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Vesele božične praznike
in srečno novo leto 2014
Vam želi uredniški odbor!
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Spoštovane krajanke, 
spoštovani krajani,
leto 2013 jemlje slovo, za seboj pa 
pušča dobre in slabe dogodke in po-
sledice. V preteklem letu se je padanje 
gospodarske rasti nadaljevalo in, ko 
gre državi slabo, občina ni nič na bolj-
šem. Kljub težki finančni situaciji in 
pomanjkanju denarja, smo v naši ob-
čini uspeli izvesti kar nekaj investicij 
na področju šolstva, pri tem mislim 
na dokončanje del na podružnicah, in 
predšolske vzgoje. Energetsko smo 
sanirali enoto Pestrna in enoto Tinkara 
Vrtca Antona Medveda Kamnik, raz-
pisali pa smo tudi koncesijo za 11 no-
vih oddelkov vrtca. Najpomembnejša 
je vsekakor investicija v Osnovno šolo 
Toma Brejca, ki se počasi zaključuje. 
Dobili bomo sodobno 23-oddelčno 
šolo z vsemi pogoji za kakovostno 
poučevanje in pridobivanje znanja 
mladih generacij. Nemalo težav je 

bilo povezanih z omenjeno gradnjo, 
kakšna se bo še našla, a z voljo in vi-
soko stopnjo družbene odgovornosti 
nam jih uspeva reševati. Brez dobre 
ekipe ne bi šlo, zato moram pohvali-
ti mlado in zagnano ekipo na Občini 
Kamnik. Kljub temu, da je težav več 
kot rešitev, se trudijo in marsikaj jim 
je uspelo rešiti. Več o dogajanju v ob-
čini si lahko preberete na spletni strani  
www.kamnik.si. Tam je vse podrobno 
opisano. Marsikatera negotovost od-
pade, če je človek pravilno informiran.

Tunjice ostajajo na seznamu krajevnih 
skupnosti, kjer je treba še veliko po-
storiti. Letos smo odprli 622 metrov 
asfaltirane ceste proti Srednjemu 
vrhu, vrednost celotne investicije je 
znašala 53.439,47 evrov. Zmogli smo 
ob pomoči krajanov in družbe Calcit 
d.o.o.. Ostaja pa še kar nekaj načrtov 
za prihodnost. Tako bi radi v Tunjicah 
vzpostavili center sadjarstva in muzej 
starih sadnih sort. Vse v duhu ohran-
janja tradicije in vračanja k naravi. 

Najpomembnejši problem sem prihra-
nil za konec. Vsi že z nestrpnostjo pri-
čakujemo začetek izvajanja investicije 
v kanalizacijsko omrežje. Na kratko 
ga imenujemo projekt kohezije, v ka-
terega je vključenih pet občin in za ka-
terega pričakujemo evropska sredstva, 
saj z lastnimi sredstvi ne bo moč gra-
diti. Zadeva se vleče že od leta 2007, 
intenzivneje pa smo začeli na projektu 
delati na začetku leta 2011, se pravi 
na začetku tega mandata. Potem, ko 

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-novoletno voščilo!
Naj nam sporočilo božičnega praznika prinese veselje, ki so ga 
oznanjali angeli, in upanje, saj se je Kristus rodil za vse ljudi! Ne mo-
remo pa mimo perečih težav z osamljenostjo starejših ali občutkov 
nerazumevanja pri mladostnikih. Kako mimo naraščanja kriminala 
in nasilja? Ob prvem božiču se je Kristus rodil v »revščini« hleva, 
danes prihaja v sodobno »revščino« medsebojnih odnosov, »revš-
čino« naveličanosti nad življenjem in v »revščino« tesnobnih stanj 
sodobnega življenja. Na pragu novega leta 2014 pa bodimo Jezusu 
hvaležni za vse dobro in za vse lepo, kar nam v svoji previdnosti 
daje, tudi za varstvo njegove in naše Matere Marije. Blagoslov vsem 
v letu, ki prihaja.

Jože Razinger – župnik

smo nadoknadili velik zaostanek, nam 
je uspelo zadostiti vsem pogojem, če-
prav je tudi država ves čas spreminja-
la pravila igre. Danes, ko imamo vse 
pripravljeno za začetek del (gradbena 
dovoljenja, izbrane izvajalce …), se je 
zapletlo na državnem nivoju. Čaka-
mo namreč odločbe države za začetek 
projekta. Obširneje je o tem pisalo v 
številnih medijih. Tukaj ne gre zgolj 
za kanalizacijo, temveč bi v tem okvi-
ru uredili tudi cesto Kamnik–Tunjice 
v sodobno dostopno pot s pločnikom. 
Prej namreč nima smisla razkopavati. 
Veliko naporov vlagamo župani vseh 
petih občin, da bi pridobili odločbe, 
sicer bo 250 milijonov evrov ostalo v 
Bruslju. Trudili se bomo še naprej, a 
vse ni odvisno od nas.

Prihaja čas, ko se vse umiri, narava 
dobi pridih čarobnosti, ljudje posta-
nemo bolj odprti za lepše plati živl-
jenja. Naj se lučke prižgejo predvsem 
v srcih, kajti odprtost za sočloveka 
nas pelje naprej po poti sodelovanja. 
Iskreno vam voščim miren in doživet 
božič ter vse dobro v letu, ki prihaja.

Življenje je dar, ki ga ne smemo zapraviti 
z negativnostjo in slabimi nameni ter 
medsebojnimi spori. Iščimo dobro v 
ljudeh in se veselimo tistega, kar imamo, 
ne objokujmo, česar nimamo.

Srečno!
Marjan Šarec, 

župan Občine Kamnik
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TUNŠKI GLAS
Glasilo krajanov KS Tunjice. Izhaja 
enkrat letno v nakladi 450 izvodov 
in ga prejmejo vsa gospodinjstva 
KS brezplačno.

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

Glavna in odgovorna urednica: 
Milena Erbežnik Klanšek

Naslov Uredništva:  
Tunjice 29, 1240 Kamnik

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

Fotografija na naslovnici:  
Matjaž Sedušak

Urednikov kotiček
Drage bralke in dragi bralci Tunškega glasu!
Skupaj smo močnejši …

S temi besedami nas je nagovoril 
gospodar ob kosilu na eni izmed 
delavnic oblikovanja piktogramov 
– znamenj. Njihova moč se me je 
zelo dotaknila. Še dolgo časa so mi 
zvenele v ušesih …

Prijeten občutek, ko veš, da se 
delo, ki smo si ga zastavili, počasi 
zaključuje. Naša pot ustvarjanja je 
zopet »rodila« lepo glasilo, ki ga 
radostno predajamo v Vaše roke. 
Kaj vse se je dogajalo skozi leto in 
v preteklosti v naši vasi ter izven 
nje, so nam avtorji zapisali sko-
zi pisano besedo. Njihov navdih 
nam je razkril marsikaj prijetnega 
in zanimivega za branje. Zato ga z 
radovednostjo prelistajte in z zani-
manjem preberite Vam najljubše 
rubrike. 
Veseli me, da se nam vsako leto 
pridruži nov avtor. Ko sem pre-
vzela mesto odgovorne urednice, 
sem si zadala cilj in namen, da se v 
zgodovino vaškega časopisa zapiše 
čim več vsebine različnih avtorjev, 
saj pišemo zgodovino svojega kra-

ja za nas in naše potomce. Ob prebi-
ranju le-tega bodo lahko prepoznavali 
način življenja v naši vasi, kako se je 
razvijala, kaj vse je bilo postorjenega 
za skupnost in osebno zadovoljstvo.

Letos smo zopet vse, ki so na naslov 
uredništva Tunškega glasu poslali 
geslo nagradne križanke, peljali na 
izlet. Odšli smo na Ljubljanski grad 
in se sprehodili skozi staro mestno 
jedro. Bilo nam je prijetno in zabav-
no. Torej, reševalci križanke, vabim 
Vas, da se nam pridružite. Rešite jo in 
rešitev pošljite na naslov uredništva. 
V novembru pa smo z namenom zbi-
ranja sponzorskih sredstev ustanovili 
Društvo Tun'ški glas.

Lansko leto sta se nam pripetili dve 
neljubi napaki; seznam sosesk ni bil 
popoln, zato ga bomo v prihodnjih 
številkah dopolnili, pod fotografijo, 
naslovljeno z »Martineževi«, pa bi 
moralo pisati »Sušakovi«. Za napaki 
se iskreno opravičujemo.

Veseli nas, ko dobivamo povratne in-
formacije, kdo vse prebira naše glasi-
lo, saj seže tudi izven naših meja, ker 

je dostopno na spletni strani www.
tunjice.si. V Ameriki so na podlagi 
prebranega članka o Pavletu Ju-
hantu z njim ponovno vzpostavili 
stik in bili veseli novic o njegovem 
novem službovanju v drugi fari. 
Urednica hrvaškega časopisa 24 
sata pa je podlago za svoj članek 
o Marijanu Arharju vzela iz našega 
prispevka in v njem omenila tudi 
naše glasilo. 

Veseli nas dejstvo, da prispevki 
bogatijo nova poznanstva. Pred leti 
objavljen prispevek Marka Uršiča 
o ročnem kolesarstvu je pomagal 
nekemu gospodu, ki je za svojega 
prijatelja iskal podobno kolo. Ob 
prebranem članku se je s prošnjo 
obrnil na uredništvo, da smo vzpo-
stavili kontakt z omenjenim av-
torjem. Tako smo pomagali, da je 
njegov prijatelj prišel do ročnega 
kolesa.

Vse to pa mi da vedeti, kot sem 
zapisala na začetku, da smo skupaj 
res močnejši …

Milena Erbežnik Klanšek

Člani odbora Društva Tun'ški glas.
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•	 Družabne prireditve, ki so za-
znamovale naš kraj so se zvrsti-
le skozi celo leto. V mesecu maju 
je Tunjiški oktet v cerkvi sv. Ane 
organiziral že 15. koncert Pozdrav 
Mariji. Sledila je veseloigra v let-
nem gledališču Stari grehi v režiji 
Kulturnega društva dr. Franceta 
Steleta. Za krajevni praznik je PGD 
Tunjice v čast 75-letnice delovanja 
organiziralo veliko vrtno veselico z 

gasilsko parado. Na vroč julijski ve-
čer nam je Matična knjižnica Kam-
nik, s pomočjo Kulturnega društva 
dr. Franceta Steleta, predstavila 
knjigo – zbirko pravljic Zlati hrib. 
Konec avgusta smo slovesno predali 
v uporabo na novo asfaltirano cesto 
na Srednji vrh. Ljubitelji terenskih 
vozil so se predstavili na »off road« 
srečanju pri Gmajnarju v organiza-
ciji Sport Touring kluba Panther iz 

Kamnika. PGD Tunjice je na zadnji 
avgustovski dan organiziralo srečan-
je in tekmovanje gasilskih veteranov 
GZ Kamnik. Septembra pa so 15 let 
uspešnega delovanja počastili tudi v 
Naravnem zdravilnem gaju Tunjice. 
Konec oktobra je bil blagoslov kri-
ževega pota Anin gaj na župnijskem 
vrtu. Sveti Miklavž, v organizaciji 
Kulturnega društva dr. Franceta Ste-
leta, nas je obiskal v začetku decem-
bra in razveselil najmlajše. Štefano-
vo pa je tradicionalno rezervirano za 
obisk in obdaritev starejših krajanov 
Tunjic. Družabni vtis vasi pa so za-
znamovali tudi mnogi neuradni do-
godki, od pohodov do piknikov. Vsi 
dogodki pa nas bogatijo in poskrbijo 
za prepoznavnost kraja.

•	 Prvega septembra šolarji napol-
nijo šolske klopi in poti. Za njihovo 
varnost na poti v šolo poskrbijo pros-
tovoljci, ki budno varujejo prehod za 
pešce pred šolo. V imenu KS Tunjice 
bi se zato rad zahvalil Cirilu Remsu, 
Tonetu Kancilji in Tonetu Podjedu in 
jih že vabim na naslednjo prvo sep-
tembrsko akcijo.

Delovanje  
krajevne skupnosti
Vstopamo v leto 2014, ki po napovedih politikov in finančnikov še ne obe-
ta okrevanja slovenskega gospodarstva, leto, ki nas bo tudi opominjalo na 
stoletnico začetka prve svetovne vojne in njenih grozot. Iztekajoče leto je 
zaznamovalo veliko dogodkov. Preveč se govori in piše samo o negativnih 
stvareh, ki se vtisnejo v našo podzavest. Seveda obstajajo tudi pozitivni do-
godki, ki se zgodijo vsak dan, ampak jih premalo poudarjamo. Skušajmo si 
dvigniti samozavest s pozitivnimi mislimi, dobrimi deli, pohvalimo delav-
nost, poštenost ter obsodimo korupcijo in kriminal. Ne smemo se predati 
samo tarnanju in pametovanju po forumih in gostilnah. Pomagajmo si po 
najboljših močeh, bodimo aktivni krajani, občani in državljani, če hočemo 
kot skupnost živeti in ustvarjati za boljši jutri. Zdaj pa je že čas, da vam 
predstavim pozitivne aktivnosti, ki so zaznamovale KS Tunjice v letu 2013.

Večji del ekipe po prenovi strehe na mrliški vežici.
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•	 Na ponedeljek po prvomajskih 
praznikih smo se kamniški vozniki 
znašli v prometnem krču, kar je bila 
posledica novega prometnega režima v 
centru Kamnika. Kot predstavnika lo-
kalne skupnosti nas ni nihče predhod-
no obvestil ali vprašal za mnenje. Zato 
smo se takoj, na pobudo Francija Sed-
maka, sestali predstavniki krajevnih 
skupnosti, mestnih četrti in lastnikov 
podjetij, ki jih je nova ureditev prometa 
najbolj prizadela. Podpisali smo petici-
jo, s katero smo nemudoma zahtevali 
sestanek z občinskim vodstvom, na ka-
terem smo zahtevali dvosmerni promet 
na Medvedovi ulici. Župan je skupaj s 
strokovnimi službami sprevidel svojo 
napako in pod pritiskom nezadovoljnih 
voznikov spremenil enosmerno Med-
vedovo ulico nazaj v dvosmerno.

•	 Letos je v naši občini prvič po-
tekala dobrodelna akcija »ANINA 
ZVEZDICA«, v kateri se je zbirala 
hrana za socialno ogrožene. Prispev-
ke ste lahko oddali v bivši trgovini 
Gorenje in v prostorih gasilskega 
doma Tunjice. Vsem, ki ste darova-
li hrano, se v imenu Anine zvezdice 
zahvaljujem.

•	 Četrto obletnico delovanja je 
praznovala tudi internetna stran www.
tunjice.si. Stran ima povprečno 70 
ogledov na dan. Želimo pa si, da z 
vašo pomočjo stran še močneje zaži-
vi. Na njej najdete skoraj vse dogod-
ke, ki se zgodijo v vasi, kar je zasluga 
marljivega moderatorja Iztoka Grilca.

•	 V letošnjem letu smo izpustili 
čistilno akcijo, zato pa smo uspešno 
izvedli prenovo ostrešja na mrliški 
vežici. Prenovo smo že dalj časa na-
črtovali, ker je bila kritina že v zelo 
slabem stanju, na južni strani pa je že 
krepko zamakalo. V začetku oktob-
ra so se tunjiški krovski mojstri lotili 
dela. S pomočjo ostalih prostovoljcev 
so v treh dneh odstranili staro kritino 
in letve ter namestili nove letve, zrač-
ni most, nove obrobe, žlebove in novo 
kritino. Materialni stroški prenove so 
znesli skoraj 7.000,00 EUR, kriti so 
bili s strani Župnijskega urada Tunjice, 
Krajevne skupnosti Tunjice in prosto-
voljnih prispevkov krajanov. Krovsko 
kleparska dela so tunjiški krovski moj-
stri opravili brezplačno, zato se jim na 
tem mestu iskreno zahvaljujem. Za-
hvaljujem se tudi ostalim prostovolj-
cem, vsem ki ste finančno pomagali in 
župniku Jožetu Razingerju.

•	 Skozi vse leto pridna skupina 
prostovoljcev lepo skrbi za ureje-
nost poslovilne vežice, okolice po-
kopališča in parkirišča. V imenu KS 
Tunjice se jim iskreno zahvaljujem. 
Skupino sestavljajo upokojenci, ki pa 
si želijo pomoči podmladka oziroma 
vsake pridne roke. Posebej veliko 
dela je poleti s košnjo trave, jeseni z 
odpadajočim listjem in z urejanjem 
ekološkega otoka, ker nekateri po-
samezniki odlagajo odpadke poleg 
zabojnikov. Ob tej priložnosti bi vas 
prosil, da ločujete odpadke po vrsti 
(na zabojnikih piše kaj sodi vanje) in 

ne odlagate poleg zabojnikov raznega 
kosovnega in gradbenega materiala.

•	 Letos se je uredila samo ena jav-
na pot na Srednji vrh. Rekonstrukcija 
je potekala v dolžini 620 metrov in 
je zahtevala zamenjavo tampona, od-
vodnavanje in asfaltiranje. Vrednost 
investicije je znašala dobrih 53 tisoč 
evrov, poleg tega nam je podjetje Cal-
cit doniralo 1500 m3  peska. Ključno 
za realizacijo je bilo sodelovanje 
vseh vpletenih akterjev; dotičnih do-
mačinov, krajevne skupnosti, doma-
če svetnice, izvajalca del, donatorja, 
občinske uprave, občinskega sveta 
in župana. V imenu KS Tunjice pa se 
posebno zahvaljujem podjetju Calcit 
d.o.o. za doniran tampon, podjetju 
Elicom d.o.o. za izvedena gradbena 
dela, svetnici mag. Suzani Šimenc, 
da je uspela investicijo spraviti v 
proračun, in svetnikom ter svetnicam 
za potrditev le-tega, predstavnikoma 
občinske uprave Sandiju Borcu in 
mag. Matjažu Srši za projektna dela 
in županu Občine Kamnik Marjanu 
Šarcu za nadzor investicije. Stanetu 
Zabavniku in Janezu Nograšku gre 
pohvala za vztrajnost, Damjanu Bas-
tiču za pridobitev donacije, župniku 
Jožetu Razingerju za blagoslov ceste, 
Ženski vokalni skupini Vox Annae 
za kulturni program in seveda vsem 
krajanom Srednjega vrha za gos-
toljubnost z vrhunsko pogostitvijo.

•	 Pred enim letom sem pisal o za-
ključnih delih o obnovi vodovoda v 

Varovanje na prehodu za pešce.

Prenovljena cesta na Srednji vrh.



6

Tunški glas December 2013

Lanišah. Dolžan sem vam opravičilo, 
saj obnova vodovoda še ni končana. 
Komunalno podjetje Kamnik je do 
sedaj izvedlo 1 km novega vodovod-
nega omrežja, zagnalo črpališče, ob-
novilo priključke, tako da je do sedaj 
priklopljenih 14 novih odjemalcev v 
Lanišah od hišne št. 1 do 7b. Čaka 
nas še sanacija vodohrana Laniše in 
povezava še ostalih odjemalcev, ki se 
trenutno napajajo iz vaškega vodo-
voda. Dokončanje javnega vodovoda 
občina načrtuje najkasneje do konca 
leta 2015.

•	 Izgradnja kanalizacijskega sis-
tema se je odmaknila še za eno leto, 
»obljublja se«, da se bodo gradbe-
na dela začela spomladi. Pripravl-
jen je projekt, vsa soglasja, znan je 
tudi izvajalec gradbenih del. Kot je 
znano se projekt financira iz treh 
različnih virov, in sicer iz občinske-
ga proračuna, državnega proračuna 
ter evropskih kohezijskih sredstev. 
Do oddaje članka v redakcijo še ni 
bil potrjen finančni del, ki ga kri-
je država (državni proračun je že 
sprejet), zaradi tega se investicija 
odmika.

Izšel pa je razpis za subvencioniran-
je dela stroškov nakupa in vgradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav v 
Občini Kamnik za vse tiste objekte, 
ki ne bodo zajeti v kanalizacijski sis-
tem. Več informacij o razpisni doku-
mentaciji najdete na internetni strani 
www.kamnik.si ali pa se lahko obrne-
te na višjo svetovalko za komunalno 
infrastrukturo gospo Suzano Stražar, 
njena pisarna se nahaja nad avtobus-
no postajo (kontakt: (01) 8318 185, 
suzana.strazar@kamnik.si).

•	 Prihajajoče leto prinaša tudi lokalne 
volitve, na katerih bomo volili župana 
občine, občinske svetnike, predstavnike 
v krajevne svete in s tem predsednika le-
-teh. Zato že sedaj pozivam vse, ki radi 
delate z ljudmi, ste komunikativni, de-
lavni in menite, da lahko naredite več za 
svoj kraj, da kandidirate.

Naj za zaključek omenim, da se člani 
sveta že tretje leto uspešno trudimo 
reševati probleme in delovne naloge 
krajevne skupnosti. Seveda brez pomo-
či delavnih krajanov ne gre, zato se v 
imenu KS Tunjice in svojem imenu za-
hvaljujem vsem prostovoljcem, ki ne-

sebično žrtvujete svoj čas v korist vseh 
krajanov Tunjic. Posebej pa se zahval-
jujem članom sveta, podpredsedniku 
Matiju Podjedu za vso pomoč, Anžetu 
Slani za pripravo poslovilnih govorov 
in občinski svetnici Suzani Šimenc za 
konstruktivno sodelovanje ter uspešno 
delovanje v občinskem svetu. Posebno 
pohvalo pa si zaslužita Tone in Monika 
Podjed za nešteto opravljenih delovnih 
ur, ki jih namenita za vzorno urejanje 
okolice pokopališča in turističnih tabel 
– kozolcev.

Želimo vam vesel božič in srečno 
novo leto 2014.

V imenu KS Tunjice,
Tone Šuštar

Ločevanje odpadkov po »balkansko«.

V začetku meseca oktobra smo začeli z obnovitvenimi 
deli na dotrajanem ostrešju mrliške vežice. Najprej se je 
odstranila vsa stara opeka, ki je bila tudi vzrok za popra-
vilo strehe, saj je ob vsakem večjem deževju »zamakalo«. 
Zato smo s skupnimi močmi in ob veliki pomoči tun'ških 
krovskih mojstrov Mateja Kosirnika, Igorja Vinška, Jus-
tina in Roka Klanška, Milana Vrhovnika in Marjana Go-
loba »poravnali« streho in naredili zračni most. Nato so 
pričeli s polaganjem opeke in »špenglarskimi« deli, ki so 
jih opravljali prej omenjeni, pridružila pa sta se jim še 
Mišo Brežnjak in Vido Butalič. Pri podajanju materiala 
mojstrom na strehi in odvažanju odpadnega materiala so 
sodelovali Lojze Petek ml., Ivan Butalič, Anton Šuštar, 
Anton Podjed, Roman Štupar, Franc Kosirnik in Uroš 
Stele. Da nismo bili žejni in brez kavice sta skrbeli Fran-
čiška Gregl in Monika Golob. Za odlično hrano pri malici 
in večerji pa je poskrbela Nataša Petek.

Vsem skupaj bi se prav lepo zahvalili za pomoč. Še po-
sebej g. župniku Jožetu Razingerju, ki je kupil opeko v 
vrednosti cca. 3.500,00 eur, velik del sredstev pa smo 

Prenova strehe  
na mrliški vežici

zbrali tudi vaščani, ki smo prispevali sredstva za nakup 
desk, letev, folije za zračni most, aluminija potrebnega za 
»špenglarijo« …

Vse skupaj je lep dokaz za to, da Tun'čani še vedno zna-
mo, ko je potrebno, stopiti skupaj.

V imenu KS Tunjice, Matija Podjed
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Ločevanje odpadkov po »balkansko«.

V mesecu septembru je Mahlavovega 
Franeta obiskal Abraham. Ob njego-
vem slavju smo ga sosedje presenetili 
s karnevalskim pohodom od Užarja 
do njegovega doma z »oldtajmerskim 
fičkotom« na oslovski pogon z nuno 
za volanom. S tem smo ga spomnili 
na dolgoletno vožnjo z rdečim fičkom 
ter njegovo izdelovanje pustnih kostu-
mov. Med praznovanjem nas je Abra-
hamovec z zvitkom v roki, ovitim z 
rdečo mašno, nagovoril: »Presenetili 
ste me ob mojem prazniku, v zahvalo 
pa vam in celotni vaški skupnosti po-
darjam defibrilator.« Vsi prisotni smo 
od presenečenja za trenutek ostali brez 
besed. Iz razmišljanja nas je ponovno 
predramil slavljenec in poklical k sebi 
predsednika Društva skupne pomoči 
Justina Klanška, ter mu predal potr-
dilo o donaciji naprave za oživljanje 
ponesrečenca pri srčnem zastoju.
Ob predaji potrdila je Frane izrazil 
željo, da Društvo skupne pomoči 
zadevo spelje do konca –glede vzdr-
ževanja, predstavitve in postavitve 
na primerno lokacijo. Po posvetu s 
člani odbora Društva skupne pomo-
či in nato še ostalimi predsedniki 
društev, krajevne skupnosti in pred-
stavnice šole, so se soglasno odločili, 

Frane Vinšek  
vaški skupnosti  
podaril defibrilator

da je najprimernejša lokacija kar pr' 
Mahlav zaradi potrebe vsakodnev-
nega nadzora naprave. Omarico za 
defibrilator je naredil Tone Kočar – 
Tišlarjev iz Laniš, člani odbora Druš-
tva skupne pomoči pa so se odločili, 
da prevzamejo njegovo vzdrževanje, 
ki se bo krilo iz sredstev članarine.
Predstavitev defibrilatorja se je odvi-
jala 4. decembra v gasilnem domu. 
Trajala je več kot dve uri. Na začetku 
je zbrane nagovoril predsednik Druš-
tva skupne pomoči, Gradišekov Justin: 
»Moram poudariti, da defibrilator ni 
namenjen za reševanje življenja samo 
Tun'čanom, temveč vsem ljudem, ki 
prihajajo v Tunjice, in se jim zgodi srč-
ni zastoj, kajti vsi imamo razne obvez-
nosti in službe izven domačega kraja in 
nihče ne ve, kdaj in kakšno pomoč bo 
potreboval tam. Pomagati v nesreči so-
človeku in rešiti življenje je največ, kar 
lahko človek stori za sočloveka.«

Predstavitev je bila zelo poučna in 
zanimiva, saj nam je predstavnik 
mag. zdravstvene nege Primož Režek 
iz podjetja MEDITRA s preprostimi 
besedami opisal postopek nudenja 
prve pomoči ponesrečencu in oživl-
janje v primeru srčnega zastoja z de-

fibrilatorjem. Na koncu je imel vsak 
izmed prisotnih priložnost sodelovati 
pri postopku oživljanja z aparatom.

Odziv krajanov je bil zelo velik, saj 
so napolnili dvorano gasilnega doma 
in z zanimanjem sodelovali pri pred-
stavitvi. Vsak prisoten krajan je imel 
v srcu hvaležnost za Franetovo de-
janje. V času velikih sprememb, ki 
se nam dogajajo, izstopajo ljudje, ki 
nam dajejo vzgled, da si lahko brez-
pogojno pomagamo med seboj in se 
povežemo v prijetno skupnost, saj 
nam bo tako lažje premostiti dogod-
ke, ki se odvijajo okoli nas in se nas 
tudi neposredno dotikajo. 

Že sam nasmeh, stisk roke, topla bese-
da pomenijo, da ti je mar za sočloveka, 
da ga sprejmeš in razumeš. Franetovo 
dejanje pa je poleg vsega omenjenega 
veliko več, dejanje, ki rešuje življenje. 
Frane, hvala ti!

Tekst in foto:  
Milena Erbežnik Klanšek
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V Naravnem zdravilnem gaju Tun-
jice, edinem znanstveno priznanem 
območju zdravilnih energij v Evropi, 
so v soboto, 14. septembra 2013, praz-
novali 15 let uspešnega delovanja. Ob 
dnevu odprtih vrat so se lahko obisko-
valci v edinstvenem okolju, namenje-
nem zdravljenju in samozdravljenju, 
brezplačno udeležili zdravilnih terapij 
in meditacij, s pomočjo katerih odpra-
vljajo blokade in bolečine, neplod-
nost, razstrupljajo, krepijo imunski 
sistem, revitalizirajo in sproščajo.

Lastniku Naravnega zdravilnega gaja 
Tunjice Dragu Vrhovniku in direkto-
rici Katji Jelovčan je ob tej priložnos-
ti čestitala tudi direktorica Razvojne-
ga centra Srca Slovenije Aleksandra 
Gradišek. Poudarila je izviren način 
delovanja družinskega podjetja, ki 
je postal tudi prvi razvojni part-
ner znamke Srce Slovenije, njiho-
vo izjemno sposobnost prilagajanja 
ter spoštovanja naravnih tokov in 
izvornih sporočil.
Zbrane je na uradnem delu prireditve 
nagovoril tudi župan Občine Kamnik 
Marjan Šarec, ki je povedal, da je Na-

ravni zdravilni gaj Tunjice eden izmed 
glavnih turističnih paradnih konjev 
v občini Kamnik, ki je zaslužen za 
prepoznavnost občine tudi v svetov-
nem merilu. Urška Kolar, direktorica 
Zavoda za turizem in šport v občini 
Kamnik, je poudarila pomen zdravil-
nega turizma, katerega pomemben del 
je tudi Zdravilni gaj Tunjice.
Učinkovitost zdravilnih točk in po-
membnost lokacije, ki se je v petnaj-
stih letih delovanja preoblikovala v 
Holistični center zdravja, je potrdila 
tudi direktorica Inštituta za bioelek-
tromagnetiko in novo biologijo – Bion 
Branka Lovrečič, ki Zdravilni gaj pod-
pira že od vsega začetka, saj verjame, 
da so »edini v Sloveniji, ki razumejo 
subtilne energije«.
Dan odprtih vrat, ki se ga je udeležilo 
preko 200 obiskovalcev, so obarvali še 
povezovalec Franc Pestotnik – Podok-
ničar, Anže Slana z recitacijo, Ljudske 
pevke Predice ter harmonikar Jože Ja-

Izdelke in storitve Naravnega zdravilnega 
gaja Tunjice koristijo tudi slovenski »orli«

Čestitamo Zdravilnemu gaju Tunjice za njegovo 15-letno delovanje. V tem 
času je pomembno doprinesel k razumevanju in spoznavanju obstoja tudi 
subtilnejših energij v širši javnosti. Gaj je med drugim organiziral tudi znan-
stveno konferenco o merjenju energijskih polj leta 2007. Izjemno prodor-
nost in vztrajnost je pokazal tudi s pridobitvijo koncesije za črpanje in s 
svojo blagovno znamko tunjiške žive vode. O sporočilni kvaliteti Žive vode 
smo se prepričali tudi na Inštitutu Bion z našo BionEvapo metodo. Od takrat 
jo še bolj cenimo.

Izjava direktorice Inštituta Bion Branke Lovrečič.

godic z zvoki ljudskega izročila. Šte-
vilni obiskovalci so lahko uživali tudi 
v izdelkih lokalnih ekoloških kmetov, 
razstavi fosilov najstarejših morskih 
konjičkov na svetu ter lokalno obar-
vani kulinarični izkušnji.
S svojo prisotnostjo in navdušenjem 
so slavljence počastili tudi Jani Grilc, 
trener reprezentance smučarskih ska-
kalcev, ki redno pijejo Živo vodo iz 
Tunjic, ter Jules Albrechts, sekretar 
v kabinetu vlade Kraljevine Belgije, 
s soprogo in Franc Huber, turistični 
promotor Republike Slovenije v Kral-
jevini Belgiji.

Projekt Razvoj in promocija turis-
tičnih produktov in storitev Naravne-
ga zdravilnega gaja Tunjice se izvaja 
s pomočjo evropskih sredstev, preko 
Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce 
Slovenije.

Katja Jelovčan,  
Zdravilni gaj Tunjice

Plod 15-letnega delovanja
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Že kar pred nekaj časa nas je na 
Steletove članke z zapisi pripovedi 
njegovega starega očeta, očeta in 
bratov ter na njegovo rokopisno 
zapuščino opozarjala dr. Marija 
Stanonik. V Matični knjižnici Kam-
nik smo sprejeli njene pobude. Ivan-
ka Učakar in Breda Podbrežnik smo 
se skupaj z njo lotile uredniškega 
dela, pri prepisovanju in priredbi be-
sedil se nam je pridružila še Barbara 
Klanšek, ki je tudi avtorica opomb 
in slovarja. Matej Stele je napisal 
prispevek o rodbini Stele, posebej za-
nimive pa so anekdote o dr. Steletu, 
ki so zapisane po spominu njegovega 
starega očeta Petra Steleta, nečaka dr. 
Franceta Steleta. Ilustracije so delo 
akademske slikarke Andreje Peklar, 
DC Studio iz Kamnika (Marjan Koc-
jan) je zaslužen za lepo oblikovano 
knjigo, ki skupaj z ilustracijami po-
udarja duha pravljic. Lektorirala je 
dr. Marjeta Humar. S strokovnimi na-
sveti nam je pomagal dr. France Ma-
lešič. Knjigo je izdala Matična knjiž-
nica Kamnik, ki s svojo dejavnostjo 

izkazuje posebno naklonjenost tudi 
skritim domoznanskim virom, ki so 
povezani z našimi kraji in izročilom. 
Že leta 1999 je knjižnica izdala kam-
niške pravljice in povedke Veronika z 
Malega gradu, ki jo je leta 2009 po-
natisnila; je tudi med soorganizatorji 
Križnikovega festivala v Motniku, ki 
je posvečen zelo pomembnemu zbira-
telju slovstvene folklore in njegovim 
pravljicam in ki postaja prepoznaven 
tudi v širšem okolju. Knjižnica spod-
buja iskanje različnih knjižnih virov 
in pravljičarsko tradicijo, kar sodi v 
njeno osnovno poslanstvo, dodana 
vrednost pa je njena povezanost z 
lokalnim okoljem, kjer so pravljice 
nastajale.

Knjiga Zlati hrib je namenjena pred-
vsem odraslim, čeprav nosi podna-
slov Pravljice in povedke iz Tunjic in 
okolice. V njej so objavljene povedke 
in pravljice, ki jih je med leti 1900 in 
1909 zapisal dr. France Stele. Nekaj 
jih je objavil leta 1937 in 1964, več 
kot polovico pa jih je bilo zapisanih 

v njegovem rokopisnem notesu, ki 
ga hranijo v knjižnici Umetnostnoz-
godovinskega inštituta na SAZU-ju 
in so torej prvič objavljena. Zato je 
knjiga lahko tudi pomembno odkritje 
pravljičnega gradiva na Slovenskem, 
ki je na objavo čakalo več kot 100 let. 
Skupaj smo zbrali 87 besedil.

Tunjiški večer s starimi pravljicami 
je bil nadvse prijeten. Zbralo se je 
veliko poslušalcev, pa ne samo Tunji-
čanov, pač pa tudi okoličanov. Poleg 
direktorice Matične knjižnice Kam-
nik Brede Podbrežnik Vukmir, ki se 
je zahvalila vsem sodelavcem, so pri-
sotne nagovorili še urednica dr. Mari-
ja Stanonik in predsednica Kulturne-
ga društva dr. France Stele Ana Stele 
ter podžupanja Julijana Bizjak Mla-
kar, ki je povedala, da občina podpira 
ohranjanje kulturne dediščine in da je 
tudi ta knjiga zaklad, ki so ga včasih 
iskali pod Zlatim hribom. Dr. Marija 
Stanonik je knjigo poimenovala kot 

ZLATI HRIB: pravljice in povedke  
iz Tunjic in okolice
V nedeljo, 20. 7. 2013, smo tik po tunjiškem prazniku svete Ane predsta-
vili knjigo Zlati hrib, ki je nastala po zapisih znamenitega Tunjičana dr. 
Franceta Steleta, umetnostnega zgodovinarja, profesorja, konservatorja in 
avtorja številnih znanstvenih del. Po njem se imenuje tudi Umetnostnozgo-
dovinski inštitut na ZRC SAZU.

Nova kamniška knjiga 
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Dediščina je tisto najžlahtnejše, 
kar prepoznamo za vredno, da se 
ohrani zanamcem. Ustno izročilo 
je srčika dediščine vsakega na-
roda: v njem so na prikrit način 
shranjene modrosti in prastara 
znanja rodov prednamcev. Mnoge 
zgodbe izvirajo še iz prazgodovin-
skih časov in so povezane z ljud-
stvi, ki so govorila bogve katere 
stare jezike na tem prostoru: a ker 
so zgodbe živo ljudsko tkivo, so 
se prelivale iz narečij v narečja, iz 
enega jezika v drugega. Spremin-
jala so se imena, včasih so predru-
gačili potek zgodbe, srž pripovedi 
ali nauk pa je ostajal skozi stoletja, 
morda tisočletja enak. Učil, bod-
ril in modril je mlade rodove, da 
bi jih obvaroval najhujšega, to je 
izginotja družine, rodu ali celo na-
roda. Posameznik je bil nekoč dra-
gocen le kot pripadnik skupnosti.

Današnji človek se komajda še za-
veda bogastva in zdravilnosti pra-
vljičnega izročila: porabništvo ga 
je z lahkotnim načinom življenja 
odtrgalo od dobre zemlje, pravič-
nega neba in pogubne teme, pred 
katerimi se je nekoč slovenski člo-
vek klanjal in trepetal. Pohabilo 
nas je izobilje gibljivih slik, zvoka 
in blišč razkošja. Odpulilo nas je 

od narodove modrosti in nam gro-
zi, da nas odplakne v pozabo glo-
balizacije.

