod vodstvom 
ceremonierja, danes upokojenega 
ljubljanskega nadškofa in metropo-
lita Alojza Urana, praznoval Birtov 

Štefan. Letošnje poletje smo bili de-
ležni ponovnega blagoslova, ko se je 
po njegovi poti kot enajsti tunjiški 
novomašnik v zgodovini naše župnije 
podal še Jure. Izreden verski dogo-
dek, ki se je slovesno odvijal v župnij-
ski cerkvi, je presegel vsa naša priča-
kovanja, za kar so poskrbela drobna 
presenečenja, dovršena organizacija, 
medsebojna pomoč in sodelovanje 
vseh udeleženih. Med enoletnimi pri-
pravami na slovesnost, ki se je dogo-
dila v treh kratkih dneh, je bilo vlože-
nega ogromno truda, profesionalnost 
pa sta s svojimi vodstvenimi sposob-
nostmi in enkratno ekipo sodelavcev 
dokazala novomašna ceremonierja, 
bogoslovec Gašper Mauko in Juretov 
prijatelj Matevž Vidmar. 
Organizacija tovrstne slovesnosti 
vsekakor ni enostavna, saj se v zadn-
jih letih povečuje število povabljenih, 
prostovoljnih sodelavcev in vseh 
preostalih udeležencev. Nekakšen 
»novomašniški protokol« v urniku 
odvijajočih se dogodkov vsebuje tudi 
usklajeno delo bogoslovcev, minis-
trantov, pritrkovalcev, gostincev, na-
takarjev, pevcev, glasbenikov, govor-
nikov, gospodinj, vaških mož, fantov 
in deklet ter še bi lahko naštevala. 
Pred več kot štiridesetimi leti, ko je v 
Tunjicah slavil zadnji novomašnik, so 
tovrstne slovesnosti potekale skrom-
neje in v manjšem obsegu. Hitrejši 
napredek v svetu in dostopnost mno-
gih potrebščin so pripomogle, da je 
za podobne dogodke potrebno vlo-

žiti veliko dela in vanje vključiti več 
pomočnikov in prostovoljcev, katerih 
pa v župniji tekom letnih priprav ni-
kakor ni primanjkovalo. Navdušeni 
vtisi po zaključku slovesnosti so en-
kraten dokaz, da nova maša ni bila 
le verski dogodek, temveč je v sebi 
skrivala tudi velik socialni, družabni 
in kulturni pomen, kar je prišlo do 
izraza tudi med novomašnim slavjem 
v šotoru na igrišču pod našo podruž-
nično šolo. 

Leto dni vztrajnega,  
a prijetnega dela
Prvi so z vajami pod vodstvom Olge 
Stele začeli cerkveni pevci. Nato si je 
Jure izbral ceremonierja, ki sta si po 
njegovih nasvetih za lažje sodelovan-
je z vaščani sestavila ekipo novomaš-
nega odbora, v katerega so bili vklju-
čeni Bogo Čimžar, Tončka Golob, 
Ivan Nograšek, Matija Podjed, Anže 
Slana, Ana Stele, Marinka Štupar in 
Draga Vrhovnik, mesečnih srečanj 
pa se je udeleževal tudi tunjiški žup-
nik, gospod Jožef Razinger. Vsak od-
bornik je bil odgovoren za določeno 
primarno zadolžitev, čeravno so si pri 
tako velikem obsegu dela tudi medse-
bojno pomagali. Ana Stele je poskr-
bela za podoknico in igro ter usklaje-
vala sprotna dogajanja, Bogo Čimžar 
je sodeloval z gasilci in redarji, Ma-
rinka Štupar je skrbela za peko peci-
va, Draga Vrhovnik je bila zadolžena 
za okrasitev šotora, Anže Slana je so-
deloval z mladino in natakarji, Ivan 

Tunjičani smo dobili 
svojega novomašnika

»Vse, kar je pristno in dobro, ostane.« 

S cvetjem in vencem okrašena farna cerkev sv. Ane je z angelskim donom zvonov v svojo 
sredo vabila vernike od blizu in daleč. Novomašnik bod‘ pozdravljen je ubrano odmevalo 
ob prihodu tistega, ki si je za svoje življenjsko delo izbral hojo po poti Kristusovega du-
hovnika. Ta trenutek 10. julija si bomo Tunjičani zapomnili kot dan, ko smo farani z obi-
lo dobre volje, ljubezni, molitve in predhodnega celoletnega vztrajnega dela blagoslovili 
novomašnika Jureta Koželja.
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Nograšek je bil odgovoren za finance 
in postavitev mlajev, pri čemer mu je 
pomagal tudi Bogo, Tončka Golob je 
sodelovala s pevci in pomagala pri or-
ganizaciji peke peciva, Matija Podjed 
pa je organiziral pletenje vencev.
Gospod župnik je s pomočjo faranov 
uredil notranjost in okolico cerkve. 
V začetku leta je Franc Stele s sode-
lavci Zarje Kovis d.o.o. pod podom v 
klopeh napeljal cevovode za ogrevan-
je prostora s plinom, istočasno pa je 
Milan Vrhovnik s svojo ekipo zamen-
jal stare lesene podnice z novimi in v 
tednu pred novo mašo spoliral kam-
nita tla. Konec meseca marca so vaš-
čani s pomočjo organizacije družine 
Klanšek očistili pobočje pod žup-
niščem, obnovili »paštlo« (sušilnico 
sadja) in postavili nov čebelnjak, 
Marjana Kancilija pa je aprila po za-
ključku vseh večjih del vodila gene-
ralno čiščenje notranjosti cerkve. Pri 
tem je bila delavcem v pomoč košara, 
katero je posodil gospod Arh iz Les-
kovca pri Krškem.

Zadnji meseci so bili namenjeni vse 
pogostejšim vajam igralcev, pevcev, 
ministrantov, pritrkovalcev in na-
takarjev. Pod vodstvom Drage Vr-
hovnik so se za krasitev šotora pletli 
rože in venci, v zadnjem tednu pa so 
možje postavili šotor in preko dvajset 
mlajev ter uredili prizorišča za gle-
dalce in dramsko igro. Gospodinje so 
pekle pecivo, pri Birtovih, Smrekarje-
vih in Vočnkovih pa so se za okrasitev 

cerkve ter mlajev tri dni pletli venci iz 
bršljanovih listov.

Mašniško posvečenje  
in slovesnost nove maše
V tem času se je na sprejem mašnega 
posvečenja, ki se je 26. junija odvijalo 
v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja, in 
na praznovanje nove maše štirinajst 
dni kasneje, duhovno pripravljal Jure 
Koželj. Novomašne slovesnosti so se z 
materinim in očetovim blagoslovom 
pričele že v soboto. Navada, imenova-
na »slovo od doma«, ki običajno po-
teka tik pred novo mašo, je bila zaradi 
razbremenitve nedeljskih slovesnosti 
in spremljajočega čustvenega vzduš-
ja prestavljena na sobotno popold-
ne. Zbrane je z obujanjem spominov 
Juretove mladosti nagovorila Manca 
Vrhovnik, Aleš Sedušak pa mu je za-
pel pesem Prav lepa je ta tunška fara. 
V slovo so Juretu zapela in zaplesala 
dekleta otroškega pevskega zborčka 
pod vodstvom Marjete Čimžar, pre-
den pa sta novomašnika starša Ema 
in Jože pokrižala, objela in ga na sim-
boličen način izročila v božjo službo, 
sta mu besede slovesa namenila tudi 
Urša Klemenc in Tomaž Černevšek.
Po blagoslovu staršev sta Jureta pred 
župnijsko cerkvijo sv. Ane pripeljala 
njegova stara starša, mama Dana in 
ata Peter. Najprej ga je v domači fari 
kot sebi enakega sprejel župnik Jožef 
Razinger, nato je pod vodstvom Aleša 
Sedušaka zapel še Tunjiški oktet. Med 
sveto mašo sta ga v imenu župnije in 
organizacijskega odbora pozdravila 
Tončka Golob in Ivan Nograšek ter 
mu kot simbol duhovništva pokloni-
la talar in mu z besedami »želiva ti, 
da bi svojo službo opravljal z veseljem, 
ljudem v korist in Bogu v čast«, izroči-
la knjigo zbranih molitev v podporo 
njegovi odločitvi. Darila so mu nato 
izročili tudi stara starša Dana in Pe-
ter, ki sta mu podarila novomašni 
plašč, prijatelj Timotej s Primorske in 
teta Mojca pa sta mu poklonila kelih 
in pateno, s katerima je naslednji dan 
daroval novo mašo. 
Sledila je večerja v župnišču, katere 
so se udeležili bogoslovci, duhovniki 
in ožji člani novomašnikove druži-
ne, medtem pa se je pred cerkvijo že 
pripravljajo eno izmed presenečenj. 
Cerkveni pevski zbor mu je zapel 

podoknico, sledila pa je igra o seme-
niščnikih z naslovom Veselimo se v 
gospodu, katero je posebej za to pri-
ložnost po dogovoru z Ano Stele na-
pisal duhovnik Franc Juvan. Zaigrali 
so jo igralke in igralci KD dr. Franca 
Steleta pod vodstvom Ane Stele, za re-
žijo in scensko zasnovo pa je poskrbel 
Dominik Krt. Kakovostna dramska 
izvedba je s komičnimi vložki zaba-
vala polno tribuno tako domačih kot 
tudi tujih obiskovalcev, predvsem pa 
je nasmejala Jureta, ki je po končani 
igri igralcem namenil besede zahvale. 
Naslednji dan je ob deseti uri sledi-
la slovesnost nove maše, katere se je 
udeležilo okoli tisoč petsto ljudi. Za 
vse vernike je bila naša cerkev pre-
majhna, zato so na dvorišču med njo 
in župniščem pripravili prostor s tele-
vizijskim ekranom in direktnim pre-
nosom dogajanja, približno trideset 
starejših ljudi pa je mašo preko pro-
jektorja spremljalo v kapelici. Maše 
se je udeležilo tudi okoli sto vernikov, 
ki so oblečeni v narodno nošo za du-
hovnike in bogoslovce v cerkvi nare-
dili špalir. Pred pričetkom obreda je 
Juretu brat Damjan izročil križ Kris-
tusa brez rok in nog, ki simbolično 
predstavlja duhovnikovo bodoče delo 
– služenje bogu in ljudem. 
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Po končani sveti maši se je na kosilu 
v šotoru pod šolo zbralo okoli štiristo 
ljudi. Tunjiški in šenčurski natakarji 
so naredili špalir, skozi katerega se je 
sprehodil novomašnik skupaj s starši 
in ceremonierjema. Med kosilom so 
Juretu čestitali novomašni pridigar in 
lanskoletni novomašnik v Komendi 
Martin Zlobko, župnika Jožef Ra-
zinger in Pavle Juhant ter Tine Skok, 
Juretov zdajšnji župnik v Železnikih. 
Čestitkam se je pridružil tudi Marjan 
Šarec, župan občine Kamnik, ki mu je 
v dar izročil sliko cerkvice sv. Roka v 
Kamniku. 
Kosilo, katerega je pripravilo gostišče 
Per, je potekalo v sproščenem vzdušju 
in klepetu. Medtem ko so se obisko-
valci zabavali, peli in družili z novo-
mašnikom, so za našo varnost skrbeli 
gasilci-redarji in zdravniška ekipa 
dr. Bernot, natakarji pa so poskrbeli, 
da so bile mize vedno polne odlične 
hrane, pijače in slaščic. Po obroku je 
sledilo skupinsko fotografiranje, pred 
večerno zabavo pa še pete litanij pri 
cerkvici Srca Jezusovega. 
Na večerjo je bila povabljena vsa vas. 
Za hrano so poskrbeli Marjan Osol-
nik s svojo ekipo, kateri so pomagali 
tudi Kosirnikovi, za odlično glasbo 
pa Ognjeni muzikantje, ki so se za 
Jureta naučili pesem z naslovom Bod‘ 
pozdravljen, novomašnik. Bilo je ve-
liko smeha, petja, plesa in zabavnih 
presenečenj, katere so pripravili Šen-
čurjani in Šentvidčani ter Juretovi 
sorodniki iz Avstrije, ki so z videom 
štiri oziroma petletnega fantiča, ki 
doma opravlja sveto mašo, nasmeja-

li prav vsakega. Potrebno je omeniti 
še Mengeško godbo, Birtove, ki so 
pritrkavali na male zvončke in Tone-
ta Šuštarja, ki je v imenu KS Tunjice 
Juretu izročil sliko cerkve sv. Ane, 
delo domačega slikarja Slavka Smol-
nikarja. Dogodka se je udeležil tudi 
Alojz Uran, ki je z izrednim glasom 
skupaj z zbranimi zapel nekaj pesmi 
in čestital novomašniku. 
V ponedeljek je sledilo pospravljan-
je šotora, cerkve in bližnje okolice, 
ob sedmih zvečer pa je Jure daro-
val zahvalno sveto mašo za vse, ki 
so na kakršen koli način pomagali 
pri organizaciji dogodka. Med obre-
dom so prepevala mlada dekleta iz 
Šentvida nad Ljubljano, zanj pa so se 
naučila pesem, katere glavno vodilo 
je bilo njegovo novomašniško geslo 
»In glejte: jaz bom z vami vse dni do 
konca sveta.« (Mt 28,20). Maši je sle-
dil »kelnarski žur« za vse sodelujoče 
pri organizaciji, kjer so zbrane s pet-
jem in igranjem na harmoniko zaba-
vali Domen Matjaž, Dejan Maleš in 
trije mladi fantje iz Brezij nad Kamni-
kom, po tradiciji pa so prisotnim pi-
jačo stregli bogoslovci, ki so z name-
nom sodelovanja pri slovesnosti nove 
maše v Tunjicah prebivali od četrtka 
do torka. Bil je zabaven in sproščen 
večer, na katerem se je Jure vsem zelo 
lepo zahvalil. Že dan prej so povablje-
ni pri kosilu prejeli Juretovo fotogra-
fijo, ta večer pa je prisotnim podaril 
še majhne spominke pečenih piškot-
kov in iz lesa izrezljanih srčkov s kri-
žem v sredini, natakarji pa so lahko 
obdržali prav za to priložnost nareje-

ne predpasnike.

»Ko gre vse narobe, ko 
misliš, da že vse propade, 
se rodi nekaj novega – 
dobra volja. To je bil res 
blagoslov.«
Vse pa vedno ne poteka gladko in tudi 
tokrat je verjetno prišlo do nekaterih 
manjših spodrsljajev, ki pa so bili 
predvsem zaradi profesionalne orga-
niziranosti sodelujočih našim očem 
prikriti. V misli se mi namreč prikra-
de le eden. Tekom obešanja bršljano-
vih vencev v cerkvi so se le-ti strgali. 
Verjamem, da je vsem prisotnim v 
tistem hipu zastal dih, a prva misel, 
ki se jim je porajala, je bilo reševanje 
nastale situacije. Naj povem, da so bili 
venci ponovno spleteni v kratkih treh 
urah in so še isti večer krasili cerkev 
sv. Ane. Nauk dogodka bo verjetno še 
dolgo odmeval po vasi – v tistem tre-
nutku nista bili pomembni graja in is-
kanje vzrokov trganja vencev, temveč 
iznajdljivost in domiselnost prisotnih 
ter urgentno hitra pomoč vseh vaš-
čanov, ki so jih lahko v tako kratkem 
času uspeli ponovno splesti. 
Pri tako veliki organizaciji, ki vklju-
čuje sodelovanje z mnogimi ljudmi, 
društvi, ustanovami in skupinami 
je zagotovo kakšna malenkost neve-
de spregledana in pozabljena. Kljub 
vsemu je potrebno izpostaviti delo 
ceremonijerjev, ki sta se trudila čim 
bolj profesionalno in popolno speljati 
dogodek. Omeniti je potrebno tudi 
Matjaža Sedušaka, ki je v fotografski 
objektiv ujel vsa zanimiva dogajan-
ja, Dominika Krta, ki je poskrbel 
za ozvočenje v cerkvi, šotoru in pri 
igri, Foto in video klub Mavrico, ki 
je snemala slovesnost in pripravila 
video gradivo, Justina Klanška, ki je 
vodil postavitve prizorišč za gledalce 
in igralce, Mateja Kosirnika, ki je s 
svojim avtodvigalom skrbel za varno 
in hitro postavitev mlajev ter prevoz 
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košare iz Leskovca pri Krškem, To-
neta Vrhovnika, ki je pripravil table 
za napise, Mari Zupančič iz Križa 
pri Komendi, ki je pripravila napise 
za table, Marinko Cergol iz Šentvida 
nad Ljubljano, ki je poskrbela za cve-
tje in Marjano Kancilija, ki je s svo-
jo ekipo vseskozi skrbela za čiščenje, 
urejanje in okrasitev cerkve. Članek 
je prekratek, da bi lahko poimenovala 
vsakega, ki je sodeloval, zato gre ne 
nazadnje pohvaliti tudi vse, ki ste 
na kakršen koli način pomagali pri 
pripravi nove maše in omogočili 
dogodku tako veliko vrednost, ki je 
odsevala tisti dan – vsak trud, dobra 
beseda, solidarnost, pomoč in potr-
pežljivost so v slogi še kako popla-
čani. To nedeljo smo farani Juretu 
predali velik blagoslov in si v naših 
molitvah in dobrih dejanjih izprosili 
blagoslov tudi za našo prelepo Tun-
jiško vas. Bog namreč vrača vsakemu 
po njegovih delih in vsaka stvar bo 
tudi za večnost obrodila sadove.

»Vse, kar je pristno  
in dobro, ostane.«
Jure se danes ob preteklih dogodkih 
široko nasmehne. Pravi, da je bil nad 
celotnim dogodkom resnično prese-
nečen. Vedel je, da znamo Tunjičani 
organizirati marsikaj in v ključnih 
trenutkih stopiti skupaj ter popri-
jeti za delo, nikakor pa si ni zamišl-
jal, da mu bo tako majhna fara, kot 
je naša, pripravila novo mašo, ki se 
lahko s tovrstnimi slovesnostmi kosa 
v večjih župnijah. »Tunjičani ste me 

absolutno presenetili. Vsi. Od vas sem 
dobil veliko; dovolj je že to, da ste mi 
pripravili novo mašo, hkrati pa mi pri 
tem pomagali tudi denarno. To, kar se 
je zgodilo… Lahko le trdim, da se naša 
nova maša lahko kosa z marsikatero v 
velikih župnijah – toliko mlajev, ven-
cev, rož, podoknica, igra, urejena cer-
kev in šotor, pomoč mladih… Bil sem 
zares presenečen in srečen, ker je bilo 
vse tako sproščeno in spontano.« 
Res je bilo. Prisotnega je bilo ogrom-
no smeha, druženja, veselja in dob-
re volje, predvsem pa zabavnih in 
tudi nepredvidenih dogodivščin. V 
Tunjicah smo si dovolili malenkost 
spremeniti potek dogodkov ter slo-
vesnosti vtisnili pečat, ki bo vsem 
nam še dolgo ostal v spominu. Lahko 
trdimo, da imamo prvega župnika, ki 

so ga na dan nove maše resnično no-
sili po rokah, dan kasneje pa skupaj 
z njim plesali po blatnem plesišču. 
»Ko gre vse narobe, ko misliš, da že 
vse propade, se rodi nekaj novega – 
dobra volja. To je bil res blagoslov,« so 
danes Juretove besede ob spominu 
na ponedeljkov večer, ko je deževno 
vreme namigovalo na predčasen ko-
nec piknika. A ljudje so bili tisti, ki 
so se odločili, da večera kljub nalivu 
zagotovo še ne bo konec!
Čeravno so slovesnosti že za nami, 
se naša druženja z Juretom Koželjem 
nadaljujejo. »Vsi ste moja družina«, 
je poudaril na dan nove maše in če-
tudi danes kot kaplan deluje v Želez-
nikih, se v Tunjice še vedno vrača. 3. 
septembra se je skupaj z njim okoli 
štirideset pohodnikov podalo na pla-

nino Košutna, kjer je daroval zahval-
no mašo v kapelici sv. Hieronima, 
mesec dni kasneje pa so ga Tunjičani 
obiskali v njegovi novi župniji. 

Naj zaključim tako, kot se je vse sku-
paj pravzaprav začelo – z Juretovimi 
besedami. »Cilj nove maše je, da se 
župnija poveže, hkrati pa veseli novega 
duhovnika. Še pomembneje pa je, da 
se stkejo nove vezi, ki so bile mogoče 
pretrgane, prekinjene. Vem, da je bilo 
veliko ljudi preobremenjenih, zato 
hvala vsem, ki ste pomagali in z dobro 
voljo širili mir in ljubezen. Mislim, da 
bo zato blagoslov nove maše trajal še 
dolgo.«

Barbara Klanšek
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V začetku smo se temu njegovemu 
namenu smejali, potem pa vedno bolj 
verjeli. V letošnjem letu smo se tudi 
prepričali, kako velika je bila njegova 
želja in kako jasno je imel že kot otrok 
cilj, postati pastir ljudi in služiti Bogu.
Kot najbližja soseda sva se veliko 
pogovarjala o njegovih pogledih in 
željah glede nove maše. Jure je kot 
študent spremljal in organiziral kar 
nekaj novih maš. 
Vedno je rad povedal, kaj mu je bilo 
všeč, kaj jim je dobro uspelo, kaj bi 
drugič spremenil… Vsaka nova maša 
je bila nekaj posebnega. In tako, malo 
drugačno, si je želel tudi Jure.
Bila sem vesela in ponosna, ko me je 
prosil, da organiziram in vodim okra-
sitev ter postavitev glavnega odra in 
miz v šotoru za okoli 500 ljudi.
To pa ni bila preprosta naloga. 
Njegovo povabilo sem vzela zelo res-
no in začela intenzivno razmišljati, 
kako naj vse skupaj izvedem. Želela 
sem si, da je okrasitev taka, da bo os-
tala povabljenim in predvsem Juretu 
v trajnem spominu. Še bolj sem si že-
lela, da bi pri tem sodelovalo čim več 
ljudi in nas spet povezalo med seboj, 
kot pred mnogimi leti, ko smo še kot 
mladinci organizirali ogromno prire-
ditev v Tunjicah.
Pregledala sem veliko literature, slik 
in gradiva in se na koncu odločila za 
okrasitev z rožami iz krep papirja, 
pšeničnimi klasi in doma izdelanim 
vsem dekorativnim materialom.
Zakaj?
Rože iz krep papirja so bile vse do 
druge svetovne vojne domača obrt, ki 
pa je danes že skoraj povsem izumrla, 
saj je samo še nekaj poznavalk te obr-
ti. Kot že ime pove, so rože izdelovali 
tako, da so iz krepa ali povoščenega 
papirja izrezovali oblike listov in ste-
bel. Te so nato še pobarvali, povoščili 
in okrasili. Papirnato cvetje so izde-
lovali za spletanje pogrebnih vencev, 

z okrasnimi kitami so zaljšali razpela, 
predvsem pa je bilo to cvetje namen-
jeno za poročne šopke in venčke ter 
šopke za vojake nabornike in novo-
mašnike.
Napisala sem plakate, povabila pri-
jatelje in znance, da naj se udeležijo 
prve delavnice izdelave teh rož.
V mesecu februarju se nas je na 
uvodnem predavanju zbralo okoli šti-
rideset. Prišle so ljudske umetnice iz 
Huma v Slovenskih goricah in gospa 
Martina Felicijan z Vranskega. Moj-
strice domače obrti so nam pokazale 
osnove izdelave rož in klasja ter po-
vedale zgodovino in pomen teh izdel-
kov.
Odločale smo se med različnimi va-
riantami in izbrale slovenski šopek iz 
maka, plavice, marjetice in klasa.
Najprej smo izdelale rože za domače, 
prijateljice in priložnostna darila. 
Nato sem izdelala okvirni načrt po-
stavitve miz, odra in okrasja.
Zbirale smo se vsakih 14 dni v me-
secu marcu, aprilu in maju. Naredi-
le smo na tisoče rožic. Na začetku 
so bile naše rože klavrne, potem pa 
vsako soboto lepše in bolj dodelane. 

Na koncu smo postale že prave umet-
nice in rože so nam kar letele izpod 
rok. Zadovoljne in nasmejane smo se 
pozno zvečer vračale domov, ker smo 
preživele prijeten, družaben in koris-
ten večer.
V zadnjem mesecu smo iz srobota, 
ki sta nam ga nabrala in zvila Ivko 
in Joži, izdelale velike obroče in jih 
opletle s pšeničnimi klasi. Zadnjo so-
boto smo sestavile še okoli tristo šop-
kov in jih dale v brezove vazice, ki sta 
jih naredila Tone in Albin. Potem pa 
nas je čakalo še najtežje delo. Izdela-
va ozadja za oder. Prepričana sem, da 
so nam hostija, srce in križ iz nešteto 
drobnih rožic odlično uspeli. 
Prišel je težko pričakovani teden 
pred novo mašo. Ogromen šotor je 
bil postavljen, ves lep, vendar bel in 
prazen. Zaskrbelo nas je, kako bodo 
naše drobne rožice izgledale v tako 
velikem prostoru. Toda moja ideja 
je bila izdelana, verjela sem v uspeh 
in začele smo z deli v šotoru. V sredo 
in četrtek zvečer smo obešale vence, 
lepile črke in zavese. V soboto zjutraj 
smo s pomočjo velikega števila sovaš-
čank še oblekle vse mize in klopi v bel 

Cvetje iz krep papirja
Pred leti, ko so bili naši otroci še majhni in so se igrali okoli doma, je sosedov Jure vedno 
govoril, da bo »gospod«. Njegova največja želja je bila študirati na teološki fakulteti in 
postati župnik.
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Novomašniku Juretu
Dragi Jure! 
Svoje življenje si podaril Bogu in lju-
dem.

Bogu, ki te je ustvaril in te izbral za 
svojega duhovnika.
Želja po duhovniškem poklicu je v 
tebi rasla od najnežnejšega otroštva 
do nekaj dni nazaj, ko je dozorela in si 
duhovnik zares tudi postal. Bog ti bo 
v življenju vedno kazal smer, da boš 
hodil po pravi poti in ti bo v težkih 
preizkušnjah, ki bodo gotovo prišle, 
močna opora, na katero se boš vedno 
lahko zanesel.

Življenje si podaril ljudem, ker želiš 
služiti. Odpovedal si se posvetnemu 
življenju in postal ves Božji. Vsak 
dan moliš in boš molil za ljudi iz 
vinograda, v katerega boš postavljen; 
za svoje drage in prepričani smo, tudi 
za vse nas, ki se danes tukaj veselimo s 
teboj. Zato ti “Bog povrni” za vse tvoje 
molitve, dobra dela ter dobre nasvete, 
ki jih boš kot duhovnik – mašnik, 
pridigar, vero-učitelj in spovednik 
delil.

Koliko milosti je Bog dal v tvoje posve-
čene roke, ki delijo zakramente – od 
svetega krsta, svetega obhajila, svete 
pokore, svetega zakona in ne nazadn-
je, svetega maziljenja; po posebnem 
naročilu oz. pooblastilu pa boš smel 
deliti tudi zakrament svete birme.

Hvala pa tebi, dragi Jure, da si se na 
Njegov klic odzval in ga sprejel. Hvala 
ti tudi za leta, ko si še kot gimnazijec 
pel pri našem zboru in si si z nami pri-
zadeval za lepo petje v naši cerkvi.

Želimo ti, da bo tvoje življenje tako 
polno kot ga občutiš danes, da ti nikdar 
ne bo zmanjkalo veselja in poguma, 
ter da se boš rad vračal med nas.

Naše darilo, ki ti ga poklanjamo, je na-
stajalo počasi in postopoma – iz tedna 
v teden, od vaje do vaje. Celo leto smo 
se učili in izbirali pesmi, ki smo jih zate 
in Bogu v čast, pa tudi v zahvalo za tvoj 
poklic, namenili s svojim petjem in ig-
ranjem in ti ga poklanjamo v spomin 
na tvojo novo mašo.
Vse pesmi, ki smo jih izbrali in se jih 
naučili, smo strnili v spominsko knji-
žico, ki ti jo poklanjamo kot naše dari-
lo. V njej pa smo napisali:

Dragi Jure!
Na vsakem kraju, kjerkoli smo, ob 
vsaki uri in ob vsakem času, vsak dan 
in nenehno: verujmo, ljubimo, časti-
mo, molimo, služimo, poveličujmo in 
se zahvaljujmo večnemu Bogu.
Zahvaljujemo se mu za dar tvojega 
mašništva in se veselimo tvoje službe!
Jure, radi te imamo!

V imenu Tvojih pevcev  
zborovodkinja in organistka Olga. 

filc. Pogrnile smo prtičke, nadprte in 
kot piko na i dodale male vazice. Šo-
tor je zasijal v vsej veličini. Postavile 
smo se pred vhod in zadovoljne ugo-
tovile, da smo napravile veliko delo. 
Prostor je dobil navdih domačnosti, 
topline in energije. 
Vesele smo pričakale nedeljsko jutro, 

ko so prvi gostje začeli vstopati v šotor 
in čakale na odzive. Menim, da so bili 
povabljeni zadovoljni. Novomašnik 
Jure nas je pohvalil, še posebno smo 
bile vesele pohvale upokojenega nad-
škofa, gospoda Urana. Ni skrival ve-
selja nad našo idejo, narediti nekaj, 
kar je že pozabljeno, a tako preprosto 
in lepo. Zato smo mu podarile vazico 
z našim cvetjem.
Najbolj zadovoljne smo bile, ker smo 
se ob sobotah družile, se veliko nau-
čile in postale prijateljice.
V jesenskih mesecih smo se ponovno 
dobile in se naučile nove izdelave rož. 
Zadnjo nedeljo pred adventom smo 
izpeljale delavnico izdelave adventnih 
venčkov. Martina nas je tokrat nauči-
la izdelati preprost novoletni aranž-
ma, storž iz krep papirja, pripraviti 
podlago za venček in izdelati venček. 
Popoldne je minilo, kot bi mignil in 
zadovoljne smo odnesle domov svoje 
venčke.
Na prvo adventno nedeljo smo doma 
postavile na mizo svoje venčke in 
prižgale prvo svečko.
Gospa Martina Felicijan je postala naša 
mentorica in nas veliko nauči o sloven-
ski etnografski preteklosti. Njeno širo-
ko znanje nas navdušuje in spodbuja 
k vedno novim idejam. Tako bomo že 
pred pustom izvedle delavnico izdelave 
pomladnega cvetja, pred veliko nočjo 
pa še izdelale butarice.
Vesela sem, da smo obudile eno naj-
starejših ljudskih umetnosti, se naučile 
izdelovati prelepe rože, ki nam krasijo 
domove in kar nekaj kapelic ter križev.

Dragica Vrhovnik
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Prav tako smo tudi člani Kultur-
nega društva doktorja Franceta 
Steleta želeli dodati kamenček 

v mozaik tega dogajanja. Odločili 
smo se, da Juretu pripravimo malo 
drugačno podoknico kot je v navadi 
ob takih dogodkih, zato smo upri-
zorili igro Franca Juvana, napisano 
prav za to priložnost. Sestavljena je 
iz anekdot o pomembnih slovenskih 
možeh. V anekdotah nastopajo Jurij 
Humar, čudodelnik s Primskovega, 
doma iz Vodic nad Kamnikom, Janko 
Mlakar, planinski pisec, Jakob Aljaž, 
postavljalec stolpa na Triglavu in prvi 
triglavski župnik, pesnik in dramatik 
Anton Medved, Simon Robič, biolog, 
in še kdo.
Igra z razgledom, kot so jo podnaslo-
vili igralci in režiser, je tako ponudila 
pogled v slovensko kulturno zgodo-
vino, kar je stalnica predstav našega 
kulturnega društva. Igrali so jo ama-
terski igralci, ki so se vživeli v tedanje 
čase in ljudi. Ne bom naštevala nasto-
pajočih, povem vam le, da so se igral-
ci generacijskim razlikam navkljub 
odlično razumeli. Imela sem občutek, 
da so med seboj tekmovali, kdo bo 
bolje odigral in se vživel v svojo vlo-
go. Uprizoritev dela Veselite se… za-
gotovo pomeni nov uspeh marljivih 
amaterskih igralcev našega društva.
Za to pa prav gotovo niso bili zaslu-
ženi samo igralci. Pri predstavi je so-
delovalo veliko neopaženih igralcev. 
Brez njihovega truda in znanja ne bi 
doživeli treh lepih večerov, saj smo 

igro nato igrali še dvakrat. Če pa se 
je ob gledanju predstave, dragi Tunji-
čani, v komu prebudila igralska žilica, 
vas prisrčno vabim, da se nam pri-

Dogodek, ki je 
povezal krajane
V vsakem kraju in času se zgodijo bolj ali manj pomembne 
stvari. Letos pa je našo vas doletela čast, da je pel novo 
mašo krajan Jure Koželj. To je bil dogodek, ki je med seboj 
povezal domala vse krajane Tunjic. Moram reči, da skoraj-
da ni bilo domačina, ki ne bi tako ali drugače sodeloval pri 
tem veličastnem dogodku.

družite, saj veselih in prijaznih članov 
ni nikoli preveč.

Ana Stele
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Paleontološko bogastvo Tunjic 
je prvi odkril avstrijski geolog 
Hauser, leta 1847. V prihodnjih 

letih pa so tu začeli raziskovati tudi 
drugi geologi geološkega zavoda na 
Dunaju. Slovensko ozemlje je takrat 
spadalo namreč pod okrilje Avstro-
ogrske monarhije. Vsekakor pa velja 
omeniti tudi slovenskega naravoslov-
ca Simona Robiča, ki je v drugi polo-
vici 19. stoletja kot župnik služboval 
na Šenturški gori. Robič je bil strasten 
naravoslovec, ki je zbiral in raziskoval 
vse mogoče, od kač, do ptičev, mahov, 
lišajev do fosilov. V grabnih in stru-
gah potokov v okolici krajev Viševca 
in Vrhovlje je našel izjemno bogastvo 
miocenskih fosilov, ki so stari okoli 
15 milijonov let. Po nekaterih oce-
nah je zbral kar okoli 1000 različnih 

primerkov. V njegovi zbirki je največ 
školjk in polžev, našel pa je tudi mor-
ske ježke, alge, korale, ostanke rakov 
in rib. Zelo znana je njegova najdba 
»kranjske« rakovice Tasadia carnioli-
ca, ki je bila dolgo znana samo iz Tun-
jiškega gričevja. Med znamenitostmi 
je tudi »kranjski polž«, eden najlepših 
slovenskih fosilov. Gre za kar okoli 15 
cm velikega polža, ki pripada starin-
skemu rodu »Pleurotomaria«. Tega 
polža je kupil od nekega domačina 
iz Tunjic za liter dobrega »dolenca«, 
zato dolgo časa nismo vedeli, od kod 
pravzaprav ta fosil sploh izvira. Šele v 
letu 1994 smo odkrili podoben fosil 
pod Šenturško goro. O izjemnih naj-
dbah Simona Robiča je leta 1881 pisal 
Vincenc Hilber, ki je ugotovil, da se 
med polži nahajajo tudi takšni, ki so 
značilni za pozni del srednjega mio-
cena. To obdobje v strokovni geološki 
literaturi imenujejo sarmatij. S tega 
stališča je Hilberjevo odkritje zelo 
pomembno. Pokazal je namreč, da 
najdemo v Tunjicah najbolj zahodno 
ležeče sarmatijske sedimente v celot-
nem Panonskem bazenu. Z drugimi 
besedami bi lahko rekli, da je na za-
hodu Panonsko morje segalo prav do 
Tunjic.

Tudi kasneje so na ozemlju Tunjiške-
ga gričevja raziskovali številni geo-

logi. Med obema vojnama sta veliko 
fosilov našla Walter Kühnel (1933) in 
Ivan Rakovec (1933). Po drugi sve-

tovni vojni so nato oze-
mlje geološko kartirali 
geologi geološkega za-
voda v Ljubljani. Iz mio-
censkih plasti omenjajo 
številne polže in školjke. 
Zbiranje fosilov Tunjiškega 
gričevja pa se je resnično 
razmahnilo v zadnjih de-
setletjih, ko so ozemlje za-
čeli ljubiteljsko preiskovati 
zbiralci fosilov. Ti so preho-
dili tudi takšne skrite kotičke, 
v katere geologi niso zahajali. 
In ravno na najbolj nepriča-
kovanih mestih so našli najbolj 
fascinantne najdbe.

Med najbolj zanimivimi odkri-
tji je tudi nahajališče fosilnih 
žuželk, ki smo ga odkrili 

Skrivnostni fosil  
Tunjiškega gričevja
Tunjiško gričevje je že od prve polovice 19. stoletja svetovno znano po bogastvu najrazličnejših 
fosilov, ki so se ohranili v oligocenskih in miocenskih plasteh. V času oligocena in miocena je 
okolico Tunjic namreč prekrivalo toplo Panonsko morje, ki se je razprostiralo vse od današnje 
Madžarske, Slovaške, preko Avstrije do naših krajev. Tunjice so bile prav najbolj zahodni zaliv 
tega morja. Na severu so se le blago vzpenjala otočja - približno tam, kjer je danes Šenturška 
gora. Posamezna otočja so bila tudi na območju današnjega Posavja… Reke, potoki in hudour-
niki so v več deset milijonih let – kolikor je minilo od začetka oligocena do konca srednjega 
miocena – v morske zalive nanosili debele plasti proda, peska, gline, in podobnih sedimentov. V 
teh plasteh so se neredko ohranili fosilni ostanki organizmov izpred milijonov let.

Zelo lepo ohranjena 
mušica glivarica. Velika 

je približno 1 cm.

Znanstvena rekon-
strukcija najstarejših 
fosilnih morskih kon-

jičkov na svetu.
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leta 1997 v samem osrčju Tunjiškega 
gričevja, nedaleč od Svete Ane. Gre 
za plasti sivih diatomejskih karbo-
natnih laporovcev in meljevcev, ki 
se lomijo v zelo tanke plošče. Kot že 
ime pove, so te kamnine sestavljene 
iz drobnih, mikroskopsko majhnih 
ostankov kremeničnih alg diatomej, 
ki so se pred približno 12.5 milijoni 
let povsod v Panonskem morju moč-
no namnožile. Podobne sedimente so 
namreč našli še na Hrvaškem, v Sr-
biji, na Madžarskem, na Slovaškem, 
na Češkem, vse do Kavkaza. Povsod 
so v teh sedimentih podobni ostan-
ki. Lahko najdemo ostanke ribic, po-
oglenele ostanke kopenskih in mor-
skih rastlin ter posamezne žuželke, 

ki so popadale 
v vodo. Od leta 1997 smo 

v Tunjicah načrtno iskali in razisko-
vali žuželke, saj so le-te zelo pogoste. 
Pripadajo različnim skupinam, deni-
mo dvokrilcem (muhe in komarji), 
kožekrilcem (mravlje, čebele in ose), 
hroščem, kobilicam itd. Našli smo 
celo pajke in paščipalce. Med najim-
presivnejšimi pa je prvi fosil kačjega 
pastirja najden na območju Sloveni-
je. Natančna znanstvena raziskava je 
pokazala, da takšnega fosila še nikjer 
niso našli, in da pripada povsem novi 
živalski vrsti. Poimenovali smo ga 
Sloveniatrum robici, po državi Slove-
niji in po naravoslovcu Simonu Ro-
biču. 

Med ostalimi zanimivostmi nahaja-
lišča velja omeniti meduze. Te so tudi 
v svetovnem merilu izjemna redkost, 
saj se v fosilnem stanju le stežka ohra-
nijo. Telo meduz je namreč večinoma 
sestavljeno iz vode. V resnici voda 
predstavlja kar 95 % telesa meduze. 
Meduze se zato ohranijo le v najbolj 
ugodnih pogojih, kakršni pa so očit-
no obstajali na ozemlju današnjega 
Tunjiškega gričevja pred 12.5 milijo-
ni let. 

V plasteh iz tega obdobja so se ohra-
nile tudi številne ribe. Največ je 
majhnih, juvenilnih primerkov, kar 
pomeni, da gre za mladice, ki so ne-
nadoma poginile. Ribice pripadajo 
sardelam, morskim listom, tunam, 
peščenkam in številnim drugim. Na-
šli smo tudi ostanke večjih, do pol 
metra velikih rib, ki pripadajo ostri-
žem. Eno okostje je skoraj v celoti 
ohranjeno in spada med največje fo-
silne ribe, ki so bile najdene pri nas. 

Zanimivo je, da so se ohranili tudi 
številni ribji iztrebki, ki vsebujejo 
številne koščice manjših ribic. Poleg 
ribjih kakcev se v teh plasteh najdejo 
tudi številni večji kakci, ki pripadajo 
večjim miocenskim vretenčarjem, 
kakršni so bili delfini in morda želve. 
Delfinov v Tunjicah nismo našli, pač 
pa so jih geologi pred nekaj leti našli 
v enako starih plasteh na dolenjskem 
pri Beli Cerkvi. Pri izkopu za avto-

cesto so tam naleteli na popolnoma 
enake diatomejske sedimente, kakrš-
ni so v Tunjicah, in tudi tam se je v 
njih ohranila podobna združba fosi-
lov. Pri naših raziskovanjih smo tam 
našli ostanke več kot meter dolgih rib 
mečaric.

Med največje paleontološke zname-
nitosti iz srednjemiocenskih diato-
mejskih plasti Tunjiškega gričevja pa 
spadajo vsekakor morski konjički, ki 
so bili doslej najdeni le na dveh loka-
cijah v bližini vasi Tunjice. Njihove 
ostanke smo odkrili pri sistematičnih 
izkopavanjih leta 2005. Najprej sploh 
nismo vedeli, čemu ti ostanki pripa-
dajo. Nato pa se je izkazalo, da gre za 
najstarejše fosilne ostanke morskih 
konjičkov na Zemlji. Doslej so bili 
fosili morskih konjičkov znani le iz 
Italije, iz province Rimini, kjer so jih 
našli v 3 milijone let starih pliocen-
skih plasteh. V Tunjiškem gričevju so 

Znanstvena rekonstruk-
cija pritlikavega šilastega 
konjička iz Tunjic.