V trenutku, ko slovenstvo trepeta 
pred izginotjem, imajo objave in 
javne predstavitve ljudskega ust-
nega izročila čudežno moč Zlato-
rogove triglavske rože: celijo rane 
pozabe, brezbrižja in brezčutja. V 
poslušalcu budijo občutek pripad-
nosti narodovim koreninam. Pol-
nijo ga s prastarimi modrostmi in 
ga v teh otožnih časih napolnjuje-
jo z vero v jutrišnji dan in Dobro.

Delo, ki so ga redaktorice, lekto-
rica, založnik in urednice opravili, 
je mnogo večje, kot se zdi na prvi 
pogled – in morda ne bo nikoli v 
pravi meri cenjeno. Eno je ven-
darle gotovo, da je bilo opravljeno 
z veliko ljubeznijo do maternega 
jezika in ljudi, ki so zgodbe sto-
letja nosili v svojem srcu. Kot 
muzealka, ki vsaj deloma sledim 
izjemnemu zgledu Franceta Ste-
leta in njegovim prizadevanjem 
za ohranjanje kulturne dediščine, 
lahko rečem, da držite s to knjigo 
v rokah bogastvo, primerljivo z 
zakladi velikih muzejev: v njej so 
radost, žalost in modrost brezšte-
vilnih rodov iz Tunjic.

Beseda častne pokroviteljice 
predstavitve knjige  
ddr. Verene Vidrih Perko

zlato knjigo Kamnika in spomnila, 
da na takšno objavo čaka še obsežno 
gradivo Gašperja Križnika. Ana Stele 
je predstavila življenje in pomen dr. 
Franceta Steleta.

Z glasbo je večer obogatil Tunjiški 
oktet, pripovedovali pa so domačin 
Ivan Nograšek, Ana Duša, Lilja-
na Klemenčič in Boštjan Napotnik. 
Tunjičanke so napekle pecivo in po 
dogodku smo se lahko v prijetno to-
plem večeru pod zvezdnatim nebom 
skupaj veselili nove knjige, ki je 
pozabi iztrgala pomembno Steleto-
vo delo, med nas pa prinesla nekaj 
prave starožitnosti v besedilih, ki 
jih današnja vzgojna načela zaradi 
strašljivosti ne morejo sprejeti kot 
primerne za pravljice za lahko noč. 
Vendar so obiskovalci izrazili veliko 
navdušenje in zadovoljstvo ne le s 
knjigo, pač pa tudi dogodkom – do-
kaz več, da pripovedovanje vsako-
gar očara. Za gladek potek dogodka 
je poskrbela Marta Grkman, za sce-
no, luč in ozvočenje Dominik Krt, 
sodelovali so še sodelavci knjižnice 
Renata Kralj, Mojca Kosirnik in Zo-
ran Krunić.

Naj na koncu spomnimo na misel ddr. 
Verene Vidrih Perko, častne pokrovi-

teljice predstavitve knjige, in sicer na 
misel o pomenu pravljičnega izroči-
la, ki presega zgolj zabavo in vzgojne 
namene: »Današnji človek se komaj-
da še zaveda bogastva in zdravilnosti 
pravljičnega izročila: porabništvo 
ga je z lahkotnim načinom življenja 
odtrgalo od dobre zemlje, pravičnega 
neba in pogubne teme, pred katerimi 
se je nekoč slovenski človek klanjal 
in trepetal. Pohabilo nas je izobilje 
gibljivih slik, zvoka in blišč razkošja. 

Odpulilo nas je od narodove mod-
rosti in nam grozi, da nas odplakne v 
pozabo globalizacije.«

Knjigo je možno kupiti v knjižnici. 
Predvidevamo, da bomo pripravili še 
kakšen pripovedovalski večer Stele-
tovih pravljic.

Mag. Breda Podbrežnik Vukmir,
direktorica Matične knjižnice Kamnik

Foto: Bojan Težak
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Na zadnjem rednem sestanku smo se 
odločili, da kot skrbniki vaških klo-
pi investiramo v obnovo nekaterih 
že dotrajanih. Kupili smo barvo za 
prebarvanje vseh kompletov in oko-
vje za menjavo nekaterih uničenih 
kovinskih ogrodij. Barvanja so se 
lotili Joža, Ivan, Janko in Rok, ki je 
tudi zamenjal pokvarjeno okovje. V 
zimskem času imamo namen zaradi 
večjega povpraševanja narediti še ne-
kaj dodatnih kompletov. Sredstva za 
vzdrževanje pridobivamo iz izposoje 
kompletov društvom in organizaci-
jam izven krajevne skupnosti Tun-
jice. Zaradi velikega povpraševanja 
predvsem v poletnem času prosim, 
da večjo količino kompletov, ki jo 
potrebujete, rezervirate vsaj štirinaj-

st dni pred dogodkom. Trdno sem 
prepričan, da organizatorji prireditve 
ali praznovanja vedo že dlje časa, 
kdaj jih bodo potrebovali. Organiza-
torji izven Tunjic to storijo mesec 
dni prej. To omenjam zato, ker sem 
bil letos v neprijetnem položaju. Na 
isti dan sta se zgodila dva dogodka, 
eden v Tunjicah, drugi izven našega 
kraja. Domačini so me klicali v zadn-
jem tednu, medtem ko so si zunanji 
organizatorji komplete rezervirali že 
mesec dni prej. Enostavno mi ni pre-
ostalo drugega, kot da sem poklical 
prijatelje iz gasilskega društva Križ 
in si jih za domačine tam sposodil. 
Ponovno zato naprošam, da si jih 
pravočasno rezervirate, da se ogne-
mo omenjeni neprijetnosti.

Tretji sestanek je bil sklican po manj-
šem požaru pri Martineževih – Tunji-
ce 31, ki je zajel kurilnico in del kleti. 
Na sestanku smo člani odbora soglas-
no sprejeli odločitev, da se družini 
Železnikar nameni denarna pomoč v 
višini 500 €.

Naslednji sestanek je bil namenjen 
seznanitvi članov odbora o donaciji 
Franeta Vinška (Mahlavov), ki je 
krajevni skupnosti za svoj petdeseti 
rojstni dan podaril defibrilator, na-
pravo za oživljanje pri srčnem zasto-
ju. To je poteza, ki je vredna vsega 
spoštovanja in hvaležnosti. Kot pred-
sednika Društva skupne pomoči me 
je pooblastil, da se med člani odbora 
dogovorimo o mestu namestitve na-

Delovanje Društva  
skupne pomoči Tunjice

Kot vsako leto smo imeli tudi letos člani odbo-
ra Društva skupne pomoči dva redna sestanka; 
prvega zaradi pobiranja članarine za tekoče 
leto in drugega, ko vsi člani odbora blagajniku 
oddajo prejeto članarino.

prave in njeni predstavitvi krajanom 
ter vzdrževanju. Na sestanku smo se 
dogovorili, da prevzamemo stroške 
vzdrževanja in jih krijemo iz člana-
rine, za mesta vgradnje defibrilatorja 
pa so bili predlagani naslednji ob-
jekti: šola, gasilni dom in domačija 
Mahlavovih.

Odločitve odbora Društva skupne po-
moči sem predal tudi predsednikom 
ostalih društev, Krajevni skupnosti 
Tunjice, predstavnici OŠ Tunjice in 
župniku. Strinjali so se, da je od pred-
laganih lokacij najprimernejša prav 
Mahlavova hiša. Tako je vsakodnev-
ni nadzor samodejnega posodabljan-
ja naprave opravljen sproti.

Za konec tega poročila pozivam 
vse, ki bi bili pripravljeni pomagati 
gospodu župniku pri obnovi razpa-
dajočega kozolca na Prevali. Potreb-
no bo nekaj lesa za ostrešje in late. 
V kolikor boste prispevali les, nam 
to lahko sporočite ob pobiranju letne 
članarine ali me pokličete na mojo 
telefonsko številko 041 362 609. Že 
vnaprej hvala vsem, ki ste pripravlje-
ni pomagati.

Predsednik društva Justin Klanšek
Foto: Milena Erbežnik Klanšek
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Dogajanje v treh dejanjih je postavlje-
no v Prago. V bogati, a zelo neokusno 
opremljeni hiši stanuje posestnik in 
častni konzul Zapotócky (Janez Haf-
ner) s služkinjo Katro (Petra Kočar). 
Stari gospod prijateljuje s polkov-
nikom v pokoju, gospodom Kúčero 
(Jaka Tomšič), in bivšim tovarnarjem 
Nóvakom (Sašo Mikuž). Konzul si 
intenzivno prizadeva zaposliti novo 
mlado služkinjo, saj meni, da »stara« 
Katra ni več kos vsem opravilom v 
hiši ter gospodarjevim strogim za-
htevam. Na ogled pridejo tri kandi-
datke. Prva se predstavi postarana 
kričeče oblečena vdova Nimrtóndlo-
va (Marta Černevšek). Ima zelo os-
ter nastop in konzula skoraj ne pusti 
do besede. Zviška se ozira naokoli 
in Zapotócky kmalu spozna, da to ni 
gospodinja po njegovem okusu. Ko 
jo odslovi, že pozvoni druga. Vdo-
va Šoulóva (Urša Klemenc) je pravo 
nasprotje Nimrtóndlove. Je elegant-
na ter zelo domišljava in koketna 
gospa. Videti je, da išče le pozornost. 
Priliznjeno nagovarja konzula, za 

gospodinjska opravila pa ji ni dosti 
mar. Zapotócky ji ne obljubi službe 
in užaljeno odkoraka skozi vrata. Ko 
pride na pogovor mlada preprosta in 
lepa Ema Mračkóva (Špela Urh), jo 
konzul po pregledu njenih spričeval 
takoj zaposli. Ugotovi namreč, da 
je v mladosti zelo dobro poznal 
njeno mamo Antonijo. Ko to veselo 
novico sporoči svojima prijateljema, 
ugotovijo, da so z Emino mamo 
istočasno intimno prijateljevali kar 
vsi trije. Domišljajo si, da je njihova 
nezakonska hči. Želijo si biti čim več 
v njeni družbi in Kúčera ter Nóvak 
se preselita h konzulu. Polkovnik 
pripelje s seboj tudi svojega slugo 
Krúpičko (Bogo Čimžar), ki rad po-
gleduje za Katro. V konzulovi hiši 
postane zelo živahno. Vrstijo se šte-
vilni hudomušni dialogi med Krú-
pičko in Katro, ostareli gospodje pa 
si ju prizadevajo oženiti. To jim tudi 
uspe. Po zaslugi mlade služkinje po-
stane polkovnikov dom moderno in 
okusno urejen. Konzul, polkovnik in 
tovarnar kar tekmujejo, kdo bo bolj 

razvajal Emo. A pogovori, ugibanja 
in pogledi v viharna mladostna leta 
prinesejo spoznanje, da ni njiho-
ve krvi. To jih neizmerno razveseli! 
Kajti sedaj lahko tekmujejo za njeno 
naklonjenost – za ljubezen. Vsak po 
svoje se priliznjeno suče okrog Eme, 
a ona ostaja ljubezniva in zadržana 
do vseh ter jih do konca pusti v ne-
gotovosti. Šele ko se na vratih pojavi 
domnevni bratranec, inženir Rudolf 
Horly (Anže Slana), postane jasno, 
komu je oddano njeno srce.

Konec srečen, vse dobro ...

... za kar so zaslužni tudi akterji na 
odru in za odrom.

Na odru je vseskozi držal niti v rokah 
Dominik Krt. Režija, scenska zasno-
va in glasbena oprema so njegovo 
delo. S svojimi zamislimi in znan-
jem se na vajah vedno potrudi, da iz 
nas, amaterjev, izlušči vsaj nekoliko 
igralskega potenciala, ki je potreben 
za mimiko, gibanje in predstavitev 
lika. Nekaterim to uspeva bolj, dru-
gim manj. A trudimo se.

Stari grehi v Tunjicah
V drugi polovici letošnjega junija je pobočje pod farno cerkvijo sv. Ane 
ponovno oživelo. Potekale so še zadnje intenzivne priprave domačega kul-
turnega društva dr. Franceta Steleta na predstavitev veseloigre Stari grehi 
avtorja češkega rodu dr. Josipa Štolbe. Načrtovali smo štiri večerne pred-
stave, od 27. do 30. junija, a nam jo je v »letnem gledališču z razgledom« že 
po tradiciji malce zagodlo vreme.
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Za oder se ne vidi, a tam je vedno 
ogromno dela. Da smo igralci dobro 
in času primerno oblečeni, poskrbita 
Marjanca Klobčar in Ana Stele. Sce-
no sta izdelala, poslikala ter postavila 
Janez Leskovec in Janez Humar, oba 
odra je naredila ekipa Justina Klanška. 

Res je, da nas gospodarska kriza 
v Sloveniji duši že kar lep čas, pa 
se vendar po drugi strani miselnost 
ljudi spreminja na bolje. V mislih 
imam odnos ljudi do naravnih do-
brin, okolja, zdravja, hrane, medse-
bojnih odnosov in še.

Če pogledamo samo 10 let nazaj 
in primerjamo z letošnjim letom, 
vidimo, da smo se mi vsi spreme-
nili. Varčevanje je kar naenkrat po-
stalo samoumevno in prav je tako. 
Ponovno pa smo opazili čisto blizu 
ali pri sebi možnosti samopreskrbe 
s svežo zelenjavo in sadjem, skrat-
ka, lahko rečemo, da smo se vrni-
li domov. Tja, kjer smo nekoč že 
bili. V spominih na otroška leta se 
mi velikokrat prikaže prizor, ko tu-
njiške gospodinje s koši na ramah 
nosijo svoje pridelke na kamniško 
tržnico. Tudi danes bi jih bil vesel 
marsikateri meščan, tako iskana je 
spet postala zdrava domača hrana. 
Povpraševanje na kamniški tržnici 
je vedno večje, ljudje pa iščejo tudi 
osebni stik.

Letošnja sadna letina je bila bolj 
skopa, vsaj kar se jabolk tiče. Pov-
praševanje je bilo tolikšno, da bi z 
lahkoto prodali vse sadje, tudi če 

Čas krize – čas sprememb pridelovalec jagod in zelenjave Čer-
nelič iz Dečnega sela pri Artičah z 
lahkoto vse pridelke proda na lju-
bljanski tržnici, pa čeprav ima do 
tja zelo daleč.

Te dni v podjetju Kik praznijo 
skladišča z eksplozivom. Očitno je 
končana še ena uspešna zgodba ka-
mniškega podjetja. Poleg tega, da je 
to podjetje dajalo kruh premnogim 
Tunjičanom, je manj znan podatek 
in pogodba iz leta 1880, ki govori o 
tem, da morajo Tunjičani mesečno 
dobaviti podjetju 500 kg sadja za 
malice delavcem. Bi to danes zmo-
gli?

Veliko pogumnih korakov v priho-
dnjem letu vsem skupaj želijo sad-
jarji.

Valentin Zabavnik
Foto: Matjaž Sedušak

bi imeli posajene vse naše bregove 
tako kot nekoč. Tudi sadne sušilnice 
so letos ponovno obratovale s polno 
močjo in želeti je, da bi se gradile 
nove, saj je nemogoče ustreči vsem 
strankam.

Naše sadjarsko-vrtnarsko društvo je 
letos v okviru strokovnega izobraže-
vanja obiskalo Kozjanski park. Lah-
ko smo videli, kako se tam na robu 
Slovenije trudijo, da bi iz zaostalosti 
naredili dobro zgodbo v smislu ohra-
nitve krajine, živali in starih sadnih 
vrst. Tudi program našega društva je 
usmerjen v to smer, le da vse skupaj 
poteka bolj počasi. Ampak v naravi 
vse dozori, tako je tudi nam uspelo 
na razpisu dobiti določena sredstva, s 
katerimi bomo lahko začeli uresniče-
vati naš projekt.

Letos sem imel možnost 
videti veliko primerov do-
brih praks v kmetijstvu in 
moram reči, da so prav vse 
povezane z ekološkim pri-
stopom. V vasi Mali Vrh na 
Dolenjskem resno razmi-
šljajo o preusmeritvi cele 
vasi v ekološko, predvsem 
zato da bi še lažje proda-
li svoje pridelke. Ekološki 

Tehnično izvedbo ima na skrbi Dream 
Studio Krt, osvetljavo Miha Urba-
nija in Tina Grajzar. Matjaž Sedušak 
opravi elektroinstalacijska dela in ce-
lotno dogajanje ujame v fotografski 
objektiv. Poleg Marinke Štupar, Petra 
in Uroša Steleta ter Janeza Zalazni-

ka se je preizkusil še v vlogi statista. 
Za obiskovalce so poskrbele tunjiške 
gospodinje, za usklajen potek vsega 
Ana Stele in Marjeta Humar.

Ko vsak posameznik prispeva ka-
menček v mozaik, je predstava za-
okrožena. S svojim delom smo za-
dovoljni, če je zadovoljstvo tudi na 
strani obiskovalcev in jim s tem lah-
ko polepšamo trenutek, uro ali večer. 
To nas duhovno bogati.

Čeprav se vedno znova zaskrbljeno 
oziramo v nebo – ali bo vreme zdržalo ...

A če ne tvegaš in ne daješ, tudi sam 
nimaš ...

Za KD dr. Franceta Steleta,
Urša Klemenc

Foto: Matjaž Sedušak
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Parkeljna Mefisto in Šargolin se 
klatita naokrog in tarnata o brez-
delju, ko pred seboj zagledata dečka 
in deklico, preplašena in izgubljena 
na samotni poti. V hipu se odločita!  
Zagodeta jima, kot se za prava pek-
lenščka spodobi! Toda kako? V tre-
nutku se domislita – z močjo, kakršno 
zmorejo le vragci, pihata naokrog, 
da nastaja vedno hujši veter in mraz. 
Prične snežiti. Zadovoljna se hihitaje 
skrijeta ter opazujeta otroka. Dečka 
in deklico vedno bolj mrazi in žal 
jima je, da sta kar tako, brez besed, 
odšla od doma iskat Miklavža. A še 
vedno imata upanje, da ga vendarle 
srečata. Opazujeta ples belih snežink 
in tolažita drug drugega. Od mraza 
in utrujenosti počasi zaspita in san-
jata ... sanjata o angelih, Miklavžu in 
darilih ... Angeli ju poslušajo – oni 
namreč dobro poznajo zgodbo ter 
razlog zimske pustolovščine. Njuni 
starši vsak dan trdo delajo ter se tru-
dijo za hrano in obleko. Ko jima je 
mama razlagala, da bo Miklavž obis-
kal le bogate otroke, sta se prestra-
šila in ga odšla iskat. In kaj je storil 
Miklavž, ko je prišel mimo? Prisluh-

nil jima je in obljubil darila. Vendar 
sta morala tudi otroka obljubiti, da 
bosta vedno ubogala starše, se prid-
no učila in molila.

Sporočilo Miklavža, angelov, dečka 
in deklice so člani KD dr. Franceta 
Steleta prenesli otrokom na Mikla-
vžev večer, v četrtek, 5. decem-
bra. Pod Mali grad v Kamnik so se 
zgrinjali v spremstvu staršev, babic, 
dedkov in prijateljev. Kot že vrs-
to let doslej. Kratka poučna zgodba 
in Miklavžev prihod sta v otroških 
očeh pričarala veselje in pričako-
vanje. Sede na maminih ali očeto-
vih ramenih so opazovali dogajanje, 
grizljali parkeljne iz testa ter mahali 
z Miklavževimi palicami, ovitimi v 
rdeč papir. Oči in lička so jim žarela 
in ko se človek zazre v te vesele in 
zadovoljne obraze, ve, da dela prav. 
Miklavževanje se pod Malim gradom 
odvija že polni dve desetletji. Vedno 
znova privabi množico ljudi, ki si 
ogledajo predstavo ter ob zaključku 
očarano zrejo v ognjemet, ki se dvi-
ga nad kapelico in grad. Obiskovalce 
premamijo vonjave dobrot, ki jih pri-

Miklavžev večer
Gozd – mračen, neprijazen, visoka, gosta dreve-
sa ... nad njimi okrogla svetla luna, sijoče zvezde 
ter svež zimski zrak ...

pravijo tunjiške gospodinje – doma-
čo zaseko, špehovko, potico, piškote, 
jabolčno pito in sveže pečen kruh z 
orehi. V hladnem zimskem večeru se 
pogrejejo s kuhanim vinom, domači-
mi limon'cami in čajem.

Miklavž s spremstvom se je zvečer iz 
Kamnika podal še v Tunjice, kjer je v 
domači cerkvi obdaril otroke, ti pa so 
pozorno prisluhnili zgodbi. Nekateri 
so strahoma pogledovali parkeljne, ki 
so zelo grdo gledali, a vseeno ponu-
dili otrokom orehe in bombone.

Člani KD dr. Franceta Steleta v 
sodelovanju z Dominikom Krtom, ki 
skrbi za režijo, sceno in glasbo, so v 
ponedeljek, 2. decembra, pripravili 
predstavo še v Šmarci, v sredo, 4. de-
cembra, pa obiskali otroke na Vranji 
Peči.

Miklavževanje je star običaj, ki ga 
ne smemo prekiniti. Je tradicija, ki 
jo moramo prenašati naslednjim ro-
dovom. Je naša kultura in ne nazadn-
je iskrica v očeh naših otrok. Če je 
samo to in to je veliko, je vredno, da 
se trudimo.

Za KD dr. Franceta Steleta,
Urša Klemenc

Foto: Matjaž Sedušak



14 15

Tunški glasDecember 2013

V Tunjice bom šel

V Tunjice bom šel.
Pri sveti Ani bom roke razprl,
bom z njimi vso vas objel
in zahvalil se tistim,
ki dobri so z mano bili.
Bom prosil Boga,
miru naj jim da,
veselja in sreče,
in tiste,
ki s poti so skrenili,
privede nazaj naj,
da se jih bomo razveselili.
Na Štuli postojim,
Ano poprosim
za mir v družinah,
za zdravje otrok,
za srečno starost.
S pogledom in v mislih
mir zaželim še tistim,
ki so nas zapustili
in zdaj počivajo na božji njivi.
Srce je spet polno,
duša vesela,
da bi širni svet objela.
Da bi trajalo dolgo …
Hvala Tunjice.
Hvala za vse,
kliče presrečno moje srce.

J. Ramuta

Urejanje  
okolice  
cerkve sv. Ane
Cerkev sv. Ane v Tunjicah s svojo 
lego in lepoto privablja množico 
romarjev, turistov in naključnih 
mimoidočih, ki na gričku nad našo 
vasjo iščejo svoj mir in se navdu-
šujejo nad razgledom po okolici, 
ki je res izvrsten, kar lahko potrdi 
vsak, ki si je že kdaj odtrgal tre-
nutek in se v miru sprehodil po 
okolici.

Da se ne bi zahvaljeval vsakemu 
posebej, ki je kakorkoli pripomo-
gel pri urejanju okolice cerkve, po-
kopališča, parkirišča …, bi rad po-
udaril, da ste vsi, ki pridete na tako 
imenovane »udarniške akcije« in s 
svojim delom pripomorete k ureje-
nosti, nepogrešljiv člen pri sestavi 
mozaika. Imamo čudovit park, ki 
nam ga Tunjičanom mnogi zavida-
jo. Vendar pa ne smemo pozabiti, 
da vse stoji na trdnih temeljih pro-
stovoljnega dela. 

Rože
»Vi ste bili to, kar smo mi, mi bomo 
to, kar ste vi ...«

To so besede, ki pomenijo minljivost. 
Ne glede na to, kaj smo in koliko ima-
mo ob izgubi svojih dragih in prijate-
ljev, sem se vedno spraševala ali sem 
v času njihovega življenja storila do-
volj, da jim polepšam in omogočim 
dobro in človeka vredno življenje. 
Vse prevečkrat se nam dogaja, da se 
tega začnemo zavedati šele po njiho-
vem odhodu. Preganjajo nas dvomi, 
sprašujemo si vest ter premlevamo 
stvari, ki so se dogajale pred leti.

Zakaj nisem naredila tega in onega? 
Zakaj nisem pokazala in delila več 
ljubezni – se morda nisem strinjala z 

njimi? Ali pač zato, da sem pokazala, 
da imam svojo pamet in da sama od-
ločam o sebi?

V času, ki ga preživimo skupaj, po-
sebno ob današnjem norem tempu, 
ki ga narekuje življenje, prepogosto 
pozabimo, da ljubezen, spoštovanje 
in medsebojna pomoč niso samo-
umevne. So vrline, ki se jih je po-
trebno naučiti in prenašati iz roda 
v rod.

Ko sem se ob dnevu vseh svetih spre-
hodila med grobovi, kjer so se po ne-
katerih bohotili veliki šopi rož in ne-
šteto sveč, sem se spraševala: »Le ka-
kšno življenje so imeli ti ljudje? Jim 
je bila v njihovem zemeljskem biva-
nju tudi kdaj podarjena kakšna cve-
tlica, lepa beseda ali topel stisk rok? 
Podarjena, ne za praznik, ampak kar 
tako – za lepši dan ali v zahvalo za 

trud ... So bili bližnji dobri z njimi, so 
jih ljubili in spoštovali?«

Včasih se mi utrne misel, da si s tem 
lajšajo slabo vest. Pa nisem proti ro-
žam na grobu, a mnogo bolje bi bilo, 
da bi rože krasile naš vsakdan. Da 
bi bili obdarjeni takrat, ko se tega še 
dobro zavedamo in želimo. Pa ne le 
z rožami – tudi z lepo besedo, pred-
vsem pa z dejanji, ki odražajo našo 
ljubezen do bližnjega in iskrenost. 
Življenje je res kratko – za nekatere 
bolj, za druge manj, toda menim, da 
si ga vsi zaslužimo preživeti lepo.

Podarite torej kakšen cvet, ki ga mor-
da utrgate na bližnjem travniku. Po-
nudite dlan takrat, ko jo nekdo potre-
buje. Razdajajte se v času življenja, 
kajti po smrti je prepozno za vse ...

Alenka

V bodoče bi bil zelo vesel, če bi se 
nam na akcijah pridružil še kakšen 
par pridnih rok, saj delo ni pretež-
ko. V prihajajočem letu bodo pred 
večjimi akcijami izobešeni plakati, 
obvestilo bo tudi na spletni strani 
www.tunjice.si.

Upam, da se bomo v prihodnje do-
bivali v čim večjem številu.

Matija Podjed
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V novo leto smo vstopili s tradicio-
nalno novoletno zabavo, sledila so 
redna tedenska srečanja. 

Konec februarja se je vsa mladina 
srečala na mladinskem občnem 
zboru, kjer smo pregledali delovan-
je gasilske mladine v preteklem letu. 
Občni zbor poteka po ustaljeni praksi 
– otroci sami vodijo protokol, bere-
jo poročila s tekmovanj, pregleda-
mo porabo financ. Na občnem zboru 
smo  podelili priznanja za opravljene 
preventivne značke ter priznanja za 
delovanje pri gasilski mladini. Sre-
brno preventivno značko je v letu 
2012 opravilo 5 mladincev, zlato pa 
1 pripravnica. Letošnja novost so bila 
priznanja za delovanje pri gasilski 
mladini (vsaj 5-letno aktivno sodelo-
vanje) – tovrstno priznanje je prejelo 
kar 25 otrok.

V začetku marca smo se udeležili 
tekmovanja v namiznem tenisu, še 
isti dan, le da v večernih urah, je po-
tekal redni občni zbor prostovoljnega 
društva Tunjice. Ker je bilo leto volil-
no, se je mladinska komisija po skle-
pu in potrditvi občnega zbora okrepi-
la z novimi močmi. Vrsti mentorjev 
so se pridružili Žan, Anže in Tinkara. 
Vsi trije so bili vrsto let člani gasilske 
mladine ter so sodelovali in tekmova-

li v okviru delovanja gasilske mladi-
ne. Lojze, dolgoletni član mladinske 
komisije, je postal poveljnik društva.

NAMIZNI TENIS

V soboto, 9. marca, smo se z gasil-
ci odpravili v Šmarco na tekmovanje 
v namiznem tenisu. Tekmovanje se 
je začelo ob 9.00. Na tekmovanje je 
šlo 6 mladink, 4 mladinci in 1 pionir. 
Ko smo prišli v Šmarco, smo 10 mi-
nut počakali pred gasilskim domom. 
Mladinci in mladinke smo imeli tek-
movanje v dvorani, pionirji in pionir-
ke pa v garaži.

Preden smo odšli domov, smo se še 
ustavili in šli po pice. Pice smo nesli v 
gasilni dom, kjer smo jih pojedli. Po-
tem smo se še malo pogovarjali in pri-
pravili mize za občni zbor, ki je potekal 
zvečer. Tako je bil lep dan zaključen.

Saška Pavlovič

Preostanek meseca marca in ves april 
smo namenili rednim srečanjem in 
pripravljanju na tekmovanje v orien-
taciji. Na dan boja proti okupatorju 
smo se udeležili tekmovanja, ki je 
potekalo v Šmartnem. Nanj je odšlo 8 
ekip (po 3 člani, pri eni tudi rezerva), 
spremljali smo jih mentorji. Na tek-
movanju so najmlajši morali pokazati 
znanje v navezavi vozlov, spretnost 
in hitrost pri zbijanju tarče z vedrov-
ko, poznavanju topografskih znakov, 
imeli pa so tudi hitrostno preizkušn-
jo štafetnega prenosa vode. Na pro-
gi jih je spremljal/a mentor/ica, ki je 
skrbel/a za spodbudo in usmerjanje. 
Mladinci in mladinke pa so se s pro-
go morali spopasti sami. Pokazati so 
morali znanje gasilskih veščin: hitrega 
povijanja gasilskih cevi, spajanja cevi 
na trojak, imeli so prav tako štafetni 
prenos vode, navezavo vozlov, zbijan-
je tarče z vedrovko, preverjalo pa se je 
tudi znanje kartografije – poznavanje 
topografskih znakov. Orientacijsko 
preizkušnjo je uspešno zaključilo 7 
ekip, ena ekipa mladincev pa je bila 
zaradi zgrešene točke diskvalificirana.

In še rezultati: ekipi pionirjev sta za-
sedli 1. in 3. mesto, pionirke so bile 
2., mladinke 1. in 2. ter mladinci 3. 

Delovanje gasilske 
mladine v letu 2013

Gasilska slika po orientaciji v Šmartnem.

avezavo

Občni zbor gasilske mladine.
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in 6. V društvo smo se že peto leto 
zapored vrnili s skupnim pokalom.

Po občinski je sledila regijska orien-
tacija v maju, na katero smo odpel-
jali ekipo mladink in ekipo pionirk. 
Tekmovanje je potekalo v soboto, 
16. maja, v Vačah. Na regijskem ni-
voju je konkurenca močnejša, saj se 
nanjo uvrstijo le prvi dve ali tri ekipe 
iz posameznih gasilskih zvez. Iz GZ 
Kamnik so se najbolje odrezale ravno 
naše pionirke, ki so skupaj z Matijem 
usvojile odlično 3. mesto, ekipa mla-
dink pa je z malo smole pri iskanju 
točk končala na 11. mestu.

Junij je bil za nas kar pester mesec, 
poln dogajanja. V začetku meseca 
smo se udeležili občinskega tekmo-
vanja gasilskih desetin na mekinj-
skem stadionu. Pionirji in pionirke 
so morali opraviti vajo z vedrovko, 
razvrščanje in štafeto s prenosom 
vode, mladinci razvrščanje, štafeto 
na 400 m z ovirami ter vajo za mla-
dince. Na tekmovanje smo odšli s šti-
rimi desetinami, ki so dosegle: pioni-
rji in pionirke 6. mesto, mladinke 4. 
mesto in mladinci 5. mesto.

Sodelovali smo tudi pri snemanju 
oddaje »Moja soba« – k projektu 
so nas povabili z namenom prikaza 
vključitve dveh pionirjev h gasilski 
mladini. Snemanje je potekalo na 
igrišču pod šolo, sodelovalo je 7 ot-
rok; prikazali smo vajo z vedrovko, 
navezavo vozlov in ekipno spenjanje 
cevi na trojak.

Nadaljevanje meseca je minilo v 
znamenju priprav na tekmovanje v 
nogometu, ki je potekalo v soboto, 
22. junija, na igrišču pod šolo v Tun-
jicah. Tekmovalo je 31 ekip (po trije 
tekmovalci, nekatere ekipe so imele 
tudi rezervo) iz 9 društev, spremljalo 
jih je 15 mentorjev, sodelovali pa so 
tudi štirje domači sodniki. Igralo se je 
na male nogometne gole, 2-krat po 7 
min, z minuto vmesne pavze. Doma-
če društvo je zastopalo 8 ekip. Pio-
nirke so si »pribrcale« 1. in 2. mesto, 
pionirji 1. in 6., mladinke so bile 2. in 
5., obe ekipi mladincev pa sta izpadli 
po prvem krogu in sta tako pristali v 
skupini od 9. do 16. mesta. Skupen 

rezultat naših ekip je zadoščal za 
osvojitev prehodnega pokala.

Običajno s koncem šole pričnemo 
s počitnicami tudi gasilci, letos pa 
smo se od vaj poslovili na prvem 
gasilskem taboru mladine PGD 
Tunjice. Od torka, 25. junija, do so-
bote, 29. junija, je 15 otrok domače 
sobe zamenjalo z malimi sobicami v 
kampu Menina, kjer smo gostovali 
v njihovem hostlu. Na taboru smo 
tako »športali« – igrali odbojko na 
mivki, badminton, nogomet, se šli 
med dvema ognjema, odpravili smo 
se na pohod ob Savinji, odšli na 
Golte, v adrenalinski park; večere 
smo preživljali družabno – šli smo 
se družabne igre, activity, imeli svo-
je talente in plesno-pevske nastope. 
Čez dan so otroci sodelovali pri kuh-
anju, zadolženi so bili za pomivan-
je in pospravljanje posode, skrbeti 
so morali za red in čistočo v svojih 
sobah. Vzdrževanje reda smo redno 
preverjali in ocenjevali, soba z naj-
manj točkami je odslužila »kazen« 
s pospravljanjem. Sodelovali smo 
tudi pri urejanju kampa, kjer smo v 
gozdu uredili »romantičen kotiček«, 
dnevno smo preverjali temperaturo 
zajezene vode v kampu (ki ni bila 
najbolj prijetna za namakanje), 
zaposlili smo se s kartanjem, kle-
petanjem in pa tudi popoldanskim 
počivanjem. Kljub malo slabšemu 
vremenu smo uspešno preživeli pet 
skupnih dni. Upam, da nam to iz-
kušnjo uspe ponoviti tudi v nasledn-
jem letu.

TABOR

Dan po koncu šole smo se z gasilci 
odpravili na tabor. Dopoldan smo se 
z avtobusom odpeljali v Mozirje. Da 
smo se malo razgibali, smo šli peš iz 
Mozirja v Nazarje in nazaj. V Mo-
zirju nas je čakal avtobus, s katerim 
smo se odpeljali v kamp Menina. Ko 
smo prispeli, smo si najprej ogledali 
kamp, nato pa se razvrstili po sobah v 
hostlu. Popoldan smo igrali nogomet, 
med dvema ognjema in odbojko na 
mivki. Zvečer pa smo se igrali acti-
vity.

Drugi dan smo v kampu delali srčke 
iz kamenja. Ker nam je bilo zelo vro-
če, smo se osvežili v bližnjem jezeru. 
Zvečer pa smo imeli družabni večer.

Tretji dan smo zgodaj vstali in se od-
pravili na pohod po Rečici ob Savinji. 
Mentorji so nam povedali, da bomo 
zvečer imeli Menina ima talent in da 
moramo vsi nastopati 2-krat. Hitro 
smo začeli razmišljati o svojih točkah 
in se pripravljati. Ko smo imeli vse 
pripravljeno, smo igrali med dvema 
ognjema in odbojko. Ker pa so bile 
tudi ta dan temperature zelo visoke, 
smo spet potrebovali osvežitev. Dan 
je hitro minil, prišel je večer in začeli 
so se naši nastopi. Nekateri nastopi 
so bili zelo zanimivi in zabavni, drugi 
pa nekoliko manj.

Naslednje jutro smo šli v adrenalinski 
park, kjer smo se sprehajali po poli-
gonu in tresli od strahu. Popoldan pa 

Nogomet v Tunjicah.
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smo imeli različne igre z vodo. Ker 
pa nas je presenetil dež, smo z igrami 
morali žal zaključiti. Ko smo se vsi 
posušili, smo peli pesmi ob zvokih 
kitare.

Prišel je zadnji dan, ko smo morali 
spakirati in se odpraviti domov. Pre-
den pa smo se odpeljali v Tunjice, 
smo šli na Golte. Nekaj časa smo se 
sprehajali po Golteh, potem pa smo 
se odpravili proti avtobusu, s kate-
rim smo se odpeljali proti Tunjicam.

Tako je minil naš teden na taboru 

Maruša Kosirnik

V juliju smo se zbrali na gasilski pa-
radi v sklopu praznovanja 75-letnice 
delovanja društva. Na paradi je so-
delovalo 17 otrok, nekateri med njimi 
pa so kasneje na veselici prodajali še 
srečke.

V sredini avgusta, ko smo se bolj ali 
manj vsi vrnili z dopustov, smo priče-
li z rednimi vajami v rolanju. Sprva 
na igrišču, kasneje na parkirišču pod 
cerkvijo, so otroci pridno vijuga-
li med stožci, med vožnjo na progi 
navezovali vozle in spenjali cevi na 
trojak. V začetku septembra smo se 
udeležili tekmovanja v rolanju v 
Špitaliču, kamor smo odpeljali 16 
otrok.

ROLANJE

V soboto, 7. 9. 2013, smo se z gasilci 
odpravili na gasilsko tekmovanje v 
rolanju v Špitalič.

Ob 8.30 smo se z avtobusom odpravi-
li v Špitalič. Tekmovanje se je začelo 
ob 9.00. Prve so bile na vrsti pionir-
ke, ki so potem kasneje tudi osvojile 
1., 2., 5., 7. in 19. mesto.

Ko so pionirke končale, so bili na 
vrsti pionirji, ki so osvojili 1., 3., 6. 
in 8. mesto. Ko so pionirji odvozili 
svoje, smo bile na vrsti mladinke.

Tudi me smo prav tako osvojile 1., 2., 
6. in 10. mesto. Ko pa smo mladinke 
končale, smo dobili malico. Sendvi-
če in pa sok. Ko smo pojedli, so bili 
na vrsti mladinci, ki pa so bili na ža-
lost malce slabši (6., 7. in 11. mesto), 
ampak vseeno smo pobrali dovolj 
medalj, da smo osvojili prvo skupno 
mesto in pa seveda pokal.

Ko so vsi odšli, smo bili pri gasil-
nem domu v Špitaliču le še mi, ki 
smo morali počakati na avtobus. 
Nekateri so igrali tarok, nekateri so 
igrali vojno, nekateri osla, nekateri 
pa so le opazovali. Ko je ura odbila 
12.30 je prišel avtobus in nas odpel-
jal nazaj v Tunjice, kjer so nas priča-
kale pice.

Šli smo v gasilni dom in se posedli. 
Razdelili smo pice ter se najedli do 
sitega.

Vmes so mentorji pripravljali plat-
no za projektor, ker so mladinci ter 
mladinke zvečer gledali košarko. Ob 
20.45 so se mladinci in mladinke 
zbrali v gasilnem domu, se posedli 
na stole ter navijali za naše košarkaše 
(tekma Slovenija – Gruzija). Seveda 
je Slovenija zmagala.

Tako se je naš zmagovalni dan kon-
čal za vse lepo. Gasilci smo osvojili 
pokal, Slovenija pa je spet zmagala v 
košarki. Vsi smo postali zmagovalci.

Na pomoč!

Tjaša Gregl

V septembru je potekal 8. otroški 
bazar. Ker se na njem predstavljajo 
številne organizacije, ki delajo z mla-
dino, so k sodelovanju vsako leto 
vabljeni tudi gasilci. Letos je bila v 
soboto, 16. 9., »na vrsti« GZ Kamnik, 
ki smo jo zastopali mentorji PGD 
Šmarca in PGD Tunjice, pridružila 
pa se nam je tudi mladinka Katarina. 
Na razstavišču je bilo predstavljeno 
gasilsko vozilo PGD Šmarca, ki 
so ga lahko obiskovalci podrobno 
spoznali, si ogledali orodje, opremo, 
predstavljena je bila tudi vrvna 
tehnika (otroci so imeli možnost 
spusta po vrvi), obiskovalci so lahko 
preizkusili vajo z vedrovko, nave-
zavo vozlov, lahko so rešili gasilski 
kviz, na voljo pa so imeli tudi nekaj 
preventivnega materiala.

Sledila sta dva meseca priprav na ga-
silski kviz; priprav se je redno ude-
leževalo 6 pionirjev in 6 mladincev. 
Utrjevali in ponavljali smo znanja s 
področja požarne preventive, gasil-
skih činov in specialnosti, gasilske 
zgodovine, seveda pa ne gre tudi brez 
praktičnih disciplin – vezanje vozlov 
ter najdi svoj par (pionirji) oz. sklopi, 
izberi, najdi (mladinci). Sočasno so 
3 pionirji uspešno opravili preizkus 
za pridobitev bronaste preventivne 
značke in 3 mladinci preizkus za pri-
dobitev srebrne preventivne značke.

Rolanje.
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Kviz je potekal v petek, 8. novembra, 
v prostorih PGD Kamnik. Naši mladi 
gasilci so pokazali ogromno znanja, 
tako teoretičnega kot tudi praktič-
nega. Pionirji so si prislužili 1. in 2. 
mesto, mladinci 3. in 4.

Ker je kviz tekmovanje, ki poteka 
tudi na višjih ravneh gasilske orga-
nizacije, smo se z ekipama pionirjev 
udeležili tudi regijskega kviza v Mo-
ravčah (v soboto, 16. novembra). Pio-
nirke, ki so nas uspešno zastopale že 
na regijski orientaciji, so tudi tokrat 
dokazale, da lahko tudi na regijskem 
nivoju posegamo po dobrih rezulta-
tih. S svojim znanjem so usvojile 3. 
mesto, kar je za las odneslo udeležbo 

na državnem kvizu, druga ekipa pio-
nirjev pa je zasedla dobro 11. mesto.
V oktobru, mesecu požarne varnosti, 
je Lojze s pomočniki in v sodelovan-
ju s PGD Kamnik pripravil predsta-
vitev gasilstva učencem podružnič-
ne šole.

PRIHOD GASILCEV  
V ŠOLO

V sredo, 16. 10. 2013, so nas obiskali 
gasilci s PGD Tunjice in s PGD Kam-
nik. Pokazali so nam, kaj vse ima 
gasilni tovornjak. Gasilni tovornjak 
s Tunjic je imel v ozadju električno 
motorno črpalko, na strehi drog z 
dvema reflektorjema, spredaj v kabi-
ni pa so imeli gasilci jeklenke s ki-
sikom. Gasilni tovornjak s Kamnika 
pa je imel celo dvigalo za dvigovanje 
avtomobilov, imel pa je tudi črpalko 
za nevarne in jedke snovi, ventilator 
za razčiščevanje zraka v zadimljenih 
prostorih, električno motorno črpalko 
in zelo veliko stvari za reševanje lju-
di, kot so: klešče, žage, razne sekire 
... Kasneje pa so zakurili olje, da bi 
nam pokazali, kako pogasiti in kako 
ne pogasiti požara. Ko se je olje vne-
lo, je Lojze Petek, poveljnik Prosto-
voljnega gasilskega društva Tunjice, 
na goreče olje zlil vodo in iz začet-
nega požara se je z eksplozijo požar 
razširil v večji požar. Pogasil ga je z 
gasilnim sprejem. Ko ga je pogasil, 
ga je prižgal še enkrat in pokazal še 
drug način gašenja, gašenja z dušen-
jem in odvzemanjem kisika. Ta požar 
je pogasil tako, da je na ponev dal po-
krovko in ga zadušil. Po tej predsta-Regijski kviz v Moravčah.

vitvi so prvošolci odšli celo na vožn-
jo z gasilnim tovornjakom iz Tunjic. 
S tem obiskom so nam gasilci poka-
zali, kako ravnati ob požaru.

Kristijan Kuhar

Letošnje tekmovalno leto smo za-
ključili s tekmovanjem v pikadu, ki 
je potekalo v prostorih PGD Komen-
da. V petek, 29. novembra, je na tek-
movanje odšlo 22 tekmovalcev, kjer 
smo med pionirji osvojili 3. mesto, 
pionirkami 2. in 3. mesto, mladinke 
1. in 2. mesto ter mladinci 3. mesto.

Skupni izračun točk iz letošnjih tek-
movanj, kjer smo usvojili pokal v ro-
lanju, nogometu in orientaciji nas je 
umestil na 1. mesto izmed 16 sodelu-
jočih gasilskih društev GZ Kamnik in 
GZ Komenda. Čestitke vsem.

Ob koncu leta bi se zahvalila vsem ot-
rokom, ki sodelujete pri gasilski mla-
dini in zastopate društvo na različnih 
ravneh – tako na tekmovanjih kot pri 
promociji gasilstva. Zahvala gre tudi 
staršem, ki nam zaupate svoje otroke in 
nam priskočite na pomoč pri občasnih 
prevozih; posebna zahvala za zaupanje 
pa gre staršem otrok, ki so se udeleži-
li gasilskega taborjenja. Verjamem, da 
bo ta izkušnja ostala v lepem spominu 
tako otrokom kot tudi nam, mentorjem. 
Manjkajoči spanec pa smo do danes že 
vsi zagotovo nadoknadili.

Na koncu pa se za številne vložene 
ure prostega časa, ves trud in energi-
jo zahvaljujem mentorjem – Daretu 
in Anžetu Greglu, Simoni Štupar, Li-
diji Kavčič, Žanu Nograšku, Tinkari 
Novak in Poloni Rems. Za tehnično 
pomoč pri izvedbi nogometa in/ali 
predstavitve gasilstva gre zahvala 
Viktorju Torkarju, Urošu Steletu, Bo-
gotu Čimžarju in Lojzetu Petku.

Za gasilsko mladino,
Tamara Novak

V kolikor se nam želi kdo na novo pri-
družiti ali nas le od bližje spoznati, 
je lepo vabljen/a na redna tedenska 
srečanja gasilske mladine ob četrtkih 
ob 16.30 za pionirje in pionirke ter 
ob 17.30 za mladince in mladinke.

Udeleženci kviza v prostorih PGD Kamnik.



20

Tunški glas December 2013

Aktivni gasilski  
veterani v letu 2013

Gasilski veterani PGD Tunjice so 
bili v letu 2013 zelo aktivni. Tretje-
ga maja 2013 so se udeležili srečanja 
gasilskih veteranov regije Ljubljana 
III, ki je bilo v Krašcah v organizaciji 
GZ Moravče. Sodelovalo je preko 
500 veteranov.

Četrtega maja 2013 so se udeležili sv. 
maše v čast sv. Florjanu, zavetniku 
pred požari, v farni cerkvi v Tunjicah. 
V mesecu maju so imeli veliko vaj za 
občinsko tekmovanje veteranov, ki 
je bilo 2. junija 2013 na stadionu v 
Mekinjah. Zasedli so 3. mesto, preje-
li lep pokal in se uvrstili na regijsko 
tekmovanje.

Dvajsetega julija je bila v Tunjicah 
ob 75. letu delovanja organizirana 
gasilska veselica. Veterani so se ude-
ležili parade in sodelovali pri organi-
zaciji srečelova.

Tridesetega avgusta 2013 so bili or-
ganizatorji srečanja gasilskih vetera-
nov GZ Kamnik. S pomočjo vodstva 
PGD Tunjice in delavnih članic je 
srečanje zelo lepo uspelo. Po kratkem 
kulturnem programu jih je pozdravil 
župan občine Kamnik Marjan Šarec, 
predsednik PGD Tunjice Franc Ši-
menc, prisotna je bila tudi predstav-
nica CZ Kamnik Brigita Vavpetič. 
Srečanja se je udeležilo devet druš-
tev iz GZ Kamnik. Bilo je 16 ekip, 
14 posameznikov, skupno 87 članov 
veteranov. Pomerili so se v raznih 
družabnih in gasilskih igrah in zma-
ga je ostala v domačem društvu, tako 

ekipno kot posamezno. Ob tem sre-
čanju so prejeli v varstvo za eno leto 
tudi veteranski prapor GZ Kamnik. 
Praporščak ga bo nosil na razne pri-
reditve in pogrebe.

Na koncu srečanja so jih članice lepo 
pogostile, za kar so se zahvalili in za-
dovoljni odhajali iz Tunjic.

Tekmovalna ekipa veteranov se je 
v mesecu septembru pripravljala na 
regijsko tekmovanje, ki je bilo 5. 
oktobra 2013 v Domžalah. Z malo 
smole, ker so morali zaradi bolezni 
menjati tekmovalce, so zasedli 13. 
mesto. Vseeno so bili zadovoljni, 
saj je važno druženje in pridobivanje 
znanja.

Ob kulturnih prireditvah so nepog-
rešljivi člani varovanja parkirišča. 

Delo gasilskih veteranov  
in članic PGD Tunjice
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Delo gasilskih veteranov  
in članic PGD Tunjice

Skozi vse leto sodelujejo pri raznih 
proslavah in pogrebih v sosednjih 
društvih.

Veterani so se z veseljem udeležili 
tudi letošnjega gasilskega izleta po 
štajerski deželi.

Ob koncu leta bodo raznašali kole-
darje našega društva. Veseli so, ker 
jih vodstvo PGD Tunjice podpira, in 
si želijo, da bi jim zdravje še dolgo 
služilo, da bi ostali čim dlje aktivni 
člani v društvu. Hvala, da nismo os-
tali pozabljeni v PGD Tunjice.

Aktivnosti gasilskih 
članic v letu 2013
Članice smo se v mesecu maju 
udeležile sv. maše v čast sv. Florjanu, 
zavetniku pred požari, v farni cerkvi 
v Tunjicah.

Potekale so tudi priprave na gasilsko 
tekmovanje, na katerem smo osvojile 
3. mesto (članice A in B) in s pokalo-
ma presenetile našega novega povelj-
nika Lojzeta Petka.

Četrtega julija smo se udeležile 
pohoda na Kašno planino, ki je bil 
v organizaciji GZ Kamnik, povabilo 
je bilo namenjeno vsem gasilkam 
v Sloveniji. Pohoda se je udeležilo 
preko 100 gasilk in prijateljev 
gasilstva.

Sodelovale smo pri organizaciji ob 
75-letnici našega društva. Dve člani-
ci sva se v paradnih uniformah ude-
ležili parade, ostale pa so pomagale 
v strežbi, kuhinji, pri vhodu na samo 
prizorišče dogajanja, pri srečelovu.

Med nami so aktivne članice – men-
torice naše mladine, ki je zelo aktivna 
in nas razveseljuje z lepimi rezultati 
na vseh področjih, ki zajemajo gasil-
sko mladino.

Članice sodelujemo z GZ Kamnik, 
se udeležujemo sestankov, raznih 
izobraževanj in srečanj.

V letošnjem letu smo imele tudi na-
pad na abrahamovko Joževčevo Zofi-
jo, ki ji je prihod Abrahama kar dobro 
zagodel s strani gasilcev. Vrtnica pa 
je na koncu vseeno krasila Zofijin  

vrt. Okroglo obletnico sta imeli tudi 
članici Martina in Vera. Da ne poza-
bimo, med nami so tudi novopečene 
babice Andreja, Tatjana, Zofija. Mo-
ram poudariti, da so te naše babice še 
vedno zelo aktivne.

Kot vsi pravi gasilci smo se tudi čla-
nice udeležile izleta po lepi štajerski 
deželi.

Ob koncu leta bomo pomagale pri 
raznašanju gasilskih koledarjev. Pri-
pravile bomo manjše srečanje članic, 
kjer se simbolično obdarujemo, malo 
poklepetamo in se luštno imamo. Ve-
sele smo, da nas vodstvo PGD Tunji-
ce podpira pri naših dejavnostih in se 
jim za to zahvaljujemo.
Na pomoč!

Vera
Foto: Matjaž Sedušak

UO PROSTOVOLJNEGA  
GASILSKEGA DRUŠTVA 

TUNJICE ŽELI VSEM  
SVOJIM ČLANOM IN  

OSTALIM KRAJANOM  
VELIKO MIRU, ZDRAVJA 
TER USPEHOV POLNO 

LETO 2014. 

Foto: Milena Erbežnik Klanšek
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Za Tunjiškim oktetom je pestro leto. 
S pričetkom pevske sezone 2012/13 
je mesto predsednika našega pev-
skega društva iz rok Milana Steleta 
prevzel Matej Stele. Prišlo je tudi do 
dopolnitve pevskega sestava, saj se 
nam je pridružil Rok Matjaž (Marti-
nežev), ki pomaga pri petju 2. tenor-
ja. Še v lanskem koledarskem letu, 
30. oktobra 2012, smo se udeležili 
medobmočnega izbora (regijskega 
tekmovanja) malih pevskih skupin 
Gorenjske, na katerem smo zastopali 
občino Kamnik. Oktet se je na tek-
movanju predstavil s tremi pesmimi 
in prepričani smo, da dostojno pred-
stavljal našo občino. V decembru je 
sledilo tradicionalno gostovanje pri 
naših pevskih prijateljih – Šentur-
škem oktetu. Pesem in druženje sta 
že vrsto let zaščitni znak gostovanja 
na Šenturški Gori in tudi na lanskem 
srečanju, že devetem po vrsti, ni bilo 
nič drugače.

Čas po novem letu je potekal v zna-
menju priprav na 34. območno revijo 
pevskih zborov občin Kamnik in Ko-
menda, ki je potekala na dan kultur-
nega praznika, 8. februarja 2013, ob 
19. uri. Prireditev je bila posvečena 
spominu na skladatelja, učitelja, or-
ganista in zborovodjo Viktorja Mi-
helčiča, ki bi 3. februarja letos pra-
znoval stoletnico rojstva. Mihelčič, 
tudi častni občan občine Kamnik, je 
leta 2010 v visoki starosti 97 let umrl 
na predvečer kulturnega praznika. 
Novica o njegovi smrti je pretresla 
vse prisotne na reviji. Spominu na 
uglednega kamniškega glasbenika je 
oktet posvetil njegovo skladbo Pa da 
bi znal, ki jo je uglasbil na besedilo 
Srečka Kosovela. V programu smo 
imeli še dve skladbi: Moje pesmi – 
besedilo Leopold Turšič, glasba Ra-
dovan Gobec – ter Čebelar legendar-
nega Lojzeta Slaka, ki jo je za moški 
sestav priredil Franci Šarabon.

Osrednji dogodek, ki je zaznamoval 
preteklo sezono, pa je bilo tradicio-
nalno, že 15. srečanje oktetov in ma-
lih vokalnih skupin Pozdrav Mariji. 

Vreme res ni bilo najboljše, precej 
hladno je bilo za ta letni čas, vendar 
je bila cerkev sv. Ane v nedeljo, 26. 
maja 2013, polna. Veseli nas veliko 
zanimanje med domačini, pa tudi 
lepo število obiskovalcev od drugod. 
Tokratnega Pozdrava Mariji se je 
skupaj z organizatorjem – Tunjiškim 
oktetom – udeležilo sedem pevskih 
sestavov. Kranjski kvintet in Šentur-
ški oktet se srečanja nepretrgoma, 
lahko bi rekli kar tradicionalno, ude-
ležujeta že vrsto let. Tudi pevci Graj-
skega okteta in Kvarteta Krt so stari 
znanci tunjiškega občinstva. Bilo 
pa je tudi nekaj novincev: Višnjan-
ski fantje, sedmerica fantov in mož 
doma iz Višnje Gore oz. njene okoli-
ce, med njimi tudi »naš« Martinežev 
Rok, ter Ženska vokalna skupina Vox 
Annae. Prireditev je popestrila Urša 
Klemenc, ki smo ji za njen prispevek 
in trud pri pripravi veznega besedila 
ter povezovanje neizmerno hvaležni. 
Srečanje smo zaključili s pogostitvi-
jo. Oktetovci se prisrčno zahvaljuje-
mo vsem gospodinjam, ki so pripra-
vile domače dobrote. Brez vas nam 
ne bi uspelo! Posebna zahvala tudi 
Justinu Klanšku (Gradišekovemu), ki 
nam je za pogostitev, potem ko smo 
se prepozno priglasili za mize in so 
že bile oddane, priskrbel mize s Kri-
ža.

V poletnih mesecih oktet ni počival. 
V juliju smo peli na gasilski veselici. 
Na predstavitvi knjige Zlati hrib: pra-
vljice in povedke iz Tunjic in okolice, 
ki je bila 28. julija 2013 pred osnov-
no šolo Tunjice, smo sodelovali z ne-
kaj narodnimi pesmimi. Prireditev, ki 
je potekala na predvečer tunjiškega 
praznika, je bila posvečena spominu 
na dr. Franceta Steleta, ki je pravlji-
ce zapisal in od čigar smrti je minilo 
skoraj 41 let. Sodelovali smo tudi na 
ponovitvi Večera pravljic in povedk 
Zlati hrib, ki je bila 23. avgusta letos 
na vrtu frančiškanskega samostana v 
Kamniku.

Vstop v novo pevsko sezono 
(2013/14) je bil pester. Zaznamovala 

ga je novica, da nas po štirih sezonah 
in pol zapušča zborovodja Aleš Se-
dušak. Za njegovo delo in ves trud se 
mu lepo zahvaljujemo. Med dogod-
ki, pri katerih smo sodelovali, velja 
omeniti otvoritev Čipkarske razstave 
v Budnarjevi hiši, ki jo je pripravilo 
Klekljarsko društvo Veronike Nevlje 
na eno zadnjih letošnjih res toplih in 
sončnih nedelj, 13. oktobra 2013. V 
novembru smo gostovali na srečanju 
kamniškega kluba seniorjev in seni-
ork SDS z dr. Vinkom Gorenakom 
v galeriji Majolka v Kamniku. Pro-
gram srečanja smo obogatili s himno 
in nekaj domoljubnimi pesmimi. 
Tak program smo predstavili tudi na 
ustanovitvi občinskega odbora Dru-
štva za vrednote slovenske osamo-
svojitve, ki je potekala v sredo, 20. 
novembra 2013, v Domu  kulture 
Kamnik.

Jubileji, še posebej okrogle obletnice, 
se ne zgodijo vsak dan. Sploh prva 
okrogla – desetletje delovanja – je 
nekaj posebnega. Zato smo se člani 
Tunjiškega okteta z veseljem udele-
žili koncerta ob praznovanju dese-
tletnice delovanja Šenturškega okte-
ta, ki je bil v soboto, 30. novembra 
2013, v prostorih Kulturnega hrama 
Ignacija Borštnika v Cerkljah na Go-
renjskem. Našim pevskim prijateljem 
in sosedom s Šenturške Gore želimo 
še veliko uspešnih let prepevanja in 
se z njimi veselimo njihovega jubile-
ja. Čestitamo!

Med ostalimi dejavnostmi okteta naj 
omenim petje na pogrebih, tako v do-
mačem kraju kot tudi izven njega. V 
zadnjem letu in pol je bilo v Tunjicah 
še več prireditev na katerih smo so-
delovali, nekaj je bilo otvoritev pre-
novljenih in asfaltiranih cest; v mar-
cu pa smo zapeli na proslavi ob ma-
terinskem dnevu v osnovni šoli Tu-
njice. Naj se na tem mestu zahvalim 
OŠ Tunjice, ki nam že vrsto let daje 
na razpolago prostor za vaje. Uredili 
smo tudi spletno podobo društva. Na 
tunjiški spletni strani (www.tunjice.
si) je bila urejena naša predstavitev, 
odprli smo uradni spletni poštni pre-
dal: tunjiski.oktet@gmail.com.

Vsem krajanom voščimo vesele pra-
znike ter uspešno novo leto 2014!

Za Pevsko društvo Tunjiški oktet,
Matej Stele, predsednik

Iz kronike delovanja 
Tunjiškega okteta
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Čeprav se s tem ukvarjamo šele dobri 
dve leti, pa je ta dejavnost za Simo-
no, Marijo in mojo malenkost postala 
že veliko več kot samo hobi. Posta-
la je del nas. Ne mine dan, da se ne 
bi vsaj za minutko ustavile in preiz-
kusile nove tehnike izdelave kakšne 
rožice ali pa poskusile izboljšati že 
kakšno narejeno. Pa tudi, če prizna-
mo ali ne, nas kar nekaj ljudi prosi, 
če jim lahko izdelamo kakšen šopek 
ali dekoracijo. Zdi se nam škoda, 
da bi to znanje obdržale samo zase, 
zato smo se odločile, da ga razširi-
mo med vse, ki se tega želijo naučiti.  
 
Vse se je začelo malo bolj resno, ko 
smo spomladi odšle v Galicijo, kjer 
smo ustanovili slovensko društvo iz-
delovalk rožic iz krep papirja. Tam 
smo imele tudi enodnevno delavnico, 
kjer so nam starejše in izkušenejše 
mojstrice pokazale nove načine izde-
lave, ki jih vedo le one. Združili smo 
moderno s starim in tako prepletali 
naše znanje. Dan smo zaključile z iz-
menjavo naslovov, nasvetov in polne 
vtisov smo odšle domov, kjer smo kar 
hitro vse znanje uporabile v praksi.
 
Ko smo videle, kako navdušene 
smo bile vse nad naučenim, smo se 
odločile, da tudi me organiziramo 
delavnice. Najprej smo jih izvaja-
le v šoli Tunjice (učiteljici Jelki, ki 
tudi že izdeluje lepe rožice, se ob 
tej priložnosti lepo zahvaljujemo za 

prostor), nato pa smo se zaradi pov-
praševanja in vedno večjega zani-
manja preselile tudi na druge kraje 
v okolici. Zares smo vesele, ko vi-
dimo, kako malo je potrebno, da so 
ljudje iskreno zadovoljni in ponosni 
sami nase in na svoje izdelke. Ko 
nas ljudje pohvalijo in se vrnejo na 
naslednje delavnice, se še z večjim 
zagonom in energijo pripravljamo 
na nove in še zahtevnejše cvetove. 
 
Prišlo je poletje in odločile smo se, da 
naredimo izlet na Veliko planino. Pri-
šlo je veliko izdelovalk iz vse Slove-
nije. Hotele smo se le družiti, ampak 
na koncu smo se »zasidrale« pred 
Črnuškim domom in izdelovale to, 
kar najbolje znamo. Tako šopki pla-
ninskega cvetja krasijo Črnuški dom, 
nekaj šopkov pa tudi planinske koče. 
Na povabilo TIC Kamnik smo sode-
lovale na kamniških Narodnih nošah 
in na Mihaelovem sejmu v Mengšu.

V tem času sem po oceni strokovne 
komisije na Obrtni zbornici Slovenije 
pridobila certifikat za 10 vrst rožic, ki 
sodijo med izdelke domače in ume-
tnostne obrti. Vsi ti izdelki morajo 
biti opremljeni z nalepko, saj pred-
stavljajo zaščiteni izdelek.
 
V oktobru pa so se začele priprave 
na največjo slovensko razstavo ro-
žic iz krep papirja. Organizatorjem, 
med katerimi sem bila tudi sama, je 

uspelo povabiti preko 50 izdelovalk 
iz vse Slovenije. Obiskovalci, bilo jih 
je preko tri tisoč, so bili nad izdelki, 
njihovo kakovostjo in samo zamisli-
jo zelo navdušeni. Z njimi pa smo 
bile navdušene tudi me, saj je bila 
razstava res nekaj posebnega in lepe-
ga. Prav tako pa nam je uspel še en 
»met«, saj so nas povabili v oddajo 
Dobro juto na TV Slovenija. Na sne-
manju so bili nad našo ustvarjalno-
stjo navdušeni, zato smo si izmenjali 
kontakte, da jim ob kakšnih posebnih 
dogodkih lahko priskočimo na po-
moč in izdelamo določeno dekoracijo 
ali šopke.
 
Čeprav se zdi, da delamo ogromno 
stvari za druge, moram napisati, da 
je veselje do izdelave še vedno naj-
večje v nas samih. Ni lepšega, ko se 
po napornem dnevu umakneš v svoj 
kotiček in vzameš v roke krep papir 
in škarje ter svojo kreativnost izliješ 
v popolnoma novo stvaritev.

Včasih je treba določen cvet narediti 
večkrat, poiskati slike na internetu, v 
naravi, da postane končni izdelek po-
doben cvetlici, ki raste v naravi.

Rade imamo naravo, rože in vse, kar 
nas obdaja. Zato poskušamo vse to 
prenesti na papir in v obliko, ki nas 
popelje tudi v zimskih dneh med cve-
toče vrtove in dišeče cvetje.

Če se tudi vi želite naučiti izdelati ka-
kšno rožico, vas vabimo, da se nam 
pridružite v šoli Tunjice. Po novem 
letu se bomo spet zbrale na začetnem 
tečaju in vse, ki si tega želijo, nauči-
le, da bo že naslednji dan lahko poda-
ril svojim najbližjim svoj šopek.

Naj vam v letu 2014 zacveti veliko 
rož v mirnem in prijaznem okolju.

 
Dragica Vrhovnik

Leto je naokoli in zopet so nas iz uredništva zaprosili, da 
namenimo nekaj besed o naših rožicah. Pa vendar ne vem 
kje začeti, saj se nam na področju izdelovanja rož'c iz krep 
papirja, stare obrti, ki sega daleč nazaj v preteklost in ki 
jo z velikim veseljem prenašamo naprej, dogaja ogromno.

Cvetje iz krep papirja

Snemanje oddaje Dobro jutro.

Dekoracija 
v Črnuškem 

domu.
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Kaj delamo 
šolarji?
Za nami je še eno pestro šolsko leto. 
Junija se je od podružnične šole Tu-
njice poslovilo devet pridnih peto-
šolcev, septembra pa smo sprejeli 
devet pridnih prvošolcev. Vsi so na 
fotografiji: (zadaj od leve) Nejc Vr-
hovnik, Lora Petek, Karin Butalič, 
Ana Vrhovnik, Stella Škoberne Pod-
jed, Gaber Krumpestar, (spredaj) 
Karmen Vrhovnik, Patrik Štupar, Iza 
Podjed.

Prvošolci pred tablo.

Prvošolci zelo radi hodijo v šolo. Ko smo strnili 
doživetja prvih dveh mesecev, so se spomnili 
najzanimivejših dogodkov.

Všeč mi je bilo v gasilskem domu in ko smo se peljali 
z gasilskim avtomobilom. ANA

Šli smo na pohod po Tunjicah. Prišli smo na najvišji 
vrh in gledali cerkev. Tam smo se slikali. Slikali smo 
se tudi na kozolcu. LORA

Všeč mi je bilo na pohodu po Tunjicah, ko sva se z 
bratom Kristijanom slikala na kozolcu. PATRIK

Lepo je bilo, ko smo se na izletu ustavili pri nas 
doma in jedli piškote in slive. Igrali smo se s kužkom 
Cufijem. KARIN

Všeč mi je bil pohod, hodili smo dolgo časa. GABER

Na dnevu brez avtomobila v Kamniku smo božali 
psa in gledali čarovnika. STELLA

Všeč mi je bilo, ko smo šli v Kamnik in smo gledali 
čarovnika in božali konja. Prvi šolski dan pa smo 
gledali predstavo v šoli v Kamniku. KARMEN

V šoli smo na tehniškem dnevu delali ježke iz žira in 
ogrlico iz kostanja. Zunaj smo slikali drevesa. NEJC

Pogovarjali smo se o drugačnih ljudeh. Prebrali smo 
knjigo o gluhem in slepem ježku Nosku, potem pa 
smo se igrali slepe miši. Slikali smo z nogo in z usti. 
IZZA

Prvošolci z izdelki iz jesenskih plodov.

MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA

Moja najljubša knjiga je Juri Muri v Afriki. Deček 
v knjigi se ni maral umivati. Odselil se je v Afriko. 
Hodil je dolgo, preden je prišel do zamorcev. Mislil 
je, da se oni ne umivajo, ker imajo črne obraze. To 
knjigo sta mi brala mami in oči, ko sem bil majhen 
zvečer v postelji, in še danes jo imam rad. Imam jo 
rad, ker se tudi jaz ne maram umivati. 

Vid, 2. r. 

Moja najljubša knjiga govori o piratih. Všeč mi je, 
ker je v knjigi veliko ladij in piratov. Brala mi jo je 
mami, včasih mi jo je brala tudi babi.

Lenart, 2. r. 

Moji najljubši knjigi je naslov Čista resnica. V 
zgodbi mi je bilo všeč, ko so rekli, da bodo spravili 



24 25

Tunški glasDecember 2013

kravo ob živce, zaradi tega da bo potem dajala kislo 
mleko. Nastopale so živali: mali vran Dokolenko, 
prašiček Krofek in še druge živali. Ob poslušanju 
zgodbe sem se smejal. Brala mi jo je mami. 

Bine, 2. r. 

Moja najljubša knjiga je Rdeča kapica. To knjigo 
mi je največkrat prebrala moja mama. Hotela sem, 
da mi jo pogosto bere. V pravljici mi je bilo najbolj 
všeč, ko je volk pojedel babico in Rdečo kapico in 
potem ko je lovec volku razparal trebuh in sta ven 
skočili zdravi babica in Rdeča kapica. Všeč mi je, 
ker se pravljica srečno konča. 

Manca, 2. r. 

Dogodki v šoli
OBISK UČITELJEV IZ DRUGIH DRŽAV V 
OKTOBRU

V mesecu oktobru so nas na Podružnični šoli Tunjice 
obiskali učitelji iz Grčije, Španije in Nemčije. 
Govorili so angleško. Z njimi je bila učiteljica, ki je 
prevajala. Obiskali so vse razrede in si ogledali, kako 
se učimo. Naš razred so obiskali med športno vzgojo. 
Prinesli so nam bombone. Mi smo zanje pripravili 
vprašanja. Spraševali smo jih, kaj učijo, kako je v 
njihovi državi, kakšna je njihova šola. Španskega 
učitelja smo vprašali, če pozna Messija. Rekel je, da 
ga ne pozna osebno, ogledal pa si je že eno tekmo, na 
kateri je igral. Želeli smo si imeti njihove podpise in 
smo jih dobili. Upava, da bodo še kdaj prišli. 

Bine in Vid, 2. r.

OBISK GASILCEV

V mesecu oktobru se vedno srečamo z gasilci. Letos 
so nam pokazali svoje vozilo. Najbolj zanimivo 
pa je bilo, ko so nam pokazali, kako se pravilno 
pogasi goreče olje. Goreče olje pogasimo tako, da 
ga pokrijemo s pokrovko, ga pogasimo z gasilnim 
aparatom ali nanj vržemo cunjo. Na goreče olje ne 
smemo zliti vode, ker nastane eksplozija. 

Simon, Manca, Lenart, 2. r. 

ŠPORTNI DAN V TUNJICAH

Imeli smo ga sredi meseca septembra na lep sončen 
dan. Po Tunjicah in okolici nas je vodil gospod Ivan. 
Ustavili smo se pri Evini babici. Postregla nas je 
s piškoti in domačimi slivami. Gospod Ivan nam 
je povedal veliko zanimivega. Šli smo tudi mimo 
njegovega travnika, kjer smo videli njegovo klopco, 
na kateri včasih sedi in počiva. Pomalicali smo pri 
gospe Ivanki. Postregla nam je s svežimi princes 
krofki. Pri njeni koči smo se tudi lahko še malo igrali 

in lovili. Skozi gozd smo prišli do našega vikenda. 
Nato smo šli mimo obnovljenega križa, ki stoji v 
spomin na ženico, ki je pozimi na tistem mestu 
počivala in zmrznila. Na koncu smo se ustavili pri 
gospodu Ivanu, ki nam je dal domače grozdje in 
slive. Imeli smo se zelo lepo. 

Miha Klemen, Eva Butalič, 3. r. 

Tunjiški šolarji z učiteljicami in »vodičem« Ivanom. 
(Foto: Metka Mestek)

TEHNIŠKI DAN; IZDELKI IZ JESENSKIH 
PLODOV

Na začetku meseca oktobra (v tednu otroka) smo 
imeli tehniški dan. En teden prej smo začeli nabirati 
jesenske plodove. Nabrali smo žir, kostanj, želod, 
mah, jesenske liste in storže. V šoli smo iz jesenskih 
plodov izdelali različne izdelke. Najprej smo 
pobarvali z barvami jesenske liste in jih odtisnili na 
leseno deščico. Potem smo izdelali različne živali in 
ljudi iz kostanja in zobotrebcev. Ustvarili pa smo tudi 
možička iz storža, vejic in različnih drugih plodov. 
Vsak možiček je bil drugačen. Na koncu smo se 
igrali kviz o gozdnih živalih. Rezultat kviza je bil 
neodločen. Vsem nam je dobro šlo. Bil je zanimiv in 
ustvarjalen dan. 

Rok Golob, Nejc Kosirnik, 3. r. 

POLETNE POČITNICE 

Z mami in atijem sem šla na počitnice v Portorož. 
Tam sem spoznala dve prijateljici. Prvi je bilo ime 
Ana, drugi pa Monika. Šli smo za šest dni. Vsak dan 
me je ati peljal na sladoled. Počitnice so bile lepe in 
so hitro minile. 

Maruša Golob, 3. r. 

Všeč mi je bilo, ko sem se peljal z motornim čolnom. 
Peljali smo se na otok Vis. Všeč mi je bilo tudi, ko 
sem se potapljal. Našel sem eno rakovico. Enkrat sva 
šla z očijem na otok lovit ribe. Bilo je zelo zanimivo. 
Mami pa mi je na morju kupila ogrlico. Komaj 
čakam, da bomo drugo leto spet odšli na morje. 

Ožbej Bastič, 3. r. 
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Ustvarjalnice
MATIC IN ŽIRAFA

Matic je pri snemanju filma dobil žirafo. Bil je je 
zelo vesel. Ko sta prišla domov, ni mogla žirafa v 
blok. Komaj sta prišla v peto nadstropje. Ko je mama 
videla žirafo, se je tako ustrašila in je Matica zelo 
okregala. Mama je žirafo odpeljala v živalski vrt. 
Tam je niso sprejeli, ker so jih imeli že šest. Mama je 
za žirafo dala sto evrov, pa je niso hoteli. Dala jim je 
dvesto evrov, da bi jo sprejeli, pa je niso hoteli. Matic 
se je mami zelo smejal. V denarnici je imela samo še 
en cent. Odšla sta domov. Mama je žirafo spustila, a 
ta ni hotela stran od Matica. Odslej je žirafa hodila 
z Maticem. Imel jo je v bloku in bil je zelo srečen.