Najznamenitejši fosil Tunjiškega griče-
vja: edini odrasel primerek miocenske-
ga morskega konjička na svetu, Hippo-
campus sarmaticus. Ti konjički so bili 
veliki do približno 10 cm.

Prvi fosil pritlikavega šilastega konjič-
ka na svetu. Gre za prednika morskih 
konjičkov. Velik je bil približno 4 cm.

Fosilna meduza, 4 cm
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morski konjički mnogo starejši, okoli 
12.5 milijonov let. Danes so morski 
konjički razširjeni po celem svetu in 
spadajo med najbolj ljubka morska 
bitja. Že stoletja navdušujejo ljudi po 
vsem svetu, saj njihove upodobitve 
najdemo na prazgodovinskih slika-
rijah na kamnu, v indijanski umet-
nosti ter na rimskih mozaikih, kjer 
so upodobljeni kot prisopodoba za 
rimskega boga Poseidona. Danes so 
morski konjički ikona mednarodnega 
gibanja za zaščito morskega življenja 
»Project seahorse« (Projekt mor-
ski konjiček), ki se bori za ohranitev 
morskih ekosistemov. Zaradi preko-
mernega lova morski ekosistemi po 
vsem svetu nezadržno propadajo, z 
njimi pa tudi morski konjički. Vsako 
leto jih za potrebe kitajske tradicio-
nalne medicine, ali pa za turistične 
spominke, nalovijo okoli 25 milijo-
nov primerkov. Morski konjički so 
zato leta 2002 poleg nekaterih vrst ki-
tov in morskih psov prišli na seznam 
ogroženih živalskih vrst CITES.

Kot vidimo, so morski konjički tako 
ali drugače prisotni v življenju šte-
vilnih ljudi po vsem svetu, predvsem 
ribičev. Nad njimi pa se navdušujejo 
tudi ljubitelji morja in otroci, ki se 
čudijo njihovi ljubkosti in nenavad-
nosti. Morski konjički so ikona mor-
skega življenja in zato je bilo odkritje 
njihovih edinih fosilov v Tunjicah 
zelo odmevno po vsem svetu. Tunji-
ce so hipoma pristale na svetovnem 
paleontološkem zemljevidu, morski 

konjički pa so bili uvrščeni na sezna-
me najdragocenejših fosilov, ki so bili 
kdajkoli najdeni. 

V letu 2009 smo izvedli natančno 
znanstveno raziskavo teh drobnih fo-
silnih živalic, ki je pokazala, da pripa-
dajo kar dvema različnima vrstama. 
Imenovali smo ju Hippocampus sar-
maticus in Hippocampus slovenicus. 
Prvo smo imenovali po obdobju sar-
matji, v katerem so živeli, drugo pa po 
državi Sloveniji. Ime Hippocampus pa 
se uporablja kot rodovno ime za mor-
ske konjičke. Raziskava je pokazala, 
da so v srednjem miocenu k nam 
priplavali iz območja današnjega In-
dijskega oceana, in da so se razvili iz 
morskih šil verjetno pred približno 
25 milijoni let.

In to še ni vse… Po medijski objavi 
o odkritju morskih konjičkov v Tun-
jiškem gričevju je več raziskovalcev 
po vsem svetu poskušalo odgovoriti 
na vprašanje, kako je potekala njiho-
va evolucija. Če so se morski konjički 
razvili iz morskih šil, kakšni pa so bili 
evolucijski vmesni členi… Ali je mor-
da nekoč obstaja starodavna vrsta, ki 
je bila nekakšna kombinacija med 
morskimi šili in morskimi konjički? 
In če je obstajala, kakšna je bila, kje je 
živela? Ali so se morda ohranili njeni 
fosilni ostanki?

Prvi fosilni kačji pastir najden na ozemlju Slovenije, Sloveniatrum robici. Čez 
krila je meril približno 5 cm.

Iztrebek vretenčarja, koprolit. Velik je 
približno 4 cm, verjetno pa je pripadal 
delfinu.

Letos poleti smo severno od Tun-
jic izvedli nova izkopavanja. Poleg 
znanih najdb žuželk, rastlinskih os-
tankov in raznovrstnih kakcev, se je 
v kamnu prikazala tudi nenavadna 
živalska vrsta… Na prvi pogled mor-
ski konjiček! Toda le na prvi pogled. 
Podrobnejša analiza pod mikrosko-
pom je pokazala, da se ta vrsta razli-
kuje od morskih konjičkov in da ima 
hkrati tudi značilnosti morskih šil… 
Tunjiško gričevje je spet priskrbelo 
»veleodkritje«. Iskani vmesni člen! 
Ta vmesna oblika je znana kot »pri-
tlikavi šilasti konjiček«. Bil je velik 
približno 4 cm in je plaval pod kotom 
45 stopinj. Morka šila denimo plavajo 
horizontalno, morski konjički pa ver-
tikalno. Pritlikavi šilasti konjiček je 
imel glavo kot morski konjički, bil pa 
je zelo tanek in dolg, kot morska šila.

Pred 12.5 milijoni let so na ozemlju 
Tunjiškega gričevja plavali mor-
ski konjički in miocenski potomci 
vmesnih členov med morskimi kon-
jički in morskimi šili, iz katerih so 
se morski konjički razvili. Danes na 
svetu še vedno živi okoli 8 vrst pri-
tlikavih šilastih konjičkov. Toda iz 
geološke zgodovine je znan samo en 
fosil. Skrivnostni fosil iz Tunjiškega 
gričevja! 

Besedilo in fotografija: Jure Žalohar
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Marjan Šarec 
»Če ne morem točno povedati, kdaj neka 
stvar bo, ne govorim na pamet, da nekaj bo 
samo zato, da človeka odpravim.«

Izteklo se je prvo leto Vašega ob-
činskega dela v vlogi župana. 
Kako bi danes opisali preteklo 
leto?
Preteklo leto je bilo precej pestro 
na več področjih, tako političnem 
kot tudi gospodarskem, čeravno 
pri slednjem občina ni direktno 
gospodarski objekt, pa se vseeno 
ukvarja tudi s takšnimi nalogami. 
Naj začnem pri političnem pod-
ročju – ko sem prišel na občino, 
sem si najprej vzel nekaj časa za 
spoznavanje delovanja ljudi in 
uprave. Pri tem sem moral biti 
dokaj hiter, ni bilo namreč časa 
za kakšno dolgotrajno uvajanje 
v delo. Natančneje sem videl, kje 
kaj škriplje, kje ni tako, kot bi mo-
ralo biti, zato sem opravil kadrov-
ske menjave, ki so mi jih očitali 
in to ravno tisti, ki so pred vo-
litvami najbolj govorili, da spre-
memb z menoj ne bo. Mislim, da 
po enem letu, kljub temu, da še 
vedno ni na vseh področjih tako, 
kot bi moralo biti, občinska upra-
va deluje dobro in v smeri, kot 
bi morala – biti servis občank in 
občanov, biti na voljo za njihove 
pobude, potrebe in tako naprej. 
Prvi zgled občine je seveda župan 
in tega se držim, drugi zgled pa 
so zaposleni v občinski upravi. Že 
pred volitvami sem dejal, da se 
zavzemam za spremembe in nov 
način dela, kajti po šestnajstih 
letih je to nujno potrebno. Z 
imenovanjem podžupanov janu-
arja letos sem sprožil oster odziv 
nekaterih. Tukaj mislim na Listo 
Toneta Smolnikarja, ki se je ta-
krat takoj postavila v opozicijo. 
Kasneje sem seveda ugotovil, da 
so pričakovali drugačen način 
dela – delo brez sprememb, pra-
vzaprav niso sprejeli, da je prišel 
drug župan. Nekateri so me imeli 
za »mulca«, ki je slučajno zmagal. 
Sam na to nisem pristal. Danes so 
glavne stranke v opoziciji Lista 
Toneta Smolnikarja, Nova Slove-
nija (ki se je za moje pojme pre-
hitro postavila v opozicijo in tako 
izgubila manevrski prostor) in 
Liberalna demokracija Slovenije, 
na občinski strani pa sem zdru-
žil tiste SD, SDS, DeSUS, Sloven-

Z Marjanom Šarcem, županom občine Kamnik, sva se spoznala na 
letošnji novi maši v Tunjicah. Med prijetnim pogovorom sva se 
dotaknila tudi teme o vasi Tunjice in njenem razvoju. Začutila 

sem, da je zelo topla, prijazna in karizmatična oseba, ki brez zadržkov 
predstavi svoje mnenje ter pogled na njemu poznano celotno situacijo. 
Naslednjič sva si nekaj besed izmenjala v Kamniku na gasilski pred-
stavitvi osnovnošolcem in se dogovorila, da za bralce Tunškega glasu 
opraviva krajši intervju. Na dan najinega pogovora, 10. novembra, je 
minilo natanko leto dni, odkar je gospod Šarec prevzel vlogo župana. 
Prijeten pogovor o njegovem preteklem delu v občini kot tudi v naši 
krajevni skupnosti je postregel z mojim neumestnim povabilom v našo 
sredo. Župan je z očitnim zanimanjem takoj predlagal datum srečanja 
in odločitev je padla – konec meseca novembra smo se skupaj z njim in 
njegovo ekipo sodelavcev člani krajevne skupnosti sestali v gostilni Sla-
novec ter se natančneje pogovorili o našem delu, dolžnostih, tesnejšem 
sodelovanju z občino in odprtih možnostih naše krajevne skupnosti. 
Srečanje je danes že za nami kot tudi predčasne volitve, ki so se zgodile 
v začetku meseca decembra. Pa kljub vsemu, teme, katere sva se dotak-
nila tekom najinega pogovora, so aktualne še danes. 
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sko ljudsko stranko in Zares. Če 
bi prišel kakšna štiri leta prej, bi 
imel bistveno lažje delo kot da-
nes, ko je zadeva zelo zapletena, 
saj vidimo, da Evropa in država 
nimata denarja, posledično pa ga 
primanjkuje tudi pri nas. Vse po-
litične očitke, da sem komu obr-
nil hrbet zavračam, moja vest je 
popolnoma čista in jaz grem na-
prej tako kot mislim, da je prav. 
In mislim, da mora občina Kam-
nik le zaživeti nekoliko drugače. 

Govorili ste o spremembah, ki so 
se zgodile. Nam lahko o njih za-
upate kaj več?
Spremembe so bile potrebne in so 
še, vendar pa eno leto zanje ne po-
meni nič. Včasih niti štiri leta ne, 
celo osem let je lahko premalo. V 
naši občini imamo veliko odlokov 
in pravilnikov, ki bi jih bilo zaradi 
neustreznosti potrebno spremeni-
ti, kot tudi določene sisteme finan-
ciranja in prilagajanje novim za-
konom. Predvsem pa je potrebno 
spremeniti politiko izključevanja 
in poskrbeti za čim bolj enakome-
ren pristop do vseh, zato sem vsak 
prvi četrtek v mesecu uvedel ure z 
občani. S tem na najbolj neposre-
den način izvem, kje so problemi. 
Velikokrat pridejo tudi vaščani 
Tunjic. Zanimivo pa je, da ljudje na 
teh srečanjih ne zahtevajo, da naj 
rešimo določene zadeve, temveč 
jih zgolj zanima, kje smo in kaj se 
dogaja. Ljudem iskreno povem, kaj 
se da in kaj ne. Že pred volitvami 
nisem veliko obljubljal, in tudi da-
nes, če ne morem točno povedati, 
kdaj neka stvar bo, ne govorim na 
pamet, da nekaj bo samo zato, da 
človeka odpravim. Zdi se mi bis-
tveno, da ljudje vedo, da je na ob-
čini nekdo, ki mu ni vseeno zanje 
in za njihov kraj, vendar pa s takim 
proračunom kot je, žal ne moremo 
delati čudežev. Jasno je namreč, da 
v parih mesecih oziroma v enem 
letu ne moremo avtomatsko spre-
meniti vsega, kar je v preteklosti 
stalo tudi po deset let in več.
 
Sami ste rekli, da želite spremem-
be v občini, v slednjo pa sodijo 
tudi krajevne skupnosti. Kakšno 

je vaše sodelovanje z njimi?
Mogoče je bilo v preteklih letih 
čutiti, da je bila Krajevna skupnost 
Tunjice nekoliko zapostavljena, 
vsaj tako mi povedo njeni prebival-
ci. Težava občine Kamnik je po eni 
strani v bogastvu, po drugi strani 
pa v tem, da imamo dvaindvajset 
krajevnih skupnosti. Pri tako veliki 
občini bi potrebovali vsaj 40 mili-
jonov evrov proračuna, mi pa ga 
imamo malo manj kot 24 milijonov, 
kar otežuje hitro in direktno delo. 
Sicer pa, sodelovanje z nekaterimi 
krajevnimi skupnostmi je boljše, z 
nekaterimi malce manj, ampak ne 
zato, ker bi na občini imeli kakršne 
koli vrstne rede, vendar včasih le 
krajevne skupnosti niso dovolj od-
zivne in iznajdljive. Naj kot primer 
navedem eno izmed predsednic, ki 
mi je ne dolgo nazaj dejala: »Smo 
mislili, da boste kaj prišli k nam, pa 
vas nič ni.« Potrebno je pač posla-
ti vabilo in navesti termin ter ga 
uskladiti. Vsaka od dvaindvajsetih 
krajevnih skupnosti namreč misli 
le nase, medtem ko mora župan 
misliti za vse. Nikogar ne zavra-
čam, kljub temu pa se je na začet-
ku pojavil očitek, da do mene ni 
mogoče priti. Prve mesece to res ni 
bilo mogoče, ker je bilo potrebno 
urediti zadeve v lastni hiši. Pred-
stavljajmo si denimo rovokopača, 
katerega popravljamo in med tem 
časom pride nekdo do nas in nas 
prosi, če mu lahko skopljemo ja-
rek. Seveda mu odgovorimo, da ga 
trenutno žal ne moremo, ker mo-
ramo najprej popraviti stroj, med-
tem pa bi se naokoli govorilo, da 
mu jarka nočemo skopati. V prvih 
mesecih so bili nekateri res vztraj-
ni, vendar niso dobro razumeli, da 
dokler se nisem dodobra ustalil 
in uredil stvari, se nismo imeli o 
ničemer pogovarjati, ker jim tudi 
sam nisem mogel pomagati. Kas-
neje, ko sem že prevzel vajeti, če se 
lahko tako izrazim, pa nekaterih ni 
bilo več, hkrati pa je potrebno ra-
zumeti, da če na občini pooblastim 
nekoga, ki se pogovarja z ljudmi, je 
enako, kot bi se ljudje pogovarjali 
z mano. Sam jim ne morem dati 
ničesar več kot tisti, s katerim sto-
pijo v stik, ker bodo slednji morali 

na koncu k meni priti po podpis. 
Takšen je tudi moj princip dela – 
pustiti ljudem, da delajo. V Kam-
niškem občanu ste lahko brali in-
tervjuje z občinskimi načelniki, 
kar se v preteklosti ni dogajalo. 
Zahtevam, da tudi ti ljudje dajejo 
intervjuje in se pogovarjajo z obča-
ni ter s tem prevzamejo del svojih 
odgovornosti. Formalno je župan 
res odgovoren za vse, vendar pa je 
po drugi strani tudi tarča za vsako 
stvar, medtem pa se tisti, ki so za-
dolženi za ta področja, umaknejo 
in nihče nič ne ve. Župan pa ni tisti, 
ki bi vse delal sam, temveč sode-
luje z zaposlenimi, v nasprotnem 
primeru bi se namreč zgodil pro-
pad in razpad sistema. Predsedni-
ki krajevnih skupnosti morajo zato 
razumeti, da če se pogovarjajo s 
katerim izmed zaposlenih na ob-
činski upravi, ni to zato, ker se ne 
bi hotel pogovarjati z njimi, tem-
več so ti ljudje na občini strokovni, 
sam pa naj bi bil politik. Te službe 
so na občini razdeljene, moje delo 
pa je, da rešujem probleme, ki na-
stanejo v komunikaciji ali drugje 
in takrat odločim o posameznih 
zadevah. Porajale so se že razno-
vrstne izjave, da vse delajo drugi 
– normalno, da se s strokovnimi 
zadevami ukvarjajo za to uspos-
obljeni zaposleni. Ne minister, ne 
župan, ne predsednik vlade, ne 
kdo drug na podobnem položaju 
namreč ne dela sam. Največkrat je 
zato problem samo v komunika-
ciji in percepciji ljudi, ki mislijo, 
da morajo iti za dosego želenega 
cilja direktno do župana. Če bi že-
lel sprejeti vsakega, potem v enem 
letu pri skoraj 30.000 prebivalcih 
ne pridem skozi, ob tem pa seveda 
ne morem početi ničesar druge-
ga. Že tako nimam niti treh minut 
kontinuirano miru v pisarni, ker je 
vedno potrebno kaj urediti. 

Naj se osredotočiva na Krajevno 
skupnost Tunjice. Kaj nam kot 
župan svetujete, da v njej najprej 
uredimo?
Težko je na hitro odgovoriti. Pro-
račun je že sprejet, zato vam naj-
prej svetujem, da se usedete skupaj 
in začnete sodelovati v dobrobit 
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ljudi. Sodelovanje z občino bo še 
naprej potekalo kot je do sedaj, ali 
pa morda še bolje. Problem je res 
velikokrat v denarju. V pretek-
losti ga je bilo več, a se določene 
stvari niso uredile. Velikokrat pa 
je problem tudi v zemljiščih, na-
mreč, KS pritiska na nas, potem 
pa ugotovimo, da nimajo rešenih 
zemljišč za določeno stvar. Se-
danji predsednik KS Tunjice to 
ve, saj je bil v preteklem mandatu 
koalicijski svetnik. Na vašem ob-
močju trenutno pospešeno izva-
jamo projekt kohezije za kanali-
zacijo, kar pa moram spet, in mi 
ni ravno v veselje, žal povedati, da 
so stvari na tem področju stale tri 
leta. Srečanje krajanov, ki smo ga 
imeli zaradi kanalizacije, bi tako 
moralo biti opravljeno že zdavnaj 
kot bi morale biti pridobljene tudi 
vse služnosti. Ob tem bi dodal, da 
je v tem trenutku pridobivanje 
služnosti ključna zadeva za našo 
kanalizacijo. Zahvalil bi se vsem, 
ki ste jo že podpisali, zavedam pa 
se, da niso zadovoljni vsi, vendar 
odškodnin žal ne moremo da-
jati, ker gre za zadevo širšega in 
skupnega pomena, poleg tega pa 
denarja za odškodnine nimamo. 
Vem, da so bili ljudje v preteklosti 
marsikdaj »povlečeni za nos«, ko 
so dali služnosti za kakšne druge 
raznovrstne zadeve, kot je reci-
mo telefonija, vendar pa tudi sam 
nimam lahkega dela, ko moram 
marsikaj reševati za nazaj in mi 
to ni ravno ljubo, saj bi rajši de-
lal kaj za naprej. Tako pač je in jaz 
apeliram na ljudi, da se zavedajo, 
da je kanalizacija res širšega po-
mena in za vse, z njo pa je seveda 
povezana tudi rekonstrukcija te 
nesrečne tunjiške ceste, o kateri 
se že dolgo govori. Tu bo šla tudi 
kanalizacija in dokler kanaliza-
cija ne bo urejena vemo, da cest 
nima smisla razkopavati in delati. 
Zagotovo pa je prva misel, ko se 
spomnim na Tunjice, prav cesta, 
kateri pa seveda razumljivo dajejo 
izreden pomen tudi vaščani sami. 
Če ti cesta cveti na vseh koncih, 
se seveda ne moreš dobro počuti-
ti, tudi varna ni. Te problematike 
se na občinski upravi zelo dobro 

zavedamo in trpimo, ker bi radi 
hitro nekaj naredili, pa se hit-
ro pač nič ne da. Ceste, ki so še 
neasfaltirane, pa se bodo najlažje 
asfaltirale tako, da bodo krajani 
tudi sami kaj prispevali in krajani 
so to pripravljeni storiti. Večina 
ima namreč zelo dobro zavedanje, 
da je za skupno dobro potrebno 
kdaj tudi malo popustiti. Upam, 
da se bodo v prihodnjih letih za 
Krajevno skupnost Tunjice obe-
tali boljši časi, ker Tunjice, kljub 
temu, da so zelo blizu Kamnika, 
so hkrati od njega tudi zelo od-
daljene.

Kdaj planirate pričetek dela ka-
nalizacije in kakšni postopki si 
bodo sledili?
Zakonski rok za kanalizacijo je 
leta 2015, prvi dogodki pa naj bi 
se začeli dogajati s koncem leta 
2012. Naj poudarim, da ne gre le 
za Tunjice, temveč tudi Stranje in 
Tuhinjsko dolino. Mi pospešeno 
delamo na tem; oddali smo že 
prve potrebne projekte. Trenutno 
je vse odvisno od hitrega prido-
bivanja služnosti. Na občini smo 
še dodatno angažirali študente, ki 
delajo na tem področju in zade-
va kar lepo teče, vendar pa seve-
da treh zamujenih let ne moremo 
nadoknaditi v tako kratkem času. 
Ko se bodo pridobile služnosti, 
upam seveda, da čim prej, bomo 
začeli s tem projektom, v kolikor 
bo seveda država držala vse dane 
obljube in zaveze. Res pa je, da 
je tega denarja čedalje manj, ker 
so glavna sredstva že izčrpana 
in smo se sedaj znašli bolj proti 
koncu. Sam se nerad poslušam, 
ko govorim če, ko, naj bi, vendar 
žal je v tej politiki, na državni kot 
občinski tako, da ne moreš druga-
če. Če si realist, potem veš, da je 
vmes sto če-jev, saj ni vse odvisno 
samo od župana. V nasprotnem 
primeru bi lahko v Tunjicah že 
izvajali izstrelitve vesoljskih ra-
ket, če bi želeli. Sem dovzeten čis-
to za vse, nimam nobenih zamer 
do nikogar in zaradi mene nobe-
na stvar ne stoji, res pa je, da je to 
velik sistem, zato ni vse odvisno le 
od občinske uprave. 

Vemo, da pri tem projektu niso 
zaobsežene vse hiše. Ste že raz-
mišljali, kaj boste naredili z os-
talimi? 
Najprej moramo narediti primar-
ne vode, kasneje pa bodo na vrs-
to prišli tudi sekundarni. Ta ob-
močja so namreč težje dostopna 
oziroma kakor koli racionalna v 
smislu gradnje kanalizacije, vemo 
pa, da se bo moralo zgraditi tudi 
male čistilne naprave. Slovenija 
je nasploh posejana z razpršeno 
gradnjo, kar v takšnih primerih 
predstavlja velik problem. Ravno 
razpršena gradnja v našem pri-
meru onemogoča asfaltiranje cest 
kot tudi izgradnjo kanalizacije, 
vodovoda in drugih potrebnih 
vod. Sam ne morem pred niko-
mer opravičiti, da sem dal recimo 
150.000 evrov zato, da imajo tri 
hiše osemsto metrov asfalta, nek-
je pa so še cela naselja brez. To je 
le potrebno vedeti.

Življenjska pot Vas je presenetlji-
vo zanesla v politiko glede na 
dejstvo, da ste nekoč sami animi-
rali politično srenjo. Zakaj ste se 
odločili za kandidaturo?
Za kandidaturo župana sem se 
odločil preprosto zato, ker sem 
čutil, da zmorem prevzeti takš-
no funkcijo. Vlogo sem prevzel 
z zavedanjem, da na takšnem 
položaju štiriindvajset ur na dan 
deluješ za skupnost in se ukvarjaš 
z marsikaterimi zadevami, ki se ti 
mogoče zdijo čudne, vendar pa so 
del službe. Hkrati sem imel dokaj 
urejeno življenje, in si že s prejšn-
jim poklicem zagotovil dovolj za 
normalno življenje. Smučam ne, 
golfa ne igram, ne navdušujem 
se nad adrenalinskimi športi… 
Pomembneje se mi je zdelo delo, 
ki ga lahko opravim za ljudi. Da-
nes, po enem letu mi ni žal za to, 
nasprotno, glede na politično si-
tuacijo in na dogajanja v občini 
Kamnik sem dobil še več volje za 
nadaljnje spremembe. Odziv ljudi 
je na splošno dober, seveda, ni pa 
vsem všeč vse in jim tudi nikoli ne 
bo. Moram povedati, da sem bil 
na začetku povabljen v kampanjo 
s strani Liste Toneta Smolnikar-
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ja, vendar se je kasneje pokazalo, 
da stvari niso ravno takšne, kot 
so mi jih predstavljali. Tudi zato 
sem začel zbirati podpise. To sem 
spoznal že med samo kampanjo, 
ker pa sem vztrajen človek in bo-
rec, sem zadevo peljal naprej. Kar 
začneš, moraš tudi zaključiti, ne 
glede na izid. Vidim pa, da danes 
tisti, ki so si stali zelo nasproti, 
med seboj lepo sodelujejo, na eni 
ali na drugi strani in, če sem do-
segel vsaj to… Včasih se šalim, da 
sem združil vse proti sebi. 

Po izteku Vašega mandata, boste 
ostali v politiki ali Vas bo pot za-
nesla kam drugam?
Pred menoj so še tri leta manda-
ta, kaj bo po izteku, se bo poka-
zalo takrat. Vedno pravim, da na 
stvari nikoli ne glej takšne kot so 
danes, ko razmišljaš o prihod-
nosti, kajti vse lahko zelo hitro 
spremeni smer. Funkcija, ki mi je 
bila dana, mi je lahko tudi hitro 
odvzeta. Ničesar si v življenju ne 
moreš dati sam, vse je, če se lah-
ko tako izrazim, v božjih rokah. 
Tekom življenja se nikoli nisem 
nikamor silil, pa sem bil povsod 
povabljen, bodisi v prejšnjem po-
klicu, bodisi sedaj. V tem poklicu 
bom ostal, če bo situacija nakazo-
vala tako, v nasprotnem primeru 
se lahko vrnem tudi kam drugam. 
Zamenjal sem že veliko stvari, 
začel sem doma v bolj kmečkih 
razmerah, nato se šolal na Srednji 
lesarski šoli, kasneje sem odšel na 
Akademijo za gledališče, radio, 
film in televizijo, zaposlen sem 
bil na RTV Slovenija, danes pa 
se udejstvujem v politiki. Skrat-
ka, popolnoma nekaj drugega. 
Nekoliko moram popraviti enega 
izmed prvakov kamniške opozici-
je, ki je pisal, da, če se v politiki 
ne sprijazniš s tem, da te pol ljudi 
ne mara, potem nisi za v politiko. 
Veste, tudi v prejšnjem poklicu 
me niso imeli vsi radi. Publika me 
je tudi izžvižgala, katero predsta-
vo pa so kritiki tudi raztrgali, na 
akademiji pa so morali moje delo 
ne nazadnje ocenjevati profesorji, 
igralci velikega formata. Poklic 
župana je tak kot vsak drug. Nek-

do županuje dlje, nekdo manj – 
kakršna je volja ljudi, takšen bo 
tudi rezultat. 

Všeč mi je Vaša iskrenost. Tudi 
sama stremim za tem, da človek 
iskreno pove, kar misli in da ob 
tem ni zahrbtnosti, nekaj, kar bi 
skrival zadaj in želel s tem ne-
komu škodovati. Naj dodam, da 
ste prvi župan naše občine, ki ste 
se za Tunški glas pogovarjali z 
nami. Hvala Vam za Vaš čas in 
Vaše besede. Lahko krajanom za 
konec najinega pogovora podate 
še kakšno misel v prihajajočem 
letu 2012?
Leto, ki se izteka, je bilo precej 
burno, tako gospodarsko kot tudi 
politično, kar dokazujejo predčas-
ne volitve. Sam sem vesel, da so se 
zgodile, saj se je z njimi presekala 
nastala stagnacija. Kaj se bo zgo-
dilo sedaj, bomo videli. Politika 
je pač umetnost možnega. Leto, 
ki je pred nami, bo morda še težje 
kot leto 2011. Gospodarska sli-
ka v Sloveniji ni dobra, veliko pa 
je odvisna od gospodarske slike 
Evrope in ne nazadnje sveta. Naj-
prej se bodo morale zadeve začeti 
umirjati tu, šele nato bo na vrsto 
prišla Slovenija. Smo malo gospo-
darstvo, zato smo zelo dovzetni 
za vplive iz tujine, čeprav je po 
drugi strani majhnost tudi pred-
nost, ker se lahko hitreje prilago-
diš danim razmeram. Upam, da 
se bomo znali. Na gospodarsko 
sliko države posledično ni imuna 
niti občina, kajti država je tista, 
ki daje denar, bodisi posredno, 
bodisi neposredno. V kolikor bo 
potrebno v letu 2012 še dodatno 
zategniti pas, ga pač bomo. Ljud-
je so preživeli vojne, lakote in še 
marsikaj drugega. Krajanom Tun-
jic in tistim, ki bodo brali prispe-
vek bi povedal, da bo potrebno 
začeti živeti tudi drugače. Ko se je 
leta 1945 končala druga svetovna 
vojna, so se ljudje najprej zaveda-
li, da so živi in bili tega veseli, če 
so našli kaj za v lonec, pa četudi 
le krompir, so bili zopet veseli, da 
sploh imajo kaj za jesti. Podobno 
je bilo z obleko. Nato so bili vese-
li, da so sploh skupaj… Današnji 

potrošniški svet pa je presit vsega, 
zato tudi otroci ne znajo več ceniti 
nobene igrače in nobene stvari, ki 
jo dobijo. Osebno mislim, da je v 
Kamniku trgovin preveč. Trgovski 
centri navajajo k potrošniški mi-
selnosti ne le odrasle, temveč tudi 
otroke. Imam dve hčerki in nisem 
pesimist, vendar me skrbi, kako 
se bosta znašli v svetu, ki prihaja 
ter navaja otroke k tekmovanju. 
Pri hčerki v vrtcu se je zgodilo, da 
je imela ena izmed punčk škornje, 
vredne dvesto evrov, katere pa je 
potem v dežju uničila. Oče je nato 
pritekel v vrtec in spraševal, kaj 
delajo z otroki, da tako uničujejo 
stvari. Prav to pa je danes glavni 
problem, ne koliko metrov asfalta 
bo nekam prišlo. Dokler se ta mi-
selnost ne bo spremenila, bomo 
tako živeli. Mi sicer tožimo, kako 
nam je slabo, vendar ko hodim 
okrog, so gostilne vedno polne, 
prav tako kino in trgovine. Kriza 
je očitno relativna kakor za koga 
in kakor kdaj. Tudi cigarete niso 
poceni, če tako gledamo. 

Za konec bi zato prebivalcem 
Tunjic zaželel mirno leto, pred-
vsem pa leto, obrnjeno vase, v 
svojo notranjost in v razmislek o 
tem, kako bomo spet oživili kakš-
ne običaje iz preteklosti, ko so 
ljudje znali stopiti skupaj, pa bo-
disi, da je to gasilsko društvo, ali 
pa kulturno društvo… V prora-
čunu za leto 2012 smo morali kr-
čiti sredstva za društva, vendar se 
je potrebno zavedati, da je druš-
tvo namenjeno medsebojnemu 
druženju ljudi in prostovoljnemu 
delu za dobrobit skupnosti. Igral 
sem v Kulturnem društvu, kjer 
nobeden ni razmišljal o tem, kdo 
nam bo kaj dal, zato smo sami na-
brali kostume, igrali in bili ob tem 
veseli ter zadovoljni. Polagam 
vam na srce, da tam, kjer je preveč 
denarja, ni nujno dobro. Želim si, 
da se večkrat srečamo, se družimo 
in sodelujemo, zato v kolikor me 
prvič ne dobite na telefon ali kako 
drugače, vztrajajte in prišel bom. 

Za vas sem se pogovarjala,  
Milena Klanšek 
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V letošnje leto smo, mentorji in gasil-
ska mladina, vstopili s tradicionalno 
prednovoletno zabavo, nato pa se je 
konec januarja odvilo že prvo tek-
movanje – tekmovanje v smučanju, 
ki je bilo na smučišču Osovje. Domov 
smo prinesli dve medalji in sicer zla-
to, ki jo je prismučala mentorica ter 
srebrno, ki jo je osvojila mladinka. 

V marcu smo se zbrali na tretjem 
mladinskem občnem zboru, ki sta ga 
letos vodila Luka Z. in Žan, za zapis-
nik pa je poskrbela Katarina. Marca 
smo se tudi udeležili tekmovanja v 
namiznem tenisu, v začetku aprila pa 
sta dva predstavnika mladine obiska-
la mladinski občni zbor GZ Kamnik 
in GZ Komenda, ki je bil letos v pros-
torih PGD Kamniška Bistrica. Tam 
je vsako društvo prejelo tudi sestav-
ljanko z motivom domačega gasil-
skega doma. 

Prvi pomladni dnevi pa za gasilsko 
mladino pomenijo ne le poskok hor-
monov, ampak tudi aktivnejše pri-
prave na dve veliki tekmovanji, in sic-
er tekmovanje v orientaciji in gasilsko 
občinsko tekmovanje desetin.

Tako je v začetku maja v Komendi 
potekalo občinsko tekmovanje v 

gasilski orientaciji, katerega se je 
udeležilo 10 društev iz GZ Komenda 
in GZ Kamnik. Iz PGD Tunjice se je 
tekmovanja udeležilo 9 ekip (sestavl-
jajo jo trije člani, pri mlajših je pris-
oten tudi mentor) – 2 ekipi mlajših 
pionirjev, 2 ekipi mlajših pionirk, 
2 ekipi starejših pionirk in 3 ekipe 
starejših pionirjev. Gasilska mladina 
je na tekmovanju ponovila uspeh pre-
teklih let in že tretjič zapored osvojila 
skupni prehodni pokal, ki je od sedaj 
naprej v naši lasti. Domov smo odšli s 
kar šestimi kompleti medalj ter poka-
lom in neizmernim veseljem. Ker je 
bila takratno soboto v Tunjicah tudi 
Florjanova maša, smo odšli pozdravit 
še starejše gasilce – pričakali smo 
jih pri parkirišču pod cerkvijo, jih 
pozdravili, nato pa odšli do gasilske-
ga doma, kjer smo poskrbeli, da smo 
domov odšli »čisti in mokri«.

Na regijsko tekmovanje se je tako 
uvrstilo kar 8 ekip PGD Tunjice; tek-
movanje je potekalo zadnjo majsko 
soboto, prav tako v Komendi. Tokrat 
je bila konkurenca večja, saj ekipe in 
društva prihajajo iz regije Ljubljana III 
(Domžale, Mengeš, Litija, Moravče, 
Kamnik, Komenda, Šmartno, Lu-
kovica). Tekmovanja se je udeležilo 
skupno 94 ekip. Naši mladi gasilci 

so kljub odličnim časom teka imeli 
tokrat manj sreče na drugih kontrol-
nih točkah, preboj v sam vrh pa je 
uspel ekipi mlajših pionirjev – Juretu, 
Saški in Jakobu, z njimi je tekla Lidi-
ja – zasedli so odlično 2. mesto, kar 
pomeni, da so si pridobili pravico do 
septembrske udeležbe na državnem 
tekmovanju v gasilski orientaciji. 

Drugi junijski vikend je na mekin-
jskem stadionu potekalo tradicional-
no tekmovanje gasilskih desetin iz GZ 
Kamnik in GZ Komenda. V soboto je 
potekalo tekmovanje za gasilsko mla-
dino ter starejše gasilce (veterane), v 
nedeljo pa so se med seboj pomerili 
člani in članice A in B kategorije. Iz 
PGD Tunjice so se mladinskega tek-
movanja udeležile štiri desetine – de-
setina pionirjev, desetina pionirk, de-
setina mladink (ki je ni bilo v društvu 
že lep čas, tako da pohvala dekletom, 
da so se zbrale v zadostnem številu) in 
desetina mladincev. Pri tekmovanju 
je bilo letos nekaj sprememb – manjše 
spremembe so bile pri izvedbi posa-
mezne vaje (pionirji in pionirke: vaja 
z vedrovko za pionirje in pionirke, 
štafeta na 400 m z ovirami za pionirje 
in pionirke; mladinci in mladinke: 
vaja z ovirami na 400 m za mladince 
in mladinke, štafeta na 400 m z ovira-
mi za mladince in mladinke), dodana 
pa je bila tudi vaja razvrščanja. Na 
tekmovanju so bile najbolj uspešne 
pionirke, ki so zasedle 3. mesto in se 
tako uvrstile na regijsko tekmovanje. 
Naj omenim še to, da smo se na tek-
movanju pojavili v enotni opremi – 
otroci v rumenih majicah, mentorji v 
črnih s tunjiškim zaščitnim znakom 
na hrbtu - močeradom.

OBČINSKO GASILSKO 
TEKMOVANJE
V soboto, 11. junija 2011, smo  
imeli člani PGD Tunjice občinsko 
gasilsko tekmovanje. Tekmovali smo 
v špricanju z vedrovko, v štafeti in v 
razvrščanju (korakanje). Ko smo se 
vsi zbrali, smo se odpeljali na stadi-
on v Mekinjah. Pionirke smo najprej 
špricale z vedrovko in se nam je kar 
posrečilo, imele smo čas 17, 60 sekund 
kar je bil drugi najboljši čas. Pionirji 
pa niso imeli sreče, ker so imeli veliko 
kazenskih točk. Potem smo šle teči 

Delovanje gasilske 
mladine v letu 2011

Predstavitev za šolo
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še štafeto. Tam smo imele tudi zelo 
dober rezultat 95,84 sekund, potem 
je bilo na vrsti še korakanje. Pri tem 
pa smo dobile nekaj kazenskih točk, 
vendar se je na koncu vse seštelo in 
bile smo tretje! Bile smo zelo vesele, 
saj smo PGD Tunjice prinesle še en 
pokal. Ko smo prišle nazaj v Tunjice, 
nas je tam čakal piknik in seveda 
ŠPRICANJE!!! 

Urša Vrhovnik            

V soboto, 27. avgusta 2011, pa je na 
igrišču pod OŠ v Tunjicah potekalo 
gasilsko tekmovanje v nogometu GZ 
Kamnik in GZ Komenda. Tekmovan-
je je bilo sprva predvideno za 4. junij, 
ker pa nam je takrat zagodlo vreme, 
se je tekmovanje prestavilo na konec 
avgusta. Takrat pa nam je bilo vreme 
več kot naklonjeno, tako da so se tek-
movalci kar pošteno segreli. 
Na tekmovanju so sodelovali 104 
otroci iz 9 društev, spremljalo jih je 17 
mentorjev, sodelovali pa so tudi trije 
tunjiški sodniki (Dare Gregl, Bogo 
Čimžar in Uroš Stele), za tehnično 
urejenost igrišča je poskrbel Lojze 
Petek, ozvočenje in mikrofon pa nam 
je posodil Tone Vrhovnik. Tekmovalo 
se je po turnirnem sistemu tako, da so 
najprej kapetani vsake ekipe žrebali 
svojo številko, s tem pa so si »izbrali« 
usodo. Nekatere ekipe so imele pri 
žrebu malce več sreče, spet druge so 
morale odigrati prvo tekmo v predk-
rogu. S tekmovanjem smo pričeli ob 
8.30. Tekmovanje je potekalo slabe tri 
ure, potem pa je sledila razglasitev re-
zultatov in podelitev medalj. 

GASILSKO  
TEKMOVANJE  
V NOGOMETU
V soboto, 25. avgusta, smo se 
udeležili tekmovanja v nogometu, ki 
je bil na našem šolskem igrišču. Na 
tekmovanje so prišla še druga gasil-
ska društva. Bilo jih je 9. Mi Tunčani 
pa smo se kot po navadi veselili tek-
movanja. Naše ekipe niso imele tako 
veliko sreče, tako da se je v drugi 
krog uvrstila le ena ekipa st. pionir-
jev in naša ekipa, ki smo jo sestavljale 
Maruša, Saška in jaz. V drugem krogu 
smo morale premagati Komendo, kar 
je bilo zelo lahko. Uvrstile smo se v 
finale, kjer smo se z ekipo iz Motnika 

borile za prvo mesto. Osvojile smo ga. 
Zelo smo bile vesele. Naše mentorice 
in mentorji, ki so bili tudi sodniki, so 
nam čestitali in nam na razglasitvi 
podarili zlato medaljo. Vse smo bile 
zelo vesele, saj smo bile prepričane, 
da bomo zadnje. 
Po tekmovanju smo imeli piknik. 
Jedli smo čevapčiče, klobase in kruh. 
Medtem ko se je peklo, smo se otroci 
polivali z vodo. Bili smo mokri od 
glave do nog. Na koncu, ko smo bili že 
vsi mokri, smo šli zmočit še mentorje. 
Oni pa so bili še malo bolj mokri od 
nas. Tako smo po polivanju še malo 
jedli, nato pa se je dan končal. Ta dan 
bo vsem ostal v spominu, posebej pa 
mentorjem, v kar sem prepričana. 

Tjaša Gregl

September pa je bil za nas kar pester 
mesec… 3. septembra smo sodelovali 
pri prevzemu motorne brizgalne, kjer 
so se otroci udeležili slavnostne pa-
rade, kar 12 otrok pa je na prireditvi 
poskrbelo tudi za to, da je bil srečelov 
razprodan. 

Naslednji vikend, 10. septembra, se je 
odvilo tekmovanje v rolanju, kamor 
je odšlo 20 tekmovalcev in tekmov-
alk, vrnili pa so se s skupnim poka-
lom in šestimi medaljami. 