Klara Podjed, 5. r.

V ŠOLO

Zakaj se zjutraj prebudimo? 
Zato, da v šolo odhitimo.
Tam znanje pridobimo
in učitelje jezimo.

Če pa nič se ne učimo,
tudi petke ne dobimo.
Potem pa je zelo hudo,
ampak hoditi v šolo je lepo.

Nejc Černevšek, 5. r.

LETNI ČASI

Pomladi ptički žvrgolijo,
medvedi se zbudijo, 
rožice zacvetijo
in otroci se počitnic veselijo.

Poleti otroci gredo na morje, 
da si širijo obzorje.
Oblaki zagrmijo,
in včasih točo na zemljo spustijo.

Jeseni listje zažari, 
in otrokom se v šolo mudi,
v vinogradih grozdje dozori,
in vino se cedi.

Ko se jesen poslovi,
zima k nam pridrvi,
in sneg naprši,
nam pa se smučat mudi.

Kristijan Kuhar, 5. r.

JESEN

Ko listi svojo barvo spremenijo,
ko ptice na jug odletijo,
jesen pridrvi
in vreme se spremeni.

V gozd s prazno košaro odidemo,
domov pa s polno kostanja pridemo.
Listi počasi že odpadajo,
drva za kurjavo pa se skladajo.

Ko jesen se že končuje, 
ko zima se približuje,
piškote bomo pekli 
in voščila si izrekli.

Nika Sotošek, 5. r.

PROJEKT COMENIUS –  
Evropa – močna skupnost v pisani 
raznolikosti – včeraj, danes, jutri.
V petek, 4. 10., smo pri likovni vzgoji oblikovali in 
risali logotipe za projekt Comenius. Kar kmalu pa 
smo že pri družbi ter angleščini začeli izdelovati 
plakat slovenskih značilnosti v angleščini. Takoj, ko 
je plakat prišel na matično šolo, se je zanj pojavilo 
veliko zanimanje in kmalu so ga učitelji odnesli v 
svojo državo.

V ponedeljek, 14. 10., pa sta k nam na tunjiško 
šolo prišla dva učitelja in ena učiteljica. Prvi učitelj 
je prihajal iz Španije, drugi iz Grčije, učiteljica pa 
je bila Kanadčanka in v Nemčiji otroke poučuje v 
angleškem jeziku. Za dobrodošlico smo jim zapeli 
pesem Okna na stežaj, potlej pa smo pričeli s 
poukom, pri katerem so nas opazovali, povedali pa 
so nam iz kje prihajajo ter se predstavili z imenom, 
postavili so nam tudi vprašanja, na katera smo 
odgovorili v angleščini, vsakemu od nas pa so tudi 
prijazno podelili bombone. Ko so se poslovili pa 
smo začeli spet z vsakodnevnim poukom. 

Vsi učitelji, ki so sodelovali v projektu Comenius, 
pa so morali izbrati najboljši logotip iz Romunije, 

Šolarji na griču pri Gmajnarju.



26 27

Tunški glasDecember 2013

Nemčije, Španije, Irske, Grčije, Turčije, Finske, 
Poljske in Slovenije. Zmagovalni logotip je bil iz 
Slovenije, a na žalost ne iz Tunjic, temveč iz Mekinj.

Sedaj smo se pri angleščini začeli dopisovati z 
grškimi otroci, kmalu pa bomo napisali dva razredna 
pisma za Nemce.

Dobili smo tudi čokolado z jagodami iz Finske ter 
pa tudi medenjak iz Poljske. Vse te dobrote smo si 
razdelili ter jih pojedli.

Nika Sotošek, 5. r.

V petek, 4. oktobra, smo se učenci PŠ Tunjice 
začeli pripravljati na obisk tujcev. Najprej smo risali 
logotipe držav in otrok. V Tunjice so prišli Španec, 
Grk, Nemka. Pripeljala jih je učiteljica Lidija iz 
Kamnika. Dobili smo tudi pisma iz španske šole in 
mnogo drugih daril. Tudi sami bomo napisali pisma. 
Želim si, da bi k nam čim prej prišli tudi učenci teh 
tujih šol.

Nuša Vrhovnik, 4. r.

Začelo se je v petek, 4. 10. 2013, ko smo začeli 
risati risbe. Potem smo čakali 10 dni in v ponedeljek 
so prišli tujci. 14. 10. smo jih sprejeli. To so bili 
Španec, Nemka in Grk. Manjkali so Irci, Turki, 
Romuni, Finci, Poljaki. Najbolj mi je bilo všeč, 
ko nam je grški učitelj Dimitris predstavil njegovo 
vas, šolo in še ostalo. Zanimivo je bilo, da Španec 
Joseph živi blizu Barcelone. Potem so šli obiskat še 
5. razred. Jaz, Nik in Miha smo jim pokazali, kje 
je klet.

Tilen Bon, 4. r.

4. 10. smo začeli risati za goste. Ko so prišli v 
ponedeljek, 14. 10. 2013, smo jim zapeli pesmico 
Okna na stežaj. Potem je bil pouk. Tujci so šli k 
pouku od razreda do razreda. Ko je Grk prišel k 
nam, smo mu zapeli pesmico, ki smo se jo učili za 
glasbeno. Potem nam je tudi on predstavil svojo 
šolo in kakšno imajo plažo. Pokazal in predstavil 
nam je razrede svoje šole. Potem sta prišla tudi 
druga dva člana. Prvi je bil Španec, ki živi šestdeset 
kilometrov od kluba Barcelona. Drugo je bilo dekle 
iz Nemčije. Učiteljica nam je rekla, naj jih kaj 
vprašamo, toda jih nihče ni nič vprašal. Rekla nam 
je, naj goste peljemo do petega razreda in vsi smo 
se javili. Toda učiteljica je izbrala mene in dva moja 
prijatelja Tilna B. in Miha. Ko smo jih odpeljali v 
klet, smo nadaljevali pouk. Kmalu so učenci petega 
razreda prišli nazaj in morali smo se posloviti. 
Učiteljica je rekla, da mogoče pridejo naslednji dan 
drugi gostje, zato smo bili vsi presenečeni. Toda 
ni jih bilo, ker niso mogli priti. Zato smo bili vsi 
žalostni, toda še zdaj upamo, da bodo še kdaj prišli 
na našo šolo.

Nik Anton Brelih, 4. r.

ZELENCI

V petek ob 6:30 smo se zbrali v šoli, da se bomo 
odpeljali na Zelence. Ob 6:40 smo se odpeljali po 
učence v Mekinje in Nevlje ter počakali učence z 
Vranje Peči.

Na poti smo videli Jesenice ter gore Triglav, Storžič 
in Stol. 

Ko smo prišli na Zelence, smo odšli v gozd, kjer 
je bilo močvirje, ki ga je ustvaril ledenik ob koncu 
ledene dobe. V jezeru smo videli mreže vodnega 
pajka in postrv. Odšli smo tudi v opazovalnico 
in se po kolesarski stezi vrnili ter pomalicali. Ko 
smo pomalicali, smo se odpeljali v Planico, kjer so 
postavljali otroško skakalnico in vadili skakanje. Bili 
smo v stari vasi Podkoren, kjer so bile table z napisi. 
Tam so bile samo stare hiše. Blizu vasi smo videli 
ostanke rimske ceste. Na koncu smo se odpravili v 
šolo.

Tilen Vrhovnik, 4. r.

V petek smo imeli naravoslovni dan. Odpravili smo 
se z avtobusom na Zelence. Ko smo prispeli tja, 
smo se peš odpravili v gozd. Tam smo fotografirali 
drevesa in rastline. Učiteljica nam je povedala, 
da so bili tu nekoč ledeniki. Začudil sem se. Ob 
prihodu iz gozda sem zagledal jezero. Učiteljica 
nam je povedala in pokazala, katere rastline živijo 
ob njem. Kot zanimivost je povedala, da v jezeru živi 
podvodni pajek. Tam nas je učiteljica fotografirala. Iz 
razglednega stolpa sem videl jezero, gozd in znak, da 
tam živijo kače. Po tem smo se po drugi strani jezera 
odpravili do gostilne, kjer smo pomalicali. Čakal nas 
je avtobus, ki nas je odpeljal v Planico. Tam smo si 
ogledali skakalnice in skakalce, ki smo jih slikali. Po 
ogledu skakalnic smo se podali na rimsko cesto, kjer 
smo videli ostanke. Tam nam je gospod povedal, da 
so se nekoč tu vozili s kočijami.

Najbolj  mi je bilo všeč, ko sem videl skakalce in 
skakalnico.

Miha Vrhovnik, 4. r.
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Če prihajamo iz Kamnika, je med 
starejšimi hišami prva na levi strani 
ceste v tunjiški fari Bitenčeva. Pred 
hišo stoji že od nekdaj nabožno zna-
menje – lesen križ. Tukaj je nekako 
najnižji del naše vasi. Temu predelu 
pripada tudi ledinsko ime Bitnje, kar 
izhaja tudi iz hišnega imena. Znano 
je tudi, da je v zimskem času tu tem-
peratura za kakšno stopinjo nižja kot 
drugod. Predelu okrog potoka Tunj-
ščica pritiče tudi ime Na jamah. Za 
to ime obstajata kar dve pripovedi. 
Po eni so bile tu jame, v katerih so 
gasili apno za potrebe zidave cerkve, 
po drugi pa so bile na okoliških trav-
nikih jame, v katerih so pozimi sekali 
led za kamniške ledenice. Mogoče je, 
da sta obe razlagi pravilni.

Bitenčeva domačija je dokaj stara in 
ne velika. Saj se v preteklosti omenja 
kot bajta ali kajža. Že v času cesarice 
Marije Terezije je tu vpisanih nekaj 
rodov s priimkom Stele, ki izhaja od 
Birta. Kot prva najdem zabeležena 

Matevža Steleta, ki je umrl leta 1793, 
in Margareto Stele, umrlo 1794. Leta 
1806 je tu umrla tudi Uršula Stele. V 
nadaljnjem rodu se pojavita Andrej 
in Eva Stele s hčerama Margareto in 
Elizabeto. To Elizabeto pa leta 1826 
poroči Matija Vavpetič iz Rudnika 
pri Radomljah in postane gospodar 
pri Bitencu. V zakonu najdem zapi-
sane štiri otroke. Tri hčere – Nežo, 
Marijano, Barbaro – in sina Luko. 
Neža ima nezakonsko hčer Mari-
jo, Marijana z Jakobom Koširjem v 
Nevljah hčer Jero, Barbara pa je pri 
Oborhu. Luka, naslednji gospodar, 
poroči 1865 Katarino Sedušak – Su-
šakovo. Šest otrok se jima je rodilo. 
Marija in Jožefa sta živeli in služili 
pri Vogrinovemu župniku v Prečni 
na Dolenjskem, Franca se preživlja 
kakor dekla, Jernej umre star 31 let, 
Anton pa 16 let. France pa 1903 po-
roči Marijo Zobavnik – Zobavnikovo 
in gospodari naprej. Devet otrok je 
bilo v zakonu. Ana, rojena 1910, in 
dvojčka Filip in Jakob, rojena 1914, 

Zgodovina tunjiških domačij  
in njihovih prebivalcev
Bitenčevi – Tunjiška Mlaka hišna številka 6, stara številka 15

umrejo v prvih dneh življenja. Fran-
ce in Marija s hčerama so od vojne 
dalje živeli na izpraznjeni Krtovi 
domačiji. Jožef, ki je bil gluhonem, 
je živel doma. Reza se poroči z Vik-
torjem Brlecem. Luka se 1943 poro-
či in pripelje na dom Ano Mlakar iz 
Pirševega. Imata dva otroka, in sicer 
Marinko in Frančiška, ki star 10 let 
umre v zavodu v Dornavi. K Marinki 
se 1969 priženi Janez Šuštar iz Velike 
Lašne, skupno gospodarita še danes. 
Imata tri sinove; Janeza, Marjana in 
Toneta. Marjan živi z Bernardo Bom-
bač in dvema otrokoma Nejcem in 
Saro v Kamniku. Tone pa s Katjo Re-
bernik iz Arnač na domu.

V priloženem izrisanem družinskem 
drevesu so navedene letnice roj-
stva, porok in smrti, kolikor sem jih 
lahko našel. Le začetek rodbine je 
težko točno opisati zaradi 20-letne 
francoske zasedbe naših krajev, ki je 
pregnala tedanjega župnika Antona 
Muhovca in knjige niso bile vodene.

Ivan Nograšek

Bitenčeva Franca (1872–1951).

Bitenčevi med 1. svetovno vojno.
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Nekega dne v letošnji jeseni sta se v 
Tunjicah pojavili dve ženski, ki sta 
si sumljivo ogledovali in fotografi-
rali tunjiške domačije. Osumili smo 
jih, da sta neki inšpektorici, ki iščeta 
in popisujeta najbrž črne gradnje ali 
pa Bog vedi kaj. Ko so jih domačini 
hoteli pobarati, kaj iščeta okrog na-
ših domov, sta začeli čebljati nekaj 
v angleščini. Na srečo je bil v bližini 
Aleš, ki jih je razumel. Povedali sta 
mu, da iščeta dom starega očeta ene 
izmed njih in sicer Janeza Vrhovnika. 
Doma naj bi bil tu nekje. Pred več kot 
sto leti pa je odšel za boljšim kruhom 
v Ameriko. Staknili smo glave, pre-
gledali stare zapiske in kmalu ugoto-

vili, da je bil to Bovčov Janez. Eden 
izmed sedemnajstih Bovčovih otrok. 
Pred kakšnega pol stoletja je enkrat 
obiskal domač kraj, ko je živelo še 
nekaj njegovih bratov in sester. Zdaj 
pa je to storila še ena izmed njegovih 
vnukinj Kyla Vrhovnik, rojena leta 
1964, in njena prijateljica. Ogledali 
sta si dedovo rojstno hišo, ki še stoji 
v stari obliki, in se s pomočjo Aleša 
pogovorili s sorodniki, ki zdaj živi-
jo na tem domu. Od presenečenja pa 
smo jih pozabili peljati do cerkve in 
jima pokazati našo največjo zanimi-
vost. Upamo, da se bosta še vrnili in 
našo napako popravimo. Še posebej 
nas je Kyla presenetila, ko nam je po 

Presenetil nas je obisk iz Amerike
vrnitvi v Ameriko poslala zanimiva 
spominska darila. Kyla, hvala ti!

Janez (John) Vrhovnik (1890–1978) 
je leta 1908 odšel v Ameriko in tam 
poročil Mary Panchure (1895–1958). 
Imela sta tri otroke, dva sinova in 
hčer. Eden izmed sinov je umrl kot 
otrok. Drugi sin Anton pa je imel tri 
otroke, in sicer Gregoryja, ki živi v 
Abu Dhabiju, Kylo, ki živi v Mil-
waukeeju, Wisconsin, in Tamaro, ki 
živi v Salemu, Wisconsin.
V Ameriki živijo tudi potomci Jane-
zove hčere Mary (Mitzy), poročene 
Primozich.

Ivan Nograšek

Janezova poroka.

S skupnimi močmi smo ugotovili, kje ima Kyla svoje korenine. Domačija Kylinega deda. (Foto: Barbara Klanšek)

Družina Janeza Vrhovnika  
(Bovčovega) v Ameriki.
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Po trinajstih letih sva se v nedeljo, 
23. decembra 2012, z Jeršinovim 
Slavcem zopet podala na pot s ko-
šem na rami in časopisom v njem po 
tun'ških hribih in dolinah z name-
nom, da se prepričava, ali zmoreva 
ponovno prehoditi celotno krajevno 
skupnost vsak s svojim sopotnikom, 
ki naju je že obiskal, ko sva prestopi-
la prvih petdeset let. Ta ideja je padla 
pri »žegnanju« obnovljenega Gradi-
šekovega znamenja v začetku meseca 
decembra ob čaju, kuhanem vinu in 
prijetnem klepetu. Moram reči, da je 
ta svetnik, Abraham, v pomoč ne pa 
v breme, saj sva hodila lahkotno in 
sproščeno. V koših pa se je menjava-
lo – časopis ven, noter pa razne do-
brote, vse od klobas, piškotov, čoko-
lad, vina, žganja, pomaranč, kave in 
še marsikaj, vsega se niti ne spomi-
njam. Seveda, pri vsaki hiši sva bila 
lepo sprejeta, povsod so ponujali hra-
no in pijačo, kjer so bili doma. Ven-
dar si krajšega počitka nisva mogla 
privoščiti. Če bi pri vsaki hiši postala 
le dve minuti, bi to pomenilo skoraj 
štiristo minut, kar pomeni dobrih šest 
ur in pol. Tega časa pa v raztresenih 

Tun'cah v enem dnevu s košem na ra-
mah ne moreš nadoknaditi.

Pot se je začela ob osmih zjutraj pri 
sedežu uredništva Tunškega glasu – 
pri Gradišek in se nadaljevala mimo 
Žvaba, Hribarjev do Dolenčevega 
Joža v spremstvu tun'škega fotogra-
fa, Hribčevega Matjaža, naprej pa sva 
nadaljevala sama. To je bilo za ogre-
vanje. Prava pohodna transverzala se 
je začela pri Zg. Lanišeku. Od tam 
po cesti iz Laniš v Košiše. Pozabila 
nisva niti na odmaknjene Verovško-
ve in Krtove. Po prehojenih Košišah 
sva vstopila v Tunjiško Mlako. V tem 
delu je dober zalogaj hoje, do Mikuša 
in nazaj do Tun'ške magistrale, in se 
ustavila na čaju v gostilni Za Tunco ter 
tam od urednice prevzela časopis, saj 
se je najina zaloga v košu izpraznila, 
dobrot pa napolnila. Tako smo pri go-
stilni naredili menjavo, s Slavcem pa 
sva veselo nadaljevala pot po Tun'ški 
Mlaki do Mohta, kjer sva zakorakala 
v Tunjice. Povzpela sva se na Bukov 
grič in Vinski vrh, od tam naprej do 
Bokunka, nato pa je sledil najbolj zah-
teven spust po gozdu v Hrustov gra-

ben in vzpon iz njega po razmočenem 
terenu do Hrustove domačije. Pot sva 
nadaljevala po Srednjem robu na Za-
dnji rob do Jeruška. Tam sva si privo-
ščila polurni počitek in ne samo to, kot 
vedno nasmejana in dobrosrčna Jeru-
škova teta Micka je imela že pripra-
vljen bogat narezek in pijače po želji, 
da sva se dobro okrepčala in nabrala 
novih moči za nadaljevanje poti. Mo-
ram dodati, kar se alkohola tiče, si ga 
nisva upala privoščiti, ker sva iz gene-
racije, ko je bil koš glavno transportno 
sredstvo in, če ga uporabljaš po služ-
beni dolžnosti, mora biti po sedanjih 
zakonih »nula – nula«. Pot sva nada-
ljevala po Zadnjem robu mimo Golo-
bovih in Mevžarja na Vrhovje. Tam 
se je začel zadnji del pohoda. Pri Sla-
novcu se nama je pridružila urednica 
Milena in skupaj smo nadaljevali pot 
po Tun'cah in Tun'ški Mlaki do šole, 
od tam pa proti Krišekarju. Predzadnji 
je bil na vrsti Strehovc, zaključek pa 
po stari navadi v gostilni Grlušek, kjer 
se je pridružil celotni uredniški odbor 
Tunškega glasu.

Skoraj bi pozabil omeniti, da je še ne-
uporabljena koša dal v najem Pikov-
čev Marjan. Z njima sva opravila te-
stno preizkušnjo, tretjega za uredni-
co, »Kamniški koš«, kot so ga včasih 
imenovali in je bil v preteklosti že 
veliko uporabljen, saj je bil namenjen 
samo za nošenje kmečkih pridelkov 
v mesto Kamnik, pa nam je posodila 
Bovčova Angelca.
Hvala obema sponzorjema.

Justin Klanšek
Foto: Matjaž Sedušak

Tudi po petdesetem  
se da, če je volja
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»Božja mati pooseblja hrepene-
nje človeštva po Bogu in večno-
sti ter Boga po človeku. Že njeno 
ime, ki hebrejsko pomeni Mirjam, 
v slovenščini pa: polna, zaželena, 
ljubljena, je izraz vsebine božje-
ga odnosa do človeka. V njem je 
dozorel dar pričakovanja, ki je 
začetek vsake rodovitnosti. Roj-
stvo iz Device Marije je popoln 
Božji dar.

Marija ni bila odrešena kakor 
drugi ljudje, ki jim Bog s tem od-
vzame izvirni greh, ampak jo je 
tega greha obvaroval. Ona je že 
vnaprej rešena, Ona je deležna 
prav posebne božje ljubezni, ki ji 
v človeškem rodu ni para ...«

S temi mislimi se je v cerkvi sv. 
Ane v Tunjicah začela že tradici-

onalna prireditev Pozdrav Mariji. 
Srečanje oktetov in malih vokal-
nih skupin poteka v mesecu šmar-
nic. V nedeljo, 26. maja, na pra-
znik Svete Trojice, je bilo že pet-
najsto po vrsti. Do sedaj se je pred 
oltarjem sv. Ane zvrstila cela vrsta 
uveljavljenih pevskih zasedb, sli-
šali smo tudi nekaj krstnih izvedb 
skladb. Nabralo se je mnogo spo-
minov, spletla so se prijateljstva.

V organizaciji Pevskega društva 
TUNJIŠKI OKTET je tokrat v 
čast Mariji zapelo sedem skupin. 
Domači fantje so se prvič zbrali 
pred dobrimi sedemindvajsetimi 
leti. V tem času je bilo precej na-
stopov doma, v bližnji in daljni 
okolici pa tudi preko meja. Me-
njali so se pevci, zamenjali zbo-
rovodje, do jeseni jih je vodil pe-
vovodja Aleš Sedušak. A nekaj je 
ostalo – pesem.

KRANJSKI KVINTET je že stari 
znanec v cerkvi sv. Ane. Letos so 
z jubilejnim koncertom obeležili 
dvajset let delovanja. Značilnost 
teh prekaljenih pevcev je izjemna 

15. srečanje oktetov  
in malih vokalnih skupin  
v Tunjicah Pozdrav Mariji 



32 33

Tunški glasDecember 2013

rahločutnost interpretacije skladb. 
Zvočno podobo in programsko 
vsebino jim s strokovnostjo po-
maga sooblikovati ga. Ana Erman.

GRAJSKI OKTET iz Moravške 
doline, natančneje iz gradu Tu-
štanj, se je že nekajkrat udeležil 
srečanja. Glede na to, da vadijo v 
zavetju gradu, mladi fantje poleg 
pestrega repertoarja posegajo tudi 
po srednjeveških besedilih pesmi 
in napevov. Zanimivo je tudi, da 
je njihov umetniški vodja Peter 
Pirnat graščak.

VIŠNJANSKI FANTJE prihajajo 
iz Višnje Gore na Dolenjskem in 
letos so prvič zapeli pred oltarjem 
naše farne cerkve. Skupaj pojejo 
slaba štiri leta, a s petjem boga-
tijo že večino prireditev v doma-
čem kraju. Poleg tega pomagajo 
sooblikovati marsikatero poročno 
sveto mašo, pa tudi žalno slove-
snost. Predvsem je njihov namen 
za petje navdušiti mladino. Na va-
jah jih usmerja Maja Škufca.

KVARTET KRT je poznan kot 
»pogrebni«, saj večinoma pojejo 
v ta namen. Pogosto polepšajo po-
roko ali osebni praznik, kjer bolj 
sproščeno zapojejo in zraven tudi 
zaigrajo. Letos so se še posebno 
razveselili povabila župnika go-
spoda Zvoneta Podvinskega v me-
sto Vadstena na Švedskem, kjer 
so sodelovali pri slovesni maši in 

kulturnem programu ob 40-letnici 
slovenskih srečanj na binkoštno 
nedeljo. Kratko mašo v čast sv. 
Benediktu – zavetniku Evrope – je 
v ta namen spisal njihov umetni-
ški vodja Dominik Krt.

Iz sosednje vasi so, kot že vrsto let 
doslej, prepevali fantje ŠENTUR-
ŠKEGA OKTETA. Letošnjo de-
seto obletnico delovanja praznu-
jejo z nastopi v domačem kraju ter 
širše v občini Cerklje na Gorenj-
skem. V veselje jim je ohranjati in 
gojiti slovensko narodno in ume-
tno pesem ter se družiti z drugimi 
pevci. Njihov pevovodja Brane 
Jagodic je tudi organist v domači 
cerkvi sv. Urha.

Program je polepšala in osvežila 
ŽENSKA VOKALNA SKUPINA 
VOX ANNAE. Dekleta in žene so 
pred prvim nastopom skupaj pre-
pevale le dober mesec, za pomoč 
pri vodenju so zaprosile Aleša 
Sedušaka. Same pravijo, da po-
leg službe, materinstva in drugih 
obveznosti potrebujejo še nekaj 
zase – in to je prav petje, ki jim 
je blizu in v veselje. V podobni 
zasedbi so v preteklosti enkrat že 
zapele, tokrat so obljubile, da nji-
hov nastop ne bo zadnji. In res ni 
bil. Pridno vadijo in marsikatero 
sobotno večerno sveto mašo lah-
ko z domačega cerkvenega kora 
slišimo njihove ubrane glasove. 
Na letošnjem Pozdravu Mariji so 

se poleg svojega programa pred-
stavile še družno s tunjiškimi fanti 
s skladbo SONCE ŽE ZAHAJA 
Josefa Gruberja.

Vsaka skupina je zapela po dve 
pesmi, v zahvalo so iz rok organi-
zatorjev prejeli spominske plakete. 
Ob koncu dobro obiskane priredi-
tve je iz moških grl pod taktirko 
Aleša Sedušaka zadonela skupna 
pesem Franca Kimovca ZGO-
DNJA DANICA. Sledilo je prije-
tno druženje v cerkveni kapeli.

Koliko minut, ur, dni in večerov 
je potrebno, da se glasovno uskla-
dijo, natrenirajo tone in zapojejo, 
vedo le pevci sami. A ker je to nji-
hova ljubezen ter način življenja, 
jim ni težko.

Hvala vam pevci, ker gojite in 
ohranjate kulturo petja, ki pome-
ni ogromno za vas same, domači 
kraj, našo lepo deželo in za ves 
slovenski narod.

In navsezadnje hvala vsem, ki 
spremljate, sprejemate in spoštu-
jete njihov talent, trud in delo. 
Delo, ki je namenjeno nam, ki 
smo tukaj in sedaj ter vsem nasle-
dnjim rodovom.

»KDOR PESMI POJE RAD, V 
SRCU JE BOGAT ...«

Urša Klemenc
Foto: Matjaž Sedušak
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Odmev še vedno v formi

MePZ Odmev pod vodstvom Anice 
Smrtnik sodi že vrsto let v vrh slo-
venske zborovske glasbe. Tudi v  le-
tošnjem letu je za njimi kar precej 
uspešna sezona.

Že na lokalni reviji pevskih zborov v 
Kamniku so se z odličnim nastopom 
uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je 
potekalo v Radovljici v mesecu no-
vembru. Prejeli so zlato plaketo.
Aprila so sodelovali na dobrodelni 
prireditvi v Šmarci, z namenom omo-

gočiti invalidnim otrokom letovanje 
na morju.
V maju so pripravili skupni koncert 
z učiteljskim pevskim zborom Emil 
Adamič v Domu kulture Kamnik.
Tudi naslednji projekt je zahteval 
ogromno vaj in priprav, saj so se v 
juniju odločili za zborovsko izved-
bo slovenskih popevk. Pri tem jim 
je s priredbami pomagal skladatelj 
Tomaž Habe, inštrumentalno spre-
mljavo pa so sestavili kar pevci sami, 
saj je kar nekaj pevcev tudi odličnih 

inštrumentalistov. Koncert v Domu 
kulture Kamnik je bil množično obi-
skan in tudi s strani občinstva toplo 
sprejet. Pevci so bili skeptični, a je 
tudi na zborovskem področju to bila 
prava poživitev.
Junija so nastopili tudi na Rudniku 
v galeriji Repanšek, kjer je bila slo-
vesnost v počastitev 70-letnice smrti 
kamniškega pesnika Franceta Balan-
tiča.

Po kratkih počitnicah so zaštartali s 
pripravami na mednarodno zborovsko 
tekmovanje v Varšavi. Oktobra so se 
odpravili novi zmagi naproti, saj so s 
tekmovalnim programom osvojili 1. 
mesto. V Varšavi so poleg tekmoval-
nega dela nastopili še dvakrat. Pevci in 
šefinja Ana so po uspešnih nastopih še 
bolj motivirani in verjetno bodo s svo-
jim petjem še naprej polnili dvorane, 
pobirali lovorike in razveseljevali ob-
činstvo.

Marina
Foto: Sandra Pančur

Že kar nekaj časa se je po glavah ne-
kaj Tunjičank pletla ideja o ženski 
pevski zasedbi. Pa so izgovori vedno 
prevladali. Čeprav smo naredile že 
nekaj poskusov, smo se po nastopu 
vedno razpršile.

Letos pa sta Aleš in Martina konč-
no zbrala pogum in nas poklicala na 

Nastop na srečanju oktetov in malih vokalnih skupin v Tunjicah Pozdrav Mariji.

Ženska pevska  
skupina VOX ANNAE

»ustanovni kongres«. Uspelo nam je 
sestaviti štiriglasno žensko zasedbo in 
to iz samih Tunjičank. Pa sploh ni sla-
bo zvenelo, za začetek seveda. Zagrizle 
smo in nastopile na srečanju oktetov 
Pozdrav Mariji v tunjiški cerkvi. Nato 
smo nekajkrat pele pri večerni maši in 
pa na otvoritvi nove asfaltirane ceste na 
tunjiški Srednji rob.

Po poletnem premoru se je zasedba 
malo zreducirala, saj so se nekaterim 
pevkam obveznosti prekrivale in so 
morale prekiniti sodelovanje. Ker 
pojemo ljubiteljsko za sprostitev in 
dušno hrano, smo to sprejele in dobi-
le novo pomoč.
Nikakor pa nam ni uspelo izbrati 
ustreznega imena. Idej je bilo precej, 
a kar nobena ni šla v uho. Končno 
smo se zedinile, da bomo delova-
le pod imenom VOX ANNAE (Anin 
glas), ki nas povezuje z našo farno 
zavetnico sv. Ano.
Sicer pa prepevamo slovenske naro-
dne, moderne, prirejene, popevke ... 
skratka vse, kar nam gre v uho. Zbo-
rovodja Aleš Sedušak pa poskrbi za 
dobro izvedbo in prijetno vzdušje na 
vajah.
Ker nastopov še nimamo, za začetek 
pripravljamo kratek božični koncert, 
ki bo v tunjiški cerkvi 28. decembra 
po sobotni večerni maši.
Pojemo s srcem in upam, da bo naša 
pesem našla tudi pod do src ljubite-
ljev lepega petja.

Marina
Foto: Matjaž Sedušak
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Na nedeljo Kristusa Kralja, 24. novembra 2013, ob 15. 
uri se je v župnijski cerkvi sv. Ane v Tunjicah odvijala 
revija cerkvenih otroških pevskih zborov kamniške de-
kanije.

Navada cerkvenih zborovodij in organistov je, da se eno 
leto organizira revija otroških pevskih zborov, drugo leto 
pa revija odraslih pevskih zborov. Zborovodje in organi-
sti (le-ti) se zadnjih nekaj let za kraj in čas poteka revije 
dogovorimo kar sami med seboj. Letos smo se odločili, 
da to nalogo opravi župnija Tunjice, oziroma kar zboro-
vodja in organist tunjiškega otroškega pevskega zbora.

Priprave na revijo potekajo kar nekaj časa, saj je najprej 
potrebno zbrati prijave nastopajočih zborov, oblikovati 
program koncerta in ne nazadnje izpeljati koncert tehnič-
no nemoteno.

Na letošnjo revijo otroških pevskih zborov se je prijavi-
lo osem zborov: Otroški pevski zbor Šmarca-Duplica 
pod vodstvom zborovodje Roka Rakarja, Otroško-mla-
dinski pevski zbor Šmartno v Tuhinju pod vodstvom 
Alenke Juhant, Otroški pevski zbor Komenda pod vod-
stvom Marije Čebulj in Lare Kos, Otroški pevski zbor 
Mekinje pod vodstvom Marjete Čimžar, Otroški pevski 
zbor Selski zvončki iz Sel pri Kamniku pod vodstvom 
Jane Trebušak, Otroški pevski zbor Mali cvet iz župnije 
Homec, ki ga vodi Mirjam Šuštar Peterka, Otroški pev-
ski zbor Stranje pod vodstvom organista in zborovodje 

Jureta Smrekarja in Otroški pevski zbor Tunjice pod 
vodstvom Marjete Čimžar. Število zborov je bilo zado-
voljivo, a žal ne popolno, saj se niso prijavili vsi delujoči 
zbori kamniške dekanije.

Vsak od sodelujočih pevskih zborov se je predstavil z 
dvema skladbama, ki jih tudi poje med cerkvenim letom 
pri mašnem bogoslužju. Izbor pesmi je bil pester in dokaj 
sodoben, saj vemo, da se v zadnjih letih med mladimi 
zelo hitro širi ritmično-duhovna glasba. Ta zvrst duhovne 
glasbe je blizu popularni glasbi, ima ravno tako globoko 
vsebino, saj je vir besedil še vedno Sveto pismo, pogosto 
je vključena manjša inštrumentalna glasbena skupina in, 
kar je najpomembnejše, mladim se pesmi hitro vtisnejo v 
spomin in v srce.

Prav vsak zbor je za nastop na reviji zaslužil priznanje in 
šopek ter seveda iskren aplavz domačih in velike množice 
tujih faranov. Zbori so bili pripravljeni skrbno in vzorno, 
v večini so imeli tudi inštrumentalno spremljavo klavirja, 
klasične kitare, električne kitare, flavte, pozavne in nekaj 
ritmično-melodičnih inštrumentov.

Najlepši del koncerta je sledil ob sklepu tega dogodka, 
ko so se pred oltarjem zbrali vsi otroški pevski zbori in 
zapeli skupni pesmi Kristus Kralj (Franc Juvan) ter Pov-
sod Boga (harm. Franc Kimovec) ob spremljavi organi-
sta Jureta Smrekarja in pozavnista Tineta Plahutnika. Kar 
težko sem si predstavljala, kako bo skoraj 150 otroških 
glasov lahko zapelo usklajeno, a se je dvom razblinil že 
po prvih taktih pesmi. Bilo je nadvse veličastno in nepo-
zabno! Vsak ton in akord pesmi je zajemal telo in srce in 
po rokah in nogah so mrgoleli mravljinci!

Še enkrat bi se rada iskreno zahvalila vsem, ki so poma-
gali pri pripravi in izpeljavi koncerta, ter vsem gospodi-
njam, ki ste napekle okusno pecivo. Hvala in Bog povrni!

Marjeta Čimžar
Foto: Barbara Klanšek

Dekanijska  
revija otroških  
pevskih zborov

OPZ Komenda je spremljalo pet kitaristk in flavtistka.

OPZ Tunjice z zborovodkinjo Marjeto Čimžar.
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Maja sem z jamarji odšla na ogled 
Kamniške jame, ki se nahaja pod 
Zeleniškimi špicami. Zanimiva 
jama, dolga 2000 metrov, je name 
naredila precejšen vtis. Nekaj kapni-
kov, jamski ježki, umazana obleka, 
ozki prehodi pa tudi znanje plezanja 
mi ni bilo odveč. Največji vtis je 
naredil človek, ki je že vrsto let ja-
mar, jamarski reševalec, inštruktor, 
ter predsednik kluba, Aleš. Povabil 
me je, da poskusim, kako se dejan-
sko pleza v jamah. Res mi je po ne-
kaj dneh dal opremo in začela sva z 
učenjem. Takrat se mi je jamarstvo 
zdelo še zelo težko. Pasova, priže-
mi, popkovini, ročna zavora ... še 
danes ne vem vseh imen. Zakaj vse 
to uporabljati pri enem samem dvi-
gu in spustu, pa čeprav samo za viši-
no dveh metrov? A ker mi je vedno 
bolj ugajala tehnika vrvnega pleza-
nja, sem se hitro učila. Kaj kmalu 
je bil za mano obisk prve pa druge 
in tretje jame. Preden sem naredila 
izpit jamar-pripravnik, sem obiskala 
pet »pravih« jam. Najgloblja je bila 
260-metrska Osoletova jama. Danes 
mi je plezanje po vrvi gor in dol že 
v krvi. Ne ozki prehodi, imenovani 
meandri, ne »polzenje« po vodi, saj 
marsikje niti po kolenih ne gre. Ozki 
rovi, da ti jemlje sapo, so pravi iz-

ziv, saj se prepleza neverjetno ozko 
ožino, če si brez strahu. Če se ustra-
šiš mišice postanejo trde, takrat pa 
nastane problem, saj se le s težavo 
pomikaš dalje, če se sploh lahko.