GASILSKO  
TEKMOVANJE V 
ROLANJU
V mesecu avgustu in septembru smo 
tunjiški gasilci vadili in se rolali. 
Pridno smo vadili slalom med stožci, 

spenjali cevi, delali vozle in prenašali 
gasilni aparat. Naše vaje so bile dolge 
tudi do dve uri. V soboto, 3.9.2011, 
pa smo se z avtobusom odpeljali pro-
ti Špitaliču na gasilsko tekmovanje 
v rolanju. Bili smo tako zgodni, da 
smo na začetek tekmovanja čakali 
kar nekaj minut, med tem pa vadili 
slalom med stožci. »Nesrečna« men-
torja Dare in Polona sta pazila na nas 
in upala le na najboljše rezultate. Ob 
9h se je pričelo tekmovanje. Tjaša je 
bila na vrsti druga, takoj za njo pa jaz. 
Obema je šlo zelo odlično, na koncu 
pa se je to pokazalo le pri meni, saj 
sem bila na drugem mestu. Za pion-
irkami so vozili pionirji. Tunjičanom 
je šlo vse kot po maslu. Klemen, Jure 
in Jakob so osvojili prva tri mesta. 
Sledile so mladinke. Zala se je zelo 
potrudila, saj je osvojila tretje mes-
to. Medtem, ko so drugi tekmovali, 

Priznanja in medalje s kviza

Gasilska slika pred kranjsko brigado - čizzzzzzz
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smo se z rolarji vozili okoli gasilnega 
doma in cerkve. Vozila je še zadnja 
mladinka za njo pa prvi mladinec. 
Medtem smo z užitkom pili sok in 
jedli sendviče. Anže je osvojil prvo 
mesto in dobil zlato medaljo. Bilo je 
konec tekmovanja in sledile so razgla-
sitve. Največ medalj smo osvojili mi 
Tunjičani in dobili prehodni pokal, ki 
ga bomo obdržali za vedno. Ko smo 
se pripeljali v Tunjice, smo pred šolo 
čakali na pice. Pri tem smo imeli za-
bavo v Daretovem avtomobilu. Na-
jbolj sta nas zabavala Lovro in Žan. 
Končno je prispel avto s picami in 
odšli smo v gasilski dom jest. Večkrat 
imamo navado, da se po tekmovan-
jih špricamo, a tokrat se nismo, saj ni 
bilo Tamare in Lojzeta. Tekmovanje 
mi je bilo všeč in je bilo mega napeto.

Maruša Kosirnik

Tretjo soboto, 17. septembra 2011, 
pa je na Črnem vrhu nad Cerknim 
potekalo državno tekmovanje v ori-
entaciji za pionirje in mladince. 
Iz PGD Tunjice se je tekmovanja 
udeležila ekipa mlajših pionirjev, v 
sestavi Jure Čimžar, Saška Pavlovič 
in Jakob Petek, z njimi je tekel Lo-
jze Petek, za moralno podporo je 
poskrbel Dare Gregl. Ekipa se je na 
tekmovanju odlično odrezala in zas-
edla odlično 3. mesto. Rezultat pove 
veliko o tem, koliko truda in časa so 
v priprave vložili tako otroci kot tudi 
njihovi mentorji. 

V oktobru smo v društvu pripravi-
li predstavitev gasilstva za učence 
podružnične šole v Tunjicah. Najprej 
so Jakob, Jure in Rok predstavili del 
vaj, ki jih imajo na raznih tekmovan-
jih (rolanje, vezanje vozlov), nato je 
sledila vaja z vedrovko. Prva izvedba 
vaje z vedrovko je bila zbijanje tarče, 
nato pa so morali fantje pogasiti še 
pravi ogenj, kar jim je tudi uspelo. 
Vse to so učenci opazovali od daleč, 
nato pa so skupaj z učiteljicami pris-
luhnili Bogovi predstavitvi gasilskega 
vozila, skupaj so pogledali opremo in 
delovanje dihalnega aparata. Najbolj 
atraktivno za učence pa je bilo seve-
da »gašenje« z gasilsko peno, ki ga je 
lahko preizkusil vsak, kdor je želel. 
Učenci višjih razredov so nato odšli 
nazaj v šolo, prvošolci in drugošolci 

pa so še pobliže spoznali gasilski dom 
– opremo gasilca, katero opremo 
ima društvo v orodjišču, predstavili 
pa smo jim tudi preostale prostore 
doma in delovanje gasilskega krožka. 
Učenci so se v dveh skupinah popel-
jali tudi z gasilskim vozilom, tisti, ki 
pa so čakali na vožnjo, so se medtem 
preizkusil v igranju namiznega tenisa. 
Kot nagrado za narisane slikice, smo 
otrokom podarili po en izvod knjižice 
o Ježku Snežku. 

S prihodom šole in jesenskim časom 
pa smo v društvu pričeli tudi z aktivn-
imi pripravami na kviz. Na pripravah 
je sodelovalo 8 pionirk in 4 mladinci, 
tako da smo s kombiniranjem lahko 
sestavili 2 ekipi mlajših pionirjev in 2 
ekipi starejših pionirjev (mladincev). 
Skupna srečanja so bila kar pogosta, 
tako da so mladi gasilci morali vložiti 
kar precej truda in energije, da smo 
se skupaj uspešno pripravili na tek-
movanje. Na občinsko tekmovanje 
smo odšli z upanjem na čim boljše 
rezultate, vrnili smo se z enim prvim 
mestom ter trem uvrstitvam na regi-
jsko tekmovanje. 

GASILSKI KVIZ
Kot lansko leto smo se tudi letos 
udeležili gasilskega kviza. Priprave 
smo imeli dvakrat do trikrat na teden. 
Bili sta dve skupini mlajših pionirjev 
in dve skupini starejših pionirjev. Po-
govarjali oz. učili smo se o zgodovini 
gasilstva (kje je bila ustanovljena 

prva gasilska šola…), o predsednikih 
gasilske zveze Slovenije (kdo je bil 
prvi Slovenski predsednik…), o pov-
eljnikih gasilske zveze Slovenije (kdo 
je bil prvi Slovenski poveljnik…), o 
tekmovalnih oznakah (desetar, stro-
jnik...), o gasilskih vozlih (tkalski, 
jamborski, tesarski), o gasilskih činih 
(mlajši pionir...), o gasilskih veščinah 
(kolesar, plavalec...) in o gasilski pre-
ventivi (kaj je trikotnik gorenja, s čim 
in kako pogasimo, če nam v kuhinji 
zagori olje, kako preprečimo nas-
tanek požarov… ). Med pripravami 
smo lahko tudi igrali pink ponk. Ve-
liko smo vadili vozle. 

Letos je tekmovanje zopet potekalo v 
gasilnem domu v Kamniku. Ko smo 
prišli tja, smo najprej morali nar-
editi vozle in tehnično delo (pripen-
janje treh cevi na trojak, prepozna-
vanje orodja in pravilna postavitev 
gasilnikov na sliko s požarom). Po 
tem smo imeli pa kviz na temo gasil-
ske preventive in zgodovine gasil-
stva. Za vsako temo smo pisali test, 
kjer smo odgovarjali na vprašanja 
tako, da smo obkrožili pravilen 
odgovor ali pa smo obkrožili, če 
trditev drži oz. ne drži. Sledila so 
vprašanja od pet proti nič. Tam je 
imela naša ekipa od skupno 25 točk 
kar 23 točk. Nato smo imeli malico. 
Po malici smo izvedeli rezultate. 
Starejši pionirji iz Tunjic smo bili 
sedmi in četrti. Mlajši pionirji pa so 
bili peti in prvi.Toda kljub temu ni-

Pionirke  
s pokalom
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smo osvojili prehodnega pokala, os-
vojila ga je Komenda.
Z uspešnimi rezultati so se, obe ekipi 
mlajših pionirjev in ekipa starejših 
pionirjev, uvrstile na regijsko tek-
movanje.                              

Luka Vrhovnik

Na regijsko tekmovanje v kvizu smo 
tako odpeljali dve ekipi mlajših pion-
irk in eno ekipo starejših pionirjev. 
Na tekmovanju so vse ekipe izkazale 
veliko znanja o gasilstvu, o gasil-
ski preventivi in zgodovini gasilstva, 
vendar pa so mlajše pionirke zasedle 
nehvaležno 4. in 5. mesto. 
Takoj naslednji dan, zadnjo soboto 
v oktobru, pa se je ekipa ml. pion-
irk udeležila regijskega tekmovanja 
gasilskih desetin v Lukovici. Eki-
pa je pri vaji z vedrovko prislužila 
kar nekaj kazenskih točk, tako da 
preboj med najboljše ni bil mogoč, 
so pa odpravile napake, ki so se po-
javile na občinskem tekmovanju pri 
razvrščanju. Tokrat so razvrščanje 
opravile z odliko, brez ene same na-
pake. 

GASILSKI KVIZ -  
REGIJSKO  
TEKMOVANJE

V mesecu oktobru smo se udeležile 
občinskega tekmovanja v kvizu. 
Tam smo Ana, Nika in Saška zasedle 
1. mesto in prejele zlate medalje ter 
priznanje. Zaradi dobre uvrstitve 
smo odšle na regijsko tekmovanje 
v Radomlje. Tam smo se žal malo 
slabše odrezale, a smo vseeno zase-
dle 5. mesto. Kljub temu smo se im-
ele dobro in smo zadovoljne odšle 
domov.

Naslednji dan pa je ekipo mlajših pi-
onirk čakalo regijsko tekmovanje de-
setin, ki je bilo v Lukovici. Ker smo 
pri vaji z vedrovko izgubile veliko 
časa, na konec tekmovanja in rezul-
tate sploh nismo počakale, zato smo 
odšle na pico in si malo popestrile 
dan.

Ana Marija Sotošek, Nika Sotošek, 
Saška Pavlovič

Ob zaključku krompirjevih počitnic 
pa smo se z gasilsko mladino od-
pravili na zaslužen izlet. 
                                         
GASILSKI IZLET
Neke lepe sončne sobote smo šli 
z gasilci na izlet. Najprej smo šli v 
poklicno brigado Kranj. Tam so nam 
poklicni gasilci predstavili njihovo 
poklicno delo. Predstavili so gasil-
ske avtomobile različnih velikosti in 
opremo. Peljali smo se tudi z lestvijo. 
Šli smo zelo visoko. Predstavili so 
nam tudi gasilnike. Ko smo končali z 
ogledom, smo šli na pice in bowling.
 
Na bowlingu smo dobili posebne 
čevlje. Vsaka skupina je dobila svo-
jo progo. Ker smo si morali sami 
poiskati krogle določene teže, smo 
za iskanje porabili veliko časa, nato 
smo hitro začeli z bowlanjem. Odi-
grali smo eno igro in pol. Ob začetku 
nam je šlo zelo slabo, ob koncu pa vse 
bolje. Na žalost je čas hitro potekel, 
vendar smo se zelo zabavali. Za prvič 
so bili odlični rezultati… vsaj upava 
tako!

Anja Slana in Špela Klemen

V sredini novembra pa je v prostorih 
PGD Komenda potekalo še zadnje 
tekmovanje za gasilsko mladino v 
letošnjem letu. Za konec tekmoval-
nega leta se pomerimo v pikadu, ki 
prinese še zadnje točke za skupno 
uvrstitev. Na tekmovanje je tako 
odšlo 25 tekmovalcev, domov pa smo 
odnesli zlato medaljo ter dve bronasti 
medalji. 

Skupni izračun točk iz vseh letošnjih 
tekmovanj nas je umestil na drugo 
mesto izmed 16 sodelujočih gasilskih 
društev GZ Kamnik in GZ Komenda, 
kar je odličen rezultat. 

Seveda pa teh uspehov ne bi bilo, če 
ne bi bilo naših mentorjev – Dareta, 
Lojzeta, Lidije, Simone, in od septem-
bra dalje tudi Polone, za pomoč pa se 
zahvaljujem tudi Maticu (pri orien-
taciji), Aniti in Tinkari (pri kvizu), 
Urošu (pri nogometu) in Bogu (pri 
nogometu ter predstavitvi za šolo) ter 
seveda vodstvu društva.

Za gasilsko mladino, Tamara Novak

Srebrna ekipa v državni orientaciji
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S svojo prisotnostjo so nas počas-
tili župan občine Kamnik, pred-
sednik in poveljnik gasilske zve-

ze Kamnik, predsednik KS Tunjice, 
botri, Tunjiški župnik, Tunjiški oktet, 
številne gasilke in gasilci, narodne 
noše in godba iz Stranj.

Ob pogledu na novo modernejšo te-
hnologijo pa se vprašamo, kako so to 
delali včasih pred toliko in toliko leti. 
V Tunjicah je bilo nekako takole: kot 
večina so se najprej morali zadovoljiti 
z ročno pumpo, kjer so morali štirje 
vrli gasilci pridno pritiskati na vzvod, 
da je kaj priteklo od nje. Za nakup 
ročne brizgalne in drugega orodja so 
se odločili leta 1929, potem ko je na 
velikonočno nedeljo zagorela streha 
tunjiške cerkve, v tedanjem času je to 
opravljalo tako imenovano društvo 
skupne pomoči – sekurenca, ustano-
vljeno 1897. 

V začetku leta 1940, dve leti po urad-
ni ustanovitvi društva, so začeli raz-
mišljati o nakupu motorne brizgale 
znamke Ilo. Da bi si to lahko privoš-
čili, so morali najprej posekati, obde-
lati in prodati les, ki so ga podarili 
krajani, denar so si sposodili tudi od 

Petra Kosirnika - tedanjega kovača v 
Tunjicah. Brizgalna je tedaj veljala 22 
500 din.

Navkljub večjim tehničnim težavam 
je morala zdržati vse do leta 1967, ko 
so iz Zagreba pripeljali 600 l brizgal-
no znamke Rosenbauer vw 75 avto-
matik, katera je še danes zaradi maj-
hne teže večkrat v uporabi.

Ker pa je šepala njena moč oz. pretok 
vode, je bilo potrebno kupiti nekaj 
močnejšega. Po daljšem čakanju smo 
leta 1983 dobili 800 l motorno briz-
galno v vrednosti 500 000 dinarjev, 
skoraj polovico so zbrali krajani, os-
talo so bila občinska sredstva. Dodani 
so bili še stroški prevoza iz Beograda.
Z njihovo pomočjo je bil rešen mar-
sikateri dom, premoženje in verjetno 
tudi življenje.
Z rednim vzdrževanjem, ki ga je ved-
no več in s tem je seveda dražje, pa še 
vedno služita svojemu namenu.
Sedaj pa smo končno dočakali novo 
motorko, ime ji je BEAVER, to ime so 
ji namreč dali v podjetju Rosenbauer, 
kjer so jo izdelali.
Pohvali se lahko z nizko težo in viso-
ko močjo.

Njena moč 750 l/min pri 10 barih, 
teža 112 kg z možnostjo, da se 20 l 
rezervoar z gorivom enostavno od-
vzame in se transportira ločeno in še 
z nekaterimi priročnimi inovacijami.
Tudi mi smo kar nekaj let razmišlja-
li, tehtali in varčevali, preden smo se 
odločili za ta korak, kajti njena vred-
nost ali bolje cena je z nekaj dodatne 
opreme dosegla višino 8 700 €. 

To je zanemarljiva številka v primer-
javi z rešenim premoženjem v prime-
ru elementarne nesreče, kar je seveda 
njen namen in naše poslanstvo. 

Kot se spodobi za vsak krst, je imela 
tudi naša motorka svoje botre, in si-
cer: Enerkon d.o.o., Kop d.o.o Krov-
stvo mojster Čevka s.p., Krajevna 
skupnost Tunjice in člani moške 
B desetine (Janez Balantič, Bogo 
Čimžar, Marjan Torkar, Darko Gregl, 
Marjan Šmidovnik, Lojze Petek, Slav-
ko Petek, Franc Šimenc, Stane Zobav-
nik, Janez Vrhovnik).

Vsem botrom se za sodelovanje in 
donacije ISKRENO ZAHVALJUJEM!

Franc Šimenc

Nova gasilska pridobitev
V sklopu tretje Tunjiške noči smo 3. septembra z gasilsko parado in krajšo slovesnostjo 
pod šotorom prevzeli in blagoslovili novo sodobno gasilsko črpalko.

Botri in častni gostje
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Učenci iz OŠ 27. julija v Kam-
niku si pridno pridobivajo 
osnovnošolska znanja in 

kljub prilagojenemu programu na 
mnogih področjih dosegajo višje 
standarde. Učenci, ki si želijo na 
določenem področju pridobiti več 
znanja, jim to učitelji seveda omo-

gočijo, hkrati pa jih za to nagradijo 
z možnostjo tekmovanja na držav-
nem tekmovanju. Državna tekmo-
vanja so na področju športnih ak-
tivnosti, tehnike, matematike in 
računalništva. 

Gašper ima veselje do dela z računal-
niškimi programi in tako si je iz leta 
v leto pridobival znanja na področju 
Worda. V letošnjem šolskem letu se je 
uvrstil na državno tekmovanje, ki je 
bilo 17.3.2011 v Škofji Loki. Na tek-
movanju so bili udeleženci dvajsetih 
osnovnih šol z nižjim izobrazbenim 
standardom iz celotne Slovenije. Gaš-
per se je na tekmovanju odlično izka-
zal in dosegel 1. mesto in tako doka-

Gašper Kemperle 1. na  
državnem tekmovanju  
iz poznavanja Worda (NIS)

zal, da je njegovo poznavanje Worda 
zelo dobro in da lahko znanje, ki ga 
pridobi v šoli, uporabi v vsakdanjem 
življenju. 

OŠ 27. julij

V začetku novembra nas je zvabil dim 
iz Nivčarjeve stare hiše. Zbralo se je ve-
liko gasilk, gasilcev ter veteranov. Situa-
cija je bila zelo resna, veliko dima ognja 
pa nikjer, ko smo izvedeli, da je nekdo 
noter, so si tudi ženske nadele dihalne 
aparate in se s popolno opremo poda-
le v dim. Po napornem iskanju so ven 
prinesli neznanega gasilca, ki je kljub 

pomoči in umetnemu dihanju na kon-
cu podlegel poškodbam. Identifikacija 
je pokazala, da je bil to g. Abraham B. 
Pa brez panike, šlo je le za večjo vajo, 
pri kateri je bila uporabljena naprava za 
izdelavo »umetnega dima«, pri čemer 
se učinkovito testira oprema in gasilci 
za požar v zaprtih prostorih, t.i. notran-
ji napad.

Na tej vaji smo lahko vsi preizku-
sili novo motorko in drugo orodje, 
vključno z nekaj gledalci. Zanimivo 
in poučno, z željo, da v resnici ne bi 
bilo takšnih poročil.

Za PGD Tunjice,
 Franc Šimenc

Upravni odbor PGD Tunjice želi vsem 
svojim članom in ostalim krajanom 
uspehov in zdravja polno v letu 2012!

Veliko dima, pa nič ognja

Ponosni Tone v družbi zmagovalk na občinskem gasilskem 
tekmovanju.Slavljenka v cvetju
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V obdobju mirujoče sezone se 
naša gibčnost, fizična pripra-
vljenost in občutek za motor-

no kolo rahlo izgubi, zaradi tega se je 
potrebno pred začetkom nove moto-
ristične sezone primerno telesno pri-
praviti.

Zelo priporočljivo je, da se opravi 
»suhi trening« na simulatorju vožnje 
z motornimi kolesi. Omenjeni simu-
lator je nastal na podlagi 60 najpo-
gostejših vzrokov prometnih nesreč, 
ki v EU doletijo motoriste pri vožnji 
z motornimi kolesi.
Omenjeni simulator slovenska polici-
ja redno predstavlja na preventivnih 
akcijah Z glavo na zabavo, kjer ga 
motoristi ob prisotnosti inštruktorja 
lahko preizkusijo. Po končani vožnji 
si lahko voznik skupaj z inštruktor-
jem ogleda kakovost svoje vožnje in 
v vsakem trenutku preveri, kako je 
reagiral: na katero zavoro in s kakš-
no močjo je zaviral, kdaj oziroma ali 
sploh je vklopil smernike, je vozil s 
pravo hitrostjo. Inštruktor ima potem 
nalogo ovrednotiti napake in razloži-
ti, kako odpeljati bolje. Voznik potem 
še enkrat odpelje isto ali drugo pot, 
na koncu šolanja pa primerja posa-
mezne vožnje in vidi svoj napredek.
Motoristom se nam sicer zdi malce 
nenavadno, da bi se vožnje učili z „ra-
čunalniško igrico“. A če pomislimo, 
da tudi vsi piloti začnejo svojo pot na 
podobni tehniki, zamisel o šolanju na 
toplem pod streho niti ni tako zgre-
šena.

Za dobro in varno vožnjo motorne-
ga kolesa sta nepogrešljiva elementa 
gibčnost in fizična   pripravljenost 
voznika. Te lastnosti lahko po daljših 
obdobjih premora kaj hitro izgubi-
mo ter tako pričakamo prihajajočo 
sezono nepripravljeni, „zarjaveli“. 
Zato se moramo pred začetkom nove 
motoristične sezone primerno te-
lesno pripraviti. Obnovimo veščine 
obvladovanja vozila in predvsem 
elementov, ki so pomembni za varno 
vožnjo (zaviranje, ustavljanje, umi-
kanje). Ob brezhibni pripravljenosti 
motornega kolesa se bomo ob dobri 
telesni pripravljenosti in z osveženo 
vozniško formo varno vključili v 
novo sezono.
Veliko slovenskih moto klubov sku-
paj s Policijo na začetku motoristične 
sezone prireja razne preventivne 
aktivnosti (Varno na motor in nazaj 
domov, Vaša izkušnja - naš nasvet - 
varno v življenje, Ne spreglej - trikrat 
poglej), s katerimi želijo svetovati in 
poskrbeti, da bo motoristična sezona 
prijetna in varna za vse udeležence v 
cestnem prometu.
Omenjenih aktivnosti se iz leta v 
leto udeležuje vedno večje število 
motorističnih navdušencev, kar pri-
pomore k večji varnosti na cestah.

Pred vsako motoristično sezono v 
spomladanskih dneh je potrebno, 
da motoristi spoštujete naslednje 
dejavnike:
- preverite nivo olja v agregatu mo-
torja;
- preverite nivo zavornega olja;
- 1 X tedensko preverite zračni tlak 
v pnevmatikah in jih v prvih kilome-
trih vožnje primerno ogrejte;
- pri vožnji dosledno uporabljajte 
zaščitno motoristično čelado. Pra-
vilno si jo zapnite. Čist vizir vam 
omogoča potrebno vidljivost;
- ne pozabite na kvalitetna oblačila 
s ščitniki, primerne motoristične 

škornje, rokavice, podkapo;
- motorno kolo je ozko, zato vas 
pri večji hitrosti drugi prometni 
udeleženci hitro lahko spregleda-
jo. Naj bo vaša hitrost primerna 
okoliščinam, da vas bodo drugi 
pravočasno opazili, pa tudi vi njih;
- poskrbite tudi, da boste čim bolj 
vidni. Na motornem kolesu imejte 
vedno prižgane luči. Nosite zaščitna 
oblačila s čim več odsevniki (nalep-
kami, trakovi) in čelado svetle barve. 
Nosite odsevne brezrokavnike.

Pri sami vožnji je pomembno, da 
upoštevamo naslednje elemente:
- sproščenost, dobro psihofizično 
stanje voznika in potnika na motor-
nem kolesu;
- trup naj bo nagnjen naprej, glava 
pred telesom;
- komolci pokrčeni, na zavorni 
ročici in ročici za sklopko naj bosta 
ves čas naslonjena po dva prsta;
- stopala na prestavni in zavorni 
stopalki;
- pri vožnji skozi levi ovinek se 
odmaknite od ločilne črte na sredini 
vozišča, sicer bo vaša glava brzela 
tudi meter globoko po smernem vo-
zišču za nasprotni promet;
- prilagodite hitrost in način vožnje 
motornega kolesa;
- speljevanje in zaviranje naj bo 
enakomerno in ne sunkovito;
- v primeru ovir na cesti (stoječe 
kolone, predmeti na vozišču) vedno 
glejte v smeri rešitve, kajti če boste s 
pogledom usmerjeni v predmet, ga 
boste zagotovo povozili;
- predvidevanje.

Vsakdo izmed nas motoristov in tudi 
voznikov ostalih vozil se je v pre-
teklosti že srečal v kritični situaciji, 
v kateri je moral uporabiti znanje 
oz. veščine varne vožnje motornega 
kolesa. Ob primernem strokovnem 
usposabljanju, učenju in spoznavanju 
varne vožnje pa se takim situacijam 
lahko izognemo ali jih vsaj omilimo, 
ter s tem preprečimo najhujše.

V prihajajoči motoristični sezo-
ni 2012 vam želim veliko varno 
prevoženih kilometrov.

Sandi Sheikha

Varno z motornimi kolesi
Zimsko obdobje je za motoriste tisti čas, ko motorna kole-
sa počivajo v garažah in nestrpno pričakujejo prve sončne 
žarke v spomladanskih mesecih. Vendar ravno prvi kilo-
metri predstavljajo za motoriste veliko nevarnost.
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V soboto dne, 11.06.2011, je v Ma-
riboru pod okriljem Mariborskega 
vodovoda potekalo sedemindvajse-
to srečanje delavcev komunalnega 
gospodarstva Slovenije. Srečanje je 
največja tovrstna prireditev v Slo-
veniji, katere se udeleži vseh šes-
tinšestdeset komunalnih podjetij. 
Komunalno podjetje Kamnik je na 
delovnem tekmovanju pokazalo naj-
večjo usposobljenost na področju 
vodovoda in po lanskem drugem 
mestu letos prepričljivo zmagalo. 
Ekipo so sestavljali trije člani: vodja 
ekipe Zdravko Hribernik ter Tun-
jičana Janez in Brane Vrhovnik, ki 
sta tudi sicer pri svojem vsakdanjem 
delu na vodovodu izredno uspešna. 
Odmevne rezultate so dosegli tudi na 
športnih tekmovanjih in Maribor za-
pustili z osvojenima dvema prvima in 
enim tretjim mestom.

Janez in Brane Vrhovnik ter Zdravko Hribernik so slavili na  
27. srečanju komunalnega gospodarstva Slovenije

Komunaliada

Tekmovanje je tako obsegalo strokov-
ne posvete, komunalno razstavo in 
delovno športna tekmovanja, medse-
bojno druženje pa je bilo namenjeno 
razvijanju delovno ustvarjalnih spos-
obnosti in aktivnosti na področju ko-

munalnih dejavnosti, izmenjavi izku-
šenj, utrjevanju medsebojnih vezi in 
delovnih navad. 

Zapisal vodja oddelka vodovod:
Franc Lužovec

Na podlagi 12. člena Zakona o var-
stvu kulturne dediščine (Uradni list 
RS, št. 16/08) in 14. člena Statuta 
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 
101/08 in 45/10) je Občinski svet Ob-
čine Kamnik na 9. redni seji dne 26. 
10. 2011 sprejel Odlok o razglasitvi 
Korbarjeve domačije v Tunjicah za 
kulturni spomenik lokalnega pome-
na. Hiša datira v leto 1723 in je ena 
izmed še redko ohranjenih domačij z 
leseno brunasto konstrukcijo sten in 
zidane veže na kamniškem podeželju 
s časa predindustrijske dobe. Predsta-
vlja zgodovino načina življenja kmeč-
kih ljudi v hribovitem predelu Tunjic 
in dediščino tesarskih obrti. Kmetija 

je nekdaj obsegala tudi gospodarsko 
poslopje, svinjake, kozolec in vodn-
jak, danes pa je ohranjena le še hiša z 
vežo in črno kuhinjo, leseno »hišo« z 
okni »na smuk« in manjšo sobo, ime-
novano »cimer«. Delno je podklete-

na, dvokapna streha pa je bila nekdaj 
prekrita s slamnato kritino.

Lastnik Ciril Vombergar se z družino 
za pomoč in nasvete zahvaljuje Mileni 
in Barbari Klanšek, izr. prof. dr. Vitu 
Hazlerju z Oddelka za etnologijo in 
kulturno antropologijo na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljubljani, univ. 
dipl. etn. in univ. dipl. soc. kulture 
Mojci Tercelj Otorepec, konservator-
ski svetovalki na ZVKDS OE Kranj, 
Oddelku za družbene dejavnosti na 
Občini Kamnik in njenemu županu 
Marjanu Šarcu.

Razglasitev Korbarjeve domačije, Tunjice 41,  
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Korbarjeva domačija
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Rojeni ste leta 1921, kar pomeni, 
da ste dopolnili 90 let; kakšni so 
vaši spomini na otroška leta, kakš-
na je bila takrat osnovna šola v 
Tunjicah, kjer ste začeli šolanje?

Po podatkih iz krstne knjige za Tunji-
ce je bilo leta 1921 v Tunjicah rojenih 
sedemnajst otrok – sedem dečkov 
in deset deklic. To je bil za majhno 
vas s cca šeststo prebivalci kar velik 
prirastek, ki pa je bil značilen za po-
vojno obdobje. Danes smo živi le še 
trije, razen mene še dve »dekleti«, in 
sicer: Angela Čimžar (Sitarjeva) in 
Angela Vrhovnik (Žerjavova). Kot 
je znano, je bila osnovna šola v času, 
ko je ta letnik vstopil v prvi razred, 
to je leta 1927, še v starem poslopju 
mežnarije ob cerkvi in je delovala 
kot dvorazrednica v enem samem 
prostoru. Šolo je takrat vodila in tudi 
poučevala vse predmete, razen vero-
uka, Kamničanka ga.Tonijeva. Njo 
imam v spominu kot dobro in milo 
gospo. Neprijetne posle strogega 
vzgojitelja in gospodarja pa je v šoli 
opravljal takratni župnik Razboršek, 
ki je imel pod kontrolo ne le šolo in 
cerkev, pač pa tudi celo vas, in sicer 
ne le v verskem, pač pa tudi v gospo-
darskem in splošno družbenem 
smislu. O tem sem nekoliko več že 
pisal ob obletnici tunjiške šole.

Sicer pa so takrat Tunjice – tako kot 
druge slovenske vasi - po načinu ži-
vljenja, dela in delovnih sredstev ter 
glede medsebojnih odnosov živele v 
bistvu še vedno kot v poznem sredn-
jem veku. Večina dela na kmetih se 

je opravljala s fizično silo človeka. 
V tem času so se sicer začeli pojavl-
jati prvi stroji, na primer za mlačev 
žita itd., kar pa je bilo še daleč od 
tega, kar se je začelo dogajati z me-
hanizacijo kmečkega dela po drugi 
svetovni vojni. V času, o katerem 
govorim, so morali tudi otroci trdo 
delati že v svojih zgodnjih letih. Spo-
minjam se, kako smo zavidali tistim, 
ki doma niso imeli zemlje in živali, 
in so se zato lahko zabavali, ko smo 
se »gruntarski« trpinčili po njivah in 
travnikih in nismo imeli pravzaprav 
nobenega časa za igre in zabave, pa 
tudi ne za učenje. Hoditi smo sicer 
morali v šolo. To je bilo jasno vsako-
mur. Da pa bi se morali za šolo tudi 
doma kaj učiti, pisati naloge in se 
sicer pripravljati, to pa še zdaleč ni 
bilo jasno niti staršem. Važno je bilo 
le kmečko delo. 

Leta 1931 so vas poslali v osnovno 
šolo v Kamnik; zakaj? In kako je 
bilo v kamniški osnovni šoli?

V osnovno šolo v Tunjicah sem ho-
dil štiri leta in s tem se je štelo, da 
sem opravil program za tri razrede 
osnovne šole, ki je bila sicer dvora-
zrednica. Ta prehod iz vaške v mest-
no šolo je pomenil, da bom od tam 
nadaljeval šolanje na višjih šolah. 
To je bilo že samo po sebi za takrat-
ne razmere v Tunjicah nekaj precej 
nenavadnega. Že desetletja nazaj v 
vasi ni bilo nikogar, ki bi dokončal 
kaj več kot osnovno šolo. Pri odlo-
čitvi, da se me pošlje naprej, je go-
tovo določeno besedo imel takratni 

župnik. Seveda je bila to brez dvoma 
tudi želja moje mame, ki si je – tako 
kot takrat skoraj vsaka kmečka mati 
– želela gospoda; če ne že pravega s 

Ob 90-letnici  
dr. Janeza Šmidovnika

 
Gospod Janez Šmidovnik je bil rojen pri zgornjem Košišu. Otroška leta je preživel v 
Tunjicah, nato pa ga je pot ponesla v širni svet. Je starosta slovenskih pravnikov in le-
genda slovenske pravne stroke, zlasti na področju lokalne samouprave. Živi v Ljubljani, 
vendar se vedno rad vrača v rodne Tunjice. 

Dr. Janez Šmidovnik z ženo Vido
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kolarjem pa vsaj takega, »ki bo lah-
ko jedel bel kruh«. Razen tega je bilo 
najbrž pomembno, da smo že imeli 
gospoda v sorodstvu; to je bil Vo-
grinov gospod (Anton Šmidovnik), 
ki je bil stric mojega očeta, in je bil 
takrat župnik v Prečni pri Novem 
mestu. Ta je celo ustanovil posebno 
»štipendijo« v Zavodu sv. Stanislava 
v Šentvidu nad Ljubljano za pomoč 
pri študiju eventualnim študentom 
iz sorodstva, ki bi študirali v tem za-
vodu. 

V kamniški osnovni šoli je bilo vse 
drugače kot v Tunjicah. Začudila 
me je velika razlika med mestnimi 
učenci na eni ter med okoliškimi 
ter predmestnimi na drugi strani. 
Mestni so bili praviloma boljši učen-

ci, bolj disciplinirani, lepše vzgojeni 
in lepše oblečeni; videlo se je že od 
vsega začetka, da so bili namenjeni 
za nadaljnje šolanje v višjih šolah. 
Primestni in vaški učenci pa so bili 
praviloma bolj nedisciplinirani, 
manj zainteresirani za šolo in bolj 
vneti za vsakovrstne »neumnosti« 
znotraj in zunaj šole. Za tiste, ki so 
bili namenjeni za nadaljnje šolanje 
v gimnazijah ali drugih višjih šolah, 
je bil v petem razredu te šole, kamor 
sem bil vključen tudi jaz, organizi-
ran poseben dodaten pouk, ki naj 
bi jih pripravil za sprejemni izpit 
na višjo šolo. Tudi to je prispeva-
lo k razlikovanju med »elito«, ki bo 
študirala naprej, in tistimi, ki bodo 
delali na kmetih ali v obrtniških po-
klicih. Povedati moram, da je bilo ta-
krat v tem petem razredu kamniške 
osnovne šole kar nekaj učencev, ki 
so pozneje izstopali iz slovenskega 
povprečja in postali znamenite oseb-
nosti. Naj na prvo mesto postavim 
Franceta Balantiča, ki ga prišteva-
mo med največje slovenske pesnike, 
ki pa je, kot je znano, prezgodaj in 
tragično končal med vojno; prav 
tako je med vojno tragično končal 
Janez Tominc, ki je že v osnovni 
šoli in v nadaljnjem šolanju kazal 
odlike bodočega znanstvenika; po-
memben znanstvenik (na področju 
biologije) in član najvišje znanstve-
ne ustanove SAZU je postal Janez 
Matjašič; omenjam še Ceneta Mati-
čiča, izjemno razboritega javnega in 
političnega delavca, znanega zlasti 
po akciji petindvajsetih poslancev, 
ki so se za časa socializma spopadli s 
partijskim monopolom v državnem 
parlamentu. To je neverjetno število 
imenitnih učencev v enem samem 
razredu kamniške osnovne šole. Ta 
šola je bila takrat, kakor tudi prej in 
pozneje bogato gojišče intelektual-
nega dogajanja, ki je zaznamovalo 
ne le kamniško okolico, pač pa tudi 
Slovenijo. Zato je bilo obiskovanje 
kamniške šole in Kamnika kot mesta 
že samo po sebi privilegij za mladega 
človeka. 

V gimnazijo so vas nato vpisali v 
Šentvidu nad Ljubljano. Kakšne 
spomine imate na to gimnazijo in 

kako se je to šolanje z okupacijo 
končalo?

V Kamniku v tem času še ni bilo gim-
nazije. Kamničani so se zato vpisova-
li na različne gimnazije v Ljubljani, 
v sorazmerno velikem številu pa so 
hodili tudi na klasično gimnazijo v 
Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad 
Ljubljano. To je bil škofijski zavod, ki 
je bil sicer namenjen za gimnazijsko 
pripravo študentov za poznejši du-
hovniški poklic, vendar se je dejan-
sko več kot polovica maturantov te 
gimnazije odločala za druge poklice. 
Ta gimnazija je bila privatni zavod s 
pravico javnosti in je delovala natan-
ko tako kot državne gimnazije. O šo-
lanju v tej gimnaziji na tem mestu ne 
bi govoril. Znano pa je, da je bila to s 
strokovnega vidika najboljša sloven-
ska gimnazija. Glede sistema vzgoje v 
zaprtem sistemu zavoda pa je bilo že 
takrat povedanega marsikaj kritične-
ga, kar je navsezadnje povzročilo, da 
je bil ta sistem v obnovljenem zavodu 
po drugi vojni odpravljen. Nemci so 
že prve dni okupacije zavod zaprli in 
gimnazijo ukinili; učencem in profe-
sorjem pa so dali na razpolago dve 
uri časa, da poberejo svoje stvari in 
odidejo iz zavoda. Učenci smo šolo 
nato nadaljevali in gimnazijo konča-
li ter maturirali na klasični gimnaziji 
v Ljubljani, ki je bila pod italijansko 
okupacijo. 

Kako ste sicer doživeli nemško 
okupacijo Kamnika in pozneje 
italijansko okupacijo Ljubljane in 
ljubljanske pokrajine?

Letnik 1921 je bil gotovo med naj-
bolj ogroženimi letniki posebej pod 
nemško okupacijo, ker je bil poleg 
vseh drugih nevarnosti izpostavljen 
še mobilizaciji v nemško vojsko. Oku-
pirani teritorij Gorenjske in Štajerske 
je bil na določen način neposredno 
priključen nemškemu Reichu. Kdor 
te okupacije ni doživel, si danes ne 
more predstavljati, kako brezobzir-
no in kruto so Nemci priključeni del 
Slovenije v najkrajšem času spreme-
nili v smislu Hitlerjeve zahteve, ki jo 
je izrekel v Mariboru: naredite mi to 
deželo nemško. Ne le Maribor, kjer Dr. Janez Šmidovnik z ženo Vido
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je pred vojno živelo določeno števi-
lo Nemcev še iz časa bivše Avstrije, 
tudi popolnoma slovenski Kamnik 
je postal čez noč nemško mesto z 
nemško oblastjo, z nemškim jezi-
kom, z nemško vsebino in izgledom 
vseh institucij in naprav v mestu. 
Slovenstvo je hipoma izginilo iz na-
ših mest, z ljudmi in stvarmi, ki so ga 
predstavljale. Za del prebivalstva, ki 
ga Nemci niso mogli takoj izseliti v 
smislu Hitlerjeve zahteve, so predvi-
deli poseben postopek ponemčevan-
ja (Wiederverdeutschung); zlasti za 
podeželske ljudi, za katere so šteli, da 
bi bili sposobni ponemčenja. Dobro 
se spomnim, da smo bili kmalu po 
začetku okupacije poklicani na neki 
nemški urad, kjer so celotne družine, 
premerili po dolgem in počez in vna-
šali naše podatke v neke svoje regis-
tre. Meni je takrat postalo dokončno 
jasno, da jim bodo ti podatki služili 
tudi za vojaško mobilizacijo; to pa 
je zame pomenilo, da se je bilo treba 
zelo hitro nekam umakniti, in sicer 
za vsako ceno. Nisem hotel biti Hit-
lerjev vojak in pustiti svojih kosti na 
neki fronti za nemški Reich. Brez po-
sebnih težav zase, pa tudi za domače, 
sem odšel od doma in - sicer ilegalno 
- prestopil takratno nemško-italijan-
sko mejo, ter ostal v Ljubljani. S tem 
sem se izognil nemški mobilizaciji, ki 
je v resnici sledila. 

Ljubljana je bila takrat pribežališ-
če tisočerih beguncev iz Gorenjske 
in Štajerske, ker je bila italijanska 
okupacija vsaj v začetku milejša od 
nemške in je dopustila Slovencem 
precejšnjo avtonomijo. Vendar pa je 
bilo za begunce, kot sem bil jaz, brez 
denarja in zaslužka, brez stanovanja 
in celo brez poštene obleke, življenje 
sila težavno, v glavnem odvisno od 
socialne pomoči dobrodelnih orga-
nizacij, ki so se organizirale v mes-
tu. Vpisal sem se sicer na univerzo, 
in sicer na Pravno fakulteto, vendar 
za študij skoraj ni bilo pravih mož-
nosti. Na italijanskem okupacijskem 
območju sicer ni bilo nevarnosti za 
vojaško mobilizacijo, je pa bila ve-
lika nevarnost pogostih policijskih 
racij, s katerimi so Italijani poskušali 
preprečiti vsak poizkus odporniške-

ga gibanja na okupiranem območju. 
S policijskimi zaporami posameznih 
delov mesta so zajemali vse mlajše 
moške, zlasti pa seveda študente, in 
jih nato – s pomočjo domačih kola-
borantov – razporejali in vozili bo-
disi v zapore, bodisi za talce, ali pa 
kar v begunska taborišča v Italiji, ka-
kršen je bil na primer zloglasni Go-
nars. Od usode je bilo odvisno, kaj in 
kdaj te bo zadelo. 

Mene je zadelo maja leta 1942, in sicer: 
najprej zapori v Ljubljani, nato omen-
jeno zloglasno taborišče Gonars (v 
Furlaniji), nato zapori v Novari in in-
ternacija v Borgomaneru (v Lombar-
diji), končno pa leta 1943 ob Mussoli-
nijevem padcu pobeg iz Italije v Švico 
in od tod v Francijo, od koder sem se 
avgusta leta 1945 vrnil domov. O pod-
robnostih teh dogodkov na tem mestu 
seveda ne morem govoriti. 