Do danes sem bila v sedmih jamah. 
Vse so precej težke, blatne in zah-
tevne, kar se tiče vrvne tehnike. Res 
je, da grem v eno jamo večkrat; tako 
sem na primer v Osoletovi bila že 
petkrat. Najgloblje do sedaj sem se 
spustila 350 metrov v Habečkovo 
brezno, ki se nahaja v Črnem vrhu 
nad Idrijo. Lépo in zanimivo, pa tudi 
têžko je življenje pod zemljo, a še 
vedno se najbolj srečno počutim na 
vrhovih gora ...

... Po dveh letih in pol je zgodba 
precej drugačna. Za menoj je pre-
ko petdeset spustov globljih od 150 
metrov. S kolegom Boštjanom sva 
prekopala in našla krasno dvorano. 
V drugi jami smo pred nekaj dnevi 
razširili rov in prišli do desetmetrs-
kega slapu, ki se naprej spet zapira v 
meander širok dvajset centimetrov. 
Moram napisati, da sem se v ta del 
prva priplazila sama. Za mano Bo-
štjan, ki je pri delu najbolj aktiven, 
ter Simon. Enkraten občutek, ko se 
zaveš, da v tistem prostoru ni bil še 
nihče, nikoli.

V sosednji dvorani smo prvi trije 
preplezali kamin, visok sedemdeset 
metrov. Ni še natančno izmerjen. Ni 
časa. Je toliko bolj zanimivega dela.

Tudi v »Habečku« smo večkrat, saj se 
je na dno nosila potapljaška oprema. 
Simon je znosil steklenice z zrakom 
ter »rebrather«, sama nosim hrano in 
pijačo ter »čvekam«. Dvakrat od treh 
potopov sem bila zraven. Kuhala sem 
čaj ter prevrela golaž ali pasulj. Seve-
da sem skuhala že doma! Tudi Simo-
nu sem pomagala, da se je preoblekel 
iz jamarske obleke v potapljaško in 
obratno po potopu. Primož in Marko 
– Solzica ter drugi potop Primož in 
Matjaž so nosili opremo ter najbolj 

pomembno, potapljača po vrvi spu-
stili v vodo ter potegnili iz nje. Oba-
krat smo bili v jami okrog trinajst ur. 
Simon se je potopil skozi sifon, tam 
plezal in raziskoval, mi trije smo se-
deli, čakali prvič tri, drugič štiri ure 
in, predvsem jaz, zmrzovali. Čeprav 
imam na sebi »smučarsko« spodnje 
perilo, podkombinezon, kombine-
zon, pod tem sem zavita v Simonov 
podkombinezon, oblečena v njegovo 
majico, celo spodnjice in nogavici 
grejem pri srcu, ovita v astro folijo, 
sedeča nad gorečo svečo ... zebe. 
Njegovo obleko imam na sebi zato, 
da, ko pride iz vode in se preobleče, 
da nase kolikor toliko toplo.

Naj omenim, da je bilo zunaj oba-
krat 30–40 centimetrov snega, –12 
stopinj, ter ledena burja. Do jame 
dobrih pet minut hoda. Preden se 
je napeljala vrv in smo se spustili v 
jamo, se je »zanohtalo« v roki. No-
tri prepih, ledene sveče. Deset sto-
pinj nad ničlo nič ne ogreje, dobre 
pol ure spuščanja po vrvi prav tako 
ne, počasna hoja zaradi opreme, ki 
jo vlečemo in nosimo s sabo, tudi 
ne. Fantje so itak bolj topli, sama pa 
zmrzujem tako zelo, da si vsakokrat 
obljubim, da pozimi ne grem več v 
jamo. A ko je na vidiku naslednja 
akcija ... evo mene.

Zanimivo je bilo tudi na Molički 
planini v Zadnikovem breznu. Dve 
uri smo hodili do jame, se preoblekli 
in šli noter. Takoj me je zeblo, saj 
je bilo potrebno čakanje. Trije so se 
spustili po vrvi, ostali smo počakali, 
da so prišli do naslednjega brezna, 
saj so skale nenormalno krušljive, 
pa polno kamenja, ki se ob koraku 
skotali. Skratka, precej nevarno! 
Sta pa na približno –180 metrov in 
–250 metrov ledenika. To brezno je 
globoko 1000 metrov in je edino od 
šestih jam, ki ni na Kaninu in je glo-
blja od tisoč metrov.

No, zdaj sem bila v Osoletovi jami 
26-krat, plus 9-krat na –80 metrov, 

Drugačno življenje
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ker večkrat peljemo ljudi na ogled, 
da vidijo kako izgleda »prava« jama. 
Malo poplezajo po »lojtrci«, malo se 
poplazijo po vodi in blatu, ogledajo 
si dvorano in kapnike. Večina pride 
iz jame zadovoljna in navdušena. 
Seveda obstajajo tudi izjeme, kot 
povsod. V Majčevem breznu sem 
bila okrog petnajstkrat, v Habečkov-
em breznu enajstkrat, pa še po dru-
gih jamah enkrat ali dvakrat.

Zdaj sem se naučila dvanajst jamar-
skih vozlov, snemanje poškodovanca 
z vrvi, vem tudi imena za vso opre-
mo, ki jo imam na sebi in v »prasi-
ci« oz. jamarski vreči. Strahu, hvala 
bogu, ne poznam! Zelo pomembno se 
mi zdi in tudi hudo ponosna sem, da 

sem 10. 12. leta 2011 naredila izpit 
za jamarko!! Tudi certifikat iz mini-
strstva mi omogoča, da grem lahko v 
katerokoli jamo.

Sem pa še vedno mnenja, da lepše kot 
v gorah ni nikjer! Sedaj sploh, odkar 
sva se našla s Simonom. Povsod ho-
diva v dvoje, v gore, jame, po zemlji, 
še potapljat se hodim z njim, le da ga 
čakam na obrežju.

To je drugačno življenje, zanimivo, 
poučno, kratkočasno, adrenalinsko, 
včasih nevarno, a lepo. Drugačno ži-
vljenje se je spojilo s čudovitim ži-
vljenjem, povsod!

Barbara Vrhovnik, 2012

Prvi petek v septembru sem težko, 
vsa na trnih, čakala in okrog četrte 
ure popoldan tudi dočakala, da sva se 
s Simonom zapeljala v Bohinj. Najin 
načrt je bil, da se iz parkirišča pod 
slapom Savica odpraviva do Krna in 
v hribih prebijeva naslednja dva dne-
va. Čez dan hodiva, noč pa prespiva 
v eni od koč.

Tako sva se s parkirišča odpravila na 
Komno, kamor sva prišla v dveh urah 
razmeroma hitre hoje. Po večerji sva 
prespala v domu na Komni. Soba je 
bila ravno polovično napolnjena, saj 
nas je prespalo pet, ležišč pa imajo 
deset.

V soboto zjutraj sva vstala ob pol 
sedmih, manj kot pol ure kasneje sva 
že hodila proti sedlu pod Bogatinom. 
Vzela sva si čas, na sedlu krenila levo 
in šla na vrh Bogatina. Pričakal naju 
je lep razgled, saj na nebu ni bilo niti 
enega oblaka, je pa pihal mrzel veter. 
Najlepši pogled je bil proti Triglavu 
in okoliškim vrhovom. Ozirala sva 
se tudi v smeri Krna in ugibala, ali 

gledava pravi vrh, saj je bil ta najin 
glavni cilj. Po vrnitvi na sedlo se je 
začela pot v neznano, saj te poti nisva 
poznala.

Čakala naju je hoja gor in dol po ste-
zah, mimo ruševja, po travi in kame-

nju. Skratka, pot je lahka in precej 
nezanimiva. Ob poti je bilo precej 
rož – tokrat so mi bile najbolj zani-
mive »bodeče neže«. Vse do Krna je 
bilo polno želenih palic in žic. Zani-
mivo – žica bo stara sto let pa še ve-
dno ni prerjavela, a doma po nekaj 
letih ni več uporabna. Tudi poti so 
vredne pozornosti, saj so vse naredi-
li vojaki z rokami, brez pomoči stro-
jev. Ponekod se umetno narejenih 
poti sploh ne opazi, saj jih je skozi 
čas prerasla trava. Kmalu sva prišla 
do starih vojašnic. Neverjetno! Tako 
daleč od civilizacije, pa takšne ogro-
mne stavbe. Res da stojijo le obzid-

Sprehod po 
Krnskem pogorju
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ja, a za pred sto leti grajene zidove 
... celo »kvadrovce« so z osli po mu-
latjeri prinesli sem gor. Tudi vsak 
vzidan kamen je obrisan z fugo.

Pot se je nadaljevala enolično vse 
do Peskov, ko sva prišla na melišče. 
Prečkala sva ga dobrih petnajst mi-
nut. Spet neverjetno – od tod se je 
videlo morje! Na koncu melišča je 
bil potoček, a je tekel le po kapljicah. 
Sem pa prvič nasploh videla granato, 
ki jih je vse do Batognice kar nekaj. 
Postavljene so pokonci, na železni 
palici. Vsekakor imajo nek pomen. 
Sama si razlagam, da v spomin na 
trpeče vojake in nedolžne ljudi, pred-
vsem pa v opomin! Tudi kaverne dajo 
misliti. Vsi ti rovi, stopnice, zidovja, 
vse kar je narejeno z golimi rokami, 
vse to naju ni pustilo ravnodušnih.

Ob štirih popoldne, po devetih urah 
hoje, sva bila končno na Krnu. Že ob 
vzpenjanju me je ta vrh spominjal na 
Stol. Res sta si podobna, tako po obli-
ki kot po postavitvi koče. Razgled od 
tu je nekaj čisto posebnega! Vidijo se 
Kamniške Alpe, Karavanke, Julijci, 
celo avstrijsko in italijansko gorovje 
ter naše morje. Ob pogledu navzdol 
je v oči padlo simetrično, modro 
Krnsko jezero. Misel, da morava še 
do njega, me ni razveselila, kajti na-
jine noge so bile utrujene.

Lepo, res lepo se je bilo razgledovati 
na tej točki in ob takšnem vremenu, 
a nikakor nisem občutila tiste veli-
častne srčne sreče, ki jo občutim v 
Kamniških gorah! Lepota okoliških 
gora se za moje oko ne more kosati s 
Kamniškimi.

Najino pot sva v družbi več deset pla-
nincev nadaljevala proti koči ob Krn-
skem jezeru. Pot poteka navzdol, po 
ravnem mimo jezera, nato pa se rahlo 
vzpne do koče. Zadnjih nekaj metrov 
se hodi po pravljičnem gozdu, saj so 
drevesa, kot bi jih vzel iz otroške pra-
vljične knjige.

Pravljica se je končala takoj, ko sem 
prišla v kočo. Lastnica je namreč iz-
javila, da pri njih ne moreva prespati, 
ker nimava rezervirane postelje! Pa 
kaj še, nikogar ne more in ne sme 
poslati pod smreko, sem jo opomni-
la ter naročila joti in piva. V pol ure 
je prišla do naju, ter naju odpeljala 
k skupnim ležiščem. A v sobi sem 
ostala sama, Simona pa je odpeljala 
drugam, ker je bilo tu vse zasedeno. 
Tako sem ostala sama na 70 centi-
metrov široki blazini s sedemnajsti-
mi drugimi ljudmi. Po razmisleku, 
da je vseeno s kom ležim, samo da 
se odpočijem, sem začela misliti na 
spanje. Tik preden sem se pogreznila 
v globok spanec, sta priropotala dva 
opita korenjaka in nas večino prebu-
dila. Mir je nastal šele nekaj po eni 
uri zjutraj, ko se je začel razburjati 
sin enega od junakov. No, kar se tiče 
počitka, je bila ura prehitro pol sed-
mih, ko je bilo treba naprej.

Hoja se je začela težko, kajti močno 
sem čutila razboleli stopali. Po dobri 
uri, ko sem se segrela, je šlo lažje, 

saj sva bila v dveh urah na sedlu pod 
Bogatinom. Ponovno je pihal ve-
ter, še močnejši in hladnejši kot dan 
prej. Tudi razgled je bil lep, ponovno 
brez oblakov. Ko sva gledala naprej 
proti Krnu in razmišljala, kako je še 
oddaljen, ter se ozirala nazaj po kro-
žni poti, se nisva več čudila bolečim 
nogam.

A plan je plan, zato sva pri koči pod 
Bogatinom zavila levo in odšla proti 
Sedmerim jezerom. Priznam, na Si-
monovo pobudo. Tu se mi je narava 
zdela bolj prijazna. Mogoče zaradi 
gorskih smrek, ki so veliko lepše kot 
v dolini, vsekakor pa zaradi gorovja 
oziroma skalnih sten. Po treh urah 
sva končno prišla (se privlekla) do 
Dvojnega jezera in koče. Po obroku 
sva dobro uro ležala ob jezeru. Po-
čitek je bil pametna odločitev, saj je 
bila hoja nazaj precej lažja. Vrnila 
sva se na Komno, kjer sva tako kot v 
petek, tudi prespala.

V ponedeljek sva si privoščila malo 
več spanja, tako da sva šla iz koče 
ob pol devetih. Tokrat je bilo nebo 
oblačno, nad Bohinjskim jezerom 
megla, kot da je narava žalostna, ker 
odhajava. A v resnici sva bila žalo-
stna midva. Kljub neskončni hoji, ve-
likim bolečinam po celem telesu – je 
bilo lepo.

Barbara Vrhovnik, 2012
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Ste že opazili v naši vasi rumene pu-
ščice in smerokaze v obliki školjke? 
To so oznake slovenske Jakobove 
poti, in sicer gre skozi Tunjice pre-
kmursko-štajerska smer. Pot je ozna-
čilo Društvo prijateljev poti svetega 
Jakoba, ki ima sedež v Ljubljani in 
med drugim spodbuja romanja po 
slovenskih poteh, ki so v srednjem 
veku vodile v Kompostelo. Za člani 
društva, ki ga vodita Metodij in Mar-
jeta Rigler, je dolga pot raziskovanja 
poti in večletno vztrajno iskanje ste-
za in poti, ki so bile marsikje že za-
raščene. Od tod tudi naslov vodnika 
po osrednji poti, ki sta ga izdala Ri-
glerjeva: »KJE SO TISTE STEZICE, 
KI SO VČASIH BILE?« Pot je zami-
šljena kot deblo drevesa, z vejami in 
vejicami. Najtanjše vejice naj bi se-
gale v sleherno slovensko vas, pot pa 
naj bi se vila čez griče in doline in 
razkrivala romarjem in popotnikom 
tudi iz drugih dežel našo zgodovino, 
kulturo, umetnost in ljudi. Svetemu 
Jakobu Starejšemu je posvečeno po 
Sloveniji kar 67 farnih in podružnič-

nih cerkva. Čar slovenske Jakobove 
poti je tudi ta, da spoznaš kraje, ka-
mor bi te sicer pot redko ali nikoli ne 
zanesla. Označena je že glavna pot, 
ki poteka od Slovenske vasi pri meji 
s Hrvaško do Trsta. Označeni sta tudi 
veji, in sicer gorenjska, ki pelje od 
Ljubljane do Svetih Višarij, in pre-
kmursko-štajerska, ki je začrtana od 
madžarske meje pri Kobilju do Lju-
bljane, kjer je tako stičišče vseh slo-
venskih poti. Vse poti so že uradno 
odprte, razen prekmursko-štajerske, 
kjer je bil v letošnjem letu odprt del 
od Galicije pri Celju do Ljubljane, 
za preostanek pa se predvideva, da 
bo odprt na Jakobovo nedeljo v letu 
2014.

Ker z možem že vse od romanja v 
Kompostelo v letu 2009 spremljava 
delo Društva prijateljev poti svetega 
Jakoba, sva se začela pripravljati tudi 
na romanje po slovenski Jakobovi 
poti. Pri društvu sva pridobila romar-
ske potne listine, nato pa sva z že ve-
liko izkušnjami, ki sva jih pridobila 

na romanju po Španiji, pogumno sto-
pila na pot po Sloveniji.

Začela sva v letošnjem juniju. Zet 
Tone naju je zapeljal do Slovenske 
vasi pri Obrežju, kjer je mejni prehod 
s sosednjo Hrvaško. Po zgodnji jutra-
nji kavici, h kateri so nam postregli 
še tople domače krofe, nama je poli-
cist na mejnem prehodu v romarsko 
listino vtisnil prvi žig. Začela sva pot 
dolgo skoraj 300 km, ki sva jo name-
ravala prehoditi v devetih ali desetih 
dneh.

1. dan:  
SLOVENSKA VAS–PONIKVE–
IZVIR–BRVI–POŠTENA VAS–
BUŠEČA VAS–DOBRAVA–POD-
BOČJE–KOSTANJEVICA

Začetek poti naju je vodil dokaj str-
mo v breg do vasi Ponikve, kjer je 
bila že prva cerkvica sv. Jakoba na 
najini poti. Naprej naju je v svoje za-
vetje sprejel gozd, kar je bilo zelo do-
brodošlo, kajti obetal se je vroč dan. 
Potem pa se je začelo. Gor in dol, pa 
spet in spet. Oh, koliko hribčkov in 
dolinic ima naša prelepa Slovenija. 
Pa prijetna senca in vroče sonce, pa 
mehke stezice in vroč asfalt, vsega v 
izobilju za pokušino. Ko naju je pot 
pripeljala do zasanjane reke Krke, 
sva upala, da je najin dnevni cilj že 
blizu. Izkazalo se je, da temu ni tako. 
Je pa tudi res, da so bili zadnji kilo-
metri vsak dan najdaljši.

2.dan: 
KOSTANJEVICA–MALE VODE-
NICE–DOLENJSKI LURD–PLE-
TERJE–MIHOVO–DOLENJI 
SUHADOL–HRUŠICA–NOVO 
MESTO

S prvim svitom sva se podala od go-
stilne Žolnir, kjer sva prenočila, kajti 
že jutro je napovedovalo vroč dan. 
Pošteno sva se že ogrela, da sva se 
povzpela do cerkvice v Malih Vode-
nicah, kjer je na stopnicah vhoda v 
cerkev Jakobova školjka vdolbena v 
kamen. Pot naju je vodila naprej do 
Dolenjskega Lurda, imenovanega 
tudi Novi Lurd, s kapelico Lurške 
Matere Božje in zdravilnim studenč-
kom. Pri kapelici naju je dohitel ro-

Po slovenski 
Jakobovi poti

Na začetku romanja v Slovenski vasi.
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mar Ernest iz okolice Celja, s kate-
rim smo potem nekaj poti prehodili 
skupaj. On je bil na poti že več dni, 
ker je peš prišel direktno od doma. 
Od Lurda smo se spustili do samo-
stana Pleterje, ki kraljuje v samotni 
dolini. Tudi midva sva se počutila 
nekako tako kot menihi v Pleterjah, 
samotna pot po naravi nama je pri-
našala radosti in, čeprav sva bila ve-
likokrat odmaknjena od sveta, sva se 
vendar počutila povezana z vsemi. V 
nadaljevanju sva si v prijetni senci 
domačije na Hrušici malo odpočila 
in počakala, da mine najhujša vroči-
na, nato pa nadaljevala pot do centra 
Novega mesta, kjer sva prenočila v 
Hostlu Situla.

3. dan:  
NOVO MESTO–VAVTA VAS–
FRATA–VRHTREBNJE

Še preden so odprli lokale, sva se že 
podala na pot. Začetek je bil zelo lep, 
po sprehajalni poti ob Krki. Prvo kavi-
co sva spila šele v Češči vasi. Ampak 
treba je bilo kar vzeti pot pod noge. 
V Vavti vasi je bila druga cerkev sv. 
Jakoba. Prijazna domačinka je ravno 
krasila cerkev, ker naj bi naslednji 
dan imeli slovesno mašo, srečanje 
zakonskih parov, jubilantov. Pot sva 
nadaljevala nazaj do Straže, potem 
pa proti domu na Frati, do koder je 
označena tudi planinska pot, ki vodi 
mimo Prepadne jame in po območju 
medveda. Tudi midva sva naletela na 
njegove sveže stopinje. K sreči samo 
na stopinje … Pri domu na Frati sva 
imela daljši počitek v prijetni senci. 
Oskrbnik koče nama je povedal, da 
naju v nadaljevanju čaka nekaj kilo-
metrov peklenske vročine. In to sva 
res izkusila v dolgi dolini, preko vasi 
Dolenji, Srednji in Gorenji Globodol. 
Kot da ta vročina še ni bila dovolj, 
naju je čakal še strm klanec do vasi 
Šmaver, od koder pa k sreči ni bilo 
več daleč do vasi Vrhtrebnje. Skozi 
vas teče 15. poldnevnik, na kar nas 
opozarja obeležje nad vasjo. V vasi 
sva poiskala domovanje Smoliče-
vih in ko smo se predstavili, je rekla 
gospa Tatjana: »Tudi jaz sem iz Ka-
mnika, točneje iz Vrhpolja.« Težko 
je ubesediti vtise, ki sva jih odnesla 
od Smoličevih. Čeprav sva na celo-
tni poti srečevala prijazne ljudi, je bil 
sprejem pri njih res nekaj posebne-

ga. Gospa je mimogrede, medtem ko 
smo si mi z gospodom Janezom, ki je 
tudi ključar, ogledali cerkev z zave-
tnikom sv. Jakobom, pričarala obilno 
in okusno večerjo. V prijaznem kle-
petu nam je mineval večer, potem pa 
sva se v prijetnem zavetišču, ki sta ga 
uredila za romarje, dobro odpočila.

4. dan: 
VRHTREBNJE–GRMADA–
MALA VAS–SELA PRI ŠUM-
BERKU–PODBORŠT–IVANČNA 
GORICA–STIČNA–VELIKA 
DOBRAVA–VIŠNJA GORA

Zjutraj sta navsezgodaj vstala, da 
naju je zajtrk čakal že na mizi in di-
šalo je po kavici. A žal se je bilo tre-
ba po zajtrku kar hitro posloviti, kajti 
spet je bil na vidiku vroč dan. Sonce 
je že pripekalo in sence je bilo malo, 
ko sva nadaljevala pot proti Grmadi, 
kjer je rojstna hiša nadškofa in me-
tropolita Alojzija Šuštarja. Tu poteka 
tudi Baragova pot in v nadaljevanju 
najine poti sva prišla v Malo vas, kjer 
je rojstna hiša škofa Friderika Irene-
ja Barage. Pot poteka po kolovozih 
in gozdnih poteh, potem pa se pred 
Ivančno Gorico spusti do avtoceste 
in ob njej sonce neusmiljeno pripe-
ka. Ivančna Gorica je videti blizu, a 
ker je tako vroče, se nama zdi daleč. 
In potem še po razbeljenem asfaltu 
do Stične. Tam sva se pri samostanu 
malo odpočila, nato pa nadaljevala 
pot proti Veliki Dobravi, kjer je spet 
cerkev sv. Jakoba. Po ogledu cerkve 
naju je čakal še spust do Višnje Gore.

5. dan:  
VIŠNJA GORA–POLICA PRI 
GROSUPLJU–MAGDALENSKA 
GORA–ORLE–GOLOVEC–LJU-
BLJANA

Pot od Višnje Gore do Police je po 
nekaj začetnih asfaltnih metrih zelo 
prijetna. Samotna se vije ob potoku, 
kjer lahko prisluhneš njegovemu žu-
borenju, nato skozi gozd do vasi Ble-
čji Vrh, kjer sva že zagledala Kamni-
ške planine. O, kakšen prijeten obču-
tek. A treba je naprej, skozi Veliko in 
Malo Staro vas, spet žal po asfaltu do 
vasi Perovo in naprej v Hrastje. Od 
tam pa sva se povzpela proti Magda-

Tone pri obeležju petnajstega poldnevnika. 

Tone ob kapelici z mozaikom sv. 
Jakoba v Podragi. 
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lenski gori, kjer cerkev svete Marije 
Magdalene stoji na mestu nekdanje-
ga gradišča. To je območje zname-
nitih halštatskih najdišč. Nato naju 
pot usmeri proti Orlam, ki je skupaj z 
Golovcem v nadaljevanju priljubljen 
rekreacijski prostor Ljubljančanom. 
Preko Golovca je speljana prijetna 
gozdna cesta, ki naju mimo observa-
torija pripelje do Gruberjevega ka-
nala. Že sva v stari Ljubljani, mimo 
stolnice, Magistrata in še drugih zna-
menitih stavb sva prispela do cerkve 
sv. Jakoba na Levstikovem trgu. Po 
obrežju Ljubljanice sva prišla do 
hiše, kjer je sedež Društva prijateljev 
poti sv. Jakoba in kjer sva tudi preno-
čila pri zakoncih Rigler.

6. dan: 
LJUBLJANA–NOTRANJE GO-
RICE–BEVKE–BLATNA BRE-
ZOVICA–VRHNIKA–STRMCA–
LOGATEC

Zjutraj sva se po dobrem zajtrku, ki 
sta ga pripravila gospa Marjeta in 
Metodij, odpravila proti Logatcu, ki 
je bil najin dnevni cilj. Najprej pot 
poteka po Poti spominov in tovari-
štva okoli Ljubljane. Nato zavije na 
Barje. Vijuga sem in tja, naju pripe-
lje najprej v Notranje Gorice, Bevke 
in do Blatne Brezovice, kjer je spet 
cerkev sv. Jakoba. Od cerkve, ki stoji 
na koncu vasi, se vzpneva do vasi in 
nadaljujeva do Vrhnike, mimo roj-
stne hiše Ivana Cankarja do cerkvice 
na hribu. Nato proti Stari Vrhniki, po 
»tankovski« cesti in nato ob potoku 
Bela, katerega žuborenje in prijeten 
hlad naju spremlja pet kilometrov. 
Potem pa se cesta spet vzpne do vasi 
Strmca in še do vrha hriba, kjer se 
prevesi in spusti proti Logatcu. Po 
cesti ob Napoleonovem drevoredu 
sva prišla do cerkve sv. Nikolaja in 
romarskega zavetišča.

7. dan: 
LOGATEC–LAZE–PLANINA–
PLANINSKA GORA–STUDE-
NO–PREDJAMA–STRANE–PO-
DRAGA

Skoraj še v mraku sva zapustila ro-
marsko zavetišče in se podala na 
pot. Spet se je obetal vroč dan. Če-

prav tega zjutraj še nisva vedela, je 
bil to dan, ko sva prehodila največ 
kilometrov, kar nekaj čez petdeset. 
Na poti sva bila od petih zjutraj do 
desetih zvečer, vmes pa imela le ne-
kaj krajših postankov. Čez Planinsko 
polje sva prišla do kraja Planina, od 
tam pa sva se vzpela do božjepotne 
Marijine cerkve, pribežališča grešni-
kov na Planinski gori. Prijetna pot po 
gozdu naju je kaj kmalu pripeljala 
do kraja Studeno, kjer je cerkev sv. 
Jakoba. V vasi je znamenit Napoleo-
nov vodnjak, pri katerem sva še malo 
posedela, potem pa naju je pot vo-
dila naprej do Predjamskega gradu. 
Od Predjame Jakobova pot najprej 
poteka po planinski poti, ki pelje na 
Nanos. V vasi Strane sva si pri tisoč-
letni tisi natočila vode in se spustila 
do Razdrtega. Od tu naprej je pot 
speljana po »rimski« cesti, ki je se-
daj le še steza, in poteka ob vznožju 
planote nad novozgrajeno avtocesto. 
Prijetna stezica, a dolga, dolga, ni ji 
videti konca, se konča na asfaltirani 
cesti, ki pelje na Nanos. Pri studenč-
ku, ki priteče iz njegovega osrčja, sva 
si obnovila zaloge vode, nato pa se 
pot začne spuščati proti Vipavski do-
lini in cilju v Podragi. Bila je že trda 
tema, ko sva prišla do Podrage. Pri-
jazna gospa, ki skrbi za romarsko za-
vetišče, ki je urejeno v delu župnišča, 
naju je počakala in tako sva prišla do 
zasluženega počitka.

8. dan: 
PODRAGA–ŠTJAK–AVBER–
TOMAJ

To je bil dan za razvajanje, kajti načr-
tovala sva krajšo pot, da si malo od-
dahneva pred zadnjim dnem, ki sva ga 
nameravala končati v Trstu. Najprej 
sva si še v Podragi ogledala preču-
dovito kapelico z mozaično podobo 
sv. Jakoba, zavetnika popotnikov 
in romarjev. Pri njej je bil leta 2008 
blagoslovljen prvi označeni del Jako-
bove poti Podraga–Štjak. Najprej sva 
se vzpela na Vrhe, kjer po slemenu 
poteka meja med Vipavsko dolino in 
slovenskim Krasom. V rahlem spustu 
sva prišla do Štjaka, prijazne vasice s 
cerkvijo sv. Jakoba. Od tod do Avbra 
je le streljaj, a žal je vmes dolina, to-
rej naju čaka spet spust, kjer stezo bolj 

čutiš kot vidiš, in lep vzpon. Na Av-
bru sva si malo oddahnila na turistični 
kmetiji, ki jo je lastnik odprl samo za 
naju, saj so imeli tisti dan zaprto. Ko 
smo na razgledni terasi prijetno kra-
mljali, nama je pokazal tudi, kam naju 
bo naslednji dan peljala pot. Videl se 
je Repentabor, Trst pa je bil žal za hri-
bom. Dobro razpoložena sva po kra-
ški gmajni, ki sega vse do Tomaja, v 
prijetni senci prišla na cilj tistega dne. 
Prišla sva v »Kosovelov« Tomaj, kjer 
sva prespala na turistični kmetiji in se 
v miru pripravila na zadnji dan roma-
nja do Trsta. Počutila sva se, kot pravi 
Kosovel v pesmi: »Človek hodi čez 
polja in zastane; v tišini se zgane ob-
čutje, misel, velika in lepa; podobna 
je prepelici, ki vzleti iz gnezda, skri-
tega med skalami in brinjem. Človek 
se vrne domov, v njegovem srcu spi 
skrivnostna moč, v njegovi duši tišina 
in sinjina, ko v nébesu.«

9. dan: 
TOMAJ–KREPLJE–REPENTA-
BOR–OPČINE–TRST

Zajtrk sva pojedla kar v sobi, ker so 
nama ga pripravili že prejšnji ve-
čer. Nato pa s prvim svitom vzela 
pot pod noge. Prijetna pot po kraški 
gmajni in med polji naju je pripelja-
la najprej do male vasice Kreplje, 
nato pa po stezi ob železniški progi 
do nekdaj mejnega prehoda v Italijo. 
Sedaj meje ni in pot nadaljujeva z 
vzponom proti prelepi Marijini ro-
marski cerkvi na Repentaboru. Od 

Zanimiv kažipot na vrhu 
Planinske gore. 
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cerkve sva se spustila proti vasi Col. 
Začne se asfalt. Opčine sva prehodi-
la v smeri Trsta, ob tramvajski progi. 
Na koncu Opčin sva se po strmem 
klancu spustila do morja in že sva v 
Trstu. Cerkev svetega Jakoba, ki je 
najin cilj, je v starem delu Trsta. Ob 
morju sva šla mimo železniške po-
staje in Velikega kanala, nato pa po 
kar nekaj zapletih našla tudi stolnico 
svetega Justa in malo naprej še cer-
kev svetega Jakoba, kjer so nama v 
župnijski pisarni pritisnili v romar-
sko listino zadnji žig, kot dokaz, da 
sva romanje končala.

In potem … Želja, videti spet doma-
čo hišo, otroke in vnuke, se je lahko 
začela uresničevati. Trst je ogromen 
in marsikaj bi se dalo videti, a vle-
klo naju je domov. Treba je bilo priti 
samo še do avtobusne postaje, od ko-
der sva se odpeljala direktno v Lju-
bljano.

Uspešno prehojena pot nama je dala 
novega poleta, da sva se v mesecu 
avgustu priključila skupini romarjev 
Društva prijateljev poti svetega Jako-
ba in sva poromala od Ljubljane do 
Višarij. Romanje je trajalo od 13. do 
18. avgusta.

1. dan:  
ŠENTVID PRI LJUBLJANI–
ŠKOFJA LOKA (Hiša kruha)

Zbrali smo se v Ljubljani, v Šentvi-
du. Se peš podali do cerkve sv. Jako-

ba v Stanežičah, kjer nam je blago-
slov podelil kaplan Gašper Končan. 
Po okrepčilu smo se podali na pot. 
Prvi dan smo šli v smeri Katarine nad 
Ljubljano in si ogledali cerkev sv. Ja-
koba na Petelincu, nadaljevali do sv. 
Jakoba na Brezovici, se spustili v do-
lino in spet navzgor do Osolnika, od 
tam pa še do Škofje Loke in naprej do 
Hiše kruha, kjer smo prespali. Bilo je 
zelo vroče.

2. dan:  
ŠKOFJA LOKA–PODBREZJE

Najprej smo šli do Crngroba, pro-
ti Planici, Joštu, nato pa se z Jošta 
spustili do Besnice, Podnarta in do 
Podbrezij. Cerkve sv. Jakoba so v 
Besnici in Podbrezjah. Bil je deže-
ven dan in v Podbrezje smo prišli 
popolnoma premočeni. Imeli smo 
srečo s prenočiščem, da smo se lah-
ko posušili in pripravili za naslednji 
dan.

3.dan:  
PODBREZJE–BLED

Zjutraj klasika: spust in spet vzpon. 
Prišli smo do Ljubna, kjer nas je 
pozdravil župnik Pavle (Seveda tisti 
Pavle, ki je bil župnik v Tunjicah!). 
Nato še spust in spet vzpon do Brezij, 
kjer smo se udeležili slovesne maše – 
bil je Veliki šmaren. Po maši smo se 
odpravili naprej, do Radovljice, Rib-
na, kjer je spet cerkvica sv. Jakoba, in 
do Bleda.

4. dan:  
BLED–KRANJSKA GORA

Obetala se je kar dolga pot. Vreme je 
bilo lepo in pošteno nas je ogrelo že 
do Zg. Gorij, nato smo se spustili v 
dolino Radovne in do Mojstrane uži-
vali v svežini in v prelepi naravi. A 
dnevni cilj je bil še daleč. Do Gozda 
Martuljka in Kranjske Gore je bilo 
treba narediti še kar veliko korakov.

5. dan: 
KRANJSKA GORA–VIŠARJE

Jasno jutro nam je dalo dodaten mo-
tiv. Čeprav je bilo vroče, so kilometri 
izginevali pod našimi nogami. Morda 

je bila ta tura bolj naporna zato, ker 
je bila pretežno po asfaltu. Že zgodaj 
popoldne pa smo bili na cilju.

6. dan:  
VIŠARJE–DOM

Po dopoldanski maši smo še malo 
uživali v prelepi okolici cerkve na Vi-
šarjah, nato pa se z gondolo odpravili 
v dolino in domov.

To romanje je bilo organizacijsko pov-
sem drugače od prvega. Bilo pa je en-
kratno. Kot velika družina smo bili, 
čeprav so nekateri hodili le posame-
zne etape, ves čas pa nas je bilo okrog 
petnajst. Društvo svoja romanja orga-
nizira tako, da člani po posameznih 
etapah poskrbijo za vmesno okrepčilo 
in osvežitev. In z nami je bila naša vod-
ja, gospa Marjeta. Bila je duša našega 
romanja. Skrbela za vse. In, ko smo se 
ustavljali, je že imela nekaj pripravlje-
nega, da nam je prebrala. Pa naj je bila 
to kakšna pesem ali kakšna druga za-
nimivost povezana s krajem, kjer smo 
takrat bili. Nekje od daleč ali pa vča-
sih tudi povsem blizu nas je spremljal 
predsednik društva, gospod Metodij. 
Ne bi želela naštevati vseh, ki so 
nam na tem romanju izkazali ljube-
znivo pozornost, ker se bojim, da bi 
koga pozabila. Pa tudi vem, da niso 
tega storili zato, da bi jim peli hvalo. 
Preprosto sem čutila, da so to storili 
iz srca. In ko se srečaš s tako pristno 
srčno dobroto, se te dotakne in osta-
ne nekje v podzavesti za vedno.

Ko danes gledava nazaj, ugotavljava, 
kaj naju je vleklo na to pot. Tako roma-
nje je romanje za dušo. Je nekajdnevni 
umik iz vsakdanje rutine. Odrekanje 
udobju. Stopanje na pot neznanega, 
neznanih poti in srečanja z neznanimi 
ljudmi. In je stopanje na pot zaupanja 
tem ljudem. Je vzgib za razmišljanje, je 
čas in je priložnost, da opraviš še druge 
poti, pot do sopotnika, pot v svojo no-
tranjost in pot do Boga.

Nejc Zaplotnik v svoji knjigi POT 
pravi: »Kdor išče cilj, bo ostal pra-
zen, ko ga bo dosegel. Kdor najde 
pot, bo cilj vedno nosil v sebi.« In 
midva verjameva, da sva našla pot.

Monika Podjed

V prelepem ambientu sv. Višarij.
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Zgodbica se je dogodila pred več dese-
tletji, ko so po naših cestah vozili še bolj 
redki avtomobili in še to v glavnem le 
mali fički in škode. Le tisti, ki so delali 
kot »gastarbeiterji« v Avstriji in Nem-
čiji, so se lahko pobahali z boljšimi in 
večjimi avtomobili. Tako je tudi Lojze 
iz sosednje vasi skupaj z ženo služil 
že nekaj časa nekje na Bavarskem te-
danje konvertibilne marke. Vsako leto 
za praznike pa sta prišla domov z lepim 
modrim spoliranim nemškim konjičk-
om. Z zavistjo so si ga sosedje od daleč 
ogledovali parkiranega pred njunim 
domom.