Kaj pa se vam je dogajalo po vrnitvi 
domov leta 1945?

Najprej sem hotel končati leta 1941 
začeto fakulteto. Imel sem 24 let in še 
nobenega izpita, ker sem izgubil med 
vojno cela štiri leta. Zbralo se nas je 
nekaj s podobnim problemom in smo 
skupaj organizirali pospešen študij, ki 
je potekal v stalni medsebojni disku-
siji, in z občasnim obiskovanjem pre-
davanj na fakulteti. To je bila dobra 
metoda študija, ki je omogočala zelo 
hitro pripravo na izpite in tudi hit-
ro napredovanje z relativno dobrimi 
ocenami vse do diplome. Vse izpite 
z diplomo vred sem končal v dveh 
letih, od jeseni leta 1945 do jeseni 
leta 1947. Nato sem moral opraviti 
še enoletno vojaško službo. In šele 
nato je šlo za pravo (civilno) službo. 
V tistem času je veljalo državno raz-
deljevanje kadrov, ki so ga imela v 
rokah ministrstva. Zame je bilo pri-
stojno Ministrstvo za pravosodje, ki 
je odrejalo kadre pretežno za pravo-
sodje in tožilstvo. Mene ta področja 
niso veselila, zato sem sprejel nasvet 
prijateljev, ki so mi svetovali, da se za 
službo obrnem na Urad vlade za za-
konodajo in organizacijo oblasti, ki se 
mi je že po svojem naslovu zdel bolj 
privlačen kot pa sodnija ali tožilstvo. 

S sprejemom v ta urad je bila dejan-
sko opredeljena tudi moja življenjska 
pot in kariera. To je bila strokovna 
dejavnost v državni upravi in v lokal-
ni samoupravi, ki se je cepila na dve 
veji: eno je bilo neposredno delo v 
upravni službi, druga pa v pedagoški 
dejavnosti – v Višji upravni šoli, ki je 
pozneje postala Upravna fakulteta. 
To je bila plodna kombinacija dveh 
vidikov iste stroke, ki mi je omogo-
čala po eni strani vpogled v realno 
dogajanje v praksi, obenem pa študij-
sko in znanstveno delo, ki mi je omo-
gočilo pridobitev doktorata znanosti 
s povezavo v širšem mednarodnem 
prostoru strokovne uprave. V dolo-
čenem zmanjšanem obsegu delujem 
v obeh smereh tudi še po upokojitvi 
leta 1988.

V Tunjice ste se zmeraj radi vrača-
li. Kaj nam lahko poveste o tem?

Drži, da v Tunjice zmeraj rad zaha-
jam, z družino, s prijatelji in znanci, 
še posebej, odkar imamo zatočišče v 
vikendu v Vogrinovi dolini ob Tunj-
ščici, kjer je nekoč stala »Podarjeva« 
hišica. Samo najstarejši Tunjičani 
lahko še pomnijo, da je bil tu nek-
daj pod (skedenj), ki ga je za nekaj 
desetletij usposobila za zasilno pre-
bivanje družina Žumer. Takrat je 
pod dobil hišno številko in tudi ime 
Podar. Ta pod so nekoč v zgodovini 
moji predniki (Košiševi) prenesli od 
doma na svoje zemljišče v dolino ob 
Tunjščici potem, ko so doma zgradi-
li novo gospodarsko poslopje. Pod 
jim je služil za razne potrebe v precej 
od doma oddaljenem delu posestva. 
Leta 1960 je ta pod prevzela moja 
družina z namenom, da ga usposobi 
za vikend. To naj bi bila brunarica, 
ki pa se ni posrečila, ker smo mora-
li stavbo zaradi dotrajanosti podreti 
do tal in smo nato na istem mestu 
postavili zidano hišo. Nova stavba 
je podedovala hišno številko biv-
šega predelanega poda (številka 7), 
podedovala pa je tudi ime Podar, ki 
pa se počasi izgublja. Vsekakor pa je 
postala prijetno bivališče, kamor se 
radi zatekamo ob vseh prostih časih. 

Metka Mestek
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Ko me je v decembru 2008 moj prija-
telj in takrat tudi še sodelavec Vojko 
Bitenc, ki je raziskoval svojo rodbino 
vprašal, če je kdaj kdo od mojih pred-
nikov šel v Ameriko, sem mu odgovo-
ril, da ne vem in da mi tega ni nihče 
nikoli omenil. Bila sva si enotna, da je 
priimek Sedušak redek in da bi ga bilo 
dokaj enostavno slediti, saj današnja 
tehnologija omogoča dostop in vpo-
gled v različne arhive in baze z vsemi 
mogočimi podatki.

Ker je bila v obdobju največjega pri-
seljevanja v severno Ameriko (med 
letoma 1892 in 1924) glavna vstopna 
postaja za emigrante iz Evrope na Ellis 
Islandu v državi New York, sva srečo 
poizkusila na njihovi spletni strani 
(www.ellisisland.org). V njihov iskal-
nik sva vnesla priimek Sedusak in na 
moje veliko presenečenje se je pri-
kazal seznam z nekaj osebami s tem 
priimkom, ki so med letoma 1903 in 
1909 bili popisani ob prihodu v Ame-
riko. Poleg imen pa je bil možen tudi 
vpogled v originalen ladijski manifest 
(Ship Manifest), kot se je imenoval po-
pisni obrazec, na katerem so bili napi-

sani osnovni podatki o emigrantu, na 
vpogled pa je tudi slika ladje, s katero 
je le-ta priplul v Port of New York.

Ko sva na enem od teh popisnih listov 
pri imenu Andreas Sedusak odkrila, 
da je njegovi materi ime Ursula Se-
dusak in da prihaja iz Tunjic sem bil 
prepričan, da gre za daljno sorodstvo. 
Potrebno je bilo samo še ugotoviti, kaj 
se je potem zgodilo s temi ljudmi in če 
so za njimi ostali še živeči potomci. 

Na srečo se je izkazalo, da se je priimek 
Sedushak v ZDA obdržal vse do dana-
šnjih dni, saj sva takoj na facebooku 
odkrila nekaj oseb s tem priimkom in 
jih kontaktirala. Zanimivo je bilo, da 
so bili nekaj malega seznanjeni s tem, 
da bi lahko izvirali iz Slovenije, da pa 
kaj konkretnega o tem niso vedeli. Prvi 
pravi kontakt pa se je razvil več kot 
leto kasneje (februarja 2010), ko sem 
po elektronski pošti dobil sporočilo 
od Caryl Sedushak. Njen mož Donald 
in njegov brat Ronald naj bi se spo-
minjala, da je njun oče John Sedushak 
omenjal Slovenijo, kot domovino svo-
jega očeta Andrewa. Očitno je bilo, da 

so portebovali čas, da so se pogovori-
li med seboj, raziskali svoje korenine 
ter se opogumili in mi pisali. Jasno je 
bilo, da smo v daljnem sorodstvu, ni 
pa bilo nobenih konkretnih dokazov o 
tem, zato sva s Caryl naslednjega pol 
leta intezivno delala na raziskovanju in 
pridobivanju podatkov ona v ZDA, jaz 
v Sloveniji. Ugotovila sva, da so Andrej 
Sedušak, ki je daljnega leta 1903 z željo 
po boljšem življenju iz rodnih Tunjic 
prišel v Ameriko in pa že prej omen-
jena Andreas Sedusak in Andrew Se-
dushak ena in ista oseba, katere ime 
se je spreminjalo oz. se je prilagodilo 
angleško govorečemu okolju. 

Na tem mestu se moram zahvaliti Iva-
nu Nograšku, odličnemu poznavalcu 
tunjiške preteklosti, gospodu Slavku 
Sedušaku in njegovi hčeri Mileni ter 
Vidotu Vrhovnik in Danici Koželj. Od 
njih sem dobil ogromno informacij o 
življenju in usodi Sušakove rodbine 
skozi zgodovino. Caryl pa je prav tako 
opravila izjemno delo in pridobila 
kar nekaj kopij originalnih dokumen-
tov, ki potrjujejo, da se v krvi njenega 
moža Dona in njegovega brata Rona 

Po več kot sto letih  
so Sedushaki še v Ameriki
Tako kot je bila večina pomembnih oz. zanimivih stvari odkritih po naključju, se je tudi 
moje srečaje z daljnimi sorodniki zgodilo povsem slučajno. Če sem povsem odkrit, me 
do takrat zgodovina moje rodbine ni kaj dosti zanimala, moje poznavanje sorodstva pa je 
bilo omejeno na družine Komovčevih in Vovkovih, od koder prihajata oče in mati.

Na obisku pri Sušakovih. Spredaj sta Slavko in Ljudmila, v 
sredini so Milena, Caryl in Sue, zadaj pa Donald in Ronald.

Z menoj in mojo družino so preživeli veliko lepih in 
nepozabnih trenutkov.
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21. marca ob 11h dopoldne smo se 
z Brnika odpeljali naročniki Ne-
deljskega dnevnika na Ciper. Bila 
nas je velika skupina, saj nas je bilo 
okrog 170. Ob 17h smo bili že na-
stanjeni v hotelu Riu. Naslednji dan 
smo si ogledali mesta Paphos, ki se 
deli na zgornji in spodnji del. Tam 
je tudi ogromna tržnica s kmečki-
mi pridelki in spominki. Limasol, 
ki je znan po Afroditinih kopelih 
in Afroditini skali. Je tudi največje 
pristanišče na Cipru. Nikozija, ki 
se deli na Grški in Turški del. Šli 
smo tudi na turško stran. Troodos 
je znan po samostanih. Nekaj po-
sebnega je samostan Kykkos, ki je 
cel vklesan v skalo. Ciper je zelo 
majhna država. Ena Slovenija je 
velika za šest Ciprov. Je zelo raz-
vita država. Govorijo grško. Imajo 
svojo, ciprsko, in tudi grško zasta-
vo. Gojijo pomaranče, mandarine, 
limone, banane, jagode in celo to-
bak. Kmetje gojijo tudi vinsko trto 
in država grozdje odkupuje od njih. 
Od živinoreje imajo krave, koze in 
nekaj ovac. Nad 1000 m živi tudi 
veliko muflonov. Vojska se služi 
26 mesecev. Poroke trajajo tudi po 
tri ali štiri dni. Ciper je znan po 

pretakajo Sušakovi geni in ker ni bilo 
nobenih dvomov več, da imamo skup-
ne prednike, se je pri njih kmalu začela 
porajati želja po obisku dežele, iz kate-
re izhajajo. 

Donald Sedushak z ženo Caryl in Ro-
nald Sedushak z ženo Sue so v Slove-
nijo prileteli 9. junija letos in ostali do 
23. junija. Nastanjeni so bili v Termah 
Snovik in od tam smo hodili na lo-
kacije, ki so si jih želeli ogledati in pa 
seveda na obisk k sorodnikom, ki so 
jih želeli spoznati. Nepozabno bo os-
talo srečanje z gospodom Slavkom, ki 
nas je kljub šibkemu zdravju, vendar 
še vedno izrednim spominom, vidno 
ganjen v krogu svoje žene in hčere Mi-
lene sprejel na svojem domu. Pogled 
na Sušakovo domačijo, v kateri je bil 
Andrej rojen in po katerih gričih in 
dolinah se je podil kot otrok, se je za 
vedno globoko vtisnil v njihova srca. 
Presenečeni so bili tudi nad gostoljub-
nostjo, ki so jo doživeli pri Holcarjevih 
in Oborhovih, pri Komovčevi mami in 
pri mojih starših. Ogledali smo si tudi 
glavne slovenske in lokalne turistič-
ne znamenitosti. Bili smo na Bledu, v 
Postojnski jami, Piranu, Ljubljani, na 
Veliki planini, bili so v tunjiški cerkvi, 
peljal pa sem jih tudi na ogled Bud-
narjeve domačije, da so videli, kako so 
ljudje živeli v času, v katerem je živel 
Donov in Ronov ded, samostojno pa 
so šli še na ogled Benetk ter Dunaja in 
Gradca. Dva tedna sta bila premalo, da 
bi lahko videli vse lepote, ki jih Slove-
nija ponuja in da bi se srečali z vsemi 
sorodniki. Hvaležni so vsem, ki ste jih 
tako lepo sprejeli in ste z njimi še na-
prej ostali v kontaktu in obljubljajo, da 
se ponovno vrnejo.
Za vso pomoč in gostoljubje iskrena 
hvala tudi iz moje strani.

Matjaž Sedušak, Zg. Tuhinj 

Na sliki od leve proti desni so: Andrej, 
žena Marija, sin John (Donaldov in 
Ronaldov oče) in sin Joseph. Fotogra-
fija je bila posneta leta 1942.

Ciper mačkah, ki jih je tam ogromno in 
lepo skrbijo zanje. Naravne pitne 
vode nimajo, imajo pa enaindvaj-
set akumulacijskih jezer narejenih 
v hribih, tako da imajo za vsako 
drevo in vrtno cvetlico namakalne 
naprave. Imajo 48 vetrnic za prido-
bivanje elektrike. Vsaka vetrnica je 
stala dva milijona evrov. Eno tretji-
no ozemlja imajo Angleži, ki imajo 
svoje zakone in svojo policijo. Tam 
živi približno 14 500 ljudi angleške-
ga rodu. Kar prehitro je minil naš 
dopust in 28. marca popoldan smo 
se vkrcali na letalo in odleteli proti 
Sloveniji.

Fani Vinšek
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To se je baje zgodilo po zadnjih fo-
silnih najdbah v Mehiki in izsledkih 
znanstvenikov pred 35-40 milijoni 
let.
Legenda pravi: Ko je Bog ustvaril svet, 
je razmišljal, ali naj ustvari tudi člove-
ka. Poslal je čebelo, da poizve, kaj na 
to pravi vrag. Zlodeju človek ni bil po 
volji, a je tuhtal, kako naj zavije odgo-
vor, da se ne izda. Čebela pa je sedela 
zlobcu na betici in je slišala vse nje-
gove misli. Ko je to opazil, je švisnil z 
bičem po njej in le malo je manjkalo, 
da je ni prepolovil. Čebela je zato še 
danes ozka v pasu, Gospod pa je, vra-
gu navkljub, ustvaril človeka.
Čebela je verjetno preživela nekaj 
ledenih dob, izbruhov vulkanov, 
toplih dob, padcev ogromnih 
meteoritov in še marsikaj.
V vsem tem času se zgradba čebele ni 
bistveno spremenila.

Potem se je čez nekaj dolgih deset 
milijonov let, pred cca. 6 milijoni let 
pojavil človek…
Človek je zelo kmalu ugotovil, da od 
čebele lahko dobi veliko koristnih 
pridelkov.
Jamski človek je najprej ropal gnezda, 
ki so jih čebele gradile v drevesnih 
duplinah in v špranjah skal. A sča-
soma mu ropanje ni več zadostovalo. 
Začel je iskati sožitje. Odrezal je del 
debla, v katerem so živele in ga pri-
nesel domov. Polno satje ga je zdravi-
lo in hranilo, vosek pa mu je dajal luč. 
Začelo se je preprosto čebelarjenje.
V naslednjih tisočletjih sta človek in 
čebela živela drug ob drugem v soži-
tju.
Čebelarstvo je postalo »poezija kme-
tijstva«. 
K temu je pomemben delež prispeval 
Peter Pavel Glavar, ki je z intenzivnim 

študijem in novimi spoznanji oboga-
til komendsko in širšo okolico.
Imel je okoli 200 panjev, ki so mu pri-
našali lepe dohodke. Leta 1768 je na 
prošnjo Kranjske kmetijske družbe 
za avstrijsko vlado napisal priročnik 
o čebelarstvu. Leta 1776 je iz nemšči-
ne prevedel in z lastnimi spoznanji 
dopolnil Janšev Pogovor o čebelnih 
rojih. Leta 1781 je napisal poročilo 
in predlog, da naj bi se tudi na Kranj-
skem uveljavil čebelarski patent iz leta 
1775. V gradu Lanšprež je ustanovil 
čebelarsko šolo in podpiral ustanovi-
tev čebelarskih zadrug.

Pazljivo opazovanje in zadržano rav-
nanje s čebelami naših prednikov je 
bilo koristno za obe strani.

Človek je ob čebelah skozi stoletja 
spoznaval zakonitosti njihovega 
skrivnostnega življenja, preučeval 
načine zdravljenja različnih bolezni s 
čebeljimi pridelki in občutil pozitivno 
delovanje čebel na oblikovanje člove-
kove duševnosti.

»Tunški konec« je čebelam prijazno 
okolje. Narava skozi celo leto po-
nuja čebelam (in ne pozabimo: tudi 
ljudem!) vse potrebno za nemoten 
razvoj. Gre predvsem za cvetni prah, 
nektarne in manine paše ter vire 
propolisa. Zgodnja pelodna paša na 
zvončkih, vrbah, leski, žafranu spod-
budno deluje na buren spomladanski 
razvoj kranjske sivke. Cvetni prah 

Čebelarstvo –  
poezija 
kmetijstva
Če bi nekoliko priredili Sveto pismo, bi lahko dejali:
»Na začetku je bila čebela…«
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je edini vir beljakovin, potrebnih za 
razvoj mladih čebel. Prvo večjo koli-
čino nektarja ponuja regrat in ostalo 
pomladno cvetje. Tu je tudi sadno 
drevje in javor, ki je v zadnjih letih 
lepo medil.
Sredi poletja sta radodarni najprej 
širokolistna, po 1-2 tednih pa še 
ozkolistna lipa (lipovec). Če je vreme 
ugodno, v času pred kresom čebele 
gosti tudi kostanj. O razvoju kapar-
ja in različnih ušic na smreki in hoji 
lahko pričakujemo še manin med, ki 
je bogat vir mineralov in antioksidan-
tov.
Ker imajo Tunjice svoje prisojne in 
osojne strani, te paše lahko trajajo 
daljši čas kot v predelih z enostavnej-
šo konfiguracijo terena.
Po kostanju oz. smreki in hoji v na-
ravi običajno ni več nobene masovne 
paše, zato morajo čebele in čebelar v 
tem času že imeti zagotovljene zim-
ske zaloge, kar pomeni 15-20 kg na 
vsako čebeljo družino.
Sredi avgusta se začnejo v panju izle-
gati dolgožive zimske čebele, ki imajo 
za razliko od svojih poletnih sester 
precej daljšo življenjsko dobo.
Poletne čebele namreč svoje poslan-
stvo opravijo v 4-6 tednih. Zimske 
čebele s pomočjo beljakovin iz cvet-
nega prahu razvijejo maščobno tkivo, 
ki jim poleg medu pomaga prebroditi 
hladno zimsko obdobje. Tudi v poz-
nem poletnem in jesenskem obdob-
ju Tunjice ponujajo obilje cvetnega 
prahu, včasih pa tudi pozne paše je-
senske rese in bršljana. Slednji zaradi 
hitre kristalizacije ni najbolj prime-
ren za zimske zaloge v panju.

Nekaj zanimivih  
podatkov iz sveta čebel:

•	 Poleti,	 ko	 je	 družina	najštevilčnejša,	
je v panju od 40.000 do 60.000 delavk, 
800 do 1000 trotov in ena matica (krat-
kotrajno je v času rojenja lahko več).

•	 Čebela	 pri	 enem	 izletu	 iz	 panja	
opraši okoli 250 cvetov jablane ali 
hruške. Na dan opravi do 16 poletov.

•	 Pridelek	 jabolk	 in	 hrušk	 je	 ob	
odsotnosti čebel opraševalk do 70 % 
nižji.

•	 Za	1	kg	medu	morajo	čebele	obis-
kati kar štiri milijone cvetov, oziroma 
narediti kar 120.000 poletov.

•	 Za	1	kg	medu	čebela	preleti	razdaljo,	
ki ustreza 7 kratnemu obsegu Zemlje.

•	 Čebela	 leti	s	hitrostjo	do	40	km/h,	
ob vetru pa 24 km/h.

•	 Čebela	 delavka	 poleti	 iz	 panja	 v	
svoji življenjski dobi okoli sto tride-
set krat. V enem dnevu nabere kakih 
900 miligramov medičine ali mane. 

•	 Matica	v	panju	na	višku	svoje	zmo-
gljivosti v sezoni zaleže tudi preko 
2000 jajčec dnevno, kar znaša njeno 
trikratno težo.
 
•	 Za	svoj	razvoj	čebelja	družina	letno	
porabi 50-60 kg medu, 40 kg cvetne-
ga prahu in okoli 80 l vode.

•	 Čebele	vzdržujejo	v	gnezdu	ob	za-
legi temperaturo med 33 in 34 stopinj 
Celzija.

Za konec pa še to:

slovenski kmet je bil v vseh obdob-
jih svojega obstoja s svojo trmo, 
izkušnjami, opiranjem na korenine 
prednikov in trdno vero, vedno, 
včasih sicer tudi zelo težko, sposoben 
preživeti na kosu svoje zemlje. To mu 
je dajalo samozavest in voljo za na-
prej.
V zadnjih letih, ko so nas Evropa 
in svetovni monopolisti že skoraj 
uspešno odrezali od virov, iz katerih 
so naši predniki tisočletja črpali moč, 
ne smemo dopustiti, da bi postali 
peščica lahko vodljivih, prestrašenih 
potrošnikov instant plastične hrane 
in ustekleničene vode.
Izrek: »Saj se itak ne izplača!« lahko 
spremenimo. Ne pozabimo, kako so 
to naredili naši stari starši, ki so ve-
deli, da zemlja in vera ne propadeta.
Mogoče velja upoštevati star,vendar 
še vedno zelo uporaben nasvet: “Po 
čbelah se špeglej!”

Sašo Mikuš 
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V začetku leta 2011 smo s sodelavci 
Zarje Kovis d.o.o. izvedli ogrevanje 
naše farne cerkve sv. Ane v Tunji-
cah s plinom. Splošno velja, da je za 
ogrevanje cerkva najbolj primerno 
ogrevanje z grelnimi registri ali ra-
diatorji, ker tajfuni oz. toplozračni 
grelniki z zgorevanjem goriva v vod-
no paro, ki se odvaja v prostor, do-
datno dovajajo vlago v cerkev, kjer 
para kondenzira in proizvaja škodo 
na freskah, kipih, orglah, knjigah 
itd.

Na povabilo župnika g. Jožeta Razin-
gerja sem gospodarskemu svetu pred-
stavil predlog preizkušenega sistema 
ogrevanja s postavitvijo 2700 l vkopa-
nega plinohrama na UNP firme Butan 
plin ter načinom izvedbe ogrevanja 
s kondenzacijskim 50 kW plinskim 
grelnikom.
Gospodarski svet je potrdil predla-
gano rešitev, določili smo lokacijo za 
vkop plinohrama. Dogovorili smo 
se tudi, da se z g. Milanom Vrhovni-
kom dogovoriva za uskladitev termina 
izvajanja cevovodov ogrevanja pod 
podom v klopeh, saj je bil izbran kot 
izvajalec novih lesenih podov.
Kondenzacijski grelniki Immergas 
Victrix 50 so odgovor najnovejših 
tehnologij za prihranek energije in 
okolju kar se da prijazno zgorevanje. 
Toplota v vodni pari dimnih plinov, ki 
sicer zbeži v atmosfero, se vrača v po-
seben kondenzacijski izmenjevalnik, 
kjer dodatno ogreva vodo v grelniku. 
Prihranki energije so lahko tudi do 
20 % večji, kot pri klasičnih plinskih 
grelnikih, teoretično delujejo do iz-
koristka 109 %. Dimne pline, katere 
kondenzacijska tehnika močno ohla-
di, smo speljali skozi fasado na prosto, 
prav tako je v posebnem kondenzacij-
skem izmenjevalniku nastali kondenz 
iz dimnih plinov speljan na prosto, da 
ni vnosa vlage v prostore cerkve.
Tovrstna plinska peč deluje na prisilni 
vlek z zaprto zgorevalno komoro, ki 
deluje neodvisno od zraka v prostoru. 

Dovod zraka za zgorevanje in odvod 
dimnih plinov sta preko vgrajenega 
ventilatorja izvedena skozi koaksial-
no dimno cev Φ125/80 skozi fasado 
cerkve, da ni dodatnega ohlajanja pros-
tora zakristije, kjer pa smo namestili 
dodaten radiator. Sam razvod cevovoda 
ogrevanja smo čim bolj skrili očem, da 
ne moti izgleda notranjosti cerkve.

Za visoke objekte preko 20 m, kot je 
naša cerkev, je najboljša rešitev za og-
revanje namestitev grelnih registrov 
pod klopi, kjer najbolj občutimo to-
ploto ogrevanja. Ker gre vsa toplota 
preko udeležencev svete maše izpod 
klopi v zrak, jo najbolj občutimo pri 
izvoru pri nogah. Na splošno velja 
pravilo: če te zebe v noge, te zebe po 
celem telesu, če si noge ogreješ, te ne 
zebe več…
Če bi bili ob stenah nameščeni radia-
torji, bi vsa toplota odšla v obsežen vi-
sok prostor pod kupolo, porabilo bi se 
veliko plina, občutek ogrevanja cerkve 
pa bi bil neznaten.
Vemo pa, da namen izvedbe ogrevanja 
cerkve ni stalno vzdrževanje tempe-
rature, kot v stanovanjskih objektih, 
ampak ta, da se ob normalno zimsko 
oblečenem človeku občuti, da se obču-
tek mraza, na katerega se pripravimo 
ob izbiri oblačil glede na zunanjo tem-
peraturo ob vstopu v cerkev spremeni 
v prijetnejši občutek toplejšega prosto-
ra, ko si lahko na primer snamemo šal 
oz, delno odpnemo suknjiče…
Namestitev radiatorja v zakristiji pa je 
smiselna, saj je višina prostora zakris-
tije enaka povprečni višini bivalnih 
prostorov.

Za vsak primer je sistem napolnjen s 
protizmrzovalno tekočino, da ob ek-
stremno nizkih temperaturah ne bi 
prišlo do zamrznitve in posledično 
večje škode. Menim, da ob redni upo-
rabi ogrevalnega sistema vsaj 2 do 3 
ure pred mašo na dan, do zamrznitve 
ne more priti, kajti lani se je prostore 
cerkve začelo ogrevati šele v sredi-

ni februarja, ko je bila temperatura v 
cerkvi le malo nad 0 °C, tako masivne 
ohlajene kamnite zidove pa je na hit-
ro tudi nemogoče segreti z grelnikom 
moči 50 kW. Tako bo letošnjo zimo 
zagotovo mnogo prijetnejša tempera-
tura, saj bo zaradi kurjenja prepreče-
no intenzivno ohlajanje zidov. Ob tem 
tudi poraba goriva ne bo pretirano ve-
lika. Primerjalno ima večina povpre-
čnih stanovanjskih hiš moč peči vsaj 
25 kW ali več, v funkciji pa so veči-
noma 24 h/dan, s precej slabšim izko-
ristkom (povprečno pod 90 %), kot ga 
ima kondenzacijska plinska peč, tudi 
ob obratovanju s temperaturo okrog 
80 °C, ki je potrebna za našo farno cer-
kev (izkoristek je okoli 100 %).
Naj še omenim, da peč v cerkvi dela s 
postopnim zagonom do maksimalne 
moči le približno 30 min – do tedaj, 
ko se segreje cevovod z grelnimi telesi 
na nastavljeno temperaturo 80 °C, za-
tem pa peč dela z močjo s cca. 25 kW, 
ob tem so grelna telesa dimenzionira-
na tako, da ko so segreta, kljub veliki 
razliki v temperaturi, oddajajo do 25 
kWh toplotne energije.

V zakristiji je vgrajen tudi sobni ter-
mostat, ki ga je možno nastaviti na 
želeno temperaturo prostora npr. 7 °C, 
tako da se bo peč ob padcu tempera-
ture pod to mejo redno samodejno 
vklapljala.

To zimo bomo ob vstopu v cerkev za-
čutili prijetno toploto, kajti višja tem-
peratura od zunanje, zaradi kurjave, 
bo do začetka pomladi občutna, zato 
upam, da nas bo vsaj ob nedeljah in 
praznikih več pri sveti maši. 
Nedeljska ali praznična maša pa nam 
zaradi vere v Boga in soljudi lahko pri-
nese tudi dodatno toplino, da se lahko 
srečamo z ljudmi dobrega srca.
V mislih imam tisto eno novejših Kres-
linovih pesmi: »Nekaj pa je še takšnih 
ljudi, ki se jih človek razveseli«.
Na splošno smo Slovenci, kot tudi 
Tunjičani, nekako preveč zadržani, 
verjetno zaradi vse večjih vsestranskih 
stresov, finančne krize … srečujemo se 
le občasno, bežno …
Zakaj se ne bi npr. v čim večjem številu 
srečevali vsaj ob nedeljah in praznikih 
v cerkvi in si ob tem namenili pozdrav, 
toplo besedo, voščilo ob praznikih ali 
pa najlepše: nasmeh.

Franc Stele

Izvedba ogrevanja 
tunjiške cerkve
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Letošnje leto je v celoti zanimivo in 
pestro. Pred skoraj enim letom se je 
začelo plodno sodelovanje Naravnega 
zdravilnega gaja s strokovnjaki geolo-
gi in zbiralci fosilov, ki je pripeljalo do 
ideje, da bi v samem osrčju Tunjiške-
ga gričevja postavili muzej, namen-
jen izjemno pestri dediščini fosilnih 
ostankov najrazličnejših organizmov 
nekdanjega Panonskega morja. Začeli 
smo sodelovati z geologi znanstveni-
ki: dr. Juretom Žaloharjem, Tomažem 
Hitijem in Edom Grmškom. Oni so 
najditelji premnogih fosilov v kam-
niškem koncu, vsi tudi poučujejo v 
šolah, Žalohar v Kranju, Grmšek pa 
ima v osnovni šoli Komenda svoj ge-
ološki krožek Kamen kost, v katerem 
z učenci veliko raziskujejo ravno to 
področje Tunjice – Komenda. Pred-
lagali so, da odpremo stalno razstavo 
fosilov, ki bodo pokazali na davno 
prazgodovino Kamnika in okolice. 
Pravzaprav so nam odkrili nek drug 
pogled na zdravilne energije gaja. Na 
tem območju teče namreč zemeljski 
prelom severne in južne evrazijske 
plošče. Ti dve plošči s stalno mini-
malno tektoniko ustvarjata elektro-
magnetna polja. Frekvence pa so po-
dobne frekvencam človeškega telesa 
– saj zemlja smo ljudje, kajne? Zemlja 
je izjemno dejaven in živ planet. V 
njeni notranjosti se sproščajo ogrom-
ne količine energije v obliki toplote, 
zaradi katerih se premikajo ogromne 
mase staljenih kamnin. In tako se je 
z valovanjem ustvarilo več točk, ki so 
blagodejne za naše zdravje.
Povečano frekvenco elektromag-
netnega valovanja smo merili že ob 
odkritju gaja. Sodelovali smo in še 
kar sodelujemo s Konstantinom Ko-

rotkovim – ruskim znanstvenikom, 
ki inovira kirlianovo kamero. Ko smo 
leta 2007 imeli tudi konferenco na 
temo biomagnetnih polj, smo merili 
tudi celotni predel gaja in frekvence 
so očitno povečane. Programe za sli-
kanje s kirlianovo kamero kupujemo 
v Sankt Petersburgu pri Korotkove-
mu in letos smo zasledili še posebej 
zanimiv program za merjenje energij 
in potenciala športnikov. Razvija pa 
tudi programe za merjenje kamenin, 
materiala, vode. Nekaj teh progra-
mov tudi imamo in lahko izmerimo 
sevanje določenega materiala.
V novembru smo odprli Muzej fosi-
lov najstarejšega morskega konjička 
na svetu. Pred leti sta geologa Žalohar 
in Hitij odkrila 13 milijonov star fosil 
morskega konjička v Tunjiškem griče-
vju. Najdba je bila izjemna in objavl-
jena v člankih revije National geogra-
phic in francoskih Geoloških analah. 
Zanimivo, da nas je čas povezal v so-
delovanje, ker smo že ob odkritju gaja 
v mivki našli ogromno školjk in pre-
prosta razlaga je takrat bila, da so to 
ostanki fosilov Panonskega morja – to 
pa je ime za morje Centralna Parateti-
da, ki je bilo tukaj na našem območju 
pred 30 milijoni let. Nekako ocenjuje-
jo, da je morje v celoti odteklo pred 11 
milijoni let, vmes pa v prostor naložilo 
veliko materiala za raziskovanje!
Samo vprašanje časa je bilo, kdaj 
namenimo pozornost tudi fosilom 
Tunjiškega gričevja, ki je zelo bogato 
najdišče. O tem je pisal in veliko ra-
ziskoval župnik Simon Robič, ki je v 
letih po 1874 služboval na Šenturški 
gori. Njegova dediščina je ogromna, 
zbral je več tisoč primerkov z oko-
li 130 vrstami. Najbolj zanimivi so v 

muzejih Dunaja in Gradca, posebna 
zbirka pa je tudi v Prirodoslovnem 
muzeju Slovenije v Ljubljani. Z geo-
logi smo se tako povezali in ustvarili 
razstavo, ki pomeni nekaj novega v 
zgodbi Naravnega zdravilnega gaja in 
novo turistično pridobitev.

»O koliko lepega in zanimivega po-
čiva še skrito v krilu naše ljube do-
movine, ki čaka le pridnih rok, da 
bi to in uno v pospeh vede spravile 
na beli dan! Le škoda, da je med 
Slovenci tako malo prirodoljubov, 
da sedanjo mladino vse drugo bolj 
mika ter za seboj vabi in vleče, ka-
kor pa toliko blaživna in čudapolna 
priroda. Mladina, na noge! Iskati 
resnico, ljubiti stvarnika, delati dob-
ro, to je človekov poklic na svetu.«

Simon Robič

Odprtje Muzeja morskega konjička 
je bilo zelo zanimivo, z odličnimi po-
vabljenci. Zahvaljujemo se tudi vsej 
podpori donatorjev in sponzorjev. 
Povsem pozitivno nas je presenetil dr. 
Niko Sadnikar, ki nam je izkazal zado-
voljstvo ob našem znanstvenem pod-
vigu. Vesel je bil, da se prirodoslovje 
na kamniškem razvija in ohranja. To 
je pomembno zaradi kulturne in na-
ravne dediščine. Otvoritveni trak smo 
prerezali skupaj z gospo Bizjak Mla-
karjevo, podžupanjo – tudi ona nam je 
čestitala za udejstvovanje in ves trud, 
ki ga namenjamo turistični ponudbi v 
Kamniku. Odprtja so se udeležili tudi 
posamezniki, raziskovalci, direktorica 
Prirodoslovnega muzeja Slovenije dr. 
Breda Činč Juhant, direktorica Me-
dobčinskega muzeja Kamnik magis-
tra Zora Torkar, Aleksandra Gradišek 
iz Razvoja Litija, Boštjan Jenko iz KD 
Group, Iztok Klančnik iz podjetja HP 
Slovenija, predsednik krajevne skup-
nosti gospod Šuštar, tunjiški župnik 
gospod Razinger, podžupan gospod 
Kokotec, ter ostali cenjeni udeleženci, 
mediji in delavci v turizmu. Prireditev 
je povezoval nadobudni Tone Ftičar. 
Dogodek je res uspel in to zaradi vas!

Muzej je odprt vsak dan, od 10:00 
do 16:00.

Drago Vrhovnik

Več informacij na www.zdravilnigaj.si

Naravni zdravilni 
gaj v letu 2011
Naravni zdravilni gaj deluje že trinajsto leto in vse kaže, 
da smo na pravi poti. Trudimo se in žanjemo vedno nove 
in nove rezultate. Ponosni smo, da lahko razvijamo svojo 
vizijo o Zdravilnem gaju, ki bo zanimiva, drugačna in pri-
vlačna turistično zdraviliška točka.

Tunski glas 2011.indd   35 15.12.2011   14:09:38



36 37

Tunški glas >> December 2011 <<

Zakaj govoriti o prebujenem Soncu, 
saj le to sveti vsak dan in ni opaziti no-
bene razlike. Zima pride v deželo zato, 
ker je Sonce takrat tudi opoldan niz-
ko na nebu ali ne? Res je. Letni časi so 
posledica različne osvetljenosti, ki jo 
prejmejo srednje geografske širine in 
ne aktivnosti samega Sonca. Da Sonce 
ni vedno povsem enako opazimo na-
vadno šele, ko ga pogledamo bolj od 
blizu skozi teleskop kakega astrono-
ma, ki opazuje Sonce. Takrat na njem 
vidimo navadno tudi nekaj majhnih 
črnih pegic, včasih jih je več, včasih 
pa skoraj nobene. Če imamo priliko 
pogledati Sonce večkrat v razmiku 
vsaj nekaj dni, bomo hitro ugotovi-
li, da se število le teh spreminja, torej 
se mora z njimi nekaj dogajati. Kaj se 
torej dogaja? Astronomi navadno pre-

prosto razložimo, da Sonce seveda ni 
le gromozanska žarnica, ki sveti in nas 
greje, ampak je v resnici veliko manj 
priljubljena velikanska vodikova bom-
ba, tako kot zvezde. Sonce je namreč 
prav takšna zvezda kot jih mnogo vi-
dimo ponoči, le mnogo, mnogo bliže 
kot druge. Ne raznese je samo zara-
di ogromne mase, saj ima Sonce, da 
ni ravno prav velika zvezda, kar 109 
krat večji premer kot naša Zemlja in 
posledično veliko večje gravitacije, ki 
nekako držijo v ravnovesju zlivanje 
vodika in ne nazadnje priteguje k sebi 
tudi Zemljo, da je ne odnese v daljave 
vesolja. 

Astronomi so kmalu potem, ko so 
lahko pogledali Sonce od blizu, po 
iznajdbi teleskopa ugotovili, da se šte-
vilo opaženih peg spreminja ciklič-
no. Približno pet let število narašča, 
potem pa kašno leto več spet počasi 
pada, do obdobja, ko po več dni ni 
opaziti prav nobene pege. Konec leta 
2009 se je tako končalo obdobje, ko 
po več dni in tednov ni bilo opaziti 
prav nobene pege. Tudi znanstvenike 
je presenetilo, da je bilo to obdobje 

nenavadno dolgo, saj je trajalo prek 
treh let in so v tem času našteli kar 
821 dni, ko na Soncu ni bilo opaziti 
prav nobene pege, kar je skoraj še en-
krat več od povprečja. Podobno dolgo 
obdobje so namreč njihovi predhod-
niki zabeležili nazadnje pred skoraj 
100 leti v začetku 20. stoletja. Tudi v 
obdobjih potem, ko je število peg ve-
liko, le teh ni bilo toliko kot smo jih 
bili vajeni v ciklih v drugi polovici 20. 
stoletja, ko je bilo v maksimumih na 
Soncu zelo veliko število peg. Sedaj 
število peg, ki jih lahko vidimo na 
Soncu, že drugo leto zapored spet na-
rašča in letos so zabeležili samo še dva 
dneva, ko na Soncu ni bilo videti prav 
nobene, pojavljajo pa se tudi večje, ki 
kažejo, da se Sonce vendarle nekako 

Sonce  
se je vendarle prebudilo

Za marsikoga je takšna priložnost kot je Dan odprtih vrat na observatoriju 
Rezman pravzaprav edina priložnost pogledati naše Sonce od blizu. Če je na voljo 
še kak posebej za opazovanje Sonca namenjen teleskop, hitro spoznam, kako malo 
vemo o njem.

Posnetek treh skupin peg 27. septem-
bra 2011 v vidni beli svetlobi zgoraj in 
v rdeči ozkopasovni Ha-alfa svetlobi 
spodaj. Močan izbruh v viharju okoli 
velike skupine nekaj dni prej je povzro-
čil polarne sije, ki so posledica izbruha 
elementarnih delcev, ki se zarijejo glo-
boko v atmosfero, ki so bili vidni tudi 
v srednjih geografskih širinah in ga je 
Javor Kac posnel tudi z observatorija 
Rezman.
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spet prebuja, saj postaja dogajanje na 
njegovi površini vse burnejše. Vča-
sih je malce težko razumeti, da tem-
ne črne pege predstavljajo večinoma 
središča ogromnih viharjev, ki divjajo 
na Sončevi površini (o tej ne more-
mo govoriti tako kot pri Zemlji, saj 
je Sončeva krogla v tekočem stanju). 
Sončeve pege na Soncu nastanejo kot 
posledica močnejše magnetne dejav-
nosti, ki zavirajo konvekcijo Sonče-
vega sevanja. Posledica zavirane kon-
vekcije je nižja temperatura površine, 

ki znaša okoli 4000 stopinj Kelvina, 
medtem ko ima preostala površina 
5800 stopinj. Zato pego vidimo črno, 
čeprav v resnici ni črna, ampak ravno 
tako bela, toda ker jo oko primerja z 
okolico, jo vidimo črno. Če pa ima-
mo priliko istočasno opazovati Son-
ce tudi skozi solarni teleskop, kjer 
Sonce opazujemo v svetlobni črti 
vodikove črte Alfa (Ha-alfa), v kateri 
vidimo predvsem podrobnosti v nje-
govi spodnji atmosferi – kromosferi, 
bomo videli, da so področja okrog 

peg obdana z večinoma zavitimi svet-
limi in temnimi prameni, ki precej 
spominjajo na dogajanje v ciklonih in 
orkanih v zemeljski atmosferi s sate-
litskih posnetkov.

Pred nami so vsaj tri leta, ko bo Sonče-
va aktivnost visoka, maksimum se pri-
čakuje nekje sredi leta 2013, tako prili-
ke pogledati Sonce morda vendarle ne 
gre zamuditi, posebej, če to počno kje 
v bližini.

Tone Špenko

Zunanji del Osončja naseljujejo ko-
meti, ledena telesa, sestavljena iz vod-
nega ledu, zmrznjenega ogljikovega 
dioksida in lahkih ogljikovodikov ter 
kamnitih vključkov. Taki kometi ob-
časno zaidejo v bližino Sonca. Takrat 
pričnejo globoko zamrznjene snovi z 
njihovih površin sublimirati, pri tem 
pa se sproščajo tudi trdni delci, ki so 
bili ujeti v led. Majhno ledeno telo raz-
vije komo in rep ter postane zvezda 
repatica – komet. Majhen delež kome-
tov se ujame v tirnice s kratko obhod-
no dobo. Ti kometi so periodični in 
jih lahko opazujemo, ko se približajo 
Soncu. Najbolj znani periodični ko-
met je verjetno komet Halley z obhod-
no dobo 75 let.
V notranjem delu Osončja, med tir-
nicama Marsa in Jupitra, pa je nastala 
večja množica manjših teles – asteroi-
dov. Ti imajo, za razliko od kometov, 
pretežno kamnito ali kovinsko sestavo.
Koščke asteroidov ter kometni prah, 
ki potujejo po medplanetnem pros-
toru, imenujemo meteoroidi. Njihova 

Kaj imajo skupnega 
utrinki in kometi
Pomemben delež opazovanj na Observatoriju Rezman 
predstavljajo opazovanja meteorjev. Naše Osončje poleg 
osmih velikih planetov naseljuje tudi pestra množica 
manjših teles, ki predstavljajo ostanke snovi iz protopla-
netarnega diska iz časa nastajanja Osončja, ki se ni uspe-
la združiti v večje planete.

na nebu. Meteorske kamere same za-
znajo pojav utrinka in video posnetek 
shranijo. Do danes so kamere posnele 
več deset tisoč utrinkov. Vse kamere 
so vključene tudi v svetovno mrežo 
meteorskih kamer pri Mednarod-
ni meteorski organizaciji IMO. Zelo 
svetli utrinki so dobro vidni tudi na 
vsenebni kameri, ki sicer zaradi man-
jše občutljivosti zaznajo precej manjše 
število utrinkov.
Na observatoriju imamo trenutno 
6 kamer, ki vsako jasno noč sledijo 
dogajanju na nočnem nebu. Kamere 
se, tako kot se odpira streha obser-
vatorija, vklopijo in izklopijo preko 
internetne povezave tako, da opazo-
valcu ni potrebno biti fizično priso-
ten na observatoriju. Dve kameri sta 
vsenebni, kar pomeni, da zajameta 
celotno nebo. Prva deluje že vrsto let, 
druga pa je letošnja pridobitev, ima 
boljšo ločljivost in snema v barvah. 
Gre za fotoaparat, ki je povezan z 
računalnikom, kamor shranjuje po-
snetke, ki jih je lahko do 2000 na noč. 
Štiri kamere pa so video kamere in 
posnamejo kratek film ali sliko le, ko 
programska oprema zazna meteor. 
Na podlagi položaja, smeri meteorja 
in točnega časa, je možno izračuna-
vati tirnice meteorjev.
Kamere Observatorija Rezman so 
doslej pomembno prispevale k po-
znavanju tirnic in izračunu poti skozi 
ozračje za dva padca meteoritov: leta 
2009 na Mežaklo in letos blizu mesta 
Križevci na Hrvaškem.

Javor Kac, Observatorij Rezman

hitrost ob trku z Zemljo znaša med 40 
000 in 260 000 km/h. V Zemljinem 
ozračju zaradi trenja začnejo žareti in 
izgorevati. Meteoroid postane meteor, 
kar na nebu opazimo kot utrinek. Veli-
ka večina meteorjev ob padanju skozi 
Zemljino atmosfero preprosto zgori in 
tako ne doseže njenega površja. Tisti 
meteorji, ki preživijo pot skozi Zemlji-
no atmosfero in padejo na njeno povr-
šje, pa so meteoriti.
Vsako jasno noč naprave na Obser-
vatoriju Rezman spremljajo dogajanje 

Zelo svetel utrinek, posnet 
17. oktobra letos.
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Naj vam predstavim, kako 
izgleda življenje na ladji.

Prvi dan, ko se pridružiš veliki 
družini ladijske posadke, te naj-
prej namestijo v majhno kabino s 
kopalnico, ki jo po navadi deliš še 
z nekom (torej dobiš cimra). Do-
bila sem delovno mesto na ladijski 

družbi Royal Caribbean, ki je zelo 
ugledna in se ponaša z dvema naj-
večjima potniškima ladjama Oasis 
in Allure of the Seas. Ladji sta vi-
deti tako rekoč kot malo potujoče 
mesto na vodi. Na novejših ladjah 
so bivalne kabine prav simpatične 
in sodobno opremljene (TV, DVD, 
telefon). Potem, ko ves zmeden in 
vznemirjen, poln novih pričako-
vanj, spoznaš svojega sostanovalca 
iz popolnoma drugega konca sve-
ta, te odvlečejo z reševalnim jopi-
čem na varnostno usposabljanje. 
In v nekaj urah postaneš specialist 
za požare in gašenje teh, naučiš se 
odpreti in zapreti vodotesna vrata, 
učiš se psihologije (kako obvladati 
množico paničnih ljudi), prvo po-
moč in kako aktivirati in uporabiti 
reševalni raft, kako spraviti ljudi 
v reševalne čolne v primeru var-

nostnega opozorila... To je prvo 
in najpomembnejše znanje, ki ga 
moraš pridobiti, da sploh lahko 
delaš na ladji. Kajti, ko si sredi 
oceana, tam ni gasilske ekipe, ki 
bi prišla in pogasila požar. Zato je 
vsa posadka strenirana in uspos-
obljena za manjša dela v primeru 
nesreče.

Po varnostnem usposabljanju sle-
di spoznavanje delovnega okolja 
in šefa. Po navadi so vsi zelo pri-
jazni in hitro navežeš prijateljski 
odnos. Večina novo pridruženih 
članov posadke začne delati že 
prvi dan. V roke ti potisnejo uni-
formo in »gremo naši«... Nekoliko 
zmeden in z občutkom, da nimaš 
pojma, kaj se dogaja in kdo so 
ljudje okoli tebe, se poskušaš izka-
zati, da si dober v tem, kar počneš. 

Življenje in 
delo na križarki
Čeprav se na prvo žogo sliši 
lepo, gre za pustolovščino, 
ki ni prav poceni in v katero 
je treba vložiti veliko trdega 
dela. Govorimo o delu na 
ladji, ki zna biti po eni 
strani zelo težko in napor-
no, po drugi strani pa tudi 
zelo prijetno in avanturis-
tično. Že nekaj časa nazaj 
sem začela zbirati pogum, 
da bi poskusila delati na 
križarki. Vse skupaj se je 
začelo dogajati lansko leto 
novembra. Ko sem uredila 
vse dokumente in uspešno 
zaključila tritedenski tre-
ning v Londonu, sem na-
zadnje le odšla na ladjo.

S prijateljico iz Avstralije v Bar 
Harbour-ju - Canada.

Križarka, na kateri sem delala. Sprejme 2500 potnikov 
in 800 članov posadke.

Tunski glas 2011.indd   38 15.12.2011   14:09:40



38 39

Tunški glas>> December 2011 <<

V spa sem delala kot »massage 
therapist.« Spa je bil lociran v 9. 
nadstropju, torej je bilo nad nami 
le eno nadstropje in krov ladje.

Na koncu dneva si zelo utrujen in 
vidiš samo še tuš in posteljo. Kaj 
kmalu spoznaš, da je tvoje življenj-
sko okolje pravzaprav nekakšno štu-
dentsko naselje. Glasba od tu, smeh 
od tam in vsi govorijo o nekem ve-
likem partiju v baru za posadko, ki 
se začne ob polnoči... Ti pa moraš 
ob 6h vstati in oditi v službo, in čaka 
te naporen 12-urni delovni dan! Le 
kako drugi to zmorejo, se vprašaš... 
In potem se sčasoma naučiš vseh 
majhnih trikov, kako preživeti la-
dijsko življenje... Ob 10h zvečer za-
ključiš z delom, greš spat za dve uri, 
vstaneš in odideš žurat do 3h zjutraj, 
ob 6h zjutraj še ves mačkast odhitiš 
v službo in potem uloviš preostanek 
spanca v popoldanskem odmoru... 
In ta ritem postane nekako tvoj 
vsakdanjik.

Po dveh, treh mesecih si že pravi 
ekspert... Obvladaš svoj prosti čas, 
delovno mesto, potnike in žure ob 
večerih...

Večina posadke ima veliko mož-
nost videti in raziskati svet, seveda 
pa je to odvisno od tega, v katerem 
oddelku na ladji si zaposlen. Veči-
noma vidimo celo več kot potniki, 
saj se po navadi nekajkrat vrnemo 
v isto pristanišče in tako lahko ra-
ziščeš različne dele mesta oziroma 
kraje in marsikaj ti postane precej 
domače. Nekatere dobre ladijske 

družbe ti omogočijo, da odideš s 
potniki na brezplačne ekskurzije in 
izlete in tako lahko vidiš še nekoliko 
več, kot če le sam raziskuješ naokoli.

Prijatelje pridobiš iz vseh koncev 
sveta in hitro razviješ čut za ljudi 
(naučiš se preceniti, kdo je vreden 
tvoje pozornosti in družbe ter kdo 
ne). Ti ljudje postanejo tvoja druži-
na. Tam nimaš nikogar za čustve-
no oporo in zelo hitro postaneš 
neodvisen. Delo na ladji te naredi 
močnejšega in morda tudi neko-
liko sebičnega. Vsekakor moraš 
imeti najprej rad sebe, da preživiš. 
Postaneš tudi manj občutljiv in ne 
zameriš, če ti ljudje povejo direkt-
no v obraz, kaj si mislijo... Tam si 
namreč ne moreš privoščiti prepi-
rov in kuhanja mule. S temi ljudmi 
preživiš 24 ur na dan! Se pa naučiš 
zelo dobro izločati ljudi, ki ti ne 

ustrezajo na nekakšen prefinjen in 
prijazen način – torej, da imaš še 
vedno lahko z njimi nek normalen 
odnos na delovnem mestu.

Plače na ladji so od oddelka do 
oddelka različne – odvisno, kaj 
počneš in kako dober si v tem, 
kar počneš. Tudi napreduješ lah-
ko zelo hitro iz nižjega delovnega 
mesta na višje. Vsekakor imaš ve-
liko priložnosti. Vendar pa moraš 
biti pripravljen trdo delati in rad 
moraš imeti, kar počneš, kar se 
meni zdi še posebno pomembno. 
Če ne maraš svojega dela, lahko 
vse skupaj postane ena velika noč-
na mora, kajti več kot pol dneva 
preživiš na delovnem mestu.

V devetih mesecih sem praktično 
videla velik del Karibskega otoč-
ja, Florido, Key West, vzhodni del 
ZDA, Kanado in Bermudo. Kri-
žarjenje je fantastična izkušnja za 
ljudi, ki si želijo doživeti nekaj no-
vega, drznega in neponovljivega. 
Tako lahko obenem križariš po 
čudovitih otokih in krajih, spozna-
vaš zanimive ljudi, se zabavaš in 
služiš denar. Za takšen izziv mo-
raš imeti veliko poguma, drznosti, 
močne volje in tudi nekaj sreče. Ko 
veš, kaj želiš doseči, se ti vztrajnost 
vedno obrestuje in do končnega 
cilja pogosto prideš po drugačni 
poti, kot si si na začetku zamislil. 
Good luck!

Andreja Zalaznik

Enchantment of the Seas, 10. nadstropje – odprti del ladje.

Otok Bermuda
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Včasih me enostavno odnese
v višine, v večnost, v sanje,
v dih svobode s preprosto željo ŠE…
naj se ne neha ta trenutek,
ko za delček časa začutiš vso
mogočnost večnosti.

Menim, da misli, ki jih je izrekel tra-
gično preminuli Tomaž Humar, s po-
polno zadostnostjo opisujejo šport. 
Brez te dejavnosti si dandanes mar-
sikdo ne predstavlja življenja. Takih, 
ki jim šport pomeni način življenja in 
ki (bolj ali manj uspešno) »šejajo«, pa 
imamo tudi v Tunjicah kar nekaj.

Najprej so tu rekreativci; nič koliko 
kolesarjev vsakodnevno vrti pedala 
po tunjiških gričkih in koliko tekačev 
se podi in vsak po svoji poti obrablja 
superge (bojda je nekakšen rekreativ-
ni tekaški oris predstavljen v nekem 
drugem krajšem prispevku). Tam 
ob poti, ki se vije proti Komendi, se 
vali prah iz peskovnika, kjer moto-
risti preizkušajo takšne in drugačne 
vragolije. Pozimi gravitacija in dobra 
maža pomagata smučarjem, da se kar 
se da hitro podijo po klancih navzdol; 
tisti bolj tekaški smučarji pa gladijo 
»špure« proti Lanišam. Pa »staro-
-mladski« nogometni boji naj ne os-
tanejo zamolčani.
Ker pa smo Tunjičani športni narod, 
se nekateri s športom ukvarjajo tudi 
bolj profesionalno in svoje šport-
no udejstvovanje kalijo po raznih 
športnih klubih in se udeležujejo raz-
ličnih tekmovanj. Seveda se na takih 
tekmovanjih delijo prave medalje, ne 
pa tiste spominske, ki jih delijo na 
raznih marat… (naj misel zaključim, 
sicer bom deležen nepredvidenih po-
sledic).

Sedemnajstletna Maruša Klemenc 
pozimi triatlon trenira devetkrat te-
densko; od tega štirikrat plava, šti-
rikrat teče, enkrat pa se spopada s 
kolesom. Količina treninga se poleti 
poveča. Poleg tega se ji proti koncu 
aprila začnejo tekme, ki trajajo vse 

tja do septembra. Tako se je Maruša 
letos udeleževala tekem za slovenski 
in evropski pokal. Med drugim je bila 
na Bledu, kjer je (na tekmi za evropski 
pokal) zasedla odlično tretje mesto.
Tako kot večina športnikov, ki se 
najdejo v športu, ki jim ustreza, tudi 
Maruša pri treniranju zelo uživa in si 
dneva brez triatlona ne predstavlja.
Tamara Sitar pri kamniškem Calcit 
Bike Team-GT pod skrbnim očesom 
trenerjev Mohorja Vrhovnika in Luka 
Kodre trenira gorsko kolesarstvo, bolj 
natančno disciplino Cross-Country 
(XC) (vzpon in spust).
Udeležila se je prvega evropskega 
mladinskega prvenstva v avstrijskem 
Gradcu, kjer je v petih dneh nastopila 
na kar štirih tekmah. V ekipni štafeti, 
kjer je nastopila s še dvema fantoma, 
so imeli zaradi padca in posledično 
tehničnih težav enega izmed tekmo-
valcev smolo, je pa zato Tamara na 
drugi in četrti tekmi zasedla odlično 
20. oziroma 22. mesto. Na 12-kilo-
metrskem maratonu (tretja tekma) je 
bila 32.
Naša vrla kolesarka se lahko pohvali 
tudi z naslovom državne prvakinje, 
zmago na pokalu Slovenije in osvo-
jitvijo naslova šolske državne prva-
kinje v gorsko kolesarskem krosu in s 
tretjim mestom na šolskem državnem 
prvenstvu v vožnji na čas. Pa tudi v 
Kamniku je bila odlična; na Elimina-
torju (t.j. kolesarski sprint po sistemu 

izločanja) se je v združeni ženski ka-
tegoriji veselila tretjega mesta.
V mislih pa se Tamara že posveča pri-
hodnji sezoni, ko bo prestopila v višjo 
kategorijo.
V starostni skupini kadetov pa je 
šestnajstletni Dominik Stele, ki že od 
leta 2006 trenira košarko. Najprej je 
svoj talent kalil pri kamniški Mavrici, 
nato pa je prestopil v KK Komenda, 
kjer skupaj s svojimi soigralci zadeva 
koše v 2. slovenski ligi. 
V komendski športni dvorani trenira 
štirikrat tedensko; trikrat tedensko pa 
jih v okviru športne vzgoje nadgraju-
je še na šentviški športni gimnaziji. 
Še pred septembrom, ko začnejo pili-
ti tehniko in kovati taktiko, pa imajo 
avgusta košarkarji tudi kondicijske 
treninge.
Žal pa je v športu prisotna tudi smo-
la in ta je doletela nadobudnega tun-
jiškega košarkarja, ki si je poškodoval 
gleženjske vezi; Dominik, ki »ga dru-
gače tudi zabije«, bo tako moral poča-
kati z zabijanjem košev do okrevanja. 
»Načrti in želje so,« pravi… tudi mi 
mu želimo veliko uspeha na njegovi 
športni poti in kdo ve, morda se bo že 
čez nekaj let (morda že na Evrobas-
ketu 2013 v Sloveniji) Franci Pavšar 
mlajši v svojih komentarjih drl: »…in 
Stele meče za tri…«
Mnogo in še več pa se je letos do-
gajalo tekaču Maticu Slabetu, ki je 
sezono začel z novim trenerjem in 
načinom treninga (precej več ga je 
bilo). Stopničke mu niso tuje, saj se je 

Gremo se športat
Maruša 
Klemenc

Matic Slabe
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na nekaj nastopih na uličnih tekaških 
preizkušnjah tja redno uvrščal; med 
drugim je na državnem dvoranskem 
prvenstvu postal podprvak na 3000 
metrov.
Po spomladanskih pripravah na glav-
ni del sezone je začel z nastopi na bolj 
ali manj pomembnih tekmah; na dr-
žavnem prvenstvu je osvojil bron na 
deset kilometrski stezi in srebro na 
pet kilometrski, v gorskih štafetah 
pa je skupaj z ekipo postal državni 
prvak.
Sredi poletja se je Matic razšel s tre-
nerjem, zato je posledično padel v 
krizo, ki je za sabo potegnila padec 
rezultatov in pa tudi samozavesti. Po-
moč in dobrega motivatorja je pois-
kal v Romanu Kejžarju (najboljšemu 
slovenskemu maratoncu vseh časov).
Septembra se je kot član slovenske 
reprezentance udeležil svetovnega 
prvenstva v gorskem teku v albanski 
Tirani, kjer pa si je žal že na startu 
zvil gleženj, poleg tega pa je staknil še 
zahrbtno bakterijo, ki mu je vzela kar 
nekaj časa in kilogramov.
Konec oktobra se je (tako kot še neka-
teri Tunjičani) udeležil Ljubljanskega 
maratona, kjer je na desetkilomet-
rski razdalji osvojil superiorno peto 
mesto (konkurenca 2000 tekačev). S 
svojim rezultatom (dobrih 34 minut) 
je glede na takratno pripravljenost 
zadovoljen.
V prvih dneh novembra se je mu-
dil na reprezentančnih pripravah na 
evropsko prvenstvo v krosu, ki se je 
odvijalo decembra v Velenju in ki je 
hkrati predstavljalo njegov glavni cilj 
v tem delu sezone (op.a. Ker je bil 
prispevek napisan pred evropskim 
prvenstvom o rezultatih ne morem 
poročati.).
S sezono je v splošnem zadovoljen, 
saj mu je uspelo doseči zastavljene 
cilje; vendar ostaja grenak priokus, 
ki so ga pustile zdravstvene težave in 
poškodbe, ki pa jih zdaj, ko ima malo 
več časa sanira. V naslednjem letu, 
ko bo debitiral v članski konkurenci, 
cilja na oder za zmagovalce državnih 
prvenstev in se spogleduje z normami 
za nastop na (naj)večjih tekmovanjih.
Nič manj pa se ne dogaja Matja-
žu Klanšku, ki že 2 leti in pol v NK 
Kamnik trenira mlajše selekcije. Li-
cenco za treniranje že ima, cilja pa 

na PRO licenco; zato je letos začel s 
študijem na Fakulteti za šport, kjer 
študira športno treniranje. Talent 
mladih nadobudnih nogometašev 
pozimi dvakrat tedensko razvija v 
telovadnici, med sezono (pomlad-je-
sen) pa trikrat tedensko na prostem; 
med vikendom se udeležujejo tekem.
Njegovi varovanci v ligi (kjer zara-
di velikega števila fantov nastopajo 
z dvema ekipama) zasedajo drugo 
oziroma četrto mesto. Matjaž nade-
budneže uči, da rezultat ni bistven, 
ampak da je važno uživati v nogo-
metu, pa vendar se lahko pohvalijo z 
nekaj dobrimi rezultati; tako so jo na 
turnirju ob 90 letnici NK Domžale v 
konkurenci okoliških klubov odnesli 
brez poraza in zasedli prvo mesto. 
Pot jih je zanesla tudi preko sloven-
skih meja, vse tja do Barcelone, kjer 
so (s fanti letnika 1998) kljub boljši 
igri proti Portu prvo mesto izgubili 
po enajstmetrovkah. Na Hrvaškem so 
na turnirju zasedli 4. mesto, v Avstriji 
pa s starostno skupino U12 zasedli 2. 
mesto.
Nogomet mu je poklic in hobi, tako 
rekreativno igra (mali) nogomet, pa 
tudi kakšne druge družabne športe 
(košarka, odbojka), pozimi pa ga pot 
zanese tudi na smučišča.
V prihodnosti želi postati čim boljši 
in uspešen trener ter trenirati članske 
ekipe, trenutno pa mu je prioriteta 
študij in pridobitev PRO licence, ki je 
»najvišja, sploh«.
V svetu bencinskih hlapov pa tekmu-
je Jani Vrhovnik. Letošnjo sezono je 
začel z novim dirkalnikom, ki ima 
malenkost boljši motor. »V zelo ize-

načenem tekmovalnem razredu (t.j. 
razred KZ2, kjer nastopajo vozniki 
starejši od petnajst let s kartingi, ki 
imajo največjo prostornino motorja 
125 ccm ter ročni menjalnik s šestimi 
prestavami) z zelo dobrimi tekmoval-
ci, ki vozijo že od malih nog, mora biti 
tudi oprema primerna,« pravi Jani.
S treningi na kartodromih je pri le 
nekaj stopinjah nad lediščem v Italiji 
in na Hrvaškem začel februarja, fizič-
no pripravljenost pa je začel popravl-
jati dva meseca prej. S prvenstvom so 
kartisti pričeli marca; pot osmih dirk 
in bitk za točke do zadnjih krogov jih 
je vodila po Sloveniji, Italiji in po Hr-
vaškem. Na državnem prvenstvu je v 
konkurenci dvanajstih tekmovalcev 
dosegel sedmo mesto in prav tako 
sedmo v Sportstil pokalu med dvaj-

setimi tekmovalci iz treh držav. Naj-
boljšo letošnjo uvrstitev (4. mesto) je 
Jani dosegel na zadnji tekmi na Ptuju
»Vožnja je od lanske sezone vidno na-
predovala, ter bila iz dirke v dirko bolj-
ša in je na momente že kazalo da se je 
prvenstvo končalo nekaj dirk prekma-
lu,« poudarja Jani, ki je sezono zaključil 
brez nesreče in tehničnih okvar; slednje 
pa ne bi mogel zaključiti brez mehanika 
Franca in vseh njegovih, ki so mu tako 
ali drugače priskočili na pomoč.

Šport, ta čarobna vez povezovanja 
ljudi, je v Tunjicah zelo prisotna. Ta 
zasvajajoča stvar, ki ustvarja trenutek 
čutenja večnosti, naj se torej ponavlja 
»vnovič in zopet in znova…«

V novembru zbral in skup spravil,
Anže

Matjaž 
Klanšek

Jani Vrhovnik
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Zimske radosti  
sredi poletja  
na 3000 m
Nekega lepega poletnega jutra 
sem se odpravil proti avstrijskim 
Alpam točno proti Kaprunu. Pot 
me je vodila iz rodnih Tunjic pro-
ti avstrijski meji čez tunel naprej 
proti Mallnitzu na avtovlak sko-
zi hrib in sem bil že skoraj pod 
mogočno goro Kitzsteinhorn. 
Pogled na goro je bil enkraten, 
sneg, sonce, višina in kaj hitro 
sem bil na žičnici proti vrhu vi-
sokogorskega smučišča. Pogled z 
vrha v dolino in na okoliška je-
zera je bil fantastičen, še bolj pa 
na smučišče pod mano, ki ga je 
prekril sveže zapadel sneg, ki ga 
je bilo kaj hitro treba »sprobat«. 
Smuka po takem snegu je bila 
enkratna in to sredi poletja. Po 
nekaj urah poletne smuke se od-
pravim v dolino in nadaljujem 
vožnjo proti Grossglocknerju, 
ponovno po lepi zeleni pokraji-
ni. Na vrhu te gore se ponovno 
odpira pogled na zelo lepe oko-
liške vrhove. Po malo daljšem 
postanku se ponovno spustim v 
dolino proti Sloveniji in naprej 
proti domačim krajem. To je bil 
izlet, ki ga dolgo ne pozabiš in se 
ti tudi ne zgodi velikokrat v živl-
jenju. Bilo je neponovljivo.

Franci Golob

Ročno kolesarstvo je zvrst ko-
lesarstva, ki se je izoblikovala 
predvsem zaradi potreb lju-

di, ki iz različnih vzrokov ne morejo 
uporabljati klasičnih koles na nož-
ni pogon. Izkušnja, ki jo nudi ročno 
kolesarstvo, je v veliki meri identična 
kot pri navadnem kolesarjenju. Roč-
nemu kolesarju omogoča občutek 
svobode, stik z naravo ter krepitev 
telesnega in duševnega zdravja. Vsak 
si lahko izbere nivo udejstvovanja, 
ki je primeren njegovim željam in 
zmožnostim. Lahko se odločimo za 
lahkotno rekreativno obliko, z na-
menom nekaj dobrega storiti za svoje 
telo. Bolj ambiciozni pa se odločajo 
za merjenje moči na tekmovanjih. 

Osnovni rekvizit je jasno kolo na 
ročni pogon. Kot pove ime za pogon 
uporabljamo roke in deloma trup. 
Ročno kolo je v večini primerov tri-
cikel, s pogonskim kolesom spredaj 
in dvema kolesoma zadaj. Pedalke so 
nameščene pred kolesarjem in hkrati 
omogočajo krmiljenje prednjega dela 
kolesa. Na sprednjem delu kolesa so 
nameščene tudi ostale glavne mehan-
ske komponente, kot so menjalnik 
in zavore. Položaj telesa na kolesu je 
sedeč, hrbet nekoliko nagnjen nazaj, 
noge iztegnjene predse. Obstajajo 
tudi nekatere druge izvedbe, ki se 

razlikujejo od opisane. V zadnjih le-
tih so se ročna kolesa tehnično zelo 
izpopolnila in se po tej plati pribli-
žala svojim dvokolesnim bratom. 
Uporabljajo se vrhunske kolesarske 
komponente in eksotični materiali. 
Ta kolesa kljub temu, da so večja od 
običajnih koles, lahko tehtajo manj 
kot 10 kg. Za športne različice je zna-
čilno zelo nizko težišče, kar pomeni, 
da kolesar skorajda »leži« na cesti. V 
tem pogledu ima ročno kolo pred-
nost pred klasičnim. Nizko težišče in 
majhen zračni upor omogočata dose-
ganje velikih hitrosti. Ob ustreznem 
nagibu terena lahko ročno kolo pre-
seže 100 km/h. Lahko potrdim, da 
ta podatek drži, saj se pri spustu Si-
draž-Laniše proti Ceriju moj števec 
pogosto ustavi med 80 in 90 km/h. 
V ovinkih je pomembno nagibanje 
telesa v smeri ovinka. Po ravnini lah-
ko treniran ročni kolesar brez večjih 
težav vzdržuje hitrosti med 30 in 40 
km/h. Vožnja v klanec je nekoliko za-
htevnejša, ker zakonitosti človeškega 
telesa ne moremo zaobiti. V rokah je 
mišične mase precej manj kot v no-
gah, breme pa je teža celega telesa + 
teža kolesa. Kljub temu se na asfalt-
ni podlagi lahko premaga vse naklo-
ne, le hitrost je ustrezno manjša. Ker 
smo ročni kolesarji nekoliko nižji 
od ostalih udeležencev v prometu, 
moramo zaradi varnosti poskrbeti, 
da smo vidni. V ta namen je na kolo 
pritrjena zastavica v odsevni barvi, ki 
že od daleč opozarja na nas. Do pred 
nekaj leti je bilo ročnih kolesarjev v 
Sloveniji izredno malo. Dandanes se 
število ročnih kolesarjev povečuje. 
Opazni so tudi na večjih prireditvah, 
kot je maraton Franja. Še zdaleč pa se 
ne moremo primerjati z nekaterimi 
drugimi državami, kjer se na tekmo-
vanjih zbira več sto udeležencev. Ven-
dar pa namen ročnega kolesarstva 
niso zgolj tekmovanja, temveč pred-
vsem odlična izbira telesne aktivnosti 
za tiste, ki se soočajo s telesnimi ome-
jitvami.

Marko Uršič

Ročno kolesarstvo
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CALCIT BIKE TEAM-GT je v nede-
ljo, 13.11.2011, v Tunjicah priredilo 
tekmovanje v ciklokros kolesarstvu 
(CX). Divji ciklokrosisti so tako na 
prvi tekmi ”Divjega pokala” poskr-
beli za pravi kolesarski spektakel. 
Na startu tekme v kolesarski disci-
plini, ki je v Sloveniji žal zamrla 
pred dvajsetimi leti, se je zbralo 77 
tekmovalcev iz vse Slovenije. Tek-
movanje je pokazalo, da si kolesar-
ji, trenerji, organizatorji, mediji in 
gledalci želijo, da bi tovrstno v tu-
jini zelo razširjeno kolesarstvo po-
novno zaživelo tudi na slovenskih 
tleh.

S prvo tekmo dneva so pričeli mla-
dinci in ženske članice. V ženski kon-
kurenci je prepričljivo zmagala šesta 
gorska kolesarka sveta Tanja Žakelj. 
Tanja je v absolutni kategoriji mladin-
cev osvojila izvrstno 4. mesto in zelo 
zanimivo je bilo opazovati razočara-
ne obraze mladincev, ki so zaostali za 
njo. Drugo mesto je osvojila tekmo-
valka domačega kluba Tina Perše.
Mladinsko tekmo pa je Rok Korošec 
pričel izredno naglo in si hitro nabral 
veliko prednost pred zasledovalci, 
med katerimi sta bila najmočnejša 
kolesar Matej Mohorič in Peter Zu-
pančič. Matej se je Petra otresel in hi-
tro lovil Roka. Tri kroge pred koncem 
ga je tudi ujel. Rok se ni pustil zmesti 
in tekmo sta nadaljevala skupaj. V za-
dnjem krogu pa je gorski kolesar Ko-
rošec z napadom v pravem trenutku 
ušel Mohoriču in tako v cilj pripeljal 
z nekaj sekundno prednostjo. Tretji je 
v cilj z varno razliko pred zasledovalci 
pripeljal Zupančič.
Izredno napeto je bilo v moški članski 
kategoriji, kjer je bilo mogoče spre-
mljati boj do zadnjega kroga. Tekmo 
je najhitreje začel mladi Urban Feren-
čak, ki si je že v prvem 5 minutnem 
krogu pred zasledovalci pridobil 30 
sekund prednosti. V ozadju se je for-

mirala manjša skupinica tekmoval-
cev, v kateri sta največ moči pokazala 
Matej Lovše in Luka Mezgec. Slednji 
je v nadaljevanju tekme uspel Lovšetu 
uiti. Po tej potezi je nekaj krogov do 
cilja le še lovil vodečega Ferenčaka, ki 
je konstantno držal svojo prednost. 
Ta pa je svoj hiter start plačal v pred-
zadnjem krogu, ko je Luka prednost 
zmanjšal na 9 sekund. Pred zadnjim 
klancem, ki so ga morali tekmovalci 
zaradi svoje izjemne strmine preteči, 
je bila prednost mladega Urbana iz-
ničena. Gledalci ob progi so pričeli še 
glasneje navijati za svojega favorita. 
Več navijačev je v Tunjice pripeljal 
priseljeni Kamničan Mezgec in mor-
da mu je prav ta poteza prinesla ob-
račun v teku na zadnjem klancu ter s 
tem tudi zmago na tekmi. V ozadju je 
Matej Lovše obdržal tretje mesto.
Tekmovalci v kategoriji amaterjev so 
startali skupaj s člani in zanimivo je 
bilo spremljati njihovo vožnjo v pri-
merjavi z nekaterimi najboljšimi ko-
lesarji v Sloveniji. Tekmo je najhitreje 
pričel Nejc Valenčič, ki je po dveh 
krogih spoznal, da tako hitrega tem-
pa ne bo zdržal in vodstvo prepustil 

Gregorju Sikošku, ki je večino tekme 
vozil samostojno v ospredju. Njegova 
vožnja je bila zelo hitra tudi v pri-
merjavi s tekmovalci v članski kon-
kurenci. Kljub temu to ni bilo dovolj 
in ga je pred koncem tekme ujel Jure 
Kukovič. Skupaj sta prevozila nekaj 
zelo hitrih krogov, a gledalci so zaradi 
tehnične okvare Kukoviča ostali brez 
končne borbe za prvo mesto. Tako je 
Sikošek zasluženo zmagal, Kukovič 
pa osvojil drugo mesto.
Med dečki in deklicami, ki so se ude-
ležili tunjiškega ciklokrosa, je tekmo-
valo le šest tekmovalcev in tekmoval-
ka. Med vsemi je bila najhitrejša prav 
naša vrla kolesarka Tamara Sitar.
Calcit Bike Team-GT je bil le prvi 
izmed organizatorjev neuradnega 
pokala v ciklokrosu. Namen organi-
zacije je popularizirati ciklokros in 
spodbuditi tekmovalce, organizatorje 
ter KZS, da v naslednjih letih v Slo-
veniji dobimo prava ciklokros tekmo-
vanja in reprezentanco pod okriljem 
Kolesarske zveze Slovenije.

Po Mohorju Vrhovniku povzel  
Anže Slana

“Divji” ciklokrosisti v 
Tunjicah merili svoje moči

Najhitrejši mladinci: Korošec, Mohorič in Zupančič.
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V letošnji sezoni sta se voznika 
Avto Moto Kluba Tunjice udeležila 
le mednarodnih dirk za evropsko 
prvenstvo, ker na koledarju sloven-
skega državnega prvenstva ni bilo 
razpisane niti ene dirke. Marcelu 
Grgiču je na evropskem prvenstvu 
v avtokrosu uspelo popraviti lan-
skoletni rezultat in se je ponovno 
vpisal v zgodovino slovenskega 
avtokrosa z najboljšo slovensko 
uvrstitvijo na evropskem prven-
stvu.

Grgič je s svojim buggyjem Tatro 
4X4 letos zasedel skupno 21. mesto 
in izboljšal lansko uvrstitev, ko je 
končal na 28. mestu. Skupno je dose-
gel 12 točk, ki jih je zbral na treh dir-
kah najmočnejše divizije 3 v evrop-
ski sezoni. Do prvih točk je prišel 
na dirki v češkem Prerovu, kjer je 
zasedel 14. mesto in dobil tri točke. 
Na Madžarskem v Nyiradu je zase-
del 12. mesto in se prebil do petih 
točk. Zadnje štiri točke pa je osvojil 
v Franciji, kjer se je udeležil dirke v 

St. Ingy Devers in zasedel 13. mesto.

Prvo polovico sezone evropske-
ga prvenstva v avtokrosu ga je sicer 
spremljalo nekaj smole zaradi mo-
torja, ki ga je večkrat pustil na cedilu. 
Vseeno pa mu je uspelo doseči tudi 
viden rezultat na italijanskem držav-
nem prvenstvu v Gonarsu, kjer je do-
segel 7. mesto.

Tudi to sezono pa ni imel sreče s svo-
jim motorjem v buggyju Nissan 4X4 
Janez Zgonec, ki prav tako zastopa 
barve kluba AMK Tunjice. Udeležil 
se je dirke odprtega državnega prven-
stva Italije v Gonarsu in dirke evrop-
skega prvenstva v Prerovu. Obakrat 
pa je na žalost moral odstopiti zaradi 
okvare motorja.

Avtokros se je v letošnji slovenski dir-
kaški sezoni popolnoma ustavil, saj so 
vsi organizatorji odstopili od priprave 
dirk. Avtokros progo na Planini nad 
Horjulom so že zasuli, podobna usoda 
pa se je zgodila tudi s progo v Zmincu 

pri Škofji Loki. V letošnji sezoni, kljub 
trudu nekaterih, tudi nismo videli dirk 
v Tunjicah, vseeno pa se nekaj luči na 
koncu predora kaže za sezono 2012.

AMK Tunjice se je namreč uspelo 
dogovoriti z lastnikom zemljišča 
Janezom Kosirnikom, ki je članom 
domačega kluba v prihodnji se-
zoni pripravljen oddati zemljišče 
v najem za pripravo dirke. Doku-
menti, ki so potrebni za registraci-
jo ‚nove‘ proge v Tunjicah so že v 
teku na Občini Kamnik, čaka pa se 
sprejetje in potrditev občinskega 
prostorskega načrta. Ob ugodnem 
razpletu člani AMK Tunjice name-
ravamo progo podaljšati in razširiti 
ter zgraditi dodaten prostor za bok-
se. Naš cilj, čeprav se trenutno glede 
na stanje avtokrosa v Sloveniji zdi 
nekoliko utopičen, je narediti progo 
in organizirati tekmo, ki bi se lahko 
primerjala z evropskimi. Ob sode-
lovanju kluba, lastnika zemljišča in 
drugih zainteresiranih Tunjičanov 
za avtokros, nam bo kaj takega za-
gotovo uspelo.

V letošnji sezoni člani in športni 
funkcionarji AMK Tunjice nismo 
bili tako dejavni na avtokros dirkah, 
ker ni bilo nobene razpisane, smo 
pa vseeno pomagali klubu AMD 
Buhc pri organizaciji mednarodne 
gorsko hitrostne dirke v Lučinah, 
ki se je odvijala pod okriljem med-
narodne avtomobilske organizacije 
FIA. Lotili pa smo se tudi projekta 
priprave razstave dirkalnih avto-
mobilov v Tunjicah in organizacije 
veselice, kjer je bilo polno veselja in 
zabave. Poleg sodelovanja pri gor-
sko hitrostni dirki v Lučinah, pri-
prave avtošova dirkalnih avtomobi-
lov in organizacije veselice, pa smo 
organizirali tudi izlet v Novo Pako 
na avtokros dirko na koledarju 
evropskega prvenstva.

Vsi člani AMK Tunjice se zahvalju-
jemo sponzorjem, ki so nam omo-
gočili izpeljavo letošnjih projektov, 
sovaščanom, ki so nam pomagali pri 
pripravi veselice in Občini Kamnik.

Avto moto klub Tunjice

Marcel Grgič do najboljše slovenske uvrstitve  
na evropskem prvenstvu

Dirkač AMK Tunjice
Voznik AMK Tunjice Marcel Grgič je v letošnji sezoni do-
segel skupno 12. mesto, kar je najboljša slovenska uvrstitev 
na evropskem prvenstvu v avtokrosu.
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Tudi mi tekači rekreativci tečemo 
skozi celo leto. Za dušo, za zdravje, 
sprostitev, ker lahko…
Nekajkrat v letu se prelevimo tudi v 
tekmovalce; tako sem tekaško sezo-
no začela 13. januarja pri 7 stopinjah 
Celzija. Do prvega tekmovanja, teka 
na Svetega Primoža, se mi je nabralo 
že preko 200 kilometrov. Jasno vre-
me, že kar poletne temperature in se-
veda višinska razlika niso pripomogli 
k temu, da bi lanski čas izboljšala. Te-
kla sem 16 sekund slabše, ampak kaj 
bi to, gremo dalje…
Je pa svoj čas izboljšal Aleš. Sploh se mi 
zdi, da se Aleš levi že kar v »profija«. Na 
vseh tekmovanjih je čase izboljševal.
Udeležili smo se tudi mekinjskega 
krosa, pa majskega teka trojk v enaki 
zasedbi kot lani in res neverjetno vro-

čega maratona v 
Radencih. Rav-
nina, o senci ne 
duha ne sluha, 
več kot 30 sto-
pinj Celzija na 
soncu, ampak 
prišli smo do 
cilja.
Avgusta smo 
bili spet v prele-
pem Bohinju.
Glede na to, da smo vsako leto starejši 
in če si boljši (po času) še na kakšnem 
tekmovanju, je zadovoljstvo še toliko 
večje.
Oktobra je pika na i vsekakor Ljubl-
janski maraton. Tunjičani smo se pri-
javili v kar lepem številu. Aleš, Jana, 
Matic, Maja, Saša, Matija, Tina, Meta 

TEKAŠKI DNEVNIK 
na kratko

(mogoče sem na tem mestu koga po-
zabila) in moja malenkost, smo se 
vsak s svojo dolžino proge borili po 
svoje in jo tudi zmogli. Četudi je bilo 
skromnih 7 stopinj Celzija, je padel 
novi rekord proge na veličastnih 42 
kilometrih – 2 uri 8 minut 45 sekund. 
Kot vedno je vzdušje na Ljubljanskem 
maratonu fascinantno. Sploh če prideš 
v cilj 11 minut (Aleš), 3 minute (Jana) 
ali pa 4 minute (spodaj podpisana), 
prej kot lani. Na tem mestu moram za-
pisati, da mi je tokrat (namesto Lidije 
lani) moralno podporo držal Anže (na 
rolerjih). Tako je drugi krog postal pra-
va pustolovščina, vam rečem. Zadnjih 
600 metrov 42 kilometrske razdalje pa 
je bilo mojih in Anjinih.
Lani smo se na ta dan udeležili volitev, 
letos pa je bilo čutiti malček predvolil-
nega vzdušja tudi na Ljubljanskem ma-
ratonu. Tudi nas, ki smo pritekli v cilj 
po štirih urah, je pričakal zdajšnji žu-
pan Zoran Jankovič. Lepa gesta, vendar 
je še boljši občutek, da zmoreš.
Življenje teče dalje in mi z njim,

Darja 

Novorojenčki
Dragi starši!
Mali blagoslov poslan je bil z neba,
vsem staršem za angelčka varuha.
Novorojeno detece skrbi,
da vsem ljubezen zacveti,
mir in srečo z vami zdaj deli.