Nekega poletja pa sta preko Ljubelja 
privlekla še sposojeno počitniško pri-
kolico. Dva dni je stala na ogled ne-
voščljivcem, da sta jo med tem časom 
lahko opremila z vsem potrebnim. 
Potem pa sta se odpeljala proti Dal-
maciji, vse dol do Dubrovnika. To sta 
si lahko privoščila, saj sta takrat bila 
še brez otrok. Dva tedna dopustovanja 
sta kar hitro minila. Treba se je bilo 
vrniti nazaj proti severu, kjer ju je ča-
kalo delo. Po ovinkasti cesti ob oba-
li se je slaba cesta neznansko vlekla. 
Žena se je nekam slabo počutila in je 
Lojzetu predlagala, da gre malo spat v 
prikolico, kar takrat še ni bilo izrecno 
prepovedano. Lojze pa je vozil sam in 
se je dolgočasil. Tam nekje pri Zadru 
pa je zavil s ceste za grmovje, v kar ga 
je primorala biološka potreba. Ravno 
v tem času se je v prikolici prebudi-

la tudi žena. Izstopila je kar v spalni 
srajci, da si malo pretegne utrujene 
okončine. Smola pa je hotela, da je 
Lojze kar hitro na drugi strani sedel v 
avto in odpeljal, ne da bi opazil, da je 
ženo pustil ob cesti. Vsa prestrašena 
je krilila z rokami in tekla za ubežni-
kom, ki pa je kar hitro izginil za ovin-
kom. Kar nekaj časa je trajalo, da se 
je mimo pripeljala neka tuja družina, 
ki se je vračala z dopusta, in je planila 
pred njihov avto. Nekako jim je dopo-
vedala, kaj se ji je zgodilo. Vzeli so jo 
s seboj. Prosila je šoferja, naj vendar 
ujame in prehiti njenega moža. Dolgo 
mu to ni uspelo, saj tam cesta ne do-
voljuje in ne omogoča prehitevanja, 
še posebno ne vozilom s prikolicami. 
Blizu Karlobaga pa je ta manever le 
uspel. Nekaj ovinkov so še nadaljeva-
li, da so lahko ustavili na nekem po-
čivališču. Lojzetova žena ga je sredi 
ceste v spalni srajci pričakala in mu 
s kriljenjem nakazovala, naj vendar-
le ustavi. Ko je Lojze zagledal čudno 
bitje na cesti, ki je obenem prav táko 
kot njegova žena, ki spi zadaj v pri-
kolici, je od presenečenja tako pritisnil 
na zavoro, da je prikolico postavilo na 
počez čez cesto in z njo odbilo še en 
velik obcestni kamen. Šele nato so za-
čeli ugotavljati, kako se je lahko vse to 
zgodilo. Lojzetu je bila to dobra šola, 
saj od takrat ni več vlačil počitniške 
prikolice domov.

Ivan Nograšek

Dopust  
zdomca Lojzeta

Podarjev 
bal
Nekaj let po koncu prve svetov-
ne vojne je skupina mladih tunji-
ških fantov, med katerim sta bila 
tudi brata muzikanta harmonikar 
in klarinetist, odločila, da izve-
dejo mladinski bal ter nanj pova-
bijo fante in dekleta iz vasi. Pri 
izbiri kraja dogodka se odločijo 
za prazen Košišev pod (senik), 
postavljen ob Tunjščici v Ogri-
novi dolini. Pred izvedbo pod 
počistijo ter z bližnjega kozolca 
snamejo hlapca (to je pripomo-
ček za zlaganje v kozolec) in ga 
pribijejo na steno, da je služil 
kot oder za govornike in humori-
ste. Za dan tega druženja izbere-
jo nedeljsko popoldne. Udeležba 
je bila kar dobra, pa tudi dobre 
volje ni manjkalo. Ker sta bila 
godca tudi dobra humorista, je 
bilo šal in smeha, tudi ob pomo-
či Blaža, dovolj. Vse je potekalo 
brez izgredov, le humoristi so 
šli malo predaleč. S humorjem 
so se ponorčevali iz kar nekaj 
vaških veljakov pa tudi župnik 
ni bil izjema. Razburjenje med 
prizadetimi po tem dogodku je 
bilo tako veliko, da se je vsa 
zadeva znašla na sodišču v Ka-
mniku. Na zagovor na sodišče so 
bili poklicani Anton Šmidovnik, 
lastnik poda, z obtožbo, da je 
dal lokal za izvedbo bala, Franc 
Pirc, harmonikar, in Mihael Pirc, 
klarinetist, obtožena organizira-
nja in izvedbe bala, Blaž Rems, 
obtožen kot glavni organizator 
in humorist. Na zagovor je moral 
tudi Jamovčev gostilničar, ker je 
druženje oskrboval s pijačo. No, 
konec je bil pa kar dober; sodi-
šče je po zaslišanju vse obtožene 
oprostilo.

Tone Šmidovnik
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Začelo se je z okroglo obletnico so-
seda in nadaljevalo z okroglim jubi-
lejem sosede, v resnici pa že veliko 
prej. Vedno, ko se na Tunjiški Mlaki 
skupaj zbere dovolj sosedov in so-
sed ter ti staknejo glave skupaj, re-
zultat ne more biti slab. Tako se je 
na enem izmed družabnih srečanj 
rodila ideja o poletnem pikniku ožje 
soseščine na Tunjiški Mlaki. Pripra-
ve so trajale vso zimo, pri čemer sta 
večji del odgovornosti za izvedbo 
prevzela soseda Primož in Aleš, ki 
sta vsak mesec poskrbela, da se je 
blagajna za piknik večala. Največ 
priprav pa je bilo v zadnjem tednu 
pred izvedbo, kjer smo vsi pomaga-
li in pripomogli, da je piknik uspel. 
Ta je potekal na »tromeji sosedov 
Birtov, Čimžarjev in Koželjev« v 
vročem avgustovskem popoldnevu 
in niti vročinski val ni mogel pre-
gnati želje po skupnem druženju. 
Vsak je poprijel za delo, nekateri so 
pomagali pri pripravi, drugi pri po-
spravljanju. Vsi smo dodali svoj del 
k izvedbi, sosedje so poskrbeli za 
mesni del jedilnika in pijačo, sosede 
so napekle kruh in slaščice, manjka-
la pa ni niti zvezda večera – odojek. 
Druženje ob dobri hrani in pijači je 
bilo prijetno, vzdušje pa domače in 
sproščeno. Skupaj smo klepetali in 

se smejali, skupaj zapeli in zaplesa-
li in ko človek uživa, čas res hitro 
beži. Lepo sobotno popoldne se je 
prelevilo pozno v noč, ko smo se z 
mislijo na snidenje naslednji dan po-
slovili. Ker je ostalo še nekaj hrane 
in pijače, se je piknik nadaljeval še 
v nedeljo dopoldne in v vroče ne-
deljsko popoldne, ko smo namesto 
nedeljskega kosila doma raje zopet 
sedli skupaj za mizo. Vse skupaj pa 
se je zaključilo z obljubo, da to ni 
bilo zadnjič.

V času hitrega tempa življenja in 
vsesplošne družbene krize, poza-
bljamo na vrednote, ki so v življenju 
pomembne. Spoštovanje, iskreno pri-
jateljstvo, solidarnost in ljubezen do 
sočloveka so le nekatere izmed njih, 
ki se jih sosedje v naši soseščini za-
vedamo ter jih cenimo. Čeprav ima 
vsak svoje obveznosti in skrbi, si te-
kom leta večkrat vzamemo čas drug 
za drugega in si izmenjamo lepo be-
sedo. Skozi leto večkrat najdemo čas 
za klepet ob kavici, pivu ali domačih 
limon'cah, pa naj bo to spomladi, ko 
drug drugemu obrezujemo drevesa, 
poleti, ko izmenjujemo vrtne pridel-
ke, kosimo travo in hladimo vroče 
grlo, jeseni, ko pometamo in grabimo 
listje ter obiramo jabolka, pozimi, ko 

Piknik sosedov in še več

drug drugemu kidamo sneg z dvorišč 
in skrbimo, da se medtem nihče ne 
prehladi, ali pa kar tako na navaden 
dan v tednu. »Sosedski piknik« je bil 
le en od skupnih dogodkov, kjer smo 
se družili sosedje na Tunjiški Mlaki, 
tekom leta to počnemo vsak dan. Ve-
seli smo, da lahko nekatere trenutke 
prostega časa preživimo skupaj in naj 
bo takšnih še veliko.

SOSEDA NA TUNJIŠKI MLAKI 10
Foto: Miro Šimenc

Gasilska slika sosedov na tromeji.

Zvezda večera – odojek.
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Tina in  
Rok Grdin
V mesecu oktobru sta se poročila 
Tina Brodar iz Tunjiške Mlake in 
Rok Grdin iz Kamnika. Poročila sta 
se v cerkvi sv. Ane v Tunjicah, kjer so 
tega dne krstili tudi njuno hčer Zalo. 
Skupno življenje si je mlada družina 
ustvarila v bližnjem Kamniku.

Barbara Klanšek

Najin 
poročni dan 
Pred Vami, mladoporočenci, je čarobno življenje 
v dvoje. Užijte, spoštujte in ljubite ga. Naj 
bo zabavno, doživeto, polno veselja, sreče in 
predanosti. Skupaj z Uredniškim odborom 
Tunškega glasu Vam želimo obilo ljubezni, 
medsebojne harmonije, zaupanja in skupnega 
zadovoljstva. Martina in  

Rok Rode
Spomladi sta se poročila Martina 
Stele iz Tunjiške Mlake in Rok Rode, 
ki prihaja iz Homca. 11. maja sta si 
pred svati najprej obljubila večno 
zvestobo na civilni poroki v Kamniku, 
nato pa v cerkvi sv. Ane v Tunjicah. 
Dom sta si uredila v Homcu.

Erika in  
Mirko Sedušak
24. avgusta sta se v poročni dvorani 
občine Kamnik poročila Erika 
Vrhovnik iz Vrhovja in Mirko 
Sedušak iz Tunjiške Mlake. Skupno 
stanovanje sta si uredila v njegovi 
rojstni hiši.

Kosirnik, Katjuša – Sp. Sitarjeva

Erce, Anže – Krišekarjev

Matjaž, Ana – Martineževa

Brežnjak, Žiga – Češnarjev

Prosen, Zarja – Udamova

Kosirnik, Julija – Sp. Kosirnikova

Novorojenčki 2013
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V zadnjem tednu poletnih počitnic, 
natančneje 24. avgusta, se je v Lo-
vski koči v Palovčah zbrala številčna 
družina »Nivčarjeve žlahte«, ki sta 
jo s poroko pred devetdesetimi leti 
in selitvijo na domačijo, zgrajeno na 
nekdanji njivi, po kateri je domačija 
dobila tudi hišno ime, pričela ustvar-
jati Janez in Neža Uršič. Nivčarjeva 
rodbina v naši vasi še danes velja za 
eno večjih; »ata in mama« sta ime-
la namreč kar 16 otrok. Družinsko 
drevo, ki so ga pred leti skrbno nari-
sali in z izčrpnimi podatki zapolnili 

večina od 144 še živečih potomcev. 
Število se je do zadnjega srečanja 
poleti povzpelo na 159, zaradi poro-
ke, obveznosti in dopustov pa se ga 
je uspelo udeležiti sto enemu soro-
dniku.

Za nemoten potek dogodka se mo-
ramo zahvaliti prav vsakemu, ki 
je s svojo prisotnostjo poskrbel za 
sproščeno druženje v družbi vese-
lih, radoživih in »klepetavih« ljudi, 
med drugim tudi skupinici naših 
»glavnih organizatorjev«, ki so te-
kom leta pridno obveščali sorodnike 
o prihajajočem dogodku, gospodi-
njam, ki so spekle okusno pecivo, in 
Marjanu Osolniku ter njegovi ženi 
Milki, ki sta pripravila raznovrstne 
okusne jedi. Dan pa so zagotovo po-
pestrili tudi naši najmlajši, ki so se 
brez zadržkov ob veliki večini njim 
neznanih sorodnikov podili po trav-
niku in se skozi športne aktivnosti 
spoznavali med seboj. Čar skupnega 
druženja bo ostal z nami in upam, da 
srečanje kljub vsakodnevnim obve-
znostim, ki jih imamo, kmalu zopet 
ponovimo.

Tekst in foto: Barbara Klanšek

Družinsko srečanje potomcev 
Janeza in Neže Uršič – Nivčarjevih 

njuni potomci, se je do danes močno 
povečalo. Na zadnjem srečanju, ki 
smo ga imeli konec avgusta, je šte-
vilo naraslo na skupno 182 sorodni-
kov vključno z že pokojnimi člani 
rodbine.

Prvo večje družinsko srečanje otrok 
in vnukov z družinami se je odvijalo 
konec 90-ih let na Kraljevem hribu 
v Kamniški Bistrici. Naslednje je 
sledilo desetletje kasneje, ko smo se 
ponovno srečali leta 2009 v Lovski 
koči v Palovčah. Zbrala se nas je 

Skupna fotografija zbranih sorodnikov.

Otroci Janeza in Neže Uršič s soprogi.
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Na obisk naše rojakinje me je pot pe-
ljala v Stranje. Obiskala sem Slavko 
Potočnik. Nedaleč stran od svojega 
rojstnega kraja si je z možem Tonetom 
ustvarila skupen dom. Njen prijazen 
sprejem in topel nasmeh sta mi dala ve-
deti, da bo najin pogovor tekel v prije-
tnem in nasmejanem vzdušju. Z mojim 
obiskom sva si tako tudi prvič podali 
roke in zrli v oči.

Slavka, krščena za Stanislavo, se je 
rodila sedmega oktobra leta 1934 kot 
četrti otrok. Tako so trije bratje Fran-
ce, Janez in Ciril dobili sestrico. Mama 
Marija je bila Sp. Golobova, oče Blaž 
je bil Joškov. Živeli so na očetovem 
domu. Mama jih je zaradi bolezni na 
pljučih zelo kmalu zapustila, stara ko-
maj devetintrideset let. Slavki je bilo 
takrat šele šest let. S tihim glasom 
spregovori, da je spomin na mamo 
zbledel. Njen oče se je nato znova 
poročil. Nevesto je tokrat pripeljal iz 
Raven v Tuhinju. V njunem zakonu se 
jima je rodila Anica, tako ima Slavka 
še devet let mlajšo polsestro. Na svojo 
drugo mamo, kot ji pravi, ima zelo lepe 
spomine. Bila je namreč zelo dobra do 
svojih krušnih otrok.

Svoje mladosti se spominja z grenkimi 
občutki. Leto dni po mamini smrti se 
je začela vojna. Brata France in Janez 
sta odšla v vojsko, k partizanom. Oče, 
ki je delal v KIK-u, pa je čez teden 
ostajal kar v tovarni, saj si ni upal pri-
ti domov, da ne bi vzeli v vojsko tudi 
njega. Tako sta bila z bratom Cirilom, 
ki je leto dni starejši od nje, večino-
ma sama doma. Tako rekoč sta otroka 
morala sama poskrbeti zase, marsikaj 
postoriti, ker ni bilo pri hiši odrasle 
osebe. Imeli so eno kravo in enega 
prašiča. Velikokrat sta bila v strahu, 
kaj bo z njima in kako bosta prežive-
la dneve, ko ni bilo očeta. Nato doda: 
»Sosedova Zofka, Žerjavova, pa nama 
je večkrat prinesla kaj za jest'.« In na-
daljuje: »Od mladih let sem imela zelo 
malo, zaposlila sem se pri petnajstih. 
In vzgoja je bila bolj stroga od dana-
šnje.« Oče ji ni dovolil, da bi hodila 
kaj dosti naokoli. Veliko pa so se dru-
žili s sosedi, predvsem Žerjavovimi. 
Ko še ni bila poročena, je z mladimi 
iz vasi odšla peš na Brezje. To je bila 

za njo lepa izkušnja. Hodili so ponoči, 
na Brezje prispeli v jutranjih urah, tam 
imeli mašo, nato pa peš odšli domov. 
Največ se je družila z Vavpetičevo 
Milko, bili sta veliki prijateljici.

Zelo rada je brala. Ob večerih je pre-
birala zbirki Večernice in Na Višarjah 
zvone. Oče ji ni dovolil, da bi brala 
pozno v noč, zato ji je velikokrat uga-
snil luč. A njena želja po branju je bila 
tako močna, da si je čez glavo ogrnila 
odejo, prižgala baterijo in nadaljevala 
z branjem.

Šest let je hodila peš v službo, nato si 
je kupila rdeče kolo od Matijeve Milke. 
Šestintrideset let je delala v bližnji to-
varni KIK, ali »borutana« in »smodni-
šnica« po domače, na vžigalni vrvici, 
kot je imenovala svoje delovno mesto, 
zadnjih šest let pa v laboratorijskem 
oddelku. Novi kolesi sta z možem do-
bila šele takrat, ko je bila že poročena 
njuna hčerka. To je bil zanju poseben 
dan. Hčerka in njen mož sta ju peljala v 
Kranj na sejem, kjer sta si kupila kolesi 
in se z njimi tudi pripeljala domov.

Pri dvajsetih letih se je pridružila fol-
klorni skupini, ki so jo imeli v tovarni. 
V tej skupini je plesala štiri leta. Preko 
plesa je spoznala svojega moža, ki je 
plesal v folklorni skupini v Stranjah. 
Dogovor med učiteljema in plesalci 
obeh skupin je namreč bil, da si v pri-
meru pomanjkanja plesalcev prisko-
čijo na pomoč. Tako je odšla plesat v 
Stranje in med plesalci našla ljubezen 
svojega življenja. Plesali so v različnih 
krajih po Sloveniji, pot pa jih je po-
peljala tudi izven naših meja. Najbolj 
smešen nastop je doživela v Lučah. 
Na odru je plesalo osem parov. Bila 
je poskočna pesem, plesalci so se vr-
teli, ko se je nenadoma podrl oder in 
vsi so eden za drugim popadali z njega. 
Še dobro, da je to opazil godec in hitro 
nehal igrati. Ljudje, ki so gledali na-
stop, so mislili, da so izvedli posebno 
koreografijo in na tak način zaključili s 
plesom. Obe sva se dobro nasmejali tej 
prigodi in Slavka je nadaljevala: »Nam 
je nato direktor firme dejal, da tega ne 
bo nikoli pozabil, in nas spraševal, če 
smo to naredili zanalašč ali se je res 
oder podrl.«

Ko jo vprašam, kdaj se je poročila, se 
najprej malo zamisli, potem pa odgo-
vori: »Poročila sem se na isti dan kot 
Peregrina in Janez Klanšek.« S Slavko 
sva se spogledali in zasmejali. Saj to pa 
sta bila moja tašča in tast! Oba para sta 
se torej poročila 30. aprila leta 1955. 
Mož Tone je bil izučen kovač in je ko-
val konje. V najemu je imel delavnico, 
da je lahko opravljal kovaška dela. 
Zadnja leta je delal v Črni v rudniku 
Kaulin. V zakonu sta se jima rodila dva 
otroka, hčerka Sonja leta 1957 in sin 
Zdravko leta 1962.
Preden sta si zgradila hišo, sta živela 
kot podnajemnika na različnih loka-
cijah, saj sta se selila kar sedemkrat. 
Starejša hčerka Sonja je bila pet let v 
Tunjicah pri babici. Tako jima je bilo 
lažje graditi hišo in sta se vanjo z otro-
koma preselila takoj, ko je bilo mogo-
če. Kljub temu, da še ni bila popolno-
ma zgrajena, so bili vsi presrečni, da so 
lahko živeli skupaj in na svojem.

Z vselitvijo v novo hišo, so začeli ho-
diti na dopuste. Prej jim to ni bilo omo-
gočeno, saj sta ves denar porabila za 
gradnjo. Zelo radi so zahajali na Veliko 
planino in v Portorož. Tam je namreč 
Slavkino podjetje imelo počitniške 
koče in dom. V Tunjice so zelo radi 
prihajali ob godu njenega očeta. Svo-
je spomine na Tunjice je obudila tudi 
hčerka Sonja, ki se nama je pridružila 
in začela pripovedovati, kako se je rada 
sankala, ko je bila v Tunjicah. »Ko smo 
praznoval' Blaža, smo šli zvečer peš 
čez Krtovo gmajno v Tunjice. Sankal' 
smo se kar ponoč', vsi, staro in mlado, 
praznoval' očeta in ob treh ali štirih 
zjutraj šli peš domov. To smo hodili vsa 
leta, dokler je bil oče živ. Sankal' smo 
se kar po cesti od Mohta do Bitna.«

Lepi in prijetni spomini so v Slavkinih 
in Sonjinih očeh dobili pravi lesk in is-
krico, ki sta mi povedala, da imata Tu-
njice še vedno globoko v srcu.

Tekst in foto: Milena Erbežnik Klanšek

Naša rojakinja
Slavka Potočnik iz Zg. Stranj
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Bilo je dan po tunjiški veselici, ko je 
večina Tunjičanov še spala, toda na-
grajenci križanke smo se odpravili na 
Ljubljanski grad.

Zbor in priprava na odhod sta bila 
v času kosila in velike vročine pred 
šolo. V Ljubljano smo se odpravili z 
avtomobili, na grad pa nas je povlek-
la vzpenjača.
Nekaterih atrakcij, npr. najvišje točke 
gradu, si nismo morali ogledati, saj je 
bilo plačljivo.
Kot prve smo si ogledali grajske ječe, 
v katerih so nekoč svoje življenje 
preživljali grajski zaporniki. Na ne-
katerih vratih je bil seznam zaporni-
kov. Razstavljeni so bili tudi njihovi 

Izlet na Ljubljanski grad
izgubljeni predmeti, ki so bili najdeni 
v teh ječah. Po ogledu smo se spreho-
dili v kapelico sv. Jurija. V njej so bili 
na stropu narisani grbi starih srednje-
veških mest. V kapelici so bili očit-
no neki čudni restavratorski posegi, 
kot sta ugotovila študent umetnostne 
zgodovine in diplomantka etnologije 
in kulturne antropologije.
V času poletnega termina je bil tudi 
predstavljen film, ki ga nismo najbol-
je razumeli, o najstarejšem kolesu, ki 
je bil najden v Sloveniji. Na prostem 
je stal tudi top, ki je bil dovolj širok, 
da bi vanj zlezel človek. To je posku-
šal dokazati tudi moj brat, ampak mu 
zaradi prevelikega števila turistov in 
preozke odprtine ni uspelo.

Po obhodu gradu smo si privoščili 
hladen sladoled. Po tej sladici pa smo 
se sprehodili po obzidju in v park, 
kjer je prekrasen pogled na Ljubljano 
in tudi vse tja do sv. Primoža. Izlet 
smo zaključili s skupinskim slikan-
jem na klopci v parku.
Ko smo se že hoteli odpraviti domov, 
smo na poti do avtomobila srečali 
človeka, ki je bil kljub veliki vročini 
preoblečen v ljubljanskega zmajčka. 
Na koncu smo se slikali z njim in se 
odpravili domov (vsaj starejši), mlaj-
ši pa smo se odpeljali še v McDonal-
d's in tam pojedli nekaj zdravstveno 
oporečne hrane. Dan se je kar naen-
krat zaključil in tako smo se z nasme-
hom odpravili domov.

Anja 
Foto: Barbara Klanšek

»Ljubljanski zmajček« in najmlajši 
nagrajenki nagradne križanke.

Nagrajenci nagradne križanke skupaj s člani odbora Tunškega glasu na 
Ljubljanskem gradu.

V mesecu maju 2013 se je na 
domačiji Pri Prajz' začela molža 
in proizvodnja izdelkov iz kozjega 
mleka. V nekaj letih, odkar se 
ukvarjam s to dejavnostjo, sem 
pridobil majhno število stalnih 
odjemalcev mleka in mlečnih 
izdelkov. Kar ostane, pa ponujam na 
živilski tržnici v Kamniku. Pri delu v 
sirarni in prodaji na tržnici mi pridno 
pomaga žena Beti, hčerka Gabi pa 
se z velikim veseljem vključuje v 
vsako delo. Poleg redne prodaje na 
tržnici vsako sobotno dopoldne, sem 
predstavljal dejavnosti naše kmetije 
na sejmu Dnevov narodnih noš, ki 
je potekal prvi vikend v mesecu 
septembru, in na novi živilski tržnici 
Okusi Kamnika, kjer se zadnjo 
soboto v mesecu srečujemo okoliški 
pridelovalci in ponudniki ekoloških 
ter domačih živil. Predstavitev 

S Prajzove domačije
izdelkov je potekala tudi na 
praznovanju 15-letnice delovanja 
Zdravilnega gaja Tunjice.

Vsakotedensko pojavljanje na 
tržnici mi veliko pomeni, ker sem 
lahko v času sezone v stalnem stiku 
s strankami in ostalimi ponudniki 
domačih izdelkov. Izmenjava mnenj 
mi pomaga pri prilagajanju ponudbe 
in pri zamislih za nove izdelke. 
Stalne stranke se toplo odzivajo na 
vsak poskus izboljšave in najbolj sem 
vesel, ko se vsak teden vračajo.

Poleg stalne ponudbe izdelkov iz 
kozjega mleka (mladi siri, zoreni siri, 
skuta, jogurt ipd.) sem v ponudbo 
vključil še sadne izdelke (posušeni 
krhlji hrušk, sušene slive, sušeni 
gozdni sadeži ter marmelade). V 
prihodnjem letu želim vključiti 

še mešanico zdravilnih zelišč za 
preprečevanje in odpravo vsakdanjih 
tegob. Zadnje leto sem se posvetil 
izobraževanjem o zeliščih in njihovih 
zdravilnih učinkih na počutje.

Se vidimo na tržnici 

Primož Krumpestar
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Rdeča kapica je šla v gozd … in volk 
je požrl Rdečo kapico in babico.

Kolikokrat so nas otroci z velikimi 
očmi spraševali, ali nas bo v gozdu 
požrl volk ali medved, ko smo, že v 
mraku, šli po gobe ali pa na sprehod. 
Zmeraj sem samozavestno odgovar-
jala, da v tunjiških gozdovih ni med-
vedov in volkov.

Upam, da bo v prihodnosti takih 
vprašanj manj, saj resničnega od-

Medved pri  
Medvedovem  
mostu

govora, ki ne bi plašil otrok, nimam 
več. Letos, v času prvomajskih po-
čitnic, se je namreč skozi vas spre-
hodil medved. Sledovi so bili dobro 
vidni v vlažni zemlji ob Tunjščici 
v bližini Medvedovega mostu. Ob 
tem se poraja vprašanje, ali je ta 
most res poimenovan po Medvedu 
– človeku – ali pa so morda včasih 
tukaj pogosto videvali medvede. 
Sicer pa so sledove in medveda vi-
deli še v smeri proti Lanišam in na-
prej na Sidražu.
Verjetno to ni bil prvi medved v Tu-
njicah, saj je znano, da te zveri lah-

ko prepotujejo več deset kilometrov 
na dan in jih velikokrat videvajo na 
Menini planini, Jezerskem in južno 
od Ljubljane, na Gorenjskem pa se, 
po uradnih podatkih, trenutno naha-
ja pet medvedov.

Ko boste naslednjič otrokom odgo-
varjali na vprašanje, »Ali so v našem 
gozdu medvedi?«, pazite na svoj od-
govor, saj srečanje z medvedom, tudi 
v Tunjicah, vendarle ni popolnoma 
nemogoče.

Darja Mikuš    
Medvedova sled v primerjavi z 
moško roko.

Medvedove sledi ulite v forenzični zalivni masi.

Janez se je zaljubil v brhko Martinč-
kovo Rezko v sosednji fari. Hoditi v 
vas drugam pa je bilo nekoč kar tve-
gano dejanje. Nenehno so ga zasledo-
vali tamkajšnji fantini in ga preganja-
li, saj jim ni bilo v ponos, da jim tujec 
spelje zalo dekle. Skušali so ga več-
krat pričakati in ga malo premlatiti, 
kot je bila nekdaj vaška navada. Janez 
pa je bil močan fant in vselej so napa-
dalci potegnili krajšo. Ker mu nikakor 
niso mogli do živega, so se spomnili, 
da Janez vedno vzame pod sosedovim 
kozolcem »lojtro«, ki jo prisloni na 
Rezkino okno podstrešne sobice, kjer 
potem dolgo v noč klepetata. Fantje 
so tako nekega večera tej »lojtri« na-
žagali nekaj zgornjih klinov, da bi se 
s tem maščevali vsiljivemu vasoval-
cu, sebi pa prihranili nekaj fantovske 
časti. Res je Janez že naslednji večer, 
kot že velikokrat, vzel to »lojtro« in 

se z njo potihoma odpravil čez vrt in 
dolgo »lojtro« postavil v vrtiček pred 
hišo. Ves nežen je pričel lesti navzgor. 
Skoraj je že dosegel Rezkino okno in 
tik preden se je prijel za kovano oken-
sko mrežo, je nenadoma zadrdralo po 
klinih navzdol prav do tal. Štrbunknil 
je ravno na neki količek, ki je bil zabit 
v vrtu. Grozno ga zaskeli tam na za-
dnji plati ali, kot je sam rekel, na de-
cembru, saj običajno imena za ta del 
telesa ni lepo izgovarjati. Začutil je, 
da mu kri že teče v čevlje. Nekaj časa 
je ležal v rožah, da je prišel k sebi, po-
tem pa je počasi odšepal proti domu. 
»Lojtro«, ki je bila potem dvodelna, 
je pustil kar tam, kamor je padla. Že 
bolj v jutranjih urah se je privlekel do 
doma. Vsi domači so trdno spali. Ja-
nez bi rad pogledal, kakšno rano ima 
tam na zadnji plati, pa tega nikakor 
ni mogel videti in oceniti, kako jo bo 

Janezovo nesrečno vasovanje pozdravil. Zato je v kot kuhinje po-
stavil veliko hišno ogledalo, se slekel 
in hlače spustil na tla. Sklonjen je 
med nogama gledal v ogledalu rano 
tam zadaj in premišljeval, kaj bi mu 
bilo storiti. Ropot v kuhinji pa je pre-
budil očeta, ki je prišel pogledat, kaj 
se v teh poznih nočnih urah dogaja 
nenavadnega. Dobil je sina v dokaj 
čudnem in kočljivem položaju. Od 
začudenja je ostal brez besed. Nato pa 
je le zagodel: »Ja Janez, a se ti je čist 
utrgal'!« Janez pa presenečen pogleda 
očeta in reče: »Ne, ne, samo fejst sem 
se udaril!«

Janez od takrat naprej ni več lazil za 
Rezko. Našel je drugo punco, s katero 
se je tudi poročil. Rezka pa je ostala 
sama za celo življenje. Tudi domači 
fantje so pozabili na njo, čeprav so si 
toliko prizadevali, da so odgnali za-
ljubljenega Janeza.

Ivan Nograšek



50

Tunški glas December 2013

Leto 2013 je že skoraj za nami. Za nas, tunjiške pohodni-
ce, je minilo v gibanju. Srečevale smo se tedensko, ob tor-
kih. Druženja niso več potekala ob telovadbi v prostorih 
šole, ampak smo se odločile za hojo v naravi. Pridno smo 
nabirale kilometre. Od lahkotnejših pohodov v Tunjicah, 
do obiska visokogorja in prijetnega izleta v Tamar. Kadar 
nas vidite, ne mislite, da nimamo kaj početi doma, odločile 
smo se namreč, da nekaj storimo zase, za svoje zdravje.

Primerno gibanje nas sprosti in zviša odpornost orga-
nizma. Gibanje je tudi oblika aktivnega počitka, ki nam 
omogoča sproščanje po vsakodnevnih obveznostih. Te-
lesna dejavnost ohranja splošno vitalnost, dobro počutje, 
ohranja telesno pripravljenost in gibljivost. Hoja je dejav-
nost, ki je izvedljiva v vseh letnih časih. Primerna je za 

Gibanje je zakon ljudi vseh starosti, saj je človekov najbolj naraven način 
gibanja. Strokovnjaki so ugotovili, da pri hoji deluje in 
sodeluje kar 54 večjih in manjših mišic. Ugodno vpliva 
na gibljivost sklepov spodnjih okončin, kjer se tudi upo-
časnijo procesi staranja sklepne hrustančevine.
Rade hodimo v naravo, kjer vedno znova doživljamo pra-
staro igro spreminjanja letnih časov, vreme nas ne ovira. 
Ko gremo peš, lahko zavijemo s poti v gozd, na travnik, 
do potoka. Naša Ivanka (Holcarjeva), pozna in nam pove 
veliko zanimivih zgodb o Tunjicah in Tunjičanih, ki se 
ohranjajo z ustnim izročilom.
Komaj čakam torek, da se dobimo, pokramljamo in dru-
žimo. Srečna sem, ko pod listjem, že krepko v oktobru, 
najdemo popolnoma zdrave, bleščeče kostanje, ko nas ob 
poti pozdravi krepak, mlad  jurček, ki ga prva uzre Anica 
in pravi: »Ta bo pa jutri za kosilo,« ko na poti srečamo 
sokrajane, se ustavimo in rečemo kakšno.

Metka Mestek

Vreme nas ne ovira.Pohod v Tamar smo začele v Planici.

Po dolgotrajnem spomladanskem 
deževju se nas je avtobus potnikov 
»šola zdravja« sredi junija odpeljal 
proti jugu. V Splitu smo se presedli 

Otok Lastovo na trajekt, po petih urah vožnje smo 
prispeli na otok Lastovo.

Otok Lastovo (površina okrog 47 
km2) leži v južni Dalmaciji z najviš-
jo točko Hum, 417 metrov nad mor-
jem. Je hribovit, poln zelenja, brez 

industrije, morje čisto, beton prava 
redkost, skratka neokrnjena narava. 
Na otoku živi cca. 600–650 prebi-
valcev, ki se ukvarjajo s poljedel-
stvom, vinogradništvom, gojenjem 
oljk, ribištvom, čedalje več pa s tu-
rizmom. 

Na njem je preko 40 cerkva in ka-
pelic, ki so razmetane po gozdna-
tem otoku, šola je samo ena, ki jo 
obiskuje cca. 60 otrok. Po končani 
osemletki otroci šolanje nadaljujejo 
v Splitu, kjer se tudi »srečajo« z ma-
mili, kriminalom, ki ga na otoku ne 
poznajo. Ta otok je znan po sokolih 
in po dimnikih, ki so nekaj posebne-
ga, so »okrašeni«.

Star pregovor pravi, da, kar je lepega, 
hitro mine in tudi nam se je po tednu 
dni uživanja z jutranjo telovadbo, 
plavanja in potepanja po otoku do-
pust končal.

Fani Vinšek
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PanSTARRS 
v Tunjicah
Veliki kometi so redki in napovedi se 
ne uresničijo vedno. Nekaj takšnega 
pridiha ima tudi za letos napoveda-
na predstava o kometu C/2011 L4 
PanSTARRS. Jeseni lanskega leta 
smo napovedovali, da utegnemo na 
pomlad imeti podobno predstavo kot 
že pred slabima dvema desetletjema, 
v drugi polovici devetdesetih let še v 
prejšnjem stoletju, ob kometih Hjaku-
take in leto kasneje Halle-Boop. Le-
tošnji komet je bil v tem smislu manj-
še razočaranje, saj je večini naključ-
nih opazovalcev ostal skrit v večerni 
zarji, čeprav je dosegel svetlost okrog 
druge magnitude. Kakao je torej mo-
goče, da marsikdo kometa ni zasledil, 
čeprav človeško oko ponoči vidi tudi 
zvezdice, ki svetijo z le peto magni-
tudo in v čisti noči celo še magnitudo 
šibkejše. Razlog gre iskati v dejstvu, 
da je bil komet tako svetel, ko je bil 
tako navidezno kot dejansko v bližini 
Sonca in torej v predelu neba, kjer pa 
je tudi izurjeno oko lahko zasledilo 
le zvezdice z okrog tretjo magnitu-
do. Komet je bil torej le dvainpolkrat 
ali eno samo magnitudo svetlejši od 
najšibkejših zvezdic, ki smo jih lahko 
videli s prostim očesom. Opazovanje 
kometa v kakršnem koli daljnogledu 
pa je dalo povsem drugačno sliko. Že 
skozi manjši binokular (lovski ali tu-
ristični daljnogled) vidimo zlahka tri 
magnitude šibkejše zvezdice (20-krat 
šibkejše) in v takem daljnogledu se 
je komet pokazal kot prava zvezda 
repatica z ločno stopinjo dolgim re-
pom.

V naslednjih dneh proti koncu marca 
se je komet dvigal vse više na nebo, a 
je ob oddaljevanju postajal vse manj 
svetel in postal primeren le še za opa-
zovanja z daljnogledi in teleskopi, s 
katerimi smo ga lahko opazovali še 
par mesecev in sledili spreminjanju 
oblike kometovega repa, ki je posle-
dica spreminjanja položaja, s katerega 
komet opazujemo. Kometi se namreč 
okoli Sonca gibljejo po močno splo-
ščenih elipsah in posledično v bližini 

Sonca (periheliju) tudi sorazmerno 
hitro in zato za opazovalca z Zemlje 
hitro spreminjajo položaj. Tako ga 
enkrat vidimo bolj od spredaj, drugič 
bolj od strani in naslednjič bolj od za-
dnje strani, s tem pa se nam iz različne 
perspektive kaže tudi kometov rep. S 

pomočjo fotografije, ki pokaže še šib-
kejše zvezdice in šibkejše detajle, pa 
se opazovanje še obogati, in na obser-
vatoriju Rezman nam je uspelo nare-
diti nekaj takšnih posnetkov.

Tone Špenko

PanSTARRS v večerni zarji 20. 
marca nad tunjiškimi griči in verigo 
Julijskih Alp s Triglavom v ozadju.

Med posnetkoma kometa PanSTARRS z observatorija Rezman je minilo tri mesece 
in je lepo videti povsem spremenjeno obliko kometovega repa, se pa zdi, da je vsaj 
kometno jedro približno enako svetlo. Dejansko pa je bil komet v juniju že 20-krat 
šibkejši (3 magnitude), vendar pa je bil takrat visoko na temnem nebu v bližini 
zvezde Severnice, kar je omogočalo, da smo fotografirali tudi z 10-krat daljšimi 
časi osvetlitve naših kamer. Na junijskem posnetku je okrog (dejansko za njim) 
videti množico zvezdic, na marčevskem pa le nekaj. Pa tisti del neba po katerem je 
komet potoval marca ni nič manj bogato z zvezdicami, le zaradi večerne zarje jih 
nismo videli, pa tudi posneti jih nismo mogli. Si upamo pomisliti, kako bi izgledal 
komet, če bi bil marca viden na podobno temnem delu neba?

Proti koncu marca se je komet dvigal 
vse više na večerno nebo, toda večerno 
zarjo je nadomestila vse bolj polna 
luna, ki je svetlila nebo, so se pa zato 
na posnetkih pokazali beli, še zasneženi 
Julijci osvetljeni z Lunino svetlobo.

Deklici, saj ju poznate,  
danes sta že babici. 

Mladost
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Kako neizbežno hitijo dnevi, tedni, 
meseci ... Komaj se dobro zavemo, 
je že leto naokoli.

Še prav dobro se spominjam lanskih 
treh svetih večerov; že so pred vrati 
novi.
Sveti večer. To je večer neizpolnjenih 
ali pa izpolnjenih želja. Če pričakuje-
mo, pravzaprav še sami ne vemo kaj, 
nas bo gotovo pustil prazne in bomo 
šli konec dneva spat žalostni in razo-
čarani. Če pa smo pripravili in odprli 
svoje srce Novorojenemu Jezuščku, 
ga povabili, naj stanuje pri nas, v naši 
družini, pa nas bo nedvomno navdal z 
veliko radostjo in neskončnim mirom.
Najlepši od vseh svetih večerov je 
prav gotovo tisti pred božičem. Že 
samo pričakovanje na ta poseben ve-
čer je nekaj najlepšega. Vsa družina 
je zbrana doma in hiti z zadnjimi pri-
pravami. Preplavlja nas vonj sveže 
pečene potice ... še malo in smrečica 
bo okrašena. Potem pa še sklepno de-
janje: jaslice. Preproste in lepe, vsako 
leto malo drugačne, v bistvu pa ve-
dno enake: Marija, Jožef, pastirčki 

z ovčkami in angel, ki prinaša spo-
ročilo »Gloria in Excelsis Deo.« Kaj 
pa Jezušček? Rodil se bo, ko bomo 
začeli blagoslavljati hišo in njeno 
okolico.
Omamlja nas vonj kadila in prevze-
ma mir blagoslova. Po končani mo-
litvi vzamemo v roke Sveto pismo 
in preberemo odlomek o Jezusovem 
rojstvu. Potem pa najlepše, zbrani v 
družinskem krogu prepevamo čudo-
vite božične pesmi. Po večerji ure kar 
zbežijo in treba se je odpraviti k pol-
nočnici. No, še prej k božičnici. Vrsto 
let na sveti večer, pol ure pred pol-
nočnico, tunjiški cerkveni pevci va-
bimo k božičnici. Zadnja leta pa tudi 
k ponovitvi, na božič po sveti maši. 
Tako smo na sveti večer lani pripra-
vili božičnico z naslovom Dete Bož-
je je rojeno, v jaslice nam položeno. 
Prisluhnili smo božični zgodbi, ki so 
jo občuteno in z veliko ljubeznijo do 
Novorojenega posredovali Ana, Urša 
in Metod. Ob petju lepih božičnih 
pesmih in bogati slikovni projekciji, 
ki jo je z vso zavzetostjo pripravila 
Marija, predvajala pa Barbara, smo 

Od božiča do božiča

vam in sebi polepšali in poživili ta 
najlepši in najskrivnostnejši večer v 
letu. Na sam praznik pa smo vsem, 
ki ste nam po maši prisluhnili, poda-
rili še skromno in iskreno voščilo za 
praznične dni.
Na tretji sveti večer in sam praznik sve-
tih treh kraljev so nas v tunjiški cerkvi 
obiskali sveti trije kralji. Prinesli so 
nam sporočilo o Jezusovem rojstvu, 
nam zaželeli Božjega blagoslova, var-
stva, sreče in miru v letu 2013. S pe-
smijo o svetih treh kraljih nas je razve-
selil tudi Nejc. V vlogi sv. treh kraljev 
so se nam predstavili Matej, Štefan in 
Tomaž. Franci pa je, kot spremstvo 
svetih treh kraljev, prinesel betlehem-
sko luč – simbol miru, ki jo je izro-
čil župniku in s tem vsej župniji. Vsi 
skupaj so se poklonili malemu Jezusu, 
sveti trije kralji pa so  v jaslice položili 
svoje darove: kadilo, miro in zlato. Za-
peli so trikraljevsko kolednico. 
Tudi za letošnji božič in svete tri kra-
lje načrtujemo in že pridno vadimo 
pesmi, pripravljamo besedilo in zbi-
ramo slike. Veseli bomo, če se nam 
boste pridružili tudi vi. Želimo si, da 
bi naša župnija na ta dan postala ena 
velika družina, ki se zbere ob jasli-
cah, da se pokloni in počasti Novoro-
jenega, tako kot so to storili pastirji v 
Betlehemu.
Vsi, ki pri pripravi in izvedbi našte-
tega sodelujemo, delamo to z velikim 
veseljem, vero in z ljubeznijo v srcu. 
Zato pa vse lepo, kar ob tem doživlja-
mo, želimo deliti z vami.

Naj vam božična noč pokloni mir, 
upanje, ljubezen, zdravje in vese-
lje. Vse to pa naj vas spremlja v letu 
2014, ki nam prihaja naproti.

Olga Stele, oktober 2013

Zahvala
Tudi letos bi se radi zahvalili posameznikom, ki so omogočili, da bile 
cerkvene jaslice predstavljene kot celota. Tako se v prvi vrsti zahval-
jujemo Pikovčevemu Marjanu in Komovčevi Meti. Že vnaprej pa bi se 
radi zahvalili Kulturnemu društvu dr. Franceta Steleta. Ker pa žensko 
oko vidi to, kar se moškemu vztrajno skriva, gre zahvala še Marijani 
in Mojci ter nepogrešljivima Evi in Sandri. Še enkrat; najlepša hvala.

Jasličarska sekcija
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O zdravilnih  
rož’cah  
malo drugače
Kamilce lahko piješ trikrat na dan,
želodčne in črevesne težave 
odženejo stran.

Melisa pomirja razdražene živce, 
pa v spanje te zaziblje,
če zvečer jo spiješ eno šilce.

Sivka, ta lepa in dišeča rožca,
pri glavobolu in migreni pomaga,
če pa zvečer se v njeni kopeli sprostiš,
se gotovo za deset let pomladiš.

Rman je za ženske prebavne težave,
tud vnetja in krče brez problema pozdrav
namočen pa mora bit u ta prav šnopc,
zato da vse bacile posprav.

Žajbelj pa samo takrat grgraš,
ko se v pevsko družbo podaš.
Če ga pa hočeš vsak dan pit,
ga moraš pa v kačjo slino namočit.

Ognjič pomaga pri vseh ranah na koži,
ampak kuhan mora biti v svinjski masti.
Toda za eno pest ognjiča je pa škoda
zaklat celga prašiča.

Ko pa kaki dozori na težki tunški ilovci
mu Bog je tolko vitaminov dal,
če ga poješ boš vedno zdrav ostal.

Tončka Golob

Tiha »črnorujava« omara

Literatura: Maja LOZAR ŠTAMCAR, Baročne zakristijske omare v Sloveniji, Ljubljana 2003 (Razprave 
Filozofske fakultete). France STELE, Politični okraj Kamnik. Topografski opis, Ljubljana 1929.

To, da je naša cerkev sv. Ane pomembna 
kulturna dediščina in umetnostnozgodo-
vinski dragulj, vemo bolj ali manj vsi. 
Tudi o notranjosti cerkve in njeni opremi 
bi lahko razpravljali v nedogled. Vendar 
pa cerkev globoko v svojem središču 
skriva biser, ki je spretno skrit očem in 
tiho čaka, da se o njem spregovori nekaj 
besed; govora bo o baročni zakristijski 
omari.

Če si pobližje ogledamo tunjiško kre-
denčno zakristijsko omaro, lahko ugoto-
vimo, da je sestavljena iz dveh delov, iz 
spodnjega dela s predali in zgornjega.
Spodnji del je ostanek opreme stare got-
ske cerkvice in je datiran v prvo polovico 
18. stoletja. Sem se delno uničeno omaro 
uvršča zaradi dokaj trdo zalomljenih vra-
tnih polnil na treh zgornjih omaricah, pa 
tudi zaradi temnega luženja, uporabe bla-
zinic na čelnicah predalov in nabrazdane 
letve ob spodnjem robu zgornje omarice. 
Starejša omara je po svoji zgradbi moč-
no odstopala od ustaljenega slovenske-
ga kredenčnega tipa zakristijskih omar. 
Spodnji del je bil sestavljen iz dveh 
predalnikov s po tremi predali, zgornji 
pa je bil sicer pol plitvejši od spodnjega 
dela, pa tudi ožji, vendar ni bil z njim mi-
zarsko združen, saj je imel svoje lastne 
noge v obliki močno sploščenih krogel. 
Pod vratci so bili trije predalčki, srednja 
omarica pa je bila poudarjena le z rahlo 
dvignjenim gladkim nastavkom.
Po dokončanju cerkve so okoli leta 1770 

izdelali nov, zgornji del omare. Ta se z 
oklepajočimi volutami in rezljano (in 
dandanes pozlačeno) krono na sredini na 
razgibani baročni način prilega oboku, 
pod katerim stoji. Zgornji robovi enokril-
nih vratc omaric skupaj zarisujejo valo-
vito linijo, ki jo poudarjajo še odebeljeni 
vrezani trakovi. Okrasna polja vratc so 
orisana z volutasto zaključenimi zaob-
ljenimi trakovi, ki obrobljajo poglobitve. 
Novonastala omara tako posrečeno zdru-
žuje starejši način okraševanja z novej-
šim načinom ornamentiranja.
Na dve različni obdobji nastanka kaže 
tudi razlika v širini obeh delov. Zgornji 
širši se tesno prilega vdolbini v steni, 
medtem ko je spodnji ožji. To pa potrju-
je tudi dejstvo, da so bile tovrstne omare 
večinoma narejene za natančno določeno 
mesto v določeni zakristiji in temu pri-
merno tudi oblikovane in dimenzionira-
ne.
Vest o pomembnosti tunjiške zakristijske 
omare pa v slovenskih umetnostnozgo-
dovinskih krogih kroži že dobro dese-
tletje. Maja Lozar Štamcar jo je v svoji 
doktorski disertaciji iz leta 1999 in štiri 
leta kasneje v knjižni izdaji uvrstila med 
nosilne primere baročnih zakristijskih 
omar v Sloveniji.

Tako vest, ki poudarja pomembnost in 
povečuje umetniško vrednost krajevnega 
sakralnega objekta, v Tunjice prihaja s 
precejšnjim zamikom.

Anže Slana

Foto: Matjaž Sedušak
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Začetek ustanavljanja Marijinih družb 
oz. kongregacij sega v leto 1563, ko 
je jezuitski pater Janez Leunis, učitelj 
latinščine na jezuitskem kolegiju v 
Rimu, z namenom preprečiti dijakom, 
da bi zaradi negativnih vplivov v ži-
vljenju izgubili vero, tedensko začel 
svoje najboljše dijake zbirati v učil-
nici pred Marijinim oltarjem. Skupaj 
so pred njim molili rožni venec in peli 
Marijine pesmi, Janez Leunis pa je di-
jake ob tem poučeval o Marijinih če-
dnostih in jih izročal njenemu varstvu. 
Sprva družba znotraj šole se je zaradi 
številčnosti članov prestavila v cerkev 
Marijinega oznanjenja in po slednji 
dobila ime Kongregacija Marijinega 
oznanjenja.

Kongregacija Marijinega oznanjenja 
je bila leta 1584 cerkveno ustanovlje-
na in potrjena z bulo Vsemogočnega 
Boga papeža Gregorja XIII., ki ji je 
nadel naslov Prima primaria (Prva 
prvotna) ter jo obdaril z različnimi od-
pustki, Marijine družbe pa toplo pripo-
ročil vsem dijakom. Prima primaria 
je postala nekakšna matica, ki se ji je 
morala priključiti vsaka nova Marijina 
družba. S priključitvijo so bile družbe 
uradno ustanovljene in hkrati deležne 
danih papeževih privilegijev.

Sprva so Marijine družbe nastajale v 
okviru jezuitskih šol. Hitro so se širile 
tako po evropskih kot tudi ameriških 
in azijskih mestih in še preden jih je 
papež Gregor XIII. uradno priznal, je 
bilo leta 1576 po raznih gimnazijah 
okoli 30 000 članov.

Naslednji večji korak pri ustanavlja-
nju Marijinih družb je leta 1587 storil 
papež Sikst V., ki je dovolil v Mari-
jine družbe sprejemati vse vernike 
moškega spola. Dekleta in žene so se 
družbam začele priključevati šele leta 
1751, ko je papež Benedikt XIV. dovo-
lil ustanavljati tudi Marijine družbe za 
dekleta in žene. Tako so se lahko usta-
navljale štiri različne Marijine družbe 
za vse štiri stanove; za dekleta, mlade-
niče, žene in može, dekliške družbe in 

družbe žena pa so kmalu prevladovale 
med njimi.

V ½ 19. stoletja se je z določilom Sve-
tega sedeža omogočilo ustanavljanje 
Marijinih družb po vseh župnijah in ne 
zgolj po cerkvah, ki so jih upravljali 
jezuiti. Pravico ustanavljanja so preje-
li škofi, še vedno pa je veljalo, da se 
morajo vse novoustanovljene družbe 
pridružiti prvi in glavni v Rimu.

Na Slovenskem sta bila nastanek in 
uveljavitev Marijinih družb prav tako 
povezana s prisotnostjo prvih jezuitov, 
ki so na pobudo ljubljanskega škofa To-
maža Hrena leta 1597 prišli v Ljubljano. 
V okviru jezuitske šole so 21. decembra 
1605 v Ljubljani ustanovili prvo Mariji-
no družbo na Slovenskem, ki se je ime-
novala Družba preblažene Device Ma-
rije v nebo vzete. Leto kasneje je bila 
priključena prvi prvotni v Rimu in s tem 
dokončno ustanovljena. Družba je kma-
lu zaslovela ne le na Kranjskem temveč 
tudi na Štajerskem, Koroškem in v Istri, 
zato so vanjo kmalu začeli vstopati tudi 
meščani, duhovniki in plemiči.

Marijine družbe so pri nas postopno za-
čele razpadati z jožefinskimi reformami, 
ko je bil leta 1773 razpuščen jezuitski 
red. Dokončno jih je prepovedal pose-
ben cesarski ukaz leta 1783, ki je zatrl 
Marijine družbe v Avstriji. Družbe se pri 
nas ne pojavljajo več vse do leta 1858, 
ko se zopet beleži njihovo ustanavljanje.

Ponovni razcvet sta zaustavili svetovni 
vojni. Najmanj je bilo prav fantovskih, 
ki so bili odsotni zaradi vojaških ob-
veznosti in številnih smrti. Med obema 
vojnama so zato škofijska vodstva že-
lela spodbuditi ponovno oživitev družb 
in v tridesetih letih 20. stoletja razširila 
Marijine vrtce, ki naj bi bili nekakšna 
predpriprava za Marijine družbe, hkra-
ti pa naj bi zagotovili čim več fantov 
in deklet, ki bi po koncu šolanja stopili 
v družbe.

Predvsem grozote druge svetovne voj-
ne, pomanjkanje vere in »drugačen« 

pogled na svet so med drugimi vzroki 
zagotovo pripomogli k ukinjanju Mari-
jinih družb. Do danes se je ohranila le 
Marijina kongregacija slovenskih bo-
goslovcev in duhovnikov v Ljubljani, 
ustanovljena leta 1908.

Člani Marijinih družb so poleg inter-
nih pravil in namenov delovanja upo-
števali predvsem splošna družbena 
pravila, ki so poudarjala tri glavne na-
mene družb: da gojijo posebno gore-
čo pobožnost, spoštovanje in otroško 
ljubezen do blažene Device Marije; da 
z Marijino pomočjo poskušajo posta-
ti boljši kristjani, ki si prizadevajo za 
popolnost krščanskega življenja ter da 
pospešujejo apostolsko delo članov oz. 
skrbijo za zveličanje drugih ter obram-
bo Cerkve Jezusa Kristusa pred napadi 
brezbožnih ljudi. Poleg verskega po-
dročja so s svojim delovanjem moč-
no posegle tudi na kulturno, socialno 
in izobraževalno področje, kar je bilo 
med vojnama cenjeno predvsem med 
Slovenci v zamejstvu, ki so z njihovo 
pomočjo ohranjali slovenski jezik.

Marijino družbo je vodil duhovnik, za 
člane »voditelj«, ki ga je potrdil škof. 
Znotraj družbe je bil organiziran še od-
bor, ki je »voditelju« pomagal pri vode-
nju. Njegova desna roka je bil prednik 
(perfekt), ki je imel dva namestnika, v 
odboru pa so bili tudi tajnik, blagajnik, 
poučevalec novincev in šest ali več od-
bornikov (svetovalcev). Skupaj s preo-
stalimi člani so za članstvo v družbi mo-
rali upoštevati stroga pravila, v primeru 
večje kršitve pa so bili izločeni. Spre-
jemanje novih članov je navadno pote-
kalo dvakrat letno; na glavni družbeni 
praznik, ki je bil marsikje 8. decembra 
(Marijino brezmadežno spočetje), in na 
praznik drugega družbenega zavetnika. 
Ob vstopu v družbo so novi člani prejeli 
svetinjice Marijine družbe, sprejemnice 
oz. diplome in male sprejemnice, ki so 
jih imenovali podobice.

V tunjiški fari je bila dekliška Marijina 
družba ustanovljena 28. avgusta 1900. 
V seznamu Marijinih družb ljubljan-
ske škofije za leto 1933 je zapisano, 
da je bilo v Tunjicah, ki so sodile pod 
kamniško dekanijo, tega leta 35 članic, 
v Marijinem vrtcu pa je bilo 65 otrok.

Barbara Klanšek

Literatura:
Drago ZALAR, Marijine družbe na 
Slovenskem, Ljubljana 2001.

Marijine 
družbe
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Pretekli 
časi …
Obstajajo zapiski o ustanovitvi Ma-
rijine družbe v Tunjicah. Še živeča 
članica se spominja, da je bila poleg 
še devetih deklet sprejeta pred drugo 
svetovno vojno pred božičem leta 
1937 ali 1938. Spomni se, da so ji 
takrat doma za to slovesnost kupili 
črn plašč in ruto. Dekleta so imela 
zelo stroga pravila, a ker so bili dru-
gačni časi, so jih v glavnem spošto-
vala. Če pa je prišel kakšen prekršek 
na dan, je bilo s članstvom konec. 
Punce so pazile na obnašanje, go-
vorjenje, druženje med seboj. Seve-
da pa so prišle kakšne govorice ali 
čenče tudi zunaj skupnosti. Mladi 
ljudje pa so bili veseli in družabni 
in so si želeli družbe, samo prilik je 
bilo malo. Zato ni čudno, da so vča-
sih izkoristili nedeljsko popoldne za 
»shajanje« pri kakšni hiši in so ob 
harmoniki zaplesali. A gorje, če je 
tja zašla katera iz Marijine družbe. 
To je takoj prišlo na ušesa voditelju 
oziroma župniku in so bile takoj iz-
ključene. Plesi, gostilne, ponočeva-
nje, vasovanje, vse to je bilo strogo 
prepovedano. (Kako bi se to obneslo 
danes?)

Redno so hodile k »shodom«, ki 
jih je določil »voditelj« – župnik. 
Za sam sprejem v Marijino družbo 
so lahko postala dekleta od štirinaj-
stega leta naprej in se je z gotovo-
stjo pričakovalo, da ne bodo družbi 
v sramoto. Vsaj dva meseca pa so 
bila tudi na »preizkušnji«; danes bi 
rekli na poskusni dobi. Če se v tem 
času nihče ni oglasil zoper njo, kar 
pomeni, da bo družbi v čast, se jo 
je sprejelo za stalno. Imenujejo se 
Marijine hčere in ostanejo z družbo, 
tudi če se omožé. Vendar se smejo 
omožene članice le s »prednikovim« 
dovoljenjem udeleževati shodov. 
Samske Marijine hčere so imele za 
družbeni znak okrog vratu svetinjo 
na sinje modrem traku, omožene pa 
na črnem.

Imele so šest slovesnih shodov: na 
svečnico, na praznik Marijinega 
oznanjenja, na praznik svete Pere-
grine, na malega šmarna – rojstni 
dan Device Marije, na rožnovensko 
nedeljo in praznik brezmadežnega 
spočetja, ki je bil glavni družbeni 
praznik. Ko je bila članica izključe-
na, je družbi vrnila sprejemnico in 
svetinjico.

V Tunjicah pa je obstajala tudi Bra-
tovščina presvetega rožnega venca. 
To je bilo za moške. Pravila pa so 
imeli kratka, samo pet členov ima-
jo: kje je sedež Bratovščine; njihov 
oltar je oltar svetega rožnega ven-
ca; član postane, kdor se oglasi pri 

»vodniku« in ime vpiše v družbeni 
zapisnik; vodnik je službujoči žu-
pnik; mora pa vsak član vsak teden 
zmoliti vse tri dele rožnega venca, 
prosto pa je bilo, kdaj je molil, ali 
med tednom ali v nedeljo, in sicer z 
blagoslovljenim »molkom« (rožnim 
vencem) v roki.

Pod vsa ta pravila je bil podpisan 
Matija Kralj – župnik. V dokumentu 
je zapisano, da je bila Marijina druž-
ba v Tunjicah ustanovljena 28. avgu-
sta 1900.

Podatki iz Nadškofijskega arhiva v 
Ljubljani.

Ivanka Vrhovnik
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Andrej Stare je nekoč za neko atle-
tinjo dejal: »Kot majhna deklica, ki 
se prikrade v klet po marmelado, se 
je tu prikradla do medalje ...« Tudi v 
naši srenji imamo tako nekaj oseb, ki 
dosežejo tudi tiste vrhnje police.

Med tunjiškimi športnicami je precej 
aktivna Maruša Klemenc, ki še vedno 
ostaja zvesta triatlonu.

Njena tekmovalna sezona se je začela s 
Ptujskim triatlonom in tekmovanjem v 
Gorici. Na obeh prireditvah je osvojila 
četrto mesto. Kljub temu, da je junija 
zaradi mature izpustila nekaj tekem, je 
še vedno pridno trenirala in se takoj po 
zaključku izpitov v domačem Kamni-
ku udeležila triatlona, kjer je zasedla 
prvo mesto. Svoj prvi olimpijski tri-
atlon, ki ga sestavlja kilometer in pol 
plavanja, 40 kilometrov kolesarjenja in 
10 kilometrov teka, je končala 7. juni-
ja ter na državnem prvenstvu zasedla 
tretje mesto. Prav tako je bila tretja na 
tekmi v Vidmu, v Celju pa je na dr-
žavnem prvenstvu v ekipnem triatlonu 

skupaj z ekipo zasedla prvo mesto. V 
avstrijskem Faakerseeju je ponovno 
tekmovala na olimpijski razdalji, tokrat 
je zasedla drugo mesto. Sezono pa je 
zaključila z olimpijskim triatlonom na 
Bledu, kjer je premagala vso konku-
renco.

Da je bila kos vsem tekmovalnim iz-
zivom, se je v marcu mudila na eki-
pnih pripravah v Medulinu. Maruša 
je bila po koncu sezone zelo utrujena, 
saj je, kot pravi, poleg treningov in 
tekem svoj davek terjal tudi študij.

Tekem v navezi človek-konj se ude-
ležuje Barbara Klanšek, ki jaha že 
dobri dve leti, letos pa se je prvič 
udeležila nekaterih tekem.

S kobilo Lano sta odšli na nekaj te-
kem v endurancu (vzdržljivostno ja-
hanje). Barbara razlaga, da je v svetu 
to trenutno najbolj rastoča konjeni-
ška disciplina, h kateri se priključuje 
največje število jahačev. Tekme na 
hitrostne razdalje se pričnejo pri 30 

Od marmelade  
do športa

Maruša Klemenc na Bledu.

kilometrih (pri nas pri 40 kilometrih), 
v Sloveniji pa se lahko jahači udele-
žijo tudi pravilnostnih tekmovanj s 
krajšimi razdaljami.

Barbara in Lana sta se udeležili dveh 
tekem pravilnostne kategorije. Na 
30-kilometrski razdalji sta v Lukovi-
ci 11. maja osvojili drugo mesto, tre-
tjega avgusta pa sta v Radovljici po 
prejahanih 20 kilometrih zasedli tre-
tje mesto. Na zadnji avgustovski dan 

Marko Štupar.Barbara Klanšek in Lana na državnem prvenstvu. (Foto: Roman Gros)
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sta se v Žirovnici udeležili državnega 
prvenstva v endurancu, kjer sta tek-
movali na hitrostni tekmi na 40-kilo-
metrski preizkušnji, ki sta jo končali 
na četrtem mestu.

Z zelo interesantno športno aktivno-
stjo pa se ukvarja Marko Štupar. Sle-
dnji se je letos junija, tako za hobi, za-
čel ukvarjati z namiznim nogometom. 
Vrtenje ročic je nato izpopolnjeval 
tudi na dveh turnirjih v baru ob Tunj-
ščici.

Kmalu se mu je ponudila priložnost 
za sodelovanje na državnem prven-
stvu v namiznem nogometu in Mar-
ko se je odločil, da gre malo pogledat 
med »profesionalce«, pri tem pa bi se 
še naučil česa novega. Med konku-
renco iz cele Slovenije je v kategoriji 
do 18 let zasedel odlično tretje mesto 
in se tako domov vrnil s pokalom. 
Vse pa mu je dalo veliko upanja in 
spodbude za naprej.

Pa se zazrimo še preko meja naše 
krajevne skupnosti in vrzimo oko 
tudi na športnike, ki jih z našo vasjo 
vežejo sorodstvene vezi.

Prvi med njimi je gorski tekač Gre-
gor Mlakar, čigar oče prihaja s Hri-
barjeve domačije v Lanišah. Svojo 
športno udejstvovanje je začel pri 
trinajstih letih (leta 2001) v Klubu 
gorskih tekačev Papež. Prvotni na-
men zapolnitve prostega časa se je 
sčasoma razrasel v aktivno trenira-
nje. Tako Gregor med svoje najve-
čje dosežke lahko prišteje dvakratno 
uvrstitev v prvo stoterico na svetov-
nih prvenstvih v gorskih tekih.

Poleg športnih prireditev v gorskem 
teku se udeležuje tudi orientacijskih 
tekmovanj, največ veselja pa mu pri-
našajo t.i. skyrace tekmovanja. Teh 
se udeležuje predvsem v sosednji Ita-
liji, pri čemer mora na eni tekmi po-
navadi premagati 20–30 kilometrov, 
okoli 2000 metrov višinske razlike, 
za nameček pa se vse skupaj doga-
ja več kot 2000 metrov nad morsko 
gladino. Na eno tovrstno tekmovanje 
se pripravlja od enkrat do petkrat te-
densko, oziroma kolikor mu dopušča 
čas.

Gregor Mlakar, tek na 
Grintovec (2558 m).

Matjaž Pungertar.

Treniranje usklajuje s študijskimi 
obveznostmi, ki jih opravlja na ma-
gistrskem študiju znanosti o živalih, 
in delom na domači kmetiji na Kle-
menčevem pri Stahovici, kjer obde-
lujejo skupno 90 hektarov travniških 
in pašniških površin ter se posvečajo 
živinoreji in ovčereji.

V prihodnosti Gregor upa, da se mu 
bo še večkrat uspelo uvrstiti v držav-
no reprezentanco v gorskem teku, ne 
taji pa tudi želje po povečanju kme-
tije.

Drugi v tem sklopu športnih rojakov 
je Matjaž Pungertar, mladi triindvaj-
setletni smučarski skakalec in član A 
reprezentance v smučarskih skokih. 
Tudi njegova mama izhaja s Hribar-
jeve domačije; tako sta prej omenjeni 
Gregor in Matjaž, ki bo predstavljen 
v naslednjih vrsticah, bratranca.

Pravi, da je letošnjo sezono začel 
zelo dobro, saj je v poletnem delu se-
zone dosegel nekaj izvrstnih rezulta-
tov. Tako med najboljši poletni rezul-
tat šteje zmago na tekmi Grand Prixa 
v kazahstanskem Almatyju. Poleg 
še nekaterih dobrih rezultatov velja 
omeniti še tretje mesto na skakalnici 
v nemškem Hinterzartnu. V skupnem 
seštevku je poletno sezono končal na 
izvrstnem četrtem mestu.

Matjaž si v zimskem delu sezone želi 
pokazati prav takšne skoke, kakršne 

je pokazal v poletnem delu, saj se z 
njimi lahko brez težav zavihti v sam 
svetovni vrh.

Kot največji cilj sezone si zastavlja 
uvrstitev v ekipo slovenskih or-
lov, ki bo odšla na olimpijske igre 
v ruski Soči. Ne skriva pa, da bi si 
z nastopi na igrah želel poseči tudi 
po kakšnem priznanju žlahtnega le-
ska. Slednjega mu želimo tudi mi in 
iz Staretovih ust bi bilo lepo še en-
krat slišati, da je nekdo do medalje 
prišel, kot deklica do marmelade v 
kleti.

Vse skupaj zbral,
Anže
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Tekaški dnevnik se polni, počasi, 
vztrajno, dnevno, iz meseca v me-
sec, iz leta v leto. Kot že omenjeno, 
v pisni in elektronski obliki. Letos 
bo zapolnjen, še par listov. Bo tre-
ba kupiti novega, zvezek namreč. 
Minilo bo pet let odkar ga pišem. 
Ja, zanimivo je listati po dnevniku 
(skromen delček vpogleda v dnev-
nik): na primer: »leto 2008, 17. maj, 
maraton v Radencih, st. št. 1292, 
start 9:30, temperatura 24 °C, ja-
sno, soparno, vroče, kriza na 17 km, 
pomislila celo, da bi odstopila, ven-
dar pretekla do cilja s časom 2 uri 2 
minuti«. Naslednji primer:  »sobota, 
14. 11. 2009, 10 °C, oblačno, 10 km, 
55 min; danes vest o smrti Tomaža 
Humarja, ostal na gori Langtang Li-
rungu; danes muc umoril Pepeta – 
skobčevko«. Taki in podobni zapisi 
so med podatki o pretečenih kilome-
trih z doseženimi časi in vremenom 
na dan teka. Seveda je glavni namen 
pisanja vodenje kilometrov, počutje, 
časi, tudi poškodbe. Teh je bilo k 
sreči malo ali nič. Prav zaradi sle-
dnjih pa je letošnji tekaški dnevnik 
rahlo okrnjen. Pravzaprav se je začel 
vrivati kolesarski dnevnik.

Zaradi plantarnega fasciitisa sem 
imela med letom prepoved teka ce-
lih (kako zelo dolga doba) šest te-
dnov in potem sem si poškodovala 
še stopalno vez. Najprej prebereš 

vse »živo«, kar najdeš na spletu o 
tovrstnih poškodbah in si skušaš 
pomagati sam. Navsezadnje obiščeš 
zdravnika. Zelo dobro, uspešno je, 
da prisluhneš nasvetom zdravnikov. 
Se splača. Rehabilitacija je vsekakor 
hitrejša.

Zaradi prepovedi teka sem se morala 
odpovedati Mekinjskemu krosu, ma-
ratonu v Radencih in teku trojk. Na 
tem mestu naj omenim, da so letos 
dvotretjinski tunjiški Močeradi uspe-
šno pretekli 29-kilometrsko razdaljo 
na teku trojk: Denis, hvala za zelo 
uspešno zamenjavo. Slišim, da sta 
se tunjiška fanta zelo spotila. Ekipa, 
bravo za dosežen čas.

Ker pa tudi nam, zasvojenim rekrea-
tivcem (somišljeniki, prijatelji športa 
gotovo razumejo), nekaj manjka, če se 
ne skuriš, potreniraš, izvajaš antistre-
sne terapije, delaš za in na zdravju, pri 
vsem tem neizmerno uživaš, nekaj res 
dobrega narediš zase pa doma nimaš 
drugega dela, to pomeni, da ne moreš 
mirovati, se okleneš drugih alternativ, 
v mojem primeru kolesarjenja. To so 
mi zdravniki priporočili, ker stopalo 
ni tako zelo obremenjeno. Sicer sem 
porabila za kolesarjenje več časa. Za 
20 kolesarskih kilometrov pa res ni, 
da bi si sploh oblekel kolesarske hla-
če. Na eni turi jih je bilo več, bistveno 
več, tudi čez 100.

Tekaški (delno kolesarski) dnevnik, 4. del

Torej, poškodbo sanirala, nadaljevala 
s tekom, tudi s kolesarjenjem. Pretekla 
Mali blejski maraton, pretekla Lju-
bljanski maraton (21 kilometrov). Z 
doseženimi časi sem zadovoljna, ven-
dar ne toliko, da jih ne bi v naslednjih 
mesecih, letih skušala izboljšati.

Če povzamem; skupek kilometrov 
zapisanih v dnevnik je kar velik. 
Vendar je to zelo relativno, za nekoga 
veliko, za drugega malo, za tretjega 
povprečno. Točno bilanco bom delala 
31. 12. 2013.

Naj zaključim z mislijo: »Bodite 
srečni, vzrok se bo že našel.«

Naredite nekaj zase, ker življenje 
teče dalje in mi z njim.

Darja

Nasmešek 
zadovoljstva, 
ko zmoreš!

Anekdota
Na podeželju je navada, da, ko se 
približuje velika noč, najlepši spo-
mladanski praznik, je veliko dela, 
čiščenja po hiši, okrog hiše, peka po-
tic in kuhanje šunke. Ko pride velika 
sobota je vse sveže pomito, diši po 
dobrotah, diši po pomladi. Takrat se 
tudi ljudje malo olepšamo.

»Ja, tebe bom peljala k frizerju,« 
je rekla mami svojemu takrat še ne 
osem let staremu sinu Anžetu. V nji-
hovem kraju je bil samo en frizerski 
salon, kjer sta delali frizerki Liza in 
Lenčka. Na drugem koncu te vasi 

pa sta v stari majhni skromni hiški 
živeli dve starejši ženički, nikoli po-
ročeni sestri, a z istima imenoma kot 
frizerki. Bili sta malo posebni, znani 
daleč naokoli.

»Ne boš me ti peljala,« se je uprl 
Anže, »saj znam sam in vem kje je 
frizer. Samo denar mi daj, da bom 
plačal.« Anže je vzel denar, ki mu 
ga je dala mami, in se odpravil k 
frizerju. Pri hiši ni bilo zvonca, 
zato je moral močno z roko potrka-
ti. Odprla mu je Liza, ena od sester, 
Anže pa kar mimo nje v kuhinjo, se 
usedel na stol in čakal na strižen-
je. »Po kaj si pa ti prišel, fantek?« 
ga je ogovorila druga sestra. »Da 

bi se ostrigel,« je Anže korajžno 
odgovoril. »Ježeš Marija, to pa ni 
pri nas, frizer je sredi trga, tam stri-
žejo!« je odgovorila Lenčka in se kar 
križala. Anže je skočil s stola, kot 
da bi ga pičila kača, rdeč od togote, 
skuštran, objokan je privihral domov 
in se zaprl v svojo sobo. To je videla 
njegova babica in se zelo ustrašila, le 
kaj so delali z njim pri frizerju. Šele 
drugi dan je povedal, kam je šel, da 
bi se ostrigel. Ja, kar veliko smeha je 
bilo še dolgo za tem. Ko so se pribli-
ževali prazniki, so se domači in tudi 
sosedje norčevali, da bi šli k tistemu 
frizerju, h kateremu je šel moj vnuk 
Anže.

Fani Vinšek
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V zelo deževnem pozno jesenskem 
oktobrskem dnevu smo se odpravili z 
avtobusom iz Ljubljane skozi Italijo v 
Genovo na ladjo, od koder smo odpluli 
proti topli Tuniziji.