Iskrene čestitke ob rojstvu Vašega otroka 
Vam želi uredniški odbor!

Klara Brežnjak – Kosirnikova

Leja Zobavnik – Potokarjeva

Ažbe Urh – Pikovčev

Brina Kaplja – Udamova

Maks Bon – Hribčev, sp. stanovanje

Taja Šuligoj – Kozucarjeva

Lovro Jelovčan – Pocinov

Julija Pušnik – Lesarjeva

Andraž Jeglič – Močvirnikov
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»Košast«, kakor se teleskop imenuje, 
je v Uroševi glavi začel nastajati pred 
šestimi leti. Dejansko pa je z delom 
lahko začel 5. januarja 2008, ko je 
dobil ulitek (iz Italije). Tako so z gro-
bim brušenjem leče s peskom začeli 
na pustno soboto. Dobljeno obliko je 
bilo treba še spolirati; zato je kar nekaj 
smrek prispevalo svojo smolo, ki jo je 
Uroš po bližnjih in daljnih gozdovih 
pridno nabiral. Zbrana smola je bila 
skuhana in vroča ulita na betonsko 
ploščo enake (izbočene) oblike kot 
ogledalo. In poliranje do svetenja se 
je lahko začelo…
Ko je po poliranju dobil fokus zrcala 
(t.j. točka sekanja žarkov oz. goriščna 
razdalja), ki znaša 2892 mm, je lah-
ko začel z izdelovanjem mehanskega 
dela teleskopa. Ta je iz dveh delov; 
spodnji del, ki je nekakšna škatla, v 
kateri je glavno ogledalo, in spodnji 
del, ki služi opazovanju, sta povezana 
z aluminijastimi palicami.
Ker ni imel izkušenj, je imel pri izde-
lovanju mehanike izjemno veliko te-
žav, tako marsikaj ni delalo, kot si je 

zamislil. Z mehaniko je zaključil letos 
spomladi, a teleskop še čakajo dolo-
čeni majhni popravki.
Pa vendar se skozenj vidi daleč v vesolje. 
Tako horizontalno in vertikalno vodlji-
va Košast ponuja pogled na planete 
(kot sta na primer Jupiter in Saturn, 
ki se čudovito vidita), cel kup galaksij, 
množico zvezdnih kopic in meglic, v 
katerih so ostanki raznesenih zvezd, 
zato se z lahkoto opazuje tudi barve. 
Za opazovanje Lune je premočna, saj 
bi vsakogar, ki bi se zazrl vanjo, zaradi 
močnega odsevanja svetlobe bolele oči.
Ker pa je Košast velika stvar, k njeni 
nujni opremi sodi tudi lestev, saj je 
opazovalec pri najvišjih točkah gle-
danja (zenit) kakšen meter nad tlemi.
Uroš (in pa tudi vsi astronomi) se 
sooča z zelo slabimi pogoji za opazo-
vanje nočnega neba, ki jih povzroča 
svetlobno onesnaženje z množico 
obcestnih luči ter takšnim in drugač-
nim svetlobnim »okrasjem«. Zato se 
po težnji po zelo temnim nebom od-
pravlja v višje ležeče kraje; na Veliko 
planino, Krvavec ali Kisovec.

Največji v Sloveniji
Na letošnjo Martinovo soboto je bilo pri Leskovčevih vese-
lo; Uroš je namreč svetu pokazal največji teleskop na slo-
venskih tleh, s premerom zrcala 712 mm, ki je za 12 mm 
večji od (sedaj drugega največjega) golovškega teleskopa.

To kar navdušuje Uroša pa nekaterih 
očitno ne, zato je bil deležen parih 
postranskih pogledov. Povsem nera-
zumljivo; zato bi potemtakem lahko 
vsi čudno gledali čebelarje ali recimo 
rekreativne športnike. Postrani pa ga 
niso gledali vsi, ki so mu pri izdelavi 
pomagali; prav vsakemu (komu, ve 
vsak sam) je Uroš hvaležen.
Na že omenjenem z vampi začinje-
nem odprtju dvanajstega novembra 
se je zbralo veliko ljudi, med katerimi 
je bilo tudi nekaj slovenske fizikalne 
smetane. In vsi so skromnemu Urošu 
želeli veliko jasnih noči in čim manj 
ne prilik, ki bi mu oteževale poglede 
tja daleč…

Anže Slana

V soboto, 3. septembra 2011, je na 
planini Košutna zahvalno mašo da-
roval tunjiški novomašnik Jure Ko-
želj. Pohoda h kapelici sv. Hieroni-
ma, ki je bila postavljena kot nabožni 
spomenik trinajstletnemu fantu, leta 
1961 preminulemu v snežnem plazu, 
se je udeležilo malo več kot štiride-
set ljudi, večinoma Tunjičanov. No-
vomašnik je s sveto mašo, darovano 
duhovniku Pavletu Krtu, sklenil so-
delovanje vseh, ki so na kakršen koli 

način pomagali pri izvedbi njegove 
nove maše v juliju, in napovedal na-
daljnje skupno sodelovanje ter tra-
dicionalno romanje vernikov h ka-
pelici na Košutno. Pohodniki so po 
končani sveti maši pot nadaljevali na 
1989 metrov visoko Kompotelo, pre-
šerne volje pa so dan zaključili pri 
Viženčarju na Kriški planini.

Romanje k Devovčevi kapelici je bilo 
namenjeno tudi medsebojnemu dru-

ženju, spoznavanju okoliških planin, 
rekreaciji in ne nazadnje, duhovne-
mu zavedanju. Novomašnik je med 
sveto mašo poudaril pomen družine 
in medsebojne pomoči, ki sta danes 
v našem življenju še kako pomembni. 
Molitev, sprejemanje Boga v svoje ži-
vljenje in spremembe, s katerimi se 
soočamo, se namreč najlepše in naj-
lažje dogodijo prav v spremstvu nam 
najdražjih. Gore, med katerimi se je 
odvijalo sproščeno druženje, pa so 
pripomogle k zavedanju prostranosti, 
ki se nam odpira ob pogledu z naših 
najvišjih gora, kar nam je, po novo-
mašnikovih besedah, velika spodbu-
da, da na življenje ne gledamo preveč 
ozkogledno.

Barbara Klanšek

Pohod na  
planino Košutna
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Slika predstavlja čas in stanje 
človeškega življenja od rojstva 
pa do smrti. Nekoč je kot sten-
ska slika visela v kmečki sobi 
Vovkove hiše, kjer so se mnogi 
obiskovalci primerjali, na 
katero stopnico sodijo. Danes 
jo v originalu hrani Francka 
Sedušak – Vovkova, ki nam 
jo je tudi posodila za objavo. 
Menda jo je domov prinesel 
Vovkov oče Peter Klanšek iz 
vojnega ujetništva po prvi 
svetovni vojni iz Italije, kjer so 
ga zadržali šest let.

Življenjski cikel

50 LET (1961-2011)
Aleksander Mikuš - Mikušev
Anica Gerbec - Davčarjeva
Anton Šmidovnik - Košišev
Ema Koželj - Golovčeva
Helena Omovšek - Omovškova
Janez Balantič - Balantičev
Jože Zabavnik - Rezmanov
Jožica Balantič - Balantičeva
Maja Moračanin - Moračeva
Marko Primc - Primčev
Milenca Kopše - Kopšetova
Roman Štupar - Komatarjev
Srečko Jakše - Jakšetov
Vladimir Lanišek - Lanišekov

60 LET (1951-2011)
Anton Podjed - Hrenov
Antonija Nograšek - Šmidova
Bojan Štupar - Zadnikarjev

Ciril Sedušak - Dolinškov
Fani Gregl - Brodarjeva
Franc Jamšek - Žganov
Franc Kosirnik - Mihov
Ivan Torkar - Mohtov
Ivanka Brank - Kosirnikova
Janez Čimžar - Sitarjev
Janez Golob - Smrekarjev
Janez Kosirnik - Bevšekov
Janez Zobavnik - Potokarjev
Justina Gregorin - Strehova
Majda Koželj - Špornova
Marija Brelih - Kaplanova
Marjeta Kočar - Dolenčeva
Metka Mestek - Mestkova
Peter Stele - Leskovčev
Štefka Gradišek - Naumova

70 LET (1941-2011)
Adolf Remic - Kaplanov

V letu 2011 so  
praznovali okrogli jubilej

Anica Erzar - Pikovčeva
Anica Nograšek - Vrtnarjeva
Anton Kancilja - Malezijev
Helena Uršič - Nivčarjeva
Ivanka Udovč - Jamovčeva
Jožef Kosirnik - Malezijev
Jožica Klemenc - Jagrova
Marija Franko - Kosirnikova
Milka Čevka - Koželjeva
Mimi Urankar - Uborhova
Mohamed Sheikha - Olgin
Pavao Čikvar - Čikvarjev
Pepca Galjot - Verovška
Tina Korošec - Udamova

80 LET (1931-2011)
Anton Vrhovnik - Holcarjev
Francka Sedušak - Vovkova
Frančiška Golob - Vrbnikova
Ivanka Kemperle - Korbarjeva
Magdalena Grkman - Mlakarjeva
Minka Potočnik - Bobnarjeva
Rudolf Vinšek - Mahlavov

90 LET (1921-2011)
Angela Sedušak - Sitarjeva
Angela Vrhovnik - Žerjavova
Janez Šmidovnik - Košišev

Vsem slavljencem, ki so v letošnjem letu praznovali okrogli 
jubilej, želi uredniški odbor vse najlepše, veliko sreče, zdravja, 
notranjega miru in zadovoljstva. 
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Za nami je še eno zelo pestro in us-
pešno leto. V šolskem letu 2010/11 ga 
je najbolj zaznamoval uspeh Gleda-
liškega projekta, s katerim so učenci 
pridobili veliko izkušenj z dramskim 
ustvarjanjem, ustvarjanjem lutk, scen 
in drugih rekvizitov ter izkušenj na 
odru. Nastopali niso samo v tunjiški 
šoli, ampak tudi na podružnicah Ne-
vlje in Mekinje, v Domu kulture Kam-
nik ter v Kulturnem domu v Šmarci. 
Nastopali smo večinoma z igro »Nori 

december v šolskih klopeh« avtorice 
Tatjane Tratnik ter v režiji učiteljice 
Jane Razboršek. Igro smo spomladi 
priredili v »Noro pomlad v šolskih 
klopeh«. V njej so nastopali vsi učen-
ci: devet igralcev, ostali so bili pevci. 
Pevski zbor je tudi sicer zelo aktiven. 
Brez Škrjančkov pod vodstvom Jane 
Trebušak ne mine nobena šolska pri-
reditev v Tunjicah, pa tudi marsika-

tera na matični šoli ne. Zelo uspešni 
so bili tudi na letošnji reviji otroških 
pevskih zborov v Kamniku.
Tudi to jesen so učenci posedli v tri 
učilnice in tudi število je ostalo enako, 
to je 32 učencev. 1. in 2. razred učiva 
Jelka in Mojca Antonin, ki prihaja k 
nam vsak drugi dan. Letos so sošolci 
tretješolci in četrtošolci, njihova uči-
teljica pa je Jana Razboršek. Prvič pa je 
samostojen 5. razred z učiteljico Jano 
Trebušak. Učenci zelo radi ostajajo v 
podaljšanem bivanju, kjer se igrajo, 
rekreirajo, pišejo domačo nalogo in 
ustvarjajo s Polono Križaj in Barbko 
Marin. Dan se začne z jutranjim var-
stvom ob 7. uri, s poukom po novem 
začenjamo ob 8. uri, torej 15 minut 
prej, nimamo pa več predure. 
Pri pouku se bolj ali manj veselo in us-
pešno soočamo z novostmi v učnem 
načrtu. Začeli smo jih uvajati v prvem 
in četrtem razredu, kako uspešni bomo, 
pa bodo povedali učenci ob koncu šol-
skega leta. Po pouku učenci obiskujejo 
različne interesne dejavnosti: pevski 
zbor, dramski krožek, ustvarjalne de-
lavnice, splošno športno vadbo, imeli 
pa bodo tudi več planinskih pohodov. 
V šoli smo veseli vsake pridobitve. 
Nedavno je to postal plezalni drog 
in vrv, na katerem predvsem punce 
spretno plezajo pod strop telovadni-
ce. Na dvorišču pod šolo pa ste ver-
jetno že opazili tlakovce, ki so prekrili 
neugledni pesek. 

Toliko na kratko iz šolske kronike, 
več zanimivih dogodkov pa so zapi-
sali še učenci sami. Vsi skupaj si želi-
mo, da se v vseh srcih prižge luč – luč 
veselja in upanja. Naj poveže vse ljudi 
in mir nam podeli.

Jelka Vrhovnik

Učenci 1. in 2. razreda  
so nam zaupali:
Kdaj je najlepše?
Všeč mi je, ko sem na morju in lovim 
ribe in se spuščam po toboganu. Nejc 
Kosirnik
Meni je najlepše, ko grem v hribe in 
opazujem naravo. Miha Vrhovnik
Meni je lepo, ko grem na bazen, se 
spuščam po toboganu in vodnih to-
kovih. Nuša Vrhovnik
Najlepše je, ko sem v šoli, kjer se učim 
in se igram s prijatelji. Ožbej Bastič
Najlepše je na morju, ker lahko pla-
vam. Tilen Vrhovnik
Meni je všeč, ko grem na bazen in se 
spuščam po toboganu. Rok Golob
Najlepše mi je, ko sem v šoli in se 
učim. Eva Butalič
Jaz sem najraje na bazenu. Tam mi je 
lepo, ker plavam, čofotam, špricam, in ko 
potunkam atija in sebe. Maruša Golob
Najlepše se je voziti s kolesom in ska-
kati na trampolinu. Miha Klemen
Najlepše mi je, ko sem v gorah, da se 
lahko kepam. David Krumpestar
Všeč mi je v živalskem vrtu, kjer lah-
ko gledam živali in se igram na igra-
lih. Tilen Bon
Meni je najlepše, ko sem na čolnu in 
tam tudi prespim. Nik Brelih

Iz šolske kronike

V Kamniku nas je spomladi obiskal Pasav-
ček, ki skrbi, da smo v avtu vedno pripeti.

Prvošolci: Nejc Kosirnik, David Krum-
pestar, Rok Golob, Eva Butalič, Maru-
ša Golob, Ožbej Bastič, Miha Klemen

Jesenski pohod na Stolnik učencev 1. – 4. razreda z »vodičem« Ivanom Nograškom
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ČISTILNA AKCIJA
V soboto, 16.4.2011, smo imeli čistil-
no akcijo. Poleg odraslih smo bile tudi 
Anja Slana, Manca Šmidovnik, Nuša 
Vrhovnik, Pika Vrhovnik, Anja Sedu-
šak Kljakič, Lucija Vrhovnik in Saška 
Pavlović. Razdelili smo se v skupine. 
Akcija je potekala v Lanišah, Tunjicah 
in Tunjiški Mlaki. Našli smo plastenke, 
papirčke, konzerve, steklenice, gume, 
vrečke, pločevinke... Vseh teh smeti je 
bilo skupaj zelo veliko, največ pa je bilo 
pločevink. Za seboj smo vlekli težke 

vreče. Za smetmi smo plezale po bre-
gu potoka, Nuša je pri tem celo padla 
v potok. Na srečo je pristala na zadnji 
plati na pesku in ne v vodi. Po dokonča-
ni čistilni akciji nas je pred šolo čakala 
malica, ki se nam je po dolgi poti zelo 
prilegla. Imeli smo tudi fotografiranje 
in čas za igro. Odplesale pa smo tudi 
ples Waka-waka. 
Na poti domov sem razmišljala, da je 
prav, da bolj skrbimo za naravo in jo 
varujemo, ni pa prav, da otroci čisti-
mo za odraslimi.

Lucija Vrhovnik, 4. r

LIKOVNA VZGOJA
Pri likovni vzgoji veliko rišemo, bar-
vamo in kiparimo.
Največ rišemo in barvamo, najraje 
pa kiparimo. Velikokrat rišemo ljudi 
in naravo. Preden začnemo delati, si 
najprej pogledamo, kaj bomo počeli, 
potem pa si pripravimo pripomočke 
in začnemo delati. Naredili smo kar 
nekaj zanimivih izdelkov: Pepelko, 
ki smo jo senčili, ta slika je bila na-
menjena v dobrodelne namene, tr-
ganko sončnice, panjske končnice in 
portrete. Panjske končnice smo delali 
na tehniškem dnevu, sončnice pa kar 
pri likovni vzgoji. Učiteljica nam tudi 
prižge glasbo, da lažje delamo.

Če nismo tiho, nas učiteljica kaznu-
je. Upam, da imate vsi radi likovno 
vzgojo in da radi packate kakor jaz.

Pika Vrhovnik, 4. r 

SPOMINI NA 

POČITNICE
Pri pouku sem ves čas mislila na po-
čitnice. Zelo sem se jih veselila. Bila 
sem pri mami v zdravilišču. Tam sem 
se kopala v bazenu. Kopala sem se tudi 
v zunanjem bazenu. Naslednji dan pa 
sem imela rojstni dan. Stara sem bila 
devet let. Dobila sem nekaj daril. Bila 
sem tudi pri teti v Trzinu. Igrala sem 
se z bratrancem Domnom in sestrično 
Klaro. Vsi dnevi so bili lepi. Najbolj pa 
sem se veselila mojega rojstnega dne-
va. Veselila sem se, da mi bodo vsi čes-
titali. Zelo lepo je bilo, ko so me obis-
kale moje prijateljice.

Lucija Nograšek, 4. r

KAJ SE UČIMO
Hodim v tretji razred. V šoli ima-
mo kar veliko predmetov. Lah-
ko si preberete, kaj se učimo. 
Pri slovenščini smo se ravnokar nau-
čili vse velike pisane črke. Pri mate-
matiki delimo in množimo. Pri glasbi 
pojemo in igramo na razna glasbila. 
Ko imamo športno vzgojo, se raz-
gibavamo, delamo razne vaje in se 
igramo različne igre. K spoznavan-
ju okolja prinesemo razne zanimive 
stvari in se o tem kaj novega nauči-
mo. Likovna vzgoja pa je moj najljub-
ši predmet, tam rišemo in izdelujemo 
razne stvari. Vsi učenci hodimo tudi 
k pevskemu zboru. Nekateri pa obis-
kujemo tudi dramski krožek, kjer va-
dimo igrice za nastope.

Nejc Černevšek, 3. r 

POUK PO ŽELJI
Normalen pouk v šoli ni vedno zaba-
ven. Če si malo prehlajen, je včasih 
pri pouku preživahno, če si pa zdrav, 
je pa včasih premalo živahno. Jaz si 
želim tak pouk, če bi bila prehlaje-
na, ne bi imela športne vzgoje in bi 

imela družbo, pri kateri bi učiteljica 
samo govorila. Imela bi matemati-
ko, pri kateri bi samo pisali v zvezek 
lahko snov, in slovenščino, kjer bi se 
pogovarjali. Imela bi likovno vzgojo, 
kjer bi risala ali ustvarjala po želji. 
Seveda bi imela samo štiri ure, če bi 
se pa dalo, pa celo tri ure pouka. Ko 
pa bi bila zdrava, bi imela športno 
vzgojo dve šolski uri, angleščino, li-
kovno vzgojo dve uri, kjer bi tekmo-
vali, kdo nariše najbolj zanimivo ali 
čudaško sliko. 
Seveda tudi ta normalen pouk ni slab. 
Najboljši urnik imamo v sredo, ker 
je velika verjetnost, da imamo samo 
štiri ure, saj imamo dodatni ali dopol-
nilni pouk. Trenutno se pripravljamo 
na Cankarjevo tekmovanje, kasne-
je pa bo tekmovanje matematične-
ga kenguruja. V šoli se imamo res 
lepo, včasih pa tudi malo manj lepo, 
zlasti ko je na urniku naravoslovje in 
tehnika, kjer je veliko podatkov.

Anja Slana, 4. r

V GOZDU
V šoli smo imeli naravoslovni dan. 
Razkrila vam bom, kaj smo počeli in 
kje smo bili. Prvi dve uri smo opiso-
vali drevesa in podrasti. Vse skupaj 
smo zapisali na plakate. Po malici 
smo jo mahnili proti gozdu. Pred 
gozdom smo se razdelili v skupine. 
Prvi in drugi razred sta šla nabirat 
gozdne plodove, tretji in četrti pa 
smo dobili delovne liste. Podali smo 
se v gozd in začeli reševati delovne 
liste. Iskali smo živali, risali odtise 
listov in debel. Našli smo veliko dre-
ves, gob, kostanja, želoda in nekaj 
živali. Med potjo se nam je pridružila 
psička, ki nas je spremljala velik del 
poti. Med dvema urama raziskovan-
ja je moja skupina našla pajka, gose-
nice in mravlje. Na poti nazaj v šolo 
smo ob cesti našli povoženega ježa 
in žabo. V šoli je vsaka skupina pred-
stavila svojo nalogo. Odtise listov in 
debel pa smo razstavili. Ta dan smo 
se veliko naučili o gozdu. Upam, da 
so si sošolke in sošolci kaj zapomnili. 
Ta šolski dan je bil do sedaj najbolj 
zabaven.

Špela Klemen, 4. r
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NA POTI V ŠOLO
Moja pot od doma do šole je precej dol-
ga. Na tej poti se mi je zgodilo veliko 
zanimivega. Najbolj pa mi je v spominu 
ostala neka sreda. Takole je bilo. Mama 
me vsak dan spremlja do naše njive. 
Ko sva se poslovili, se je kar naenkrat 
pred mano pojavil sosedov pes Medo. 
Zelo sem se ga ustrašila. Ko je prišel 
do mene, me je povohal in šel. Ko sem 
se bližala glavni cesti, sem videla po-
dobnega psa, kot je naš. Poklicala sem 
domov. Oglasila se je mama. Vprašala 
sem jo, ali je Ron doma. Rekla je, da je. 
Potem to ni bil naš pes. Šla sem naprej. 
Nedaleč pred menoj je bil maček, ki 
je težko hodil. Nesla sem ga čez cesto. 
Kmalu sem prišla do Anje. Povedala 
sem ji svojo zgodbo. Obe sva se smejali. 
Ko sva prišli do šole, je bil pred šolski-
mi vrati Jakobov pes. Tega dne ne bom 
pozabila.

Manca Šmidovnik, 4. r

MOJA POT V ŠOLO
Vsak dan, kadar grem v šolo, grem po 
isti poti. Zjutraj grem v šolo z mojo ses-
tro Saško. Včasih srečam sošolca Jana 
ali sošolko Lucijo. Najboljše je, kadar je 
sneg, ker se kepamo in včasih tudi drsa-

mo. Ko je jesen, brcamo listje po cesti. 
Moja šolska pot je zelo kratka, zato se 
po poti ne zgodi veliko.

Robi Pavlović, 4. r

NAJBOLJ ZANIMIV 
ŠOLSKI DAN
Najbolj zanimiv šolski dan je bil, ko 
smo odšli v gozd. V gozdu smo vi-
deli veliko zanimivega. Slišali smo 
petje ptic in šumenje listov. Listje je 
že odpadlo z dreves. Nabrali smo lis-
te bukve, javorja, lipe in kostanja. Z 
metrom smo izmerili obseg drevesa. 
V šoli smo potem delali odtise listov 
dreves. Preko belega lista smo z voš-
čenko odtisnili liste drevja. Tako je 
nastala lepa jesenska risba. V gozdu 
smo se veliko naučili.

Klara Podjed 3. r

KAJ SE UČIMO
Pri spoznavanju okolja smo delali po-
skuse. Naredili smo jih kar šest. Jaz 
vam bom opisal tri, ki so se meni zde-
li najbolj zanimivi. 
Najprej smo v epruveto dali jod in 
segrevali, da je v epruveti nastal plin 

vijolične barve. 
Pri drugem poskusu smo z leseno šči-
palko prijeli kovinski magnezij in ga 
segrevali s plinskim gorilnikom. Na-
stala je velika iskra. 
V zadnjem poskusu smo v epruve-
ti zmešali žveplo v prahu in železo v 
prahu. Železo se je strdilo, žveplo pa 
se je prilepilo na steno epruvete.
Pri pouku mi je bilo všeč, ker smo de-
lali stvari, ki ji še nikoli nisem videl.

Kristijan Kuhar, 3. r

SPOMINI NA 
POČITNICE
Počitnic se vedno veselim in tako je 
bilo tudi letos. Vsako leto gremo na 
morje konec avgusta. Šli smo na otok 
Vir s sorodniki. Po dolgi vožnji smo 
prispeli na cilj. Tam pa je bilo super. 
Stanovanje smo imeli ob plaži, tako 
da sem šla v vodo kadar sem želela, 
pa še plavati sem se naučila, tako da 
sem šla z ostalimi daleč v globoko 
vodo. Jaz bi najraje ostala na morju. 
Ko smo se vračali domov, smo šli na 
pico in sok. Najbolj sem bila vesela, 
da smo bili deset dni vsi skupaj.

Zala Stele, 4. r

Športna vzgoja 
v CIRIUS-u
V Cirius smo se odpravili v ponedeljek, 24.10.2011, ob 
07:30.

Ko smo prišli v šolo, smo vzeli malico, športno opremo in 
copate. Nato pa smo počakali na avtobus.

Z avtobusom smo odšli do osnovne šole Frana Albrehta. 
Od tam smo peš odšli do Ciriusa. Tam so nas počakali 
učenci 4. in 5. razreda iz Mekinj. Skupaj smo odšli do gar-
derobe, tam smo se preoblekli v športno opremo in odšli 
v telovadnico. Najprej smo si ogledali balet. Potem je neka 
gospa povedala, da invalidi tudi znajo kakšne igre kot mi 
pa tudi takšne igre, ki jih mi ne znamo. Nato pa smo še 
mi pokazali gimnastiko in še veliko drugih reči. Na koncu 
smo si ogledali še en balet. Malo pozneje smo se še po-
slovili in odšli v garderobo,da se preoblečemo in odšli v 
šolo Frana Albrehta in imeli še dve uri pouka. Nazaj v šolo 
smo prišli s šolskim avtobusom. Nekateri smo odšli do-

»Pripravljeni, pozor,..!«

Odbojka malo drugače.

mov, nekateri pa v podaljšano bivanje. Vsi smo bili zelo 
presenečeni, ker si nismo mislili, da tudi invalidi zmorejo 
veliko različnih stvari.

Saška Pavlovič, 5. r    
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Jumicar
V ponedeljek, 24.10.2011, smo se s šolskim avtobusom odpeljali v 
Kamnik. Najprej smo šli v jedilnico na predavanje o prometu. Tam 
smo spoznali nekaj osnovnih pravil o prometu. Potem pa smo se 
v vožnji preizkusili še sami. Vozili smo se z malimi bencinskimi 
avtomobili, kjer smo morali upoštevati prometne znake, pravila 
in semafor. Nama je bilo najbolj všeč, ko smo vozili avtomobilčke. 
Občutili sva, kako je voznikom na cesti. Bilo je zelo dobro!

Ana Marija Sotošek in Anja Sedušak Kljakič, 5. r Podelitev »vozniških izpitov«

Kaj je sreča zate?
Biti srečen, pomeni, da si srečen v svo-
jem srcu in ne le na zunaj.
Da se imaš lepo in se tako tudi počutiš.
Uspe ti nekaj neverjetnega.
Ko si z nekom, ki ga imaš rad. Ko ni-
maš sovražnikov in ko se vse zdi na 
svojem mestu, pa čeprav nimaš vsega. 
Srečen je lahko tudi revež.
Da si to kar si.
Ne zabava,….zadovoljstvo s samim se-
boj, med prijatelji.

To so odgovori mladih iskalcev sreče.
Kaj je sreča zame?
Sreča je srečanje. Srečati sorodnike, 
prijatelje, znance. Skratka ljudi, ki jih 
imam rad.
In kaj je resnična sreča?
Srečanje Boga in človeka. »Bog obsta-
ja, srečal sem ga«, je zapisal leta 1969 
Andre Frossard, francoski mladenič 
iz ateistične družine, ki se ga je Bog 
nepričakovano dotaknil, ko je neke-
ga dne stopil v neko pariško cerkvi-
co. Lepo je srečati nekoga, ki te po-
polnoma sprejema, ti želi dobro in ti 
odpušča vsa slaba dejanja. Ja, to, to je 
prava sreča. Si jo že odkril? Jo želiš? 
Po njej hrepeniš? Kje začeti, kje iska-
ti? Je to sploh mogoče? Je.
Doživetja Boga običajno ne pristane-
jo na prvih straneh časopisov in revij, 
tudi tistih z izpovedno vsebino ne, pa 
to ne pomeni, da jih ni. Gre za temo, 
ki je prezahtevna za okvir tabloidnega 

tiska. Toda, ko se srečujem z mladimi 
iskalci s(S)reče, je tovrstnih izkušenj 
precej več, kot si mislimo. Izpove-
di mladih zanikajo dokaj razširjeno 
predstavo o tem, da je Bog neka od 
človeka oddaljena stvarnost, ki leb-
di nekje daleč nad nami, ali pa neka 
muhasta energija, ki se tu in tam po 
naključju prelije v življenje ljudi. Na-
sprotno, iz njih je mogoče razbrati, 
da Bog ni zgolj nekaj, ampak Nekdo, 
ki nas zelo dobro pozna in na izviren 
in rahločuten način vstopa v moje 
in tvoje življenje. Včasih se skrije v 
presenetljivost nenavadnih okoliš-
čin, spet drugič nam spregovori po 
sočloveku, ali pa je srečanje z Njim 
odgovor na dolgo osebno iskanje ali 
glasno klicanje na pomoč. Srečanje 
tega Boga je noro, je prava avantura 
življenja z Nekom ki me ima rad, ki 
da življenje zame. 
Človek, ki je izkusil Boga, ni več isti 
človek. Nekateri to spremembo opi-
sujejo z besedo osvoboditev, drugi z 
željo po tem, da ne bodo več posta-
vljali na prvo mesto sebe, tretji z ne-
izmernim notranjim mirom… Ja, ob 
Jezusu in z Njim odpadejo vsi straho-
vi: strah pred neuspehom, strah pred 
nesprejetostjo, strah pred zavrnitvijo, 
strah pred ne biti ljubljen, strah pred 
smrtjo… In to je sreča, svoboda. Svo-
boda v Kristusu. Zapomni si, mi pra-
vi: »Osvobodil sem te, svoboden si!« 
Ampak svoboden tudi ZA ali PROTI 
BOGU! Si ga želiš? Po njem hrepe-
niš? »Itak« samo morda tega ne veš. 
Vsi hrepenimo po pravi sreči. In ta 
je samo, samo pri in v Bogu. Nikjer 

»Bog obstaja, srečal sem ga!« drugje je ne boš našel. Ne v zabavi, 
ne v pijančevanju, ne v nakupovanju. 
Samo v Bogu. Si te sreče želiš?
Nekaj smerokazov na poti iskanja.
1. Ustavi se.
2. Umiri se.
3. Poglej se.
4. Sprejmi se.
5. Preglej svoja hotenja, hrepenen-
ja, želje…
6. Ali je vse to po čemer hrepenim 
in česar si želim res dobro zame?
7.  Kaj je v ozadju vsega tega, kaj 
je temeljno hrepenenje? Je varnost, 
je sprejetost, je smisel, je ljubezen, je 
sreča?
To je razmišljanje s svojo glavo. To je 
oblikovanje svojega mišljenja. To je 
molitev. To je srečanje Boga in člove-
ka. Ni težko. Preprosto je. Povej mu, 
kaj potrebuješ. Tisto kar je res dobro 
zate, to boš zagotovo dobil. 
»Bog je ljubezen!« (1 Jn 1,8) V sre-
čanju s to resničnostjo je srce krščan-
ske izkušnje. Je osebna in usmiljena 
ljubezen. Ne išče najbolj popolnih ali 
najbolj moralno neoporečnih ljudi, 
ampak se želi pridružiti vsakomur, ki 
je odprt zanj, ki hrepeni po njem, ki 
ve, da brez njega ne more.
Krščanstvo je vera privlačnosti, ko se 
nas Bog dotakne, nas notranje osvoji 
in očara in pusti okus, ki je močnejši 
od česar koli drugega. Postane del nas 
samih. Nekdo je opisal svojo izkušnjo 
vere z besedami: »Ko sem začel spet 
hoditi v cerkev, sem imel občutek, ka-
kor da se vračam domov.«

Jure Koželj
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V torek, 4.10.2011, smo se učenci in 
učitelji 5. razredov OŠ Frana Albreh-
ta Kamnik odpeljali na naravoslovni 
dan v Zelence. Polni pričakovanj in 
obsijani z zgodnjimi jutranjimi žarki 
smo se pripeljali pred gostišče, kjer 
smo se razdelili v skupine. 

V hladnem jutru smo občudovali 
vrhove pod Poncami, se sprehodili 
po vasi Podkoren in si ogledali hišo, 
kjer je bival angleški raziskovalec Sir 
Humpry Davy. Pot nas je vodila sko-
zi krasno vasico do ostankov Rimske 
ceste od koder smo imeli pogled na 
Julijske Alpe. Popeljali smo se do Ko-
renskega sedla in za kratek čas vsto-

Naravoslovni dan  
Zelenci Pogled na Zelence od zgoraj.

pili v Avstrijo. Kot zadnji in hkrati 
najpomembnejši del dneva smo si 
ogledali izvir Save Dolinke - Zelence.
Učenci so bili navdušeni in sončno 

dopoldne nam je hitro minilo. Še se 
bomo vrnili v »raj pod Triglavom.«
Učiteljici:

Jana Trebušak, Neža Hafner

Moje gore
Leto spet je naokoli, prišla je jesen, 
konec tistih toplih lepih dni, ki te va-
bijo oziroma dobesedno kličejo – pri-
di gor, tu je lepo, tu je mir, tu je lepota, 
ki čuti jo pravi planinec, ki spoštuje 

ta svet tam gori, višje med skalami, 
drobnimi cvetki, ki se borijo za ob-
stanek. Kajti vredno se je boriti tudi 
vsem nam in spoznavati ta svet, ki 
ustvarjen in podarjen je nam ljudem. 
Zato spoštujmo in varujmo ga. Ja, 
izteklo se je osmo leto potepanja po 
hribih, leta res hitro minevajo. Tihi 

načrt, da bi bilo osvojenih sto dvati-
sočakov, se je uresničil. Bilo je veliko 
prekrasnih tur, Bogu hvala za vse te 
lepote in varno pot. Stoti vrh je bila 
Jerebica, vzpon od Rabeljskega jezera, 
lepa tura, lep vrh, vredno se je potru-
diti. Razgled izredno lep na zahodne 
Julijce, pa naš Jalovec, Mangart, pa 
Rombon tja do Kanina. Bi rekel, to se 
pa oči spočijejo. Prelep je tudi Mon-
taž, vzpon po Pipanovi lestvi – 60 m 
speljana ob steni, res lepo doživetje v 
prekrasnem vremenu. Naj omenim še 
Zadnjiški Ozebnik, Debelo peč - zim-
ski vzpon, pa tam okoli Krna – Ba-
tognica vrh na Peski - ostanki druge 
svetovne vojne, Kanjavec, Šmarjetna 
glava (letošnji osvojeni vrhovi). Ima-
mo res lepo domovino, a žal se tega 
ne zavedajo vsi. Za vse lepo se je treba 
truditi in biti zadovoljen, da ti je dano 
vse to. Več mladih pa tudi starejših 
(nikoli ni prepozno), bi se lahko zave-
dalo, da je to zdravje za dušo in telo. 
Ko to osvojiš, lahko ustvarjaš mnogo 
več, bolj si zadovoljen. Želim si, da bi 
bilo tega več. Kajti, če si pozitivno za-
poslen, tudi pozitivno razmišljaš.

 Marjana
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Te dni mineva dvajset let, ko smo v 
Gostilni Slanovec modrovali, koliko 
starih sort jabolk imamo v Tunjicah. 
Iz te dileme se je rodila ideja, kako 
pravilno poimenovati vse te stare 
sorte in na pomoč smo poklicali ing. 
Franceta Lombergarja, ki je veljal ta-
krat za najbolj priznanega sadjarske-
ga strokovnjaka v Sloveniji. Obljubil 
nam je vso strokovno pomoč takoj, 
ko se upokoji na mestu ravnatelja 
kmetijske šole v Mariboru. Povedal 
je, da so bili njegovi prvi sadjarski ko-
raki narejeni ravno v Tunjicah, zato 
se čuti dolžnega, da nekaj tega znanja 
vrne v Tunjice. France Lombergar je 
kmalu zatem hudo zbolel in čez pol 
leta mnogo premlad umrl. Naše ideje 
so živele naprej in pet let pozneje smo 
naključno srečali g. Marka Babnika, 
ki nam je bil takoj pripravljen poma-
gati. Prosili smo ga za predavanje, na 
katerem je bilo toliko ljudi, da nam je 
takoj svetoval ustanovitev društva. To 
smo v naslednjih mesecih tudi storili 
in zaživelo je društvo z enakim ime-
nom kot pred vojno – Sadjarsko-vrt-
narsko društvo Tunjice. 

Pot v življenje našega društva je 
vseskozi makadamska, ni tlakovana 
ali asfaltirana. Sloni na odrekanju in 
nesebičnemu delu mnogih, ki vča-
sih tudi niso člani društva. To je bilo 
predvsem pri gradnji sadjarskega 
doma. Ob tem je pomembno, da smo 
vseskozi navezovali stike s sorodnimi 
društvi v Sloveniji, se medsebojno 
obiskovali ter spoznavali zanimive 
posameznike, ki so prav tako kot mi 
ljubiteljski sadjarji. V začetku nas je 
bilo v Sloveniji malo, ki smo prisegali 

na vrednost starih sort, oziroma, bol-
je rečeno, o tem se ni smelo govoriti. 
Toda poglejmo danes, kako se spre-
minja miselnost in odnos do tega. 
Seveda nas to zelo veseli in nam daje 
upanje, da nekoč vendar dosežemo 
miselnost, katero so imeli, ne bos-
te verjeli, naši predniki pred sto leti, 
vsaj na tem področju. To je razvidno 
iz starih sadjarskih knjig, ki so izhaja-
le pred prvo svetovno vojno. Organi-
ziranost, množičnost, volja, znanje in 
delavnost je tudi za današnje razme-
re nedosegljiv ideal. Nekaj, kar se bo 
morda nekoč vrnilo v miselnost ljudi. 
Gre za zdravo hrano, za preživetje v 
neugodnih klimatskih in drugih po-
gojih. Da smo se oddaljili od ideala, 
ki sem ga omenil, obstajajo objektivni 
razlogi. Skoraj 100 let na tem prosto-
ru Evrope potekajo vojne vseh vrst, 
tudi ideološke. Človek se sploh nima 
časa umiriti, se zazreti v bistvo živl-
jenja, že se najde kdo, ki bo poskrbel, 
da se človeška norija nadaljuje. 

Upam, da smo se iz preteklih zmot 
naučili vsaj to, da brez sodelovanja 
ne gre. Na tem temelju sloni naša pri-
hodnost. Del prihodnosti naše vasi 
vidim tudi skozi zasnovo projekta 
tunjiške sadjarske dediščine, ki je že 
pripravljen. V njem so zajeta vsa spo-
znanja in dejstva o razvoju sadjarstva 
v Tunjicah, ki so res imenitna in smo 
lahko nanje ponosni. Predvsem pa na 
ljudi, ki so vso to zgodbo ustvarjali. 
Tu je popolnoma na mestu trditev, 
da bi brez njihovega sajenja dreves 
pred več kot sto leti, naša vas imela 
bolj prazno in pusto podobo. Na nas 
je, da takšno krajino ohranimo ter jo 

obogatimo s ponovno zasaditvijo sta-
rih sort. Le na ta način bomo vrnili 
kraju tisti sloves, o katerem je pisal dr. 
Janez Bleiweis v Kranjskih novicah že 
leta 1862, namreč, da kranjska deže-
la prav nič ne zaostaja za drugimi v 
cesarstvu in ima dva centra za umno 
sadjarstvo, to sta Bitnje pri Kranju in 
Tunjice pri Kamniku. 

Delo društva bo počasi začelo roditi 
sadove. Tako kot na novo posajeno 
drevo. Letošnje leto smo pričeli s sa-
nitarnimi deli v sadovnjaku na Pre-
vali. Tu imamo namen urediti muzej 
starih sort. Na ta način bi ohranili 
večino kvalitetnih sort, ki zelo hitro 
izginjajo. V naslednjih letih pa bi po-
stavili vaško sušilnico sadja, čebeln-
jak in nov sadjarski center, v katerem 
bi bila urejena Informacijska točka 
kraja, trgovina za kmetijske pridelke 
in dvorana za predstavitve in prire-
ditve. Veseli nas dejstvo, da se v kraju 
povečuje zanimanje za sušenje sad-
ja in za gradnjo novih sušilnic. Tudi 
pasterizacija in polnjenje soka v stek-
lenice, kar nam zdaj omogoča Janez 
Nograšek, ima lepo prihodnost. Veli-
ko je novih idej, že za naslednje leto, 
upam, da nam bo uspelo. Uporabiti 
moramo to, kar imamo, to je sadjar-
stvo. V teh naših bregovih in ilovnati 
zemlji je to največja dodana vrednost. 

Da bi v spoštljivih mislih na naše 
prednike ponovno pogumno razmišl-
jali o naši skupni prihodnosti vam v 
imenu Sadjarsko-vrtnarskega druš-
tva Tunjice voščim tudi lepe božične 
praznike in vse dobro v letu 2012.

Valentin Zabavnik

In vendar se premika
Ko to pišem, se stare in nove stranke mrzlično pripravl-
jajo na predčasne volitve. To so za volivce čudoviti dnevi, 
nekako tako kot medeni tedni po poroki. Iz izkušenj pa 
vemo, da je realnost veliko bolj kruta, kot pa lahkotne 
obljube pred volitvami. Morda smo izvolili takšno kom-
binacijo poslancev, ki bo končno zmogla premakniti voz 
iz globokega blata, ki se je naredil po 20 letnem načrtnem 
plenjenju države za svojo korist. Kmalu se bo videlo ali 
smo dosegli dno. Toda vedno smo za vse krivi volivci.

Pogled na Zelence od zgoraj.
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Smo v obdobju izjemnega napred-
ka, razvoja, izobilja in kar je naj-
pomembneje, to je človeško ne-

premišljeno ravnanje, kateremu smo 
priča vsak dan. Vendar se tega zavemo, 
ko nas nekaj že doleti, pa čeprav vemo, 
da nas bo.
Ravno nepremišljeno ravnanje v ra-
čunalništvu bo tema tega članka, v 
katerem vam bom grobo opisal nekaj 
velikih nepremišljenih in skrb zbu-
jajočih dejstev, odločitev in mišljenja 
današnje »digitalne mladine«. Ra-
čunalniška industrija se v primerjavi 
z vsemi ostalimi tehnologijami in pa-
nogami razvija tako intenzivno, da ji je 
nemogoče slediti, pa če si še tako velik 
strokovnjak.

Problematika »poneumljanja« v 
dobi računalništva 
Ste že slišali za to ali vsaj kdaj pomisli-
li? Rekel bi nemogoče, vendar ste pre-
brali prav. Čisto preprosto, nekdo vam 
reče nekaj stvari, pa že iščemo listek, 
da bi si zapisali, se pravi, da nam funk-
cija pomnenja odpoveduje, kar je ža-
lostno in zaskrbljujoče.

Govorno izražanje današnje  
mladine
Tukaj ne mislim na sleng, pač pa na 
izražanje v stavkih že med samim pogo-
vorom z neko drugo osebo. »Hm«, jaz te 
razlike opažam že kar nekaj časa. Prob-
lem je tudi pisanje neke »stvari« iz naše 
glave, ah »sej ma’š vse na netu, bomo t’m 
prepisa’l pa bo«. Takoj nas misli zanese-
jo, kje bomo prepisali ta odlomek ali pa 
tisti stavek in tako naprej.

Potem imamo tu brezskrbno rav-
nanje z našimi osebnimi podatki
Za svoje osebne podatke se ved-

no manj zavedamo, da so preprosto 
NAŠI in ne sosedovi. Problem slabe-
ga ravnanja z osebnimi podatki, se je 
izrazito pokazal v »dobi« facebooka. 
Nekaj samoumevnega je, da že kar 
podzavestno ali pa »kar tako« natro-
simo nanj vse o nas in naših otrocih, 
sosedih, prijateljih, starših... In kar je 
najhuje, dodamo še slike na katerih 
nismo samo mi sami, ampak še nekaj 
sosedovih otrok, ki niso polnoletni, in 
tako naprej. Ali sploh še kdo pomisli, 
da se to preprosto ne sme početi. Jaz 
pravim, če si polnoleten, počni kar 
hočeš, ampak to ne pomeni, da sedaj 
delaš brezglavo, vse kar počneš, počni 
odgovorno in premišljeno.

Ravnanje s programi zaščitnega 
značaja. 
Imejte en licenčni antivirus. Danes 
ni več pametno imeti takoimenovani 
antivirus, ki ga »ukrademo« in prire-
dimo, da deluje kot licenčni. Zakaj? 
Zato, ker so ti »ukradeni« antivirusni 
programi predelani in jim lahko manj-
kajo določeni algoritmi za zaznavanje 
določenih virusov in njihovih dejav-
nosti, to pa pomeni, da enostavno 
niste zaščiteni. Potrebno je imeti tudi 

požarni zid, večino operacijskih sis-
temov ima le tega že vgrajenega in so 
večinoma že zelo napredni. Zato jih ni 
potrebno nameščati posebej.

Kaj je to požarni zid? 
To je program, ki vas ščiti pred posku-
si vdorov v operacijski sistem. Zmotno 
je mišljenje, da požarni zid preprečuje 
tudi virusne dejavnosti. Seveda imajo 
napredne načine preprečevanja raznih 
zlonamernih dejavnosti, ne pa tudi 
ogromno virusnih okužb. Požarni zid 
ima dejansko samo nalogo filtriranja 
dobrega od slabega komunikacijske-
ga prometa med vami in zunanjim 
svetom. Sicer poznamo napredne an-
tivirusne programe, ki zajemajo več 
modulov, se pravi naloge filtriranja 
zlonamerne okužbe, filtriranja razno 
raznih goljufivo delujočih programov 
in podobnega. Vendar so te licen-
ce dražje in v nekaterih primerih ne 
opravljajo najbolje svoje naloge. Zato 
je še vedno primerneje imeti kakšen 
zaščitni program za vohunske nadloge 
posebej nameščenega na računalniku, 
»kot pa enega za vse«. To je tako kot 
pri človeku, ki ni sposoben delati več 
zahtevanih stvari hkrati. Lahko jih 
opravlja, seveda, vendar slabo.

Prijave na razne forume in spletne 
trgovine so lahko pasti, ki vas bodo 
kasneje teple po glavi. Vedno, ampak 
res vedno preberite tako imenova-
ni »drobni tisk« ali pogoje, preden se 
prijavite. Če se že hočete prijaviti na 
takšne ali drugačne spletne storitve, 
izpolnjujte samo polja v katerih so 
zvezdice »*«. Namreč zvezdica pome-
ni nujen vpis podatka, ki ga zahtevajo 
od vas, ostala polja obvezno puščajte 
prazna. Kaj sem s tem mislil, da vas 

Računalniški kotiček

Namizni muhasti stroj
Si predstavljante 100.000 kilometrsko časovno črto, na kateri smo v obdobju enega same-
ga milimetra ravno mi? Skozi razvoj našega planeta so pred nami živele mnoge vrste ži-
vali in že nekatere civilizacije, ki so nagonsko preživele v naravi na enkraten način. Temu 
lahko s tehtnim razlogom rečem »nagonsko prilagajanje naravi«. Razne vrste živali so 
preživele do danes, kaj pa se je zgodilo predhodnim civilizacijam? Ali ste se kdaj vprašali, 
koliko daleč smo že mi?
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lahko tepe? Lahko boste kasneje dobi-
vali kupe neželjene pošte in podobno, 
lahko bodo vaše podatke čisto pre-
prosto zlorabili in tako naprej. In kar 
se tudi dogaja, vzemimo primer elek-
tronskega poslovanja z bankami. Ni-
koli in nikdar ne nasedajte elektronski 
pošti, ki vas v polomljeno prevedeni 
slovenščini poziva, po uporabniških 
imenih in geslih ali pa še celo po PIN 
kodah vaših kartic…
Banke bodo v primeru nejasnosti z 
vami pozivale pisno po fizični pošti in 
NIKOLI v elektronski obliki. Seveda so 
izjeme, ampak o tem kdaj drugič. No 
toliko za sedaj, naslednjič pa bom po-
vedal še kaj več podrobnosti o varnosti 
ali uporabi iz področja računalništva. 

Malo za premislek 
Osredotočil sem se na mladino, ki je 
skrb zbujajoče vedno manj premišlje-
na in »naivna«, če lahko tako rečem, 
dobesedno vse kar je novo je »IN«, 
vendar ni nujno, da je v redu.
»Še vedno velja zdrava kmečka pamet, 
ki jo velja uporabljati.«

Janko Čevka

Zato ste vabljene vse, 
ki še omahujete, da se 
nam pridružite.

Dobivamo se enkrat tedensko, ob 
torkih, od 19h-20h, v avli šole. Na-
men našega srečevanja je telesna 
vadba, ki ima številne dokazane 
pozitivne učinke od ohranjanja gi-
balnih sposobnosti in prožnosti te-
lesa do druženja. Vemo, da aktivno 
življenje vpliva na boljše počutje, 
zdravje in zadovoljstvo. 
V lanskem letu se nam je nekaj-
krat pridružila ga. Veronika Pod-
jed, ki nam je pokazala vaje iz »Šole 

zdravja«. Vse smo bile navdušene 
nad njimi. To so vaje sestavljene iz 
tisoč gibov, z njimi pa razgibamo 
sklepe celega telesa. Zavedamo se, 
da za gibanje ni nikoli prepozno.
Na naših druženjih se prijetno po-
čutimo, nasmejemo, izmenjamo 
kakšen kuharski recept in se ima-
mo lepo. Zavedamo se, da ni po-
membno samo to, da življenje teče 
in ni bistvo ga preživeti, temveč ga 
je potrebno kakovostno živeti.
Želimo vam srečno in razgibano 
novo leto 2012 s povabilom v 
našo sredino!

Metka Mestek

Gibanje  
je življenje
Skoraj leto dni je minilo, odkar smo pričele Tunjičanke 
s prvimi urami športnih aktivnosti, saj se zavedamo, da 
smo ljudje ustvarjeni za gibanje. Telesna vadba ugod-
no vpliva na zdravje in telesno zmogljivost, ne glede na 
starost, v kateri se odločimo zanjo.

Anekdota
Bilo je v neki gorski vasici v 
Tuhinjski dolini, tam okrog 
1955. leta. Cela vas je bila 
čisto skupaj. Če se je pri kaki 
hiši kaj zgodilo, so za ta prip-
etljaj vsi takoj vedeli. Bili so 
velikokrat tudi v sporu zaradi 
mejnikov, otrok, kur in še bi 
se lahko naštevalo.
Sosed Luka, ki je bil zelo gluh, 
je požigal suho vejevje, mimo je 
prišel Tonček, ki je pasel krave in 
mu rekel »Merkaj, da ne padeš 
v žerjavco«. Luka, ki ga ni do-
bro razumel, je začel vpiti in 
mu žugati, da mulc brije norca 
iz njega. »Kaj pa ti je rekel tako 
hudega?« je vprašal Tončkov 
oče, ki je slišal domov kako vpije 
sosed. Luka mu je odgovoril: »Ja, 
rekel mi je, da naj merkam, da 
ne padem na jajca.« In spet je bil 
vzrok, da je bil med sosedi spor.

Fani Vinšek
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Spletna stran 
www.tunjice.si
V avgustu 2011 je naša spletna stran praz-
novala že drugo leto polnega delovanja. Na-
povedi dogodkov, poročila, fotografije ... na-
šega kraja in dejavnosti krajanov. Dogaja se 
tudi, da se na nas obrnejo tudi tisti, ki želijo 
kakšno informacijo – recimo za sodelovanje 
na reviji pevskih zborov, za drevesnico ...
Mogoče bo primerno, da nam spet navržem nekaj male-
ga statistike, vmes pa za popestritev najdete tudi rezultate 
nekaterih anket.

V letu 2011 je bil obisk podoben kot prejšnje leto - med 
600 in 1100 obiskovalci mesečno. Še vedno zelo ugodno 
gostujemo pri podjetju Dumplast d.o.o.
Zanimivo je, da je letos obisk podstrani precej lepše po-
razdeljen. Lani je največ obiskovalcev pogledalo telefon-
ski imenik, letos pa je obisk zelo lepo porazdeljen med 
različnimi stranmi.

Lani smo zapisali, da so našo spletno stran obiskali kar iz 
48 držav. Letos je obisk prišel kar iz 61 držav. Največ obis-
kovalcev pa je iz Slovenije, ZDA, Rusije, Ukrajine, Nemči-
je, Nizozemske, Hrvaške, Velike Britanije in Latvije.

Prepričljivo največ uporabnikov uporablja sistem Win-
dows, Linuxa je še manj kot lani (1,5 %). 
Podobno kot lani je največ obiskovalcev na našo spletno 
stran prišlo s pomočjo iskalnika Google. Uporabniki naj-
pogosteje iščejo pojme »Tunjice«, »Tunjiška noč«, »An-
sambel Galop«, »obrezovanje sadja« in »Tunjiški oktet«.

Želel bi si, da Tunjičani še bolj sodelujete pri soustvarjanju 
spletne strani. Sporočite nam, če se je kaj zanimivega zgodilo 
ali se pripravlja kakšen dogodek. Vsi skupaj – ustvarjalci in 
bralci - še vedno pogrešamo več takšnih novic. Pošljite svoj 
članek, predstavitev skupine, fotografije dogodka ... Z vesel-
jem bomo objavili. Ker so pri posameznih novicah omogo-
čeni tudi komentarji, jih (registrirani uporabniki) lahko ka-
dar koli napišete in komentirate posamezen vpis.
Kontakti: Iztok Grilc (kacnje@gmail.com), Matjaž Sedu-
šak (m.sedusak@kks-kamnik.si) in Gašper Černevšek 
(gapipro@gmail.com).
Vse najlepše v novem letu!

Za ekipo spletnih vojščakov: Iztok Grilc

2. maja 2012 bomo v tunjiški 
fari praznovali 250 let, odkar je 
komendski župnik Peter Pavel 
Glavar na svoj enainštirideseti 
rojstni dan postavil temeljni ka-
men današnje tunjiške cerkve. 
Dokončana je bila štiri leta kas-
neje in, kot tudi njena predhod-

nica, posvečena sv. Ani, zavetni-
ci mater, žena ter materinstva. V 
ta namen se bo izdala krajša bro-
šura o zgodovini cerkve in pote-
ku dela. S prošnjo se obračamo 
na vse, ki imate doma shranjene 
kakršne koli fotografije, listi-
ne in gradivo o življenju Petra 

Pavla Glavarja, gradnji cerkve 
in vseh ostalih sovpadajočih do-
godkih tunjiške zgodovine, da 
obvestite odgovorno urednico 
Tunškega glasu (Milena Klanšek 
– 051 428 173). Že v naprej se 
zahvaljujemo za vašo pomoč!

Praznovanje 250 let postavitve temeljnega kamna cerkve sv. Ane
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Društvo skupne pomoči je pred leti 
ugotovilo negospodarno ravnanje z 
vaškimi klopmi, ki so se na pobudo 
nekaterih krajanov v izpeljani ak-
ciji »Sedeti ob krajevnem prazniku 
na svojih klopeh«, naredile leta 
1996. V njej je sodelovala celotna 
Krajevna skupnost Tunjice.

Krajani so ugotovili, da je iz leta v 
leto pričelo naraščati izgubljeno 
število kompletov. Društvo skupne 
pomoči je zato na KS Tunjice po-

dalo pobudo, da prevzame vzdrže-
vanje in hranjenje miz ter klopi. V 
juniju so prevzeli 47 kompletov in 
jih skladiščili pri predsedniku Druš-
tva skupne pomoči, Justinu Klanšku. 
Člani društva so s pomočjo nekaterih 
vaščanov pričeli zbirati informacije o 
manjkajočih kompletih in odziv je bil 
pozitiven. Našlo se je 10 miz in 22 
klopi, kar danes skupno znaša 57 miz 
od 60 in 118 klopi od 120. Klopi so 
brezplačno na voljo vsem tunjiškim 
faranom, društvom znotraj KS Tun-

Vaške klopi v upravljanju  
Društva skupne pomoči

jice in krajevni skupnosti sami. V 
kolikor so organizatorji dogodkov 
in prireditev znotraj vasi Tunjic tuji 
oz. gredo kompleti za organizacijo 
tujih dogodkov izven naše vasi, se 
zanje plača dnevna najemnina, ki je 
namenjena vzdrževanju. Predhodno 
je potrebno za prevzem kompletov 
poklicati Justina Klanška na njegov 
telefon 041 362 609. Uporabniki se 
s prevzemom zavežejo k odgovor-
nemu ravnanju in mize ter klopi po 
uporabi čim prej vrnejo. Hvala za ra-
zumevanje!

Člani društva skupne pomoči želijo 
v prihajajočem letu vsem krajanom 
veliko dobre volje, prijaznosti, sreče, 
zdravja in medsebojne pomoči. 

Bilo je sredi aprila pred veliko nočjo. 
Z Rokom sva pokrivala farovško pa-
što in čebelnjak, spodaj na Komov-
čevem pa sta Birtov Milan in Barba-
ra s svojo ekipo strojno delala buta-
re. Delo jim je šlo zelo hitro od rok. 
Končali so že sredi popoldneva in, 
ko so s traktorjem pripeljali butare k 
župnišču, sem se pošalil Marjani in 
Andreji, ker so tako kmalu končali, 
da bi lahko butare naredili še pri nas. 
Imeli smo namreč hoste za približno 
dvesto butar. Jaz za hec, one za res: 
»Obljubiva, da bova organizirali ak-
cijo.« V tistem času so bili vsi zelo 
zaposleni, saj so se bližali velika noč, 
prvo sveto obhajilo in birma. Ko so Bela planika

Tam v samotnih skalah, 
kjer zemlje je za pest,
pognala korenine je planika, 
ki sramežljivo se izmika.

Me strma pot je vodila,
velika nevarnost je pretila,
a, ko na previsu jo zagledam,
lepote in nevarnosti se zavedam.

Zavedam nevarnosti se te,
zato dovolj, da občudujem
in sprašujem ta bel cvet, 
ki krasi ta čudoviti gorski svet.

Marjana

Medsoseska pomoč še živi
bile vse te slovesnosti pod streho, je 
v soboto zjutraj zazvonil telefon. Se 
oglasim in zaslišim Marjanin glas, ki 
pravi: »Justin, danes pridemo k vam 
butare delat.« Bilo je nepričakovano, 
presenečenje še večje.
Ekipa je delala uigrano, saj je v slabih 
štirih urah in prijetnem vzdušju na-
redila sto dvaindevetdeset butar. Po 
končanem delu je sledilo nabiranje 
novih moči v vrtni uti.

Zahvaljujem se Marjani in Andreji 
za organizacijo, strojniku Milanu in 
ostalim članom ekipe - Barbari, Petru 
in Tonetu. 

Justin Klanšek

Zaslužen počitek
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Danes sta pod hišno številko 
Tunjice 42 in pod domačim 
imenom pri Davčarju kar dve 

naseljeni hiši. Prvo hišo so na tem 
mestu zgradili zanesljivo pred letom 
1754 Korbarjevi – priimek Vomber-
gar. Hišno ime pri Davčarju se je pri-
jelo potem, ko sta domačijo kupila 
Mihael Presel in njegova žena Marija 
z dekliškim imenom Bečič, doma iz 
Davče. Prej se je pri hiši reklo pri Jan-
kovcu. Za Vombergarji tu najdemo 
številno družino Gregorja Jerovška. 
Nato pa se pojavita gospodarja Flo-
rijan in Urša Dolinšek. Zanimivo, da 

sta ta dva kasneje pisana kot gospo-
darja pri Janku in to se ve, da je Flo-
rijan umrl 1891. na Grabnu v Kamni-
ku. Bolj razumljivi podatki pa so od 
tedaj, ko sta domačijo kupila zakon-
ca Presel iz Davče. Iz nam neznanih 
razlogov pa sta vse skupaj kmalu 
prodala in se odselila v Komendo. 
Nova kupca sta bila doma iz severne 
primorske iz Baške grape, mož Jožef 
Flander iz Police št. 2, fara Bukovo in 
žena Marijana Mavri iz Orehka št. 23 
blizu Cerknega. V zakonu sta se ro-
dila le dva otroka, od katerih je pre-
živel le France, rojen 1879. Poročil se 

je leta 1909 z Ivano Vrhovnik, Cirje-
vo iz Laniš. V tem zakonu pa ni bilo 
otrok. France je prav ob koncu prve 
svetovne vojne 28. oktobra 1918 umrl 
v Trofaiachu v Avstriji. Verjetno je 
bil kot delavec smodnišnice poslan v 
Avstrijo, kamor so tedaj zaradi bliži-
ne Soške fronte preselili proizvodnjo 
smodnika iz Kamnika. Ker je bil ob 
smrti star šele 39 let lahko sklepamo, 
da je umrl v kakšni nesreči. Toda le 
pet mesecev za njim je umrla tudi 
žena Ivana, ki pa je bila dve leti starej-
ša od moža. Še pred smrtjo pa je svoje 
imetje izročila svojemu najmlajšemu 
bratu Tonetu, ki pa je moral drugemu 
bratu Benediktu, ki je živel na Ko-
roškem, izplačati v denarju 200 kron, 
kot je velevala bolna Ivana. Tone je na 
nov dom k Davčarju pripeljal nevesto 

Zgodovina tunjiških domačij in njihovih prebivalcev

Davčarjevi
Tunjice št. 36 - nova št. 42

Stara Davčarjeva 
domačija

Frančiška France

Davčarjeva Janez in Francelj

Aleš, Frančiška in Anica leta 1965
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Angelo Štular iz Šmartnega pri Cer-
kljah. Ena od njenih sester je že bila 
poročena v Tunjicah, in sicer pri Zo-
klarju. V tem zakonu je privekalo na 
ta svet pet otrok; Anica, Janez, Fran-
ce, Aleš in Tone. Janez in Anica sta 
se ženila oba pri isti hiši v Brodu pri 
Bohinjski Bistrici s priimkom Cvetek. 
Tam je Janez, znan predvsem kot do-
ber vaški krojač v Tunjicah, navezal 
stike s prijateljem, ki sta skupaj služi-
la vojaščino. Naj tukaj še omenim, da 
bo vnuk lani umrle Anice, Jan Cvetek 
v letu, ki prihaja, imel novo mašo kot 
redovnik. France, letnik 1926, se je 
poročil v Suhadole. Pokopali so ga 25. 
aprila 2010 obenem z njegovo ženo v 
Komendi. Oba sta umrla le dan drug 
za drugim. Tone je ostal samski in je 
zadnja leta živel pri bratu Francetu. 
Umrl je v letu 1997, star 66 let, po-
kopan pa je v Tunjicah. Aleš je pre-
vzel domačijo in se leta 1965 poročil 
s Frančiško Vombergar – Korbarjevo. 
Veliko let je delal v gradbeništvu v 
Nemčiji na Bavarskem. Le občasno je 
hodil domov, kjer so ga nestrpno ča-
kale žena in štiri hčere. Aleš se je na 
delu v Nemčiji tudi huje poškodoval 
v nesreči, ki ga je doletela. Vrnil se je 
šele, ko se je upokojil. Najstarejša hči 
Anica se je leta 1985 poročila s Sil-
vestrom Gerbcem iz Pšajnovice, ki se 
je preselil v našo faro. Skupaj so zgra-
dili novo hišo. Druga hčer Frančiška 
se je poročila in preselila v Dob k Vik-

torju Kuharju. Do zdaj imata dva ot-
roka, Špelo in Roka. Ivanka se je pri-
možila v Dobrljevo pri Čemšeniku v 
žlahto nekdanjega tunjiškega župnika 
Jakoba Razborška. Tako je dobila tudi 
njegov priimek. Z možem Marjanom 
imata do zdaj tudi par potomcev in si-
cer Emo in Gregorja. Davčarjeva Rez-
ka, rojena leta 1969, pa je ostala ne-
poročena doma. Zdajšnja gospodarja 
Anica in Silvester imata tri potomce, 
Marijo, Uroša in Heleno. Marija se je 
2008 poročila z mizarjem Matejem 
Rajterič iz Vodic. Obnovila sta staro 

Davčarjevo hišo v prijetno domovanje 
in delavnico, kjer mladi mož s stro-
ji pridno obdeluje les in kot obrtnik 
opremlja domove. Rodil pa se je tudi 
že prvi sin Tim, ki bo lahko Davčarjev 
rod nadaljeval. Davčarjevo domačijo 
je kar dvakrat prizadel požar. Prvič že 
7. julija 1904, drugič pa ne tako dolgo 
nazaj. Pri Davčarju danes živi tudi osa-
mljeni 82 letni Brnusov Lojze, katere-
mu je lasten dom kar neopazno izgi-
nil. Njegovi skrbniki pa sedaj skrbijo 
zanj in za njegovo posest.

Ivan Nograšek                                                            

Obnovljena Davčarjeva domačija

Davčarjevi okoli leta 1952 France kot nemški vojak
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Prijatelj, dober dan! Vzemi si čas 
za srečo! Ti, ki živiš na tej zemlji, si 
čudež. Enkraten si, edinstven, ne-
zamenljiv. Ali se tega zavedaš? Za-
kaj se ne čudiš, ne občuduješ, se ne 
veseliš samega sebe in vseh drugih 
okrog sebe? Se ti zdi tako samou-
mevno? Ali ti nič ne pomeni, da ži-
viš, da smeš živeti, da ti je dano peti, 
plesati in biti srečen? Zakaj bi se 
pričkal, se dolgočasil, zakaj bi delal 
s pretirano prizadevnostjo in spal, 
kadar sije sonce?
Le mirno si vzemi čas za srečo…
Marija si vedno vzame čas za nas. 
Takrat, ko se pogovarjamo z njo, mo-
limo in ji zapojemo, je še posebno 
vesela in ponosna na vsakogar izmed 
nas.
Ko se srečamo z njo na prireditvi »Po-
zdrav Mariji«, je vedno tako. Sleher-
no pomlad, letos že trinajsto zapored.
Dan je bil deževen in mrzel, a grela 
nas je pesem. Pesem, posvečena Ma-
riji in namenjena vsem nam, ki smo 
se to popoldne zbrali v farni cerkvi sv. 
Ane. Na griču, s katerega je mogoče 
uzreti Ljubljansko kotlino in na drugi 

strani Kamniške planine. Pogled seže 
tja do Starega gradu nad Kamnikom, 
ko se obrnemo, nas v jasnem, lepem 
vremenu v daljavi pozdravljajo Julijci 
in očak Triglav.
Tu se človek zares pomiri. Sam s seboj 
in z Bogom.
Srečanje oktetov in malih vokalnih 
skupin v Tunjicah je ena izmed vezi 
med nami in Marijo. Tunjiški oktet 
ohranja tradicijo in v teh letih se je 
tu precej prepevalo. Prišli so pevci iz 
različnih koncev Slovenije. Med nji-
mi Slovenski oktet, Ljubljanski oktet, 
Mešana pevska skupina dr. France 
Prešeren iz Žirovnice, Kamniški ko-
ledniki, Kvintet Storžič, oktet bratov 
Pirnat, Pirnat kvintet, oktet Voglje, 
Trsteniški oktet, oktet Mekinje, oktet 
bogoslovcev, Vokalna skupina Skriv-
nostni glasovi in Ženska vokalna sku-
pina Tunjice. Nekateri pa se večkrat 
vračajo k nam.
Člani Kranjskega kvinteta so v 
Tunjicah že stari znanci in pozdravili 
smo jih tudi v letošnjem maju. Delu-
jejo od leta 1993 in skoraj od začetka 
je njihov umetniški vodja ga. Ana Er-

man. Pevci prihajajo iz okolice Kran-
ja, vsi pa imajo že dolgo prehojeno 
pevsko pot.
Grajski oktet tvorijo fantje iz Moravč. 
Prav vsi po vrsti so člani domačega 
cerkvenega pevskega zbora. Že šes-
to leto delujejo kot oktet, začeli pa 
so s petjem podoknic moravškim in 
okoliškim dekletom. Umetniško jih 
vodi akademski glasbenik Peter Pir-
nat. Njihov program zajema razne 
glasbene zvsti. Radi imajo domačo 
pesem, pogosto pa posežejo po črn-
skih duhovnih in narodno zabavnih 
skladbah ter delih iz popularne glas-
be.
Iz sosednje Šenturške gore prihaja 
Šenturški oktet pod vodstvom Brane-
ta Jagodica, tudi organista v domači 
cerkvi. Želja pevcev je predvsem dru-
ženje in ohranjanje slovenske narod-
ne in umetne pesmi. Nastopajo doma 
in v širši okolici, v prihodnosti si želi-
jo posneti zgoščenko.
Povabilu se je odzval tudi Kvartet Krt. 
Njihov umetniški vodja, Dominik Krt, 
je kvartet predstavil kot nekakšen »os-
tanek« različnih pevcev, ki so se »skup 
zbirali« ob petju na pogrebih v okolici. 
Delujejo dobrih pet let, v zadnjem letu 
s polovico nove zasedbe. Pesmi, ki jih 
izvajajo, so pogosto avtorsko delo Do-
minika Krta. Kot sami pravijo, bodo 
peli, dokler bo želja po njihovem petju 
– če le Bog da!
Kot zadnji so se predstavili člani Tun-
jiškega okteta pod vodstvom Aleša 
Sedušaka. Vse skupine so zapele po 
tri pesmi, pevskim tovarišem pa so 
organizatorji podelili spominske pla-
kete.
V skupni izvedbi sestavov smo sliša-
li še Mihelčičevo O, Gospa, o mati 
moja in ljudsko Ko zarja zlati nam 
gore.
Kadar odhajam s takšne prireditve, 
koncerta, prežeta s pesmijo, mi ta še 
dolgo odzvanja v ušesih ter pozitiv-
no vpliva na dušo in srce. Zato, ker z 
veseljem prisluhnem tistim, ki imajo 
talent ter v petje vložijo svoj trud in 
znanje, pa tudi zato, ker…
… pesem je kot trdna veriga, sklen-
jena z rokami, pesem je kot molitev. 
Iz glasbe prihaja čar, ob katerem se 
morajo upokojiti vse skrbi in bole-
čine…

Urša

13. srečanje oktetov  
in malih vokalnih skupin v Tunjicah

Pozdrav Mariji
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Lahko bi začel klasično: »Pred dav-
nimi, davnimi časi,« vendar pusti-
mo ta pravljični začetek. Začelo se je 
pred dobrimi petindvajsetimi leti. 
In začelo se je zares ter z veliko ener-
gije. Kaj se je začelo? Ustanovljen je 
bil Tunjiški oktet. Res je, od kar so 
fantje v Tunjicah zbrali pogum, da 
so ubrano zapeli pred vsemi vašča-
ni, je minilo že petindvajset let, zato 
smo letošnje jubilejno leto v aprilu 
zaokrožili s koncertom narodnih 
pesmi.

Kot pravijo ustanovni člani, je bil tudi 
ta začetek, kot vsak drug, težak. Do-
govorili so se za resne in redne teden-
ske vaje ter prvič na prvega novembra 
leta 1985 zapeli v domači cerkvi sv. 
Ane. Pod svojo taktirko jih je takrat 
vzela žena prvega predsednika ok-
teta in profesorica glasbe Olga Stele. 
Prva zasedba, ki so jo sestavljali Peter 
Stele in Janez Golob (1. tenor), Štefan 
Stele in Ciril Vinšek (2. tenor), Milan 
Stele in Brane Sedušak (1. bas) ter 
Franc Stele in Janez Čimžar (2. bas), 
je z vnemo pripravljala različne pes-
mi – najprej za nastope v domači vasi, 
nato pa so se smelo podali tudi izven 
vaških meja.

Po rojstvu prvega sina je profesorico 
Olgo Stele zamenjala takrat še dija-
kinja Srednje glasbene šole v Ljublja-
ni Ana Stele, sedaj poročena Smrtnik 
in oktet več let uspešno vodila. Po 
poroki, ko se je preselila na Jezersko, 
ga je vodila še nekaj let, vendar se je 
zaradi vožnje in rojstva otrok s teža-
vo odločila, da bo zborovsko taktirko 
predala nekomu drugemu. Takrat je 
za kratek čas vodstvo okteta ponov-
no prevzela Olga Stele, v letu 2009 pa 
sem prvič prevzel zborovsko taktirko 
Aleš Sedušak. Mogoče malo za šalo, 
vendar resnično star sem ravno toliko 
let, kolikor deluje Tunjiški oktet, zato 
jim v šali večkrat rečem, da so me po-
čakali.

Menjave so se dogajale tudi v pevskih 
vrstah. Odnehali so Brane Sedušak, 
Peter Stele, Janez Čimžar, Marko Ce-
rar (iz Komende – ob prenehanju je 
nadomestil Janeza Čimžarja) in Pri-
mož Stele. Tekom delovanja okteta 
so prišli tudi novi pevci: Janez Plevel, 
Tomaž Stele in kot zadnji Matej Stele, 
ki pojejo še danes. Torej, člani današn-
je zasedbe smo: Janez Plevel in Janez 
Golob (1. tenor), Tomaž Stele in Ciril 
Vinšek (2. tenor), Matej Stele in Štefan 
Stele (1. bas), Milan Stele in Franc Ste-
le (2. bas) ter deveti član, Aleš Sedušak 
(zborovodja). Od vsega začetka, tako 
člane, ki so odšli in člane, ki še prepe-
vamo, vežejo dobre prijateljske, in kot 
se za vas spodobi, sorodne vezi.
Tunjiški oktet je ob svojem prvem ju-
bileju izdal prvo samostojno kaseto, 
ob praznovanju dvajsete obletnice pa 
so pevci izdali še zgoščenko. Letošn-
je leto so bila članom ob praznovan-
ju petindvajsete obletnice aktivnega 
prepevanja s strani Javnega sklada 
Republike Slovenije za kulturne de-
javnosti podeljena Gallusova pri-
znanja. Zlato priznanje za petindvaj-
set let aktivnega prepevanja je dobil 
Ciril Vinšek, srebrno priznanje za 
deset ali več let aktivnega petja je pre-
jel Tomaž Stele, bronasto priznanje za 
pet let petja pa je prejel Matej Stele. 

Vsaj še enkrat toliko let lepega prepe-
vanja jim želimo še naprej.
Pa ne pozabimo omeniti še posebnos-
ti, ki smo jo pripravili ob 25. obletnici. 
Ob tej priložnosti so moškemu oktetu 
v presenečenje zapela tudi dekleta iz 
naše vasi. S svojim petjem so fantom 
in vaščanom popestrila večer. Da, tudi 
one so se v kratkem času sposobne na-
učiti peti ravno tako lepo, ali mogoče 
še lepše. Zapela so nam dve lepi slo-
venski narodni pesmi, za popestritev 
programa pa so dodala še dalmatinsko 
ljudsko pesem. Pele so nam Marinka 
Koželj in Martina Stele (1. sopran), 
Marjeta Čimžar (2. sopran), Anja Ko-
čar in Marijana Krumpestar (1. alt), 
Ana Stele – Smrtnik ter Barbara Klan-
šek (2. alt). Upajmo, da se še zberejo in 
zapojejo.
25. obletnica delovanja je minila hit-
ro, tako kot vseh teh petindvajset let 
dela in petja v oktetu, so povedali 
pevci. Vsekakor pa želimo, da bomo 
skupaj dočakali še vrsto let, in da vam 
bomo s svojim petjem še kdaj popes-
trili večere kot je bil ta. Lahko smo 
ponosni, da imamo v vasi takšen do-
ber oktet. Kjer koli smo prepevali in 
kamor odidemo na gostovanje, nam 
vedno povedo, da smo dobro ogla-
šen oktet in da imamo pred seboj še 
veliko kakovostnega petja. Vsi okte-
tovci si želimo srčne poslušalce in vas 
nagovarjamo že vnaprej, da se nam 
pridružite na naših koncertih ter nam 
s svojo udeležbo potrdite naš trud, saj 
pojemo, najprej iz svojega veselja in 
seveda zaradi vašega zadovoljstva.

Aleš Sedušak

Tunjice  
prepevajo že 25 let
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V Tunjicah imamo ogromno umetnikov, ki na raznovrstne 
načine skozi svoj prosti čas in aktivnosti izražajo ljubezen do 
kreativnega dela. Letos vam predstavljamo Marjano Kanci-
lija, po domače Malezijevo Marjano, ki s svojo ustvarjalno 
žilico, delno »podedovano« po materi in večino pridobljeno 
z učenjem ter izkušnjami, bogati svoje življenje kot tudi živl-
jenje vseh, ki soustvarjajo skupaj z njo. Zadnji dve leti tako s 
Smrekarjevo Tončko, Trobevškovo Andrejo in njeno sestro 
Uršo ob pomoči preostalih tunjiških žena in deklet čisti ter 
s cvetjem dekorira farno cerkev sv. Ane. Ljubezen do lepote, 
katero seveda vsak pojmuje malenkost drugače, prirojeni čut 
za lastno estetiko in bujna domišljija pomagajo zacveteti nje-
nim idejam. Veselje do dela pa slednje tudi realizira. Služba 

v kamniški delikatesi je njene ročne spretnosti – šiviljstvo in 
izdelovanje gobelinov – tekom let le še krepila in spodbujala. 
Skupaj s šefinjo je večkrat postavljala izložbe, zavijala darila 
in z izdelki postavljala dekoracije. Danes najraje spleta zgod-
be v domačih jaslicah, izdeluje adventne venčke in v hiši kot 
tudi zunaj nje postavlja razne unikatne aranžmaje. Hvala ti, 
Marjana, za vse lepote, ker jih deliš z nami. 

Barbara Klanšek

Ko ustvarjaš s srcem, kreiraš najlepše stvari

Marjana Kancilija

MePZ Odmev Kamnik smo v letošn-
jem letu zabeležili kar nekaj rekordnih 
dosežkov. To je bilo v 30-tih letih delo-
vanja najuspešnejše leto. Že februarja 
smo na kamniški reviji pevskih zbo-
rov prikazali največ med sodelujočimi 
zbori in se uvrstili na regijsko tekmo-
vanje, ki je potekalo novembra v Škofji 
Loki. Tu smo zopet krepko pometli z 
vso konkurenco in se uvrstili direktno 
na državno tekmovanje, ki bo v apri-
lu 2012 v Mariboru. Najbolj se nam je 
približal zbor Ljubljanski madrigalisti, 
ki jih vodi Mateja Kališnik (hči Joži 
Kališnik).Vsi ostali, tudi akademski 
zbori, pa so krepko zaostali, kar nas 
je presenetilo. Žirantom je všeč naš 
zvok in energija, ki se čuti ob vsakem 
našem nastopu. Največja senzacija pa 
je bila uvrstitev v Grand prix na med-
narodnem zborovskem tekmovanju 
v Italiji; Rimini intenational Choral 
Competition. Slovenija je bila zastopa-
na še z dvema zboroma: Ženski zbor 
Solzice iz Brežic in Domžalski komor-
ni zbor. Tekmovali smo v dveh kate-
gorijah: B (mešani zbori) in D (Folk, 
Gospel; spiritual). V obeh kategorijah 
nam je uspelo osvojiti zlato plaketo. In 
kar je preseglo vsa naša pričakovanja: 

Uspešno leto MePZ Odmev
v najhujši konkurenci 30-tih mešanih 
zborov iz Južne Afrike, Italije, Rusije, 
Filipinov, Indonezije, Makedonije, Es-
tonije, Poljske, Švice, Hrvaške, Bolga-
rije, Grčije in Mehike, nam je uspelo 
zmagati. Tako smo se s posebej zato 
pripravljenim programom predstavili 
v velikem finalu za Grand prix, kjer pa 
smo morali priznati premoč južnoaf-
riškemu zboru Ekurholeni children›s 
Choir. Ta mladinski zbor je navdušil 
z izjemnim programom obarvanim z 
njihovo folkloro, narodnimi nošami 
in izjemnim zvenom. Tudi kvaliteta 
ostalih zborov nas je navduševala in 
niti v sanjah nismo pričakovali takš-
nega uspeha. Je pa res, da se ob našem 
nastopu čuti izredna energija, mladost 
in navdušenje, ki ga narekuje strokov-
no izbran program naše izkušene zbo-
rovodkinje Ane Smrtnik, ki je letošnje 
leto dopolnila štirideset let. Od svoje-
ga 11. leta je vodila tunjiški cerkveni 
zbor in iz nas potegnila najboljše. Zdaj 
vodi cerkveni zbor tudi na Jezerskem 
in tudi tam je krepko izboljšala kvali-
teto in pritegnila vrsto mladih pevcev. 
Skromna duša in veliko srce. Živi z 
nami, nas dobro pozna in nas je tudi 
popeljala med vrhunske zbore. S svo-

jo pozitivno energijo pritegne vedno 
več mladih in dobrih pevcev, ki kljub 
dodatnim obveznostim z veseljem 
prepevajo v našem zboru. Kar 6 naših 
članov ima svoje zbore, 5 jih sodeluje 
v ansamblih, nekateri imajo majhne 
otroke, drugi študijske in delovne ob-
veznosti, a s srcem se da. Ana, žena in 
mati treh otrok, pride na vaje vedno 
nasmejana in tega se moraš nalesti. Ne 
gre drugače. Na vajah uživamo ob za-
nimivem programu, smo včasih tudi 
neresni ali pa nižamo, a na nastopu se 
zberemo in uspehi se vrstijo. Zmaga 
nam je izbila vse varovalke in na uli-
cah Riminija je bilo slišati: »Kdor ne 
skače, ni Slovenc.« Fantastično in ne-
ponovljivo. Zbor je ta program en te-
den pred tekmovanjem predstavil tudi 
v cerkvi na Šutni, ki je bila nabito pol-
na. Zbor, ki letos praznuje 30-letnico 
delovanja, se pripravlja še na jubilejni 
koncert v Kulturnem domu Kamnik. 
Za oddajo Obzorje duha pa bomo v 
naši prelepi cerkvi posneli tudi nekaj 
božičnih pesmi. Res je užitek prepeva-
ti pri takem zboru, kjer se poje z dušo, 
glasba s srcem pa je jezik, ki ga razume 
cel svet.

Marina Koželj
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Nekoč…
Z družbo smo se pogovarjali o starih dobrih časih, saj veste 
»nostalgija«. Pa je beseda nanesla na nekdaj aktualne nava-
de kar se tiče verskih obredov, ki zdaj eden za drugim tonejo 
v pozabo. Še kako drži pregovor – po enem gospodarju gor, 
po drugem ali v tretji generaciji pa dol. Nanizala bom nekaj 
navad v naši vasi kar se prošenjskih procesij tiče, in sicer po 
spominih enega od prijaznih gospodov, ki to pomni, ki je 
pri tem sodeloval, poleg drugih vaščanov seveda. Če je bila 
Velika noč zgodaj, je bila prva prošnja procesija na Veliko 
noč popoldne, menda od leta 1895, od tistega hudega po-
tresa v naših krajih. Seveda pa je bila vstajenjska procesija 
zjutraj. Druga prošnja procesija je bila na dan sv. Marka pod 
pokopališčem do Komovčeve kapele in nazaj v cerkev, kjer 
je bila še urna maša. Te urne maše so bile še ob križevem 
tednu tri dni. En dan po eni strani, en dan po drugi, tretji 
dan pa po stopnicah. Urna maša je bila tudi na Jurijevo. Ta-
krat je bilo treba poribati lesen cerkveni pod – lese, sledila je 
procesija sv. Rešnjega telesa do vseh treh kapelic s prošnja-
mi za letino, lepo vreme ter za druge potrebe. Ta procesija se 
še opravlja 24. junija. Na kresni dan imamo urno mašo po 
zaobljubi naših prednikov na Homcu. Zaobljubili pa so se, 

ker je po Tunjicah trikrat v enem dnevu klestila toča. Zdaj 
procesije ni, nekoč pa je bila. Ljudje so se zbrali v Šmarci bli-
zu zdajšnje Tuševe trgovine, če je deževalo, pa pod bližnjim 
kozolcem, ta kozolec še stoji. Križ so nesli s seboj iz Tunjic, 
od tam so potem šli v procesiji na Homec k maši. Tudi ta 
običaj je še dokaj živ, le da se sedaj vozimo z avtomobili. 
Potem je bila procesija tudi na Urhovo, 4. julija na čast sv. 
Urhu, ki je farni patron na Šenturški gori. Za to procesijo 
pa so se zbrali pri Kaplanovem znamenju sredi vasi. Prišli 
so župnik z ministranti in križem, potem so med zvonjen-
jem zvonov molili litanije vseh svetnikov, v cerkvi je bila še 
maša. Ta navada je bila po letu 1952 opuščena. Verjetno za-
radi čudnih razmer. Po ustnem izročilu je bila ta pobožnost 
namenjena kot prošnja za uspešno obrambo proti turškim 
upadom v naše kraje. Turki oziroma poturčeni Bošnjaki so 
ropali po naših krajih v večjih intervalih kar nekaj stoletij.
Ob prazniku Marije Snežne pa je bila nekoč zelo obiskana 
urna maša v Novi Štifti pri Gornjem Gradu. Predvidevam, 
da je bila tudi ta zaobljuba, zaradi vremenske ujme, mogoče 
je padel sneg sredi poletja. Sama pa se še spominjam prvih 
nedelj v mesecu, ko so bile procesije s petimi litanijami 
okrog cerkve sv. Ane. Peli pa so jih po navadi štirje možje 
ali fantje, cerkveni pevci, tudi župnik, če je bil pevec. Lepo 
je bilo, zdaj ima človek občutek, da ni treba nič prositi in se 
nikomur priporočati. Pač novi časi…

Ivanka Vrhovnik                      

Zjutraj sva vstali že zelo zgodaj. Ko 
sva prispeli na Rudnik, pred trgovino 
Merkur, sva ugotovili, da nimava kar-
te za polet, a sva vseeno lahko polete-
li. Karto pa sva nato poslali po pošti.

Do Ljubljanskega barja, kjer smo 
vzleteli, smo se peljali z avtobusom.
Peljali smo se z dvema balonoma. V 
večjega smo šli odrasli in otroci, v 
manjšega pa samo odrasli. Malo čez 
sedmo uro zjutraj pa sva bili z mami 
že na nebu. Z mami naju ni bilo čisto 
nič strah. Vreme je bilo res lepo. Le 
ena mala meglica je jadrala po zra-
ku. Daleč na severu se je videl tudi 
Triglav. Pilot nam je povedal, da je 
to eden največjih balonov na svetu. 
V košaro nas je šlo okoli trideset, v 
manjšega pa dvajset. 

Ves balon skupaj, ko je v zraku, teh-
ta približno 18 ton. Najvišje smo se 

Polet z balonom
Na vroč četrtek, 25. avgusta 2011, sva z mami poleteli z balonom.

dvignili okoli 1300 metrov. Leteli smo 
uro in pol. Ko smo se spustili na tla, 
smo balon pomagali pospraviti. Na 
koncu pa smo imeli balonarski krst. 
Pogrnili so rdečo preprogo in tisti, ki 
smo se peljali z balonom, smo mora-
li klečati. Dobili smo šampanjec, ki 
smo ga morali spiti. Še pred tem smo 
morali ponavljati naslednje besede: 
»Bil sem nihče in ostal bi nihče, če 
ne bi spoznal vas balonarjev, ki ste 
me popeljali v nebo«. Na koncu pa 
sva z mami dobili še diplomi, da sva 
se peljali z balonom. Balonarski krst 
je uvedla Marija Terezija, ker včasih 
nekateri ljudje niso preživeli leta z 
balonom in ker še niso poznali takih 
pripomočkov in plinov.

Ta dan je eden izmed dni, ki se ga 
bova z mami vedno radi spomnili.

Anja Slana
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Šaljiv, zgovoren, vesten, optimističen 
in vedno pripravljen sodelovati. Pre-
malo je besed, s katerimi bi lahko opi-
sala Andreja Koželja, ki skupaj z ženo 
Olgo v Oševku začenja že petdeseto 
leto skupnega življenja. Staršema Ro-
zaliji in Janezu se je rodil davnega leta 
1929 kot peti izmed desetih otrok. 
Že od rane mladosti ga oblikujejo 
odgovornost, skrb in spoštovanje do 
vsakega, s katerim sodeluje, pa naj so 
to njegova družina, prijatelji, znan-
ci, sodelavci, ali pa živali. Z rosnimi 
osmimi leti je skupaj z bratoma pre-
vzel skrb za čebele, katere jim je v var-
stvo zaupal njihov oče, Bog pa mu je 
namenil, da se je v čebelarsko druži-
no, ki se z omenjeno obrtjo ukvarja že 
sto let, tudi poročil.

Upokojeni gradbeni delovodja se je 
po končani osnovni šoli pri Štebetu v 
Mostah izučil za tesarja. Tekom njegove 
vajeniške prakse, ki jo je leta 1949 za-
ključil z opravljenim izpitom, je mnogo 
kilometrov na delo in v šolo prehodil 
kar peš. Takrat namreč na razpolago 
ni bila množica prevoznih sredstev, 
ki so v današnjem času že skorajda 
nenadomestljivi in se marsikomu že 
nekaj prehojenih kilometrov zdi pre-
več. »Od doma do Most sem prehodil 
sedem kilometrov. Delal sem od sedme 
do dvanajste ure, nato sem šel peš v 
Kamnik, kjer sem obiskoval obrtno šolo, 
ki je trajala od enih do sedmih popoldne. 
Od tam pa peš domov.« Skupno je to-
rej vsak dan prehodil kar enaindvajset 
kilometrov. Študij je naslednji dve leti 
nadaljeval na gradbeni delovodski šoli 
in se nato zaposlil pri novoustanovl-
jenem podjetju Slovenija ceste (SCT), 
kjer je vse do upokojitve leta 1990 vodil 
različna gradbena dela tako doma kot 
tudi v tujini.
Gradnja ceste Vrhnika – Logatec je bila 
njegovo prvo delovodsko delo in mu je 
zaradi kamnitega terena predstavlja-
la velik izziv. Zemeljska dela so takrat 

opravljali ročno s pomočjo kompre-
sorja, kamenje pa so na vagončkih po 
tirnicah vozili do kamiona. Vodil je 
preko sto zaposlenih, med njimi je bilo 
največ Dalmatincev, s katerimi pa je 
odlično sodeloval. »Mustafići in Jovići«, 
se je šaljivo izrazil, »so bili prima de-
lavci.« Sledile so gradnje temeljev več 
znanih objektov in tovarn kot sta Stol 
in Utok, tovarna usnja, zelo pomembna 
pa je bila za Slovenijo gradnja temeljev 
kontrolnega stolpa in objektov takrat 
še letališča Brnik, od leta 2007 pa prei-
menovanega v Letališče Jožeta Pučnika 
Ljubljana.
Prvo vodno delo je za mladega de-
lovodskega vajenca prineslo mnogo 
izkušenj, katere je pridobil predvsem 
skozi nenadno delovno nesrečo. Na 
gradbišču Laze – Dolsko so gradili sto 
metrov dolg most čez reko Savo, kate-
rega so med vojno že postavili Nemci, 
a je bil kasneje porušen. Postavljanje 
temeljev v vodi ni bilo enostavno, na-
ključje pa je naneslo, da so ga gradili 
ravno v mesecih po katastrofalnem po-
tresu v Skopju. Na železo so čakali kar 
tri mesece, v tem obdobju pa so visoke 
vode spodkopale že postavljene pilote, 
česar pa ni opazil nihče. Gradnjo so 
nadaljevali, proti večeru pa se je most 
med betoniranjem podrl. »Delal sem cel 
dan in proti večeru sem šel na en špricar 
v gostilno Pr‘ Jozlnu,« se dogodka spo-
minja Andrej. »Potem prlaufa en stroj-
nik, en Ivek, in prav: »Delovođa, most se 
srušio!« Luč pomežikne, nazaj letim, sva 
se s poštarjem tolk skup zaletela, da se je 
kr zabliskal. Med potjo sm že prjeu moj 
motor, ga zalaufu in ko sem prišel tja in 
posvetu v armature, kjer so bili v vodi 
ljudje, je bilo v trenutku vse mirno. Ni bil 
fleten ta prizor.« Zgodba ima srečen ko-
nec, saj se je po spletu naključij končala 
brez žrtev, bila pa je velik učitelj vsem, 
ki so ji prisostvovali.

Nabiranje izkušenj po svetu…
Andreja je službeno pot zanesla tudi v 

tujino. V Nemčiji je v mestu Hannover 
šest mesecev opravljal prakso postavl-
janja montažnih stavb, med katerimi je 
imela najvišja kar enaindvajset nadstro-
pij, leta 1967 pa ga je podjetje poslalo 
na delo v Libijo, kjer je v mestu Ageda-
bia, danes znanem kot Ajdabiya, gradil 
zdravstveni kompleks. Gradbišče bol-
nice se je raztezalo na površini kvad-
ratnega kilometra in obsegalo gradnjo 
sedemnajstih objektov. Z njim je v Af-
riko odšlo okoli osemdeset slovenskih 
delavcev, pomagali pa so jim tudi do-
mačini, Iranci, Libanonci, Sudanci in 
Egipčani. Za lažje sporazumevanje z nj-
imi se je moral naučiti osnov arabskega 
jezika, katerega zna še danes.
V domovino se je prvič vrnil po letu 
dni. Žena Olga se let moževe odsotnos-
ti spominja z grenkim priokusom. Ved-
no je bila v skrbeh, saj ni vedela, kaj se 
z njim dogaja, vzgajala je sinova in sku-
paj z materjo urejala hišo. Za preživetje 
sta vzrejali prašiče, skrbeli za čebele in 
obdelovali najeto njivo na Vrhpoljah, v 
času Andrejeve odsotnosti pa je izgubi-
la tudi očeta. Takratni župnik Gačnik 
ji je položil na srce sledeče besede: »Ne 
jokaj, nobena noč ni tako dolga, da ne bi 
posvetilo sonce.«
Nič manj enostavno ni bilo niti Andreju. 
Tujina ga je preizkušala na več načinov 
in kljub temu, da je doživel mnogo zani-
mivih trenutkov, kot je opazovanje tisoč 
kamel v puščavi in postavljanje slavoloka 
takratnemu libijskemu kralju Idrisu, bi se 
lahko brez Božje pomoči v Libiji kmalu 
poslovil od svojega življenja. Prvega maja 
leta 1968 se je skupaj z delavci z grad-
bišča odpravil proti trideset kilometrov 
oddaljenem Sredozemskem morju. Sto 
petdeset metrov od obale je bil narejen 
obrambni zid, na katerem so se zbirali 
tako odrasli kot otroci in veselo klepetali. 
Za sodelavci se je oklevajoče odpravil tudi 
Andrej in med plavanjem neprestano 
preverjal, kako globoka je voda. Vse do 
trenutka, ko mu je pod nogami zmanj-
kalo morskih tal. »Potem se je pa Andrej 

Kako živijo naši rojaki

Andrej Koželj –  
Gašprčkov iz Oševka
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ustrašu,« doda. »Sem brskal po vodi in 
ene trideset metrov stran je bil moj zidar 
Alagić, ki je prišel k meni in kar naenkrat 
sem začutil dva prsta za plečem in dan se je 
naredil. Prišli so arabski otroci, me dali na 
šlauf in me peljali na breg. Takrat sem se 
rodil še enkrat.« V vodo od tega dne stopi 
le še do členov.
Zadnje delovodsko delo v tujini je bila 
leta 1982 šestmesečna gradnja šolskega 
centra na gradbišču 101-Bagdad v Ira-
ku. Preostala dela je opravljal v Slove-
niji, kar je olajšalo življenje tako njemu 
kot njegovi družini. Nekdanje delo pa 
se doma pozna še danes; žena Olga se 
večkrat pošali, da je bila njegova delo-
vodska tajnica. »Ko je prišel domov, je 
spraševal, kaj je bilo narejeno in kaj ne.«
V času pokoja se intenzivneje ukvarja 
s čebelarstvom. Moder nasvet, katerega 

je v rani mladosti prejel od očeta, je po-
slušati svoj notranji glas in zaupati san-
jam, v katerih so se mu večkrat prikaza-
le čebele. Po očetovih izkušnjah takšne 
sanje pomenijo božji klic na pomoč. 
V Tunjicah je slednje večkrat doživel 
in kadar se mu je sanjalo o čebelah, je 
sredi noči odšel pogledat, kaj se z njimi 
dogaja. Vsakič je bilo v čebelnjaku kaj 
narobe in vedno je uspel rešiti panje. Le 
enkrat so se mu pogoste sanje zazdele 
že nemogoče in naslednji dan je spo-
znal, da mu je panj zato, ker ni prislu-
hnil lastni intuiciji, umrl. »Kar solze so 
mi tekle,« zaključi.
Doživel pa je tudi marsikaj lepega, kar 
se danes spominja z zanosom. Že po-
stavljen dvajset metrov širok slavolok 
kralju Idrisu, ki se je iz Tripolija selil v 
Tobruk, je moral Andrej zaradi nenad-

nega puščavskega vetra oditi dodatno 
utrditi. Med vožnjo v komisarjevem 
avtomobilu so ob cesti stali otroci in 
mu mahali v zmoti, da se pred njimi 
pelje sam kralj. Za konec naj zaključim 
s še dvema zabavnima dogodkoma, ki 
sta zaznamovala njegovo življenje. Ab-
rahama je skupaj z ženo praznoval med 
obijanjem gospodarskega poslopja, taš-
ča pa jima je tekom dneva za pogostitev 
prinesla malico. Še zanimivejše je bilo 
njuno poročno potovanje. »Šli smo v 
gmajno butare dam nosit,« se smejita in 
dodajata, da so bili takrat še bolj malo 
napredni, saj so butare delali v bližini 
gozda in jih v košari nosili domov. Sko-
zi leta so »se posodobili« in namesto 
butar v dolino raje vlekli »hosto« ter 
njih naredili kar doma.

Barbara Klanšek

Pred 500 leti je 26. marca 1511 najhujši znani potres v 
Sloveniji terjal po oceni 12 000 človeških žrtev. Porušeno 
je bilo večino tedanjih zidanih gradov in mest na sloven-
skem. Bivališča tedanjih prebivalcev po vaseh pa so bile le 
skromne lesene hiške, ki na potres niso bile tako občutlji-
ve. Ta potres je zabeležen kot idrijski.
Pred 120 leti je 28. januarja 1891 v Kamnik pripeljal prvi 
vlak iz Ljubljane. Največ je k gradnji pripomogla strateško 
pomembna tovarna smodnika.
Pred 100 leti je 14. decembra 1911 Norvežan Amundsen 
dosegel kot prvi človek južni tečaj. Le malo za njim je to 
uspelo tudi tekmecu Angležu Scottu, vendar so z ekipo ob 
povratku vsi umrli zaradi pomanjkanja hrane.
Pred 70 leti se je 6. aprila 1941 v naših krajih pričela dru-
ga svetovna vojna. Na cvetno nedeljo nemški bombniki 
napadejo Jugoslavijo.
Pred 30 leti se je 1. decembra 1981 zgodila najhujša slo-
venska nacionalna tragedija. Na Korziki se je pred pri-
stankom v Ajacciu slovensko letalo zaletelo v goro. Umrlo 
je vseh 180 potnikov, ki so bili namenjeni na izlet na Kor-
ziko.
Pred 20 leti, 25. junija 1991, Slovenija razglasi državno 
samostojnost in neodvisnost. Dan kasneje JLA začne de-
setdnevno vojno proti Sloveniji.
Pred 10 leti, 11. septembra 2001, samomorilski teroristi v Ame-
riki ugrabijo več letal hkrati in se zaletavajo v visoke stolpnice, ki 
se podrejo. Več kot 3 000 ljudi pri tem izgubi življenje.

V letošnjem letu pa se je zgodilo
V februarju nastanejo veliki nemiri v več arabskih drža-
vah. V Tuniziji, Egiptu, Libiji in tudi drugod hočejo vreči 

z oblasti dolgoletne nepriljubljene vladarje.
11. marca strahoten potres na Japonskem in veliki popot-
resni morski valovi močno poškodujejo jedrsko elektrar-
no. Ob tem pride do velikega jedrskega sevanja. Več kot 
16 000 mrtvih. Statistiki to nesrečo beležijo kot tisočletno 
naravno katastrofo.
1. maja Američani v Pakistanu odkrijejo in usmrtijo tero-
rista št. 1 Bin Ladna, katerega so lovili zadnjih 10 let.
26. maja v Srbiji ujamejo še zadnja dva vojna zločinca in 
ju odpeljejo v Haag na Nizozemsko na sojenje.
10. julija je bil v Tunjicah slovesen obred nove maše no-
vomašnika Jureta Koželja. V zgodovini tunjiške fare je to 
bila enajsta nova maša.
23. julija na Norveškem moški, star 32 let, pobije več kot 
70 ljudi.
24. julija zelo hladno vreme za ta letni čas. Na Kredari-
ci zapade 10 cm snega. Vremenoslovci beležijo najnižjo 
temperaturo zadnjih 50 let.
16. avgusta v 68 letu starosti nenadoma umre politik An-
drej Bajuk.
3. septembra se 45 pohodnikov iz Tunjic potrudi na pla-
nino Košutno k maši pri kapelici.
Jesen v letošnjem letu je bila nadpovprečno topla in z zelo 
malo dežja.
29. septembra umre legenda narodno zabavne muzike 
Lojze Slak.
20. oktobra ujamejo in ubijejo Gadafija, libijskega dikta-
torja. 
22. novembra so za kratek čas zaradi obnovitve nosilnih 
delov in avtomatskega električnega zvonjenja prenehali 
zvoniti zvonovi v cerkvi sv. Ane. Ob tej priliki so jih prvič 
tudi očistili in speskali, med njimi tudi največjega in naj-
starejšega iz leta 1864.
4. decembra so bile v Sloveniji predčasne državne volitve, kjer 
je pred tem nastala vladna kriza in je prejšnja vlada razpadla.

Ivan Nograšek

Kaj smo se spomnili  
v letošnjem letu 

Tunski glas 2011.indd   65 15.12.2011   14:10:30



66 67

Tunški glas >> December 2011 <<

Prišel je težko pričakovani dan počit-
nic, ko sta Marko in njegova sestrica 
Katka vsa vznemirjena pričela s svoji-
mi oblačili polniti dve veliki potovalni 
torbi. Danes je prav poseben dan, saj 
prvič odhajata na počitnice k babici in 
dedku, zato se morata še posebej po-
truditi in skrbno pripraviti vse stvari, 
katere nameravata vzeti s seboj. Na 
kmetiji ne potrebujeta računalniških 
igric, ker babica in dedek nimata ra-
čunalnika. Prav tako jima dneva ne 
bodo krajšale risanke, saj tu nimata 
moderne televizije z možnostjo pred-
vajanja posnetih filmov. Marko in 
Katka pa se počitnic vseeno veselita, 
ker vesta, da se bosta lahko igrala na 
travnikih, obiskovala prijatelje, ob 
večerih brala knjige in se smejala za-
bavnim prigodam, katere jima bosta 
pripovedovala stara starša. Predvsem 
pa jima bosta pomagala pri vsakod-
nevnih opravilih, ki jih na kmetiji 
zares nikoli ne zmanjka. Tu namreč 
skozi vse leto domujejo krave s svoj-
imi majhnimi telički, kokoši, katerim 
delajo družbo majhni piščančki, koze 
in ovce, ki razigrano poskakujejo po 
travniku in majhna žrebička, katero 
Katka in Marko vedno rada krtačita. 
A najraje se bratec in sestrica igrata 
z muco Mico, ki je letošnjo pomlad 
skotila tri ljubke majhne mucke ter 
psičko Karo, ki ju vedno obliže vse od 
glave pa do nog.
Pisano druščino živali sta obiskala že 
velikokrat in tako pomagala babici pri 
skrbi za vrt in za kokoši ter dedku pri 
krmljenju živali. Nikoli pa k njima 
še nista odšla na počitnice za dolgih 
štirinajst dni, zato še ne vesta, kaj na 
kmetiji pomeni vsakodnevno opravl-
jati svoje dolžnosti in skrbeti za red.
Zapustili so domače mesto in po vožn-
ji skozi ljubke vasi, mimo prostranih 
gozdov in polj se je velik rdeč avto 
ustavil na majhnem dvorišču. Babica 
in dedek sta mlado družino nestrpno 
pričakovala. Z velikim nasmeškom 

sta objela svoja vnučka ter segla v roke 
mamici in očiju. Skupaj so nato odšli 
v starinsko opremljeno sobo, kamor je 
očka odložil veliki potovalki.
»Tu bosta spala«, je dejala babica in 
pokazala na dve slično pospravljeni 
postelji.
»Hura!« sta na ves glas zavpila otro-
ka ter veselo poskočila v zrak. »Kako 
se bova zabavala!« Starša sta se z na-
smeškom spogledala, nato pa se je 
očka obrnil h glasnima razgrajačema.
»Vesta, živalim na kmetiji gotovo ne 
bo preveč všeč, če se bosta tako glasno 
pogovarjala z njimi.« Otroka sta se 
pridušeno zasmejala in z iskrečimi 
očmi pogledala svoja starša.
»Obljubim, da bova poskusila govoriti 
malce tišje«, je dejal Marko in se obr-
nil k dedku. »Dedi, kdaj greva v hlev 
poskrbet za živali?«
Odrasli so se zasmejali njegovi ta-
kojšnji zagretosti za delo. Dedek mu je 
z roko nežno razmršil lase in ga resno 
pogledal: »Sedaj, dragi mali mož. Zate 
imam prav posebno nalogo.«
»Pravzaprav imava nalogo za vaju 
oba,« je v pogovor posegla babica. 
»Kot vesta, je delo na kmetiji zelo od-
govorno. Opravljati ga je treba vestno 
in vsak dan. Počiva, igra in zabava se 
takrat, ko je vse opravljeno. Rada bi 
vama pokazala, kako poteka tukajšnje 
življenje, zato sva se z dedkom odlo-
čila, da vama v varstvo zaupava kra-
vo Cvetko, žrebičko Lano in kokoš s 
piščanci. Poskrbeti bosta morala, da 
bodo živali nahranjene in čiste. Jajca, 
ki jih bo znesla vajina kokoš in mleko, 
ki nam ga bo dala Cvetka, pa bomo 
porabili pri peki torte ob koncu vaji-
nih počitnic.«
In tako se je začelo. Vsak dan sta Mar-
ko in Katka vstajala že zelo zgodaj. Po-
magala sta dedku pri krmljenju krav, 
teličkov, koz in ovc, nahranila Lano, ji 
v vedro nalila svežo vodo, očistila njen 
prostor v hlevu in jo temeljito skrtači-
la. Ko sta končala, sta odšla h koko-

šim, kjer sta nakrmila piščance in pri 
njuni kokoški našla jajce. Le-tega sta 
vesela odnesla k babici, ki ga je skrbno 
spravila. Skupaj z njo sta nato odšla na 
vrt. Pomagala sta pleti plevel in zali-
vati solato, peteršilj, paradižnik, pap-
riko in še celo vrsto druge zelenjave. 
Posebej skrbno pa sta zalivala jagode, 
katere bosta, ko dozorijo, uporabila 
pri peki torte.
Po končanih opravilih sta imela Katka 
in Marko čas za igranje. Tekala sta po 
travniku, brcala žogo, sprehajala Karo, 
se igrala z majhnimi mucki ter klepe-
tala z babico in dedkom. Ko je prišel 
čas za kosilo, sta babici v kuhinji pri-
skočila na pomoč. Lupila sta krompir, 
prala zelenjavo, s kuhalnico mešala 
juho in pripravila mizo.
Zvečer sta z dedkom odšla na travnik, 
kjer je s traktorjem pokosil svežo tra-
vo. Živali namreč potrebujejo hrano 
dvakrat na dan in ker so suho seno, 
katerega so imeli spravljenega skozi 
zimo, že vsega pojedle, so jim morali 
travo vsak večer tudi nakositi. Dedek 
se je usedel v svoj traktor, nanj pripel 
kosilnico ter pokosil del travnika. 
Marko in Katka sta sedela poleg nje-
ga in z zanimanjem opazovala, kako 
je trava padala na tla. Ko so pokosili, 
so travo vsi trije pograbili z grabljami 
in jo z vilami naložili na manjši voz, 
katerega so nato s skupnimi močmi 
pripeljali v hlev. Del pokošene trave so 
zmetali živalim v jasli, preostalo polo-
vico pa na vozu pustili za naslednji 
dan.
Z vsakim novim dnem sta naša ko-
renjaka postajala vedno bolj vedoželj-
na, zato je Katka nekega jutra dedka 
vprašala, kako nastane mleko. Dedek 
se je za trenutek zamislil in ji mod-
ro odgovoril. »Veš, travo, ki smo jo 
včeraj pokosili, krave pojedo, oziroma 
prežvečijo samo toliko, da jo lahko 
pogoltnejo. Prežvečena hrana se nato 
shrani v prvih dveh delih kravjega 
želodca, ki pa je zelo poseben – sesta-
vljen je namreč iz štirih delov. Ko sta 
prva dva dela polna, se napol prežve-
čena hrana dvigne nazaj v kravji go-
bec in krava jo ponovno prežveči. 
Šele, ko je hrana temeljito prežvečena, 
se preseli v tretji in četrti del želodca. 
Nekaj te prebavljene hrane pride v 
vime, kjer se spremeni v mleko. Ba-
bica krave vsako jutro nato pomolze, 

Počitnice  
na kmetiji
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mleko zavre in ga vama še toplega 
nalije v skodelice. Mleko je namreč 
zelo uporabno, saj ga lahko piješ, iz 
njega delaš sir, jogurt, kislo mleko in 
surovo maslo.«
Podal jima je vedro sveže pomolzene-
ga mleka in jima velel, naj ga odnese-
ta babici. Pomagala sta ji pripravljati 
zajtrk in kmalu ugotovila, da jim je 
zmanjkalo surovega domačega mas-
la. Bil je nekaj posebnega, zato sta ga 
Marko in Katka zelo rada jedla nama-
zanega na kruhu. Imel je čisto druga-
čen okus in se razlikoval od tistega, ki 
ga v trgovini kupuje njuna mamica. 
Po njunem žalostnem izrazu v očeh se 
je babica domislila, da bi ga danes zo-
pet naredila. Otroka sta se navdušeno 
javila, da ji bosta pri tem pomagala. Z 
mleka so najprej posneli smetano, jo 
nalili v visoko leseno posodo, imeno-
vano pinja, in jo v njej s paličko, ki je 
gledala skozi pokrov, pričeli stepati. Z 
delom je začela Katka, ko se je utrudi-
la, je stepanje smetane nadaljeval njen 
brat. Čez nekaj časa je bilo maslo na-
rejeno. Otroka sta bila nad svojim de-
lom zelo navdušena in sta maslo takoj, 
ko je bilo gotovo, poskusila.
Na kmetiji se je delo neprestano po-
navljalo, zato sta Marko in Katka ob 
koncu prvega tedna postajala vedno 
bolj utrujena. Odločila sta se, da bos-
ta naslednji dan spala malce dlje in za 
živali poskrbela kasneje. Ko je zjutraj 
zazvonila budilka, sta jo ugasnila in se 
le obrnila v posteljah ter ponovno za-
spala. Sonce je bilo že visoko na nebu, 
ko sta končno pokukala na plano v 
nov dan. V hlevu je obupano mukala 
krava Cvetka, v kokošnjaku pa glasno 
kokodakala kokoš skupaj s piščanci. 
Otroka sta preslišala njihovo željo, 
da bi jih prišla nahranit in raje odšla 
v kuhinjo. Tam sta babica in dedek že 
pripravljala zajtrk. Ko sta otroka vsto-
pila, sta ju resno pogledala, vendar 
ostala tiho.
»Babica, bi lahko dobil kozarec mleka, 
prosim?« je Marko sestradano prosil 
babico, ko je zrl v dedkov zvrhano 
poln kozarec mleka.
»Sta lačna?« ju je vprašal. Otroka sta 
mu prikimala.
»Bi lahko še malo zdržala brez hrane 
ali bi rada jedla takoj?« je dodala še 
babica.
»Tako strašansko sva lačna, da ne 

zmoreva več čakati,« se je oglasila 
Katka.
Dedek in babica sta se spogledala, 
nato pa jima velela, naj se usedeta za 
mizo. Ugotovila sta, da je čas za po-
govor, zato sta skrbno izbirala besede.
»Vidita, ko sta lačna, bi rada jedla in 
ko sta žejna, bi z veseljem spila kozarec 
vode, je tako?« je dejala babica. Otroka 
sta ji prikimala. »Potem verjetno vesta 
kako je, če sta lačna, kajne?« Otroka 
sta se tudi tokrat strinjala z njo.
»Zato ne bi želela predolgo čakati, da 
vama postreževa z zajtrkom?« je do-
dal še dedek. V tem trenutku se je po-
novno oglasila zelo lačna Cvetka.
»Ojej! Pozabila sva nahraniti Cvetko, 
Lano, kokoš in piščance!« Katka se 
je ozrla k Marku. Ta je v hipu skočil 
pokonci in zdrvel iz kuhinje. Sestra 
mu je naglo sledila. Med potjo sta se 
dogovorila, da bo za Cvetko in Lano 
poskrbel Marko, Katka pa bo odšla h 
kokoši ter k njenim piščancem. Tam 
jo je že čakalo izvaljeno jajce. Skrbno 
ga je pobrala in pospravila v košaro. 
Vzela je koruzo in jo stresla v manjše 
korito, pred katerim so jo že čakale ži-
vali. V drugo posodo je nalila še vodo.
Marko je medtem krmil Cvetko. Na-
točil ji je svežo vodo in počistil njen 
prostor. Ko je končal, je kravo nežno 
potrepljal po vratu in ji dejal: »Opros-
ti, Cvetka. Mislil sem, da boš lahko 
počakala tudi, če jaz spim dlje. Ven-
dar sedaj vidim, kako je, če si lačen in, 
če čakaš na svoj zajtrk. Obljubim, da 
jutri name ne boš čakala.«
Zaradi daljšega spanca sta seveda po-
zabila tudi na njune jagode. Močno 
sonce je zemljo okoli njih že pričelo 
sušiti, zato sta Marko in Katka pred 
zajtrkom odšla še na vrt in jih zalila. 
Rastline brez vode namreč ne more-
jo živeti, kot brez nje ne morejo živeti 
niti ljudje in živali. Želela sta si slastne 
jagodne torte, zato sta morala poskr-
beti, da bodo rasle. S kanglicami vode 
sta hodila po vrtu, jih pridno zalivala 
in težko pričakovala dan, ko jih bos-
ta lahko tudi pojedla. V slastni torti, 
seveda.
Dedek in babica sta bila na svoja vnuč-
ka zelo ponosna. Medtem ko sta skr-
bela za svoje živali, sta jima pripravila 
slasten zajtrk. Ko sta se vrnila v kuh-
injo, sta se Marko in Katka lačno ozrla 
na vse dobrote, ki so ju čakale na mizi. 

Tam so bila trdo kuhana jajca, mleko, 
kruh, maslo in marmelada. Pričela sta 
zajtrkovati ter v pričakovanju na na-
daljnji pogovor pogledovati proti sta-
rima staršema.
Prva je spregovorila babica: »Zelo sva 
ponosna na vaju. Sama sta se spomni-
la, da morata nakrmiti živali in sta 
nato to tudi storila. Ugotovila sta, da 
je delo na kmetiji potrebno jemati 
zelo resno. Tako kot vidva rada zajtr-
kujeta ob določeni uri, tudi naše živali 
potrebujejo določen red in disciplino 
pri skrbi zanje.«
Bratec in sestrica sta se zamišljeno 
spogledala. »Kaj pa storita, če sta kdaj 
utrujena?« se je Katka obrnila k ded-
ku.
»Zelo rada bi seveda spala malo dlje, 
vendar se zavedava, da morava poskr-
beti za dobro počutje naših živali, zato 
vseeno vstaneva zgodaj. Res, da sta pri 
nama le na počitnicah, vendar sta se-
daj tudi vidva odgovorna zanje.«
»Če pa želita kdaj le spati malo dlje, pa 
nama povejta in bova naslednje jutro 
midva poskrbela za vajine živali. Smo 
družina in v družini si vedno poma-
gamo.« Babica se je nežno nasmehni-
la svojima vnučkoma, ki sta ji veselo 
skočila v objem.
Do konca počitnic sta Marko in Kat-
ka pridno skrbela za svoje živali in 
del vrtička. Bila sta celo tako skrbna, 
da sta babici in dedku naročila, naj si 
en dan v tednu vzameta čas za daljše 
spanje in namesto njiju poskrbela za 
kmetijo. Katka je nakrmila živali in 
v kokošnjaku pobrala vsa jajca, Mar-
ko pa je iz hleva vozil gnoj. Babico in 
dedka sta presenetila tudi z okusnim 
zajtrkom. Ob koncu tedna in skoraj-
šnjem zaključku njunih počitnic so 
skupaj spekli torto iz domačih sesta-
vin. Zanjo so uporabili jajčka, katera 
je znesla njuna kokoš in mleko, kate-
rega je babica namolzla pri Cvetki. Da 
pa je bila torta še bolj slastna, sta na 
vrtu nabrala drobne jagode in jih po-
ložila med testo. V nedeljo sta ponju 
prišla njuna starša, mala junaka pa sta 
ju pričakala z zelo okusno sladico in 
s še pomembnejšim spoznanjem – za 
rast in življenje živali ter rastlin je res 
potrebno vložiti veliko truda, vendar 
pa so dane dobrine tako sladke in 
dobre, da se je zanje vredno potruditi.

Barbara Klanšek
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Dragi najmlajši (in tisti malo starejši)

Pred vami je 
»zverinska« križanka
Navodila so čisto enostavna: živali vpišite v za to namenjena okenca in dobili boste rešitev. To 
pošljite na naslov uredništva; ne pozabite pripisati imena, priimka, naslova in kontaktne tele-
fonske številke. Vse, ki boste do 31. marca poslali pravilno rešitev, bo na lep sončen dan priča-
kalo lepo presenečenje (več vam ne izdamo).

In ne pozabite: uživajte ob reševanju.
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Anže Slana
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Anketa
Spoštovani bralci časopisa Tunški glas!
Časopis, ki je pred vami, ustvarjamo za Vas, krajane Tun-
jic, zato želimo izvedeti Vaše mnenje o časopisu, ki nam 
bo v pomoč pri načrtovanju in oblikovanju vsebine pri-
hodnjih številk časopisa. Zato Vas prosimo, da izpolnje-
no anketo pošljete na naslov uredništva: Milena Klanšek, 
Tunjice 29, 1240 Kamnik ali svoje mnenje izrazite v splet-
ni anketi na spletni strani www.tunjice.si. Hvala Vam za 
sodelovanje.

Uredniški odbor

1. Starost: (približno) ________ let, spol: (obkroži)  
 
M  Ž

2. Ali ste zadovoljni, da časopis Tunški glas izhaja?

a) Da

b) Ne

c) Vseeno mi je

3. Kako pogosto menite, da bi moral časopis 
Tunški glas izhajati?

a) 1 x letno (tako kot do sedaj)

b) Pogosteje, npr.: 4 x letno

c) Ni treba, da sploh izhaja

4. Ali ste zadovoljni z videzom in obliko Tunške-
ga glasu?

a) Da

b) Ne

c) Vseeno mi je

5. Vam je všeč prehod s črno-belega na barvni tisk?

a) Da

b) Ne

c) Vseeno mi je

6. Ali Vam je všeč vsebina Tunškega glasu?

a) Da

b) Ne

c) Vseeno mi je

7. Katere vsebine v časopisu najraje prebirate?

 

 

8. Kako ocenjujete poročanje Tunškega glasu o 
aktualnih krajevnih dogodkih?

a) Odlično

b) Zadovoljivo

c) Premalo

9. Bi bili pripravljeni pisati za Tunški glas?

a) Da

b) Ne

10. Bi bili pripravljeni denarno podpreti Tunški 
glas?

a) Da

b) Ne

Predlogi, pripombe, komentarji:
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Letos so nas za vedno zapustili

V letu 2011 so umrli tudi naslednji Tunjičani, ki so živeli in so pokopani drugod.

22. januarja so v Moravčah pokopali ŠTEFKO JAVORŠEK roj. Vrhovnik - Brnusovo. Stara je bila 57 let, živela 
pa je v Soteski št. 8 pri Moravčah. Zapustila je bolnega moža in 17 letnega sina.
16. februarja je umrl CIRIL ŠMIDOVNIK – Ogrinov. Rojen je bil leta 1931, živel pa je v Gradišču v Tuhinjski dolini.

8. februarja je po hudi bolezni umrl  
JOŽEF GRKMAN,  
Komovčev Jože z Vinskega vrha. 
Umrl je v 67. letu starosti kot 
zadnji iz Komovčeve družine.

1. marca je umrl  
JERNEJ ŠMIDOVNIK,  
Ogrinov Jernej. V 77. letu 
življenja je podlegel pod težo 
bolezni.

19. februarja je umrl  
PETER VRHOVNIK,  
Cirjev Peter iz Laniš. Zadnja leta 
življenja je prebil v domovih za 
ostarele. Po 82 letih življenja pa so 
ga bolezni premagale.

19. junija je umrl  
CIRIL GRKMAN,  
zgornjega Nauma oče. Dočakal je 
le malo manj kot 84 let. Rodil se 
je v Škletovi družini. Zadnje čase 
so ga mučile bolezni.

12. februarja je umrla  
IVANA ZABAVNIK,  
Rezmanova mama iz Košiš. 
Na Rezmanovo domačijo se je 
poročila iz bližnje Verovškove. 
Ustvarila si je kar številno 
družino. Zapustila jih je v  
86. letu starosti.

21. marca je nenadoma umrl 
FRANCE VRHOVNIK,  
Maležov ata iz Vrhovja. V 65. letu 
ga je domačim vzela nenadna in 
hitra smrt.

24. februarja je po hudi bolezni umrla 
FRANČIŠKA GOLOB, 
Mešnarjeva mama. Pred 75. leti 
se je rodila na bližnji spodnjega 
Žgana domačiji. Veliko let je živela 
kot vdova s svojima sinovoma, 
dokler jo ni huda bolezen 
premagala.

27. junija je umrl  
JOŽEF VRHOVNIK,  
Zoklarjev Jože. Leta po upokojitvi 
je preživel v Glogovem Brodu, 
fara Artiče pri Brežicah. Že davno 
pa si je izgovoril grob v domači 
fari Tunjice. 
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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
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Peter Železnikar s.p. Aga s.p.
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tel. 01 831 90 80
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12. in 26. januar

9. in 23. februar

8. in 22. marec

5. in 19. april

3.,17. in 31. maj

6. in 20. september

4. in 18. oktober

15. in 29. november

13. in 27. december

URNIK OBISKOV  
POTUJOČE KNJIŽNICE  

V LETU 2012:
(OB ČETRTKIH OD 18.00 DO 19.30 PRED OŠ TUNJICE)

Jeseni lahko pride do spremembe urnika, ker načrtujemo nakup 
nove potujoče knjižnice in se bodo predvidoma spremenila tudi 
postajališča in dolžine nekaterih postankov. Za Tunjice zaenkrat ni 
predvidena sprememba, vendar vseeno spremljajte obvestila. Nov 
urnik (za obdobje od septembra 2012 do junija 2013) bo objavljen 
v Kamniškem občanu, na spletni strani Matične knjižnice Kamnik, 
po Tunjicah bodo razobešeni plakati…

Vrhovnik Janez s.p. 
sečnja lesa

Unimobil d.o.o. Drago Uršič s.p.

Gradbena mehanizacija
Romšak Janko s.p.

Okrepčevalnica Slanovec s.p.

Avtoservis Smolnikar s.p.

Boštjan Vrhovnik s.p.

Vsem sponzorjem iskreno 
hvala za pomoč pri izdaji 

glasila Tunški glas.
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Foto: Iztok Grilc, Po vzponu..., drugo mesto na 

Dnevnikovem natečaju „S fotovestjo do fotoaparata“

Foto: Iztok Grilc, Jutranje megle na Veliki planini, peto mesto na 
mednarodnem natečaju Alpske konvencije (http:/www.alpconv.org) 

Tunski glas 2011.indd   76 15.12.2011   13:45:39