Tunizija z glavnim mestom Tunis je 
zelo lepa arabska država, ki je uklešče-
na med Libijo in Alžirijo s skoraj enajst 
milijoni prebivalcev. Njihova srednja 
starost je malo čez 30 let, največja 
umrljivost je od 62 do 65 leta. Pokoj-
nin nimajo, a zdravstvo je brezplačno, 
en zdravnik pride na tisoč prebivalcev. 
Pismenost je 75%, v zadnjem času si 
prizadevajo, da bi vsi otroci hodili v 
šolo, posebno deklice, ki je v nekaterih 
krajih, bolj na zahodu, polovica ne obi-
skuje. Brezposelnost je ogromna, tudi 
do 30%, posebno med mladimi. Njiho-
va noša je dolga obleka, pokrita glava, 
posebno ženske ne smejo pokazati no-
benih las, ki so menda najbolj erotični 
del ženskega telesa. Veliko žensk je po-
kritih še čez obraz – ta njihova ogrinjala 
se imenujejo čador. Tunizija je velika 
za šest Slovenij in je zelo topla država, 
saj se je temperatura okrog 1. novembra 
dvignila do 30°C.

Po enaindvajsetih urah smo pripluli v 
pristanišče La Goulette. Z ladje smo 
prestopili na avtobus, ki nas je vozil še 
dve uri v mesto Hammamet, kjer nas je 
čakala slastna večerja in nočitev. Zjutraj 
smo se zbudili v lepem sončnem jutru 
brez oblačka, od doma sem pa dobila 
sporočilo, da je vsa Slovenija v snegu 
in temperatura pod ničlo. V tem me-
stu so včasih moški, nekateri še sedaj, 
nosili vejico jasmina za levim ušesom, 
to pomeni, da je še samski in da si išče 
življenjsko družico. To mesto ima ogro-
mno nasadov kaktusov, njihovi plodovi 
se imenujejo kaktus figa, dolgi od 5 do 
7 centimetrov, težko jih je očistiti, ker 
so polni bodic. Ko ga odpreš, je notri 
sok podobnega okusa kot lubenica. 

Imajo vinsko trto, rožiče, fige in veli-
ke nasade oljk. Olive stiskajo za olja, iz 
njihovih pešk pa kuhajo milo, največ jih 
pa izvozijo, tudi do sto ton letno.

Po zajtrku smo se odpeljali proti zaho-
du, ustavili smo se v mestu Kairouan. 
Ogledali smo si to četrto najsvetlejše 
muslimansko mesto, mošejo, šolo, kjer 
se dečki učijo Koran na pamet. V tej 
okolici črpajo petrolej, ki ga izvažajo 
največ v Francijo, Nemčijo in Španijo. 
Naslednji dan smo si ogledali mesto 
Tozeur, malo ven iz mesta botanični 
in živalski vrt, kjer smo videli vse, od 
kač, krokodila, levov, opic, žirafe, pu-
ščavske lisice, orlov do najmanjših ptic. 
Nadaljujemo pot v Nefto. To mesto leži 
čisto ob alžirski meji, kjer je največji 
center sufizma. Tam se sestajajo razne 
tolpe, dečke še majhne začnejo učiti za 
samomorilce. Ko malo odrastejo, gredo 
z bombami okrog pasu in poleg sebe 
ubijejo čim več nevernih ljudi ali sovra-
žnikov. Ti samomorilci naj bi šli takoj v 
nebesa in za poplačilo tega dejanja jih 
tam čaka 70 devic. Okrog tega mesta 
je šest rudnikov, ki kopljejo fosfate, v 
kemični industriji pa jih predelujejo v 
gnojilo. Bili smo v tovarni, kjer delajo 
»tepihe«, volnene odeje – seveda vse 
ročno. Nato še ogled pravljične dežele 
1001 noči in v hotel na prenočitev. Na-
slednje jutro smo se peljali skozi najve-
čje slano jezero v Afriki, ki meri sedem 
tisoč kvadratnih kilometrov, a je večji 
del presahnjen, po njem so cele plasti 
soli. Mi smo po njem prevozili 50 ki-
lometrov. To jezero leži 25 metrov pod 
morsko gladino, po njegovih kotanjah 
se kopičijo vode in namakajo presušene 
oaze. Po tem jezeru gnezdijo flamingi, 
ki pridejo s severa države. Prišli smo v 
puščavo, kjer smo jahali kamele in si 
ogledovali kamelji sejem.

Po več kot 200 kilometrih vožnje (ve-
liko smo vozili čez gorovje) smo se 
pripeljali v mesto Matmata. Tam imajo 
še nekatere družine dom ali bivališče 
izsekan kar v skalah, veliko jih živi v 
slabih kolibah. Ogledali smo si berber-
sko naselje in videli pravo berbersko 

poroko. Pokopališč sploh ne poznajo, 
ampak pokojne pokopavajo kar doma 
na vrtu, ne žalujejo za njim, ampak so 
veseli, ker gre pokojni naravnost v raj.

Tozeur: ogled tržnice začimb, »šo-
ping«. Največji problem v tem mestu je 
voda. Kakor so turisti dobrodošli, se jih 
bojijo, saj pravijo, da en turist v enem 
dnevu porabi toliko vode, kot domačin 
skoraj v enem letu. Tu je tudi veliko čr-
nih sužnjev, ki pa imajo svoje družine.

Pripeljali smo se na otok Djerba. Zopet 
pomanjkanje vode, kajti na tem poloto-
ku je največ sončnih dni v letu, kar 344 
dni. Lahko si izračunate, koliko dežev-
nih dni je v letu. Ljudje so bolj majh-
ne rasti, s štirikotnim obrazom, lepega 
vedenja, so potomci Židov; prav oni so 
poskrbeli za razvoj turizma. Ta otok je 
velik 540 kvadratnih kilometrov, ljudje 
se največ ukvarjajo z ribištvom in turiz-
mom.

El Djem: ogled najbolj ohranjenega 
afriškega amfiteatra, ki je bil zgrajen 
leta 230 našega štetja in sprejme kar do 
30 tisoč gledalcev.

Sousse: tretje največje mesto v Tunizi-
ji s 170 000 prebivalci. Na vsaki strani 
mesta je po eno jezero, eno od teh sega 
do morja in povezuje življenje z mor-
jem. Je pa Tunizija kar dobra prometna 
mreža; povezana je tako z Evropo kot z 
drugimi afriškimi državami, ima pa tudi 
devetindvajset letališč.

Tunis – glavno mesto Tunizije – tu je 
sedež vlade, parlament. Je veliko bolj 
civilizirano, bolj evropsko kot ostala 
mesta. Kljub revščini, ki je je zelo ve-
liko po celi Tuniziji, so ljudje zelo go-
stoljubni, veseli in zadovoljni. Tudi mi, 
poln avtobus turistov, smo se po osmih 
dneh zadovoljni, polni lepih vtisov vr-
nili domov.

Fani Vinšek, november 2012

TunizijaTekaški (delno kolesarski) dnevnik, 4. del
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Pozdravljeni krajani in krajanke, po-
novno se vam oglašam s križarke. 
V trenutku, ko sem pisala ta članek, 
sem bila v Braziliji.

Preden pa se podam v opis mojega le-
tošnjega in lanskoletnega križarjenja, 
bi v uvodu samo rekla nekaj o poto-
vanju in zakaj ljudje potujemo.

Prvo kot prvo, ljudje potujemo, da 
se razvijamo na osebnem, duhov-
nem in intelektualnem nivoju. Gle-
dano z osebnega vidika potovanje 
pomeni osebno rast in odpiranje 
drugih dimenzij našega notranjega 
sveta. Potovanje zunaj domačega 
okolja deluje na človeka spodbudno 
in poživljajoče, vedno spozna kaj 
novega, njegova obzorja se razšir-
jajo. Nekateri radi potujejo sami in 
v lastni režiji, drugi v družbi ali or-
ganizirano, nekateri za daljši, drugi 
za krajši čas.

Kaj je pravzaprav to, kar človeka na 
takšnih potovanjih tako prevzame?

Nekaj k temu zagotovo pripomorejo 
večja ali manjša eksotičnost in dru-
gačnost teh krajev in kultur. Še v ve-
čji meri pa razlogi za to ležijo v tem, 
da si na takšnih potovanjih ljudje bolj 
dovolijo biti to, kar so ali kar so ve-

dno želeli biti. Če potovanje poteka 
brez ekstremnih zapletov, se ljudje ne 
počutijo ogroženi od nikogar, hitro 
so pripravljeni pomagati neznancem, 
sprejemajo vsakršne človeške različ-
nosti in nikamor se jim ne mudi … 
Tudi če niso umiti ali ne nosijo sve-
že opranih oblek in perila, jim je za 
to malo mar. Brez težav prenašajo 
vonj potu lastnega telesa, tudi more-
bitna neurejenost drugih jih ne moti 
ali vznemirja. Če nekaj niso storili 
danes, bodo pač jutri, nikomur niso 
dolžni polagati računov ali se zago-
varjati in opravičevati, zakaj so rav-
nali tako in ne drugače. Ker vsak dan 
vedno znova predstavlja nekaj nove-
ga in neznanega, še nedoživetega, je 
jutranje prebujanje prijetno in preže-
to z dobro voljo.

Priporočeno je, da bi vsaj enkrat v ži-
vljenju odpotovali v kak kraj, kjer so 
druge podnebne razmere in drugačna 
kultura. Da poteka potovanje varno 
in brez večjih zapletov, pa je treba 
upoštevati le zdravo kmečko pamet 
prilagojeno lokalnim razmeram. To-
vrstna potovanja, še posebej če člo-
vek potuje v lastni režiji, sam ali v 
manjši skupini, postavijo predenj zr-
calo, v katerem se lahko zelo jasno 
gleda še z drugih zornih kotov in ne 
le s tistih iz domačega okolja.

»Ali ni že življenje samo nekakšno 
dolgo potovanje v neznano, potova-
nje, ki ga vsakdo začne in tudi konča 
brez vsega? Takšno spoznanje ali pa 
zgolj gledanje lahko prispeva k temu, 
da človek lažje doseže pomiritev s 
sabo in z življenjem, ki ga živi.« (pov-
zeto – Dušan Osojnik)

ZAČETEK IN NADALJEVANJE 
PUSTOLOVŠČINE

»Tisoč milj dolgo potovanje se začne 
z enim samim korakom.« Lao Ce

Prva križarka, na kateri sem delala, je 
bila Royal Caribbean Serenade, ki je 
sprejela približno 2000 gostov. Druga 
in tretja križarka (Crystal Symphony 
in Serenity) lahko sprejmeta do 
1000 gostov in sta rezervirani samo 
za goste višjega razreda. Ti si lahko 
privoščijo sedem ali več dnevno kri-
žarjenje od 3000 pa vse do 10.000 
dolarjev. Iskreno lahko rečem, da je 
popolnoma drugačna izkušnja delati 
z bogatimi in visoko situiranimi go-
sti.

Tokrat sem se odločila, da vam opi-
šem kratek pregled letošnjega in lan-
skega križarjenja po svetu. Letošnje 
leto je zajemalo Azijo, Evropo, Kana-
do, Srednjo Ameriko, Severno Ame-
riko in Južno Ameriko. Lansko leto 
sem križarila po Sredozemlju, Kana-
di in Karibskih otokih.

Vsako leto je bilo polno novih doži-
vetij, adrenalina in osebnega razvoja.

Veliko se naučiš o strpnosti, pomoči 
in spoštovanju ljudi različnih rasnih, 
kulturnih in verskih prepričanj. Eno 
leto življenja v tujini bi lahko primer-
jala s petimi leti življenja v Sloveniji. 
Vse se odvija izredno hitro, veliko se 
naučiš in na koncu ugotoviš, da svet 
postane kot malo mesto. Danes sem 
na primer na Islandiji in občudujem 
ledenik, jutri lahko že občudujem 
norveške fjorde, tretji dan pa vidim 
lep razgled na angleške klife v prista-
nišču Dover.

V naslednjih vrsticah bi vam rada na 
kratko orisala letošnje križarjenje po 
svetu. Bilo je ponovno zanimivo, po-
učno in polno neprecenljivih življenj-
skih izkušenj. Znanja, ki sem ga 
pridobila v dveletnem križarjenjem 

Križarjenje  
po svetu – tretjič
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po svetu, me žal niso naučili v šoli. 
Je povsem drugačna neprecenljiva 
življenjska izkušnja, s katero si lah-
ko pomagamo pospešiti osebnostni 
razvoj in odkrivati svoje potenciale 
in sposobnosti, ki so skriti globoko v 
nas.

»V življenju je največji užitek početi 
tisto, kar drugi pravijo, da ne zmo-
reš.« Walter Bagehot

Na ladjo sem se vkrcala ob koncu 
aprila 2013 v Vancouvru v Kanadi. 
Nadaljevali smo križarjenje po zaho-
dni obali Amerike (Los Angeles, San 
Francisco itd.), preko panamskega 
prekopa vse do Karibov in nato do 
New Yorka. Nato smo imeli križarje-
nje po vzhodni  Kanadi, takoj za tem 
pa smo se podali na plovbo preko 
Atlantskega oceana vse do Islandije.

Islandija je bila prečudovita izkušnja. 
Še posebno sem bila presenečena nad 
dolžino dneva v začetku junija. Noči 
praktično ni bilo. Malo se je samo 
zmračilo okrog 5. ure v jutro. Ljudje 
si morajo zagrniti zavese na oknih, da 
lahko zaspijo, kajti svetloba je v tem 
letnem času zelo močna.

Kasneje smo se podali na križarje-
nje proti norveškim fjordom, Škotski 
pa vse do južne Anglije. Najbolj sem 
bila navdušena nad prečudovitimi 
soteskami s slapovi, jezeri ter fjordi. 
Plutje med norveškimi fjordi je ne-
precenljiva izkušnja, ki ti vzame dih 
in odpre oči.

Naslednje križarjenje je bilo vse do 
Normandije, Nizozemske, Belgije, 
Monaka, Španije in Portugalske. V 
tem delu smo zaključili severno in 
zahodno Evropo ter se podali proti 
Sredozemlju, vse tja do Črnega mor-
ja, Turčije in Rusije, Romunije in 
Ukrajine.

Ko smo se vrnili iz Črnega mor-
ja proti Turčiji, smo začeli križariti 
po grških otokih vse do Malte, Ita-
lije, Španije in Portugalske. Če sem 
iskrena, še vedno najraje križarim po 
Mediteranu, ki je za mene še vedno 
najlepši košček sveta na Zemlji.

V sredini avgusta smo se poslovili 
od Mediterana in se vrnili nazaj proti 

severu Evrope. Zadnja postojanka na 
poti v Ameriko je bila Islandija. Po-
tem je sledilo križarjenje vse do Ka-
nade. Vremenske razmere na čezoce-
anski plovbi so bile dokaj neprijazne. 
Razburkano morje, morska slabost 
in močne nevihte. Po petih dnevnih 
smo končno zagledali Halifax, ki je 
čudovito mesto na vzhodni obali Ka-
nade. Septembra je Kanado najlepše 
obiskati, saj se vsa narava obleče v 
čudovite slikovite barve.

Kanadska mesta so zelo zanimiva, 
še posebno sem bila navdušena nad 
Montrealom in Quebecom. Tu vidiš 
mešanico različnih kulturnih, ra-
snih in verskih prepričanj. Največji 
pritok prebivalstva prihaja iz vzho-
dnega sveta (Kitajske, Japonske in 
Tajske).

Ko smo zaključili križarjenje po Ka-
nadi, smo se ustavili še v New Yorku, 
ki je sanjsko mesto, kjer lahko naj-
deš vse rase in veroizpovedi na enem 
mestu. Kasneje smo se odpravili pro-
ti Floridi – Miamiju – in Karibskim 
otokom. Ustavili smo se na Barba-
dosu, Grand Turku, sledilo je križar-
jenje proti Mehiki. V Mehiki smo se 
ustavili v Cozumelu, Costa Mayi in 
Belizu. Mehika ima čudovite rajske 
plaže s turkizno morsko vodo in ču-
dovitimi zelenimi palmami. Vsaka 
plaža je kot iz razglednice.

Zadnji mesec križarjenja bom preži-
vela v Južni Ameriki. V začetku de-
cembra bom v Braziliji. Pluli bomo 
preko ekvatorja nad južno zemeljsko 
poloblo in pozneje se bomo ustavili 
tudi na delti reke Amazonke. Deve-
tega decembra se bo začelo 14-dnev-
no križarjenje iz Rio de Jeneira vse 
do Argentine – Buenos Airesa. Na 
plovbi med Brazilijo in Argentino se 
bomo ustavili še v Urugvaju v glav-
nem mestu Montevideo.

Južna Amerika se ne mora v ničemer 
primerjati s Severno Ameriko. Do se-
daj sem videla štiri obmorske kraje v 
Braziliji in dobila dokaj zanimive vti-
se. Življenjski standard, ljudje, religi-
ja, hrana, kultura so povsem zgodba 
zase. Ljudje v tem predelu sveta uži-
vajo življenje in se zabavajo. Prosti 
čas se preživlja na ulicah, plažah, 
barih in restavracijah. Ljudje so zelo 

odprti za pogovor. Včasih sem dobila 
občutek, da je vse, kar se odvija na 
ulicah, kot nekakšna vsakodnevna 
animacija.

Moj zadnji dan križarjenja bo 21. de-
cembra v Buenos Airesu, nato pa se 
22. decembra vračam nazaj v Slove-
nijo.

Vsem želim srečen božič in veliko 
zanimivih pustolovščin v letu, ki pri-
haja.

»Ljudje potujejo, da bi se čudili višini 
gora,
ogromnim valovom na morju, dolini 
rek,
prostranosti oceana, kroženju zvezd,
in gredo mimo samih sebe,
ne da bi se čudili.«
Sv. Avguštin

Andreja Zalaznik, november 2013
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Gore so moja velika ljubezen in že od 
malih nog rad hodim v hribe. Veliko 
ljudi se sprašuje, kaj neki žene posa-
meznike, da hodijo znova in znova 
v hribe, kaj je tam tako veličastne-
ga, ko pa je lahko toliko nevarnosti. 
Eden od odgovorov je lahko tudi ta, 
da se odmakneš od tega ponorelega 
sveta in za trenutek pozabiš na stvari, 
ki se dogajajo po svetu. Vse ostalo, 
kar se tam dogaja, ko osvajaš, ko se 
boriš z zadnjimi metri, ko premlevaš 
stvari sam s seboj, pride za teboj, ko 
osvojiš vrh neke gore.

Veliko hribov in gora sem prehodil 
in prišel je trenutek, ko sem poku-
kal tudi v tiste dele sveta, kjer imajo 
gore posebno veljavo. Po prehojenih 
kilometrih po Alpah in drugih hribih, 
sem vsekakor moral pogledati, ka-
kšen je svet in življenje pod Himala-
jo. Ta ima res poseben čar, tako samo 
gorovje kot seveda tudi tamkajšnji 
ljudje. Sama Himalaja se razprosti-
ra skozi pet držav, njena površina pa 
znaša več kot 600.000 km2. Novem-
bra 2012 je bil čas za odhod. Bil sem 
kar nestrpen, kaj vse bom doživel tam 
in seveda, kako sama Himalaja izgle-
da. V celotni ekipi nas je bilo 14 raz-
ličnih starosti. Leteli smo iz Brnika 
v München in od tam naprej v Doho. 
Od tam pa smo šli naprej proti državi 
Nepal in pristali v glavnemu mestu 
Kathmanduju. Preden smo vstopili 
v državo, smo morali izpolniti nekaj 
formalnosti, brez katerih ne bi mogli 
priti v to državo. Mesto je ena velika 
norišnica. Tukaj vse povprek vozijo 
avtomobili, kolesarji, motoristi, ho-
dijo pešci in se sprehajajo krave in 
ostala živina. Vse skupaj poteka brez 
semaforjev, z veliko hupanja, s ka-
terim se vozniki sporazumevajo, pa 
vendar se promet odvija brez proble-
ma. Vozniki so strpni in nihče ni ner-
vozen. Ko primerjam naše in njihove 
ceste, ne morem verjeti, kako je lah-

ko pri nas toliko nesreč, pri njih pa 
skoraj nič, čeprav je pri njih na cesti 
toliko gneče. Najprej smo bili dva 
dni v hotelu sredi Kathmanduja in 
že sama pot od letališča do tja je bila 
en sam adrenalinski podvig. V sa-
mem mestu smo si ogledali tempelj 
Swayambu, boginjo Kamari in poži-
ganje mrličev. Po dveh dneh pa smo 
se z vso opremo preselili in odleteli 
malo višje, in sicer na 2840 m visoko 
letališče Lukla. Le-to velja za najbolj 
nevarno na svetu, in sicer zaradi pri-
stajanja v klanec. Prišli smo zjutraj, 
tako da smo lahko v miru prekontro-
lirali opremo in spoznali naše Šerpe. 
To so ljudstvo, ki opravljajo in nosijo 
opremo in razne stvari po Himalaji. 
Nosijo izredno težke tovore, tudi do 
45 kg, in lahko rečem: »Kapo dol!« 
Nepalci so prijazno skromno in vse-
kakor dobrovoljno ljudstvo. Od Lu-
kle naprej pa se je začela naša dogo-
divščina in pot do vznožja najvišje 
gore sveta Mount Everesta (8848 m) 
oziroma Sagarmatha, kakor jo ime-
nujejo domačini.

Tistega dne je bil cilj priti do vasi 
Thumbug (2740 m), kjer smo tudi 
prespali in se okrepčali. Pot je po-
tekala po lepi pokrajini z mnogimi 
rastlinami, gozdom in ob reki Dudh 
Koshi. Velikokrat smo morali preč-
kati reko čez visoko postavljene mo-
stove iz jeklenic. To je bil tudi pod-
vig, saj ljudje niso bili edini, ki so 
nosili tovor. Tukaj so bili še mogočni 
jaki, ki so prišli nasproti in se zapo-
dili čez most. Ob srečanju z njimi se 
je bilo vsekakor pametno umakniti, 
drugače so te z lahkoto odrinili stran. 
Nekje po 5 km smo imeli v vasi 
Phakding na višini 2610 m tudi ko-
silo. Hrana v Himalaji je zelo okusna 
in seveda poceni. Dobiš lahko vse, 
kar si zamisliš: od rižot, makaronov, 
pizz, juh, mesa, krompirja itd. Nji-
hova glavna jed je krompir in ne riž, 

kot mnogi mislijo. Vse kar smo naro-
čili, smo zapisali v knjige in plačali 
šele na koncu bivanja v lodgu; to je 
namreč koča ali bajta, kjer dobiš hra-
no in prespiš. Vse temelji na zaupa-
nju in tudi, če smo bili tri ali več dni 
v istem lodgu, smo storitve plačali 
šele ob odhodu. Ko si enkrat na ve-
likih višinah, je potrebno veliko piti 
in uživati hrano bogato z ogljikovimi 
hidrati. Pili smo ustekleničeno vodo, 
kajti vode iz izvirov ni priporočlji-
vo piti zaradi driske. Največ pa smo 
popili čaja, vsaj zjutraj, ko je bilo še 
mrzlo in smo se greli sredi sob ob 
gašperčku. Kako kurijo, je tudi feno-
men Himalaje; lesna masa je namreč 
nekje do višine 3800 m, od tam na-
prej pa lesa ni več, zato od te višine 
naprej kurijo peči s posušenimi jako-
vimi iztrebki. Po kosilu smo pot na-
daljevali do vasice Thumbung, kjer 
smo tisti dan tudi prespali. Ta vas je 
bila zadnja, preden smo vstopili v 
nacionalni park Mount Everesta, za 
katerega smo morali imeti tudi dovo-
ljenja. Zjutraj smo pot nadaljevali do 
Namche Bazarja, ki je središče vsega 
dogajanja, sklepanja poslov, trgova-
nja. To je največja vas, oziroma kar 
mesto, ki leži na višini 3440 m. Ko 
smo se bližali mestu, smo na poti 
prvič zagledali tudi Mount Everest, 
veličastno goro, ki se nam je kazala 
v vsej svoji veličini. Videlo se je, da 
je na vrhu pihal močan veter, kajti z 
vrha je neslo ogromne količine snega 

Pohajkovanje  
pod streho sveta

Na vrhu Lobuche Easta (6119 m).
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v obliki perjanice. V Namche Bazar-
ju se dobi res vse kar hočeš. Imajo 
šolo, muzeje, bare, vojašnico, trgovi-
ne, letališče in tudi kino, kjer lahko 
gledaš filme. Lepo mesto in prijazni 
ljudje. Tukaj smo bili dva dni zaradi 
aklimitizacije in ogledov nekaterih 
znamenitosti.

V Namche Bazarju je deloval in ve-
liko sredstev prispeval tudi Edmund 
Hillary, ki je skupaj s šerpo Tenzing 
Norgayem leta 1953 prvi osvojil vrh 
Mount Everesta. Zasadil je veliko 
drevesnico, postavil bolnico in pri-
speval sredstva za to mesto. Ogle-
dali smo si bolnico, ki leži na višini 
3840 m, muzej, kjer smo videli vse, 
kar se je dogajalo v Himalaji. Kot 
zanimivost smo si v muzeju ogleda-
li tudi skalp, ki naj bi bil last jetija. 
V Himalaji so nekoč živeli ali pa še 
danes živijo jetiji. Obiskali smo tudi 
njihovo šolo in si ogledali, kako 
pri njih poteka pouk; otroci se vse 
predmete učijo v angleščini. Poleg 
šole imajo tudi vrtec ali jutranje 
varstvo otrok. Ob samih poteh, pred 
in v samih mestih je veliko molil-
nih mlinčkov, kjer domačini mo-
lijo in meditirajo v svojih pesmih. 
Po dveh dneh smo pot nadaljevali 
do največje ležečega samostana, ki 
stoji v vasi Tengboche (3860 m). 
Od tu se je videlo že veliko hima-
lajskih orjakov; od Everesta, Lhot-
ceja, Nuptseja, Ama Dablama in 
veliko drugih manj znanih vrhov. 
Naredili smo tudi aklimitizacijo na 
višino 4280 m in na vrhu delali celo 

»sklece«. Zjutraj smo pot nadalje-
vali do vasi Dingboche na višino 
4410 m. Vsakič, ko smo prišli v vas, 
smo se zmenili za sobe, kosilo, ve-
čerjo in zajtrk. Potem pa po kosilu 
takoj naredili aklimitizacijo na viš-
je višine, tako smo iz Dingbocheja 
naredili aklimitizacijo na 5080 m 
bližnji »hribček«. Tu sta dva člana 
naše ekipe zbolela in so ju pozneje 
s helikopterjem odpeljali v bolnico 
v Kathmandu. Ostali, ki smo bili še 
pri močeh, smo zjutraj nadaljevali v 
Chhukhung, vas z nekaj hišami, na 
višini 4730 m. Aklimitizacijo smo 
naredili na višino 5063 m, plano-
to nad vasjo, kjer je bil lep razgled 
na Ama Dablam, Nuptse, Lhotce in 
Makalu. Nad to planoto je bil eden 
od vrhov, ki smo ga naslednji dan 
tudi osvojili, in sicer Chhukhung Ri, 
5550 m visok vrh pod mogočno goro 
Nuptse. Iz vasi smo pot nadaljevali 
proti zahodu v vas Lobuche (4910 
m), ki leži tik ob ledeniku Khumbu. 
Tistega dne smo šli malo po okolici 
in tudi do italijanske piramide, kjer 
je raziskovalni center. Tukaj preu-
čujejo vremenske pojave, ledenike 
in pa same spremembe v Himalaji. 
Drugi dan zgodaj zjutraj smo odšli 
na Kala Patthar (5550 m), vrh pod 
goro Pumo Ri. Od tukaj se lepo vidi 
Everest, Nuptse, Lhotse in seveda 
vsa okolica v bližini. Pot je bila dol-
ga in po vrnitvi v vas se je prilegla 
juha z rezanci. Naslednji dan smo 
odšli v bazo na 5352 m, kjer smo 
tudi prespali in zgodaj ponoči odšli 
proti vrhu Lobuche Easta (6119 m).

Sama pot je bila na začetku dokaj 
položna, nekje na višini 5500 m pa 
se je začela strmo dvigati. Pot smo 
opremili tudi s fiksnimi vrvmi zara-
di varnosti vseh nas. Na vrhu je bil 
fantastičen razgled na okolico, ki 
odtehta ves napor pri osvajanju. Sam 
moram reči, da sem se počutil super 
in brez kakršnihkoli težav z višinsko 
boleznijo. Višinska bolezen je ena 
velika tegoba na teh višinah, ki lah-
ko resno ogrozi naše življenje. Še isti 
dan smo se vrnili nazaj v Lobuche, 
kjer smo prenočili in se naslednji dan 
odpravili v vas Dzonglha (4830 m). 
Od tukaj je bil lep razgled na severno 
steno Cholatse (6335 m), kjer je To-
maž Humar opravil solo vzpon. Pot 
smo nadaljevali čez prelaz Cho La 
(5368 m) v vas Dragnag (4700 m). 
Ta vas leži tik ob največjem ledeniku 
Ngozumba v Himalaji. Ob tem lede-
niku gre tudi pot na Cho Oyu, 8201 
m visok vrh. Iz Dragnaga smo pot 
nadaljevali do vasi Gokyo (4790 m). 
Tukaj okoli je ogromno jezer različ-
nih barv in velikosti. Kdor je hotel, 
je lahko odšel tudi na Gokyo Ri, 
5357 m visok vrh. Razgled je bil ne-
verjeten in se je razprostiral na Eve-
rest, Nuptse, ledenik, jezera in samo 
okolico. Zaradi močnega vetra sem 
vrh kaj kmalu zapustil. Drugi dan 
smo iz vasi Gokyo odšli čez prelaz 
Renjo Pass (5360 m) in se spustili do 
vasi Thame (3800 m). Pot je bila na-
porna in dolga skoraj 25 km. Po tej 
dolini je bila pokrajina takšna, kot 
bi hodil po Luni. Naslednji dan smo 
krog naše poti zaključili in spet prišli 
v Namche Bazar. Tukaj smo ostali še 
dva dni, potem pa odšli proti Lukli 
in z lokalnim letalom odleteli nazaj v 
Kathmandu. Vsi smo že težko čakali 
topel tuš v hotelu in počitek.

Sama pot z vsemi aklimitizacijami je 
bila dolga približno 250 km. Ampak 
kljub temu, da je bila pot dolga in 
včasih naporna, doživetje in lepota, 
ki ju doživiš v Himalaji, odtehtata 
vse napore. Težko je vse opisati z 
besedami, ampak Himalajo kot tako 
mora doživeti vsak sam. Zato je to 
kraj, kamor se bom vsekakor še vr-
nil. 

Tomaž ŠtuparNa vrhu Kala Pattharja, 5550 m visoko. Zadaj Everest in Nuptce.
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Dragi najdražji.
Najprej opravičilo; lani je prišlo do neljube napake, ko je 21 v križanki na nek čuden način postala 12. Za vse 
nevšečnosti se Vam avtor iskreno opravičuje.

Po zverinski in rastlinski križanki je letos pred Vami globalna križanka, ki naj ob morebitni dodatni pomoči atlasov 
in medmrežja ne bi bila pretežka.

Navodila so ponovno enostavna; ime označene države, katere zastava se nahaja v neposredni bližini zaznamovanega 
polja, vpišite v za to namenjena okenca. Iz označenih okenc nato v vrstnem redu prepišite črke in dobili boste rešitev.

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

Obilo zabave in užitkov ob reševanju Vam želimo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Spet je leto naokrog in pred vami je 
kratko poročilo o delovanju spletne 
strani www.tunjice.si.

Veseli nas, da obisk še vedno raste. 
To je razveseljivo, saj je spletna stran 
že v petem letu delovanja. V povpre-
čju sicer spletno stran dnevno obišče 
okrog 45 ljudi.

Najbolj aktivno dogajanje je bilo le-
tos ob spremembi prometnega režima 
v Kamniku in ob srečanju oktetov in 
malih vokalnih skupin. Vsak dan pa 
precej ljudi pogleda tudi podatke o 
trenutnih vremenskih razmerah. 

Prepričan sem, da obiskovalci dobijo 
vsaj osnovne informacije o dogajanju 
v naši krajevni skupnosti. Trudimo 
se, da je zraven tudi dovolj fotografij, 
saj mnogi pregledovanju fotografij 
posvetijo veliko časa (sodeč po sta-
tistiki). 

Vseeno pa poročila o nekaterih dogod-

kih in akcijah niso bila objavljena na 
naši spletni strani, čeprav bi bilo lepo 
in prav, da bi bilo dogajanje vsaj ome-
njeno. Zato vabim vse krajane, da nas 
obvestijo, če se pripravlja dogodek, ki 
je zanimiv za objavo. Zelo veseli smo 
tudi vaših prispevkov – pošljite nekaj 
besedila in fotografije, če jih imate, pa 
bomo objavili. Vsi skupaj – ustvarjalci 
in bralci – še vedno pogrešamo takšnih 
novic.

Predlagate lahko tudi anketno vpra-
šanje ali pa nam zaupate, kdo si za-
služi, da ga podrobneje predstavimo.

Kontakti: Iztok Grilc (kacnje@
gmail.com, 041 516 351), Matjaž 
Sedušak (m.sedusak@kks-kamnik.
si) in Gašper Černevšek (gapipro@
gmail.com).

Vse najlepše v novem letu!

Za ekipo spletnih vojščakov:  
Iztok Grilc

POTUJOČA KNJIŽNICA 
OBISKUJE TUNJICE

OB ČETRTKIH OD 18.00 DO 
19.30 (postajališče je pred 

OŠ).

URNIK OBISKOV  
V LETU 2014:

9. in 23. januar
6. in 20. februar
6. in 20. marec
3. in 17. april
15. in 29. maj

12. junij
4. in 18. september

2., 16. in 30. oktober
13. in 27. november

11. december

»Sončni vzhod prebuja 
naravo, branje knjig 
razsvetljuje glavo.«
Mongolski pregovor

Spletna stran  
www.tunjice.si

Ob težavah s prometom smo nekaj časa imeli tudi anketo.
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Lesna biomasa je les in naravno gori-
vo, ki v bistvu predstavlja uskladišče-
no sončno energijo, ki izgoreva brez 
ostankov žvepla in za razliko od fosil-
nih goriv (premog, kurilno olje, plin 
...) je pri gorenju nastajajoči CO2 del 
naravnega ogljikovega krogotoka. 
Tako se pri izgorevanju biomase v 
ozračje sprosti samo tolikšna količina 
CO2, kot ga nastaja pri trohnenju lesa v 
gozdu. Ogrevanje z lesom oz. lesno bi-
omaso ne povzroča učinka tople grede.

Kot zaposlen v enem izmed kamniških 
podjetij, ki se prvenstveno ukvarja z 
energetiko, sem vodil izgradnjo dveh 
večjih kotlovnic, vključno z izgradnjo 
toplovodnega omrežja za ogrevanje 
vseh občinskih, poslovno stanovanj-
skih objektov in stanovanjskih objek-
tov v centru občine Semič ter občine 
Moravče. Bil sem vodja del in projek-
tant strojnih instalacij za kotlovnici.

Vir ogrevanja v obeh kotlovnicah so 
lesni sekanci. Projekta sta bila sofinan-
cirana v okviru operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infra-
strukture, kjer je podjetje na razpisu 
pridobilo tudi nepovratna investicijska 
sredstva.

Vsi odjemalci so pridobili brezplačne 
priključke toplovoda v objekt, brez-
plačno pa so dobili tudi toplotno po-
stajo (TP), vključno s priklopom toplo-
voda na TP.

TP je vezni člen med toplovodnim 
omrežjem distributerja toplote in ob-
stoječim centralnim ogrevanjem vseh 
strank, ki so se priključili na DOLB. 
Namen toplotne postaje je, da preda 
potrebno količino toplote toplotnim 
obstoječim napravam odjemalcem, ki 
se meri s toplotnimi števci. Toplotni 
števci so vgrajeni v TP, kar pomeni, da 

odjemalci plačujejo dejansko le tisto 
toploto, ki je dovedena v objekt, torej 
ne plačujejo toplotnih izgub. Toplotne 
postaje regulirajo potrebno temperatu-
ro centralnega ogrevanja odjemalcev 
v odvisnosti od zunanje temperature. 
Krivulja temperatur ogrevanja se lah-
ko spreminja v skladu z željami upo-
rabnikov, prilagoditi pa jo je potrebno 
tudi stanju izolacije ogrevanih objek-
tov. Tedenski urnik ogrevanja je vse-
povsod nastavljen po željah strank.

Koncesijska pogodba z odjemalci to-
plote je zasnovana tako, da mora biti 
ogrevanje najmanj 10 % cenejše, kot 
je ogrevanje s kurilnim oljem.

Po prvem letu delovanja se je izkaza-
lo, da to velja, za nekatere uporabnike 
DOLB-a pa je ogrevanje ceneje tudi 
več kot 30 %.

Največ so z realizacijo projektov 
DOLB pridobili uporabniki z dotraja-
nimi in zastarelimi kotli za ogrevanje, 
saj jim ni bilo potrebno investirati v 
novo kurilno napravo, vsi so prido-
bili dodatni prostor v objektih, ni jim 
potrebno vnaprej plačevati enkratne-
ga visokega denarnega vložka za na-
bavo energentov, plačujejo za mesec 
nazaj po števcu porabljeno toplotno 
energijo, ni jim več potrebno plačevati 
dimnikarskih storitev, rešili so se stro-
škov servisiranja peči itd.

Kotlovnica v Semiču je sestavljena iz 
dveh kotlov na lesne sekance, ki sku-
paj tvorita moč 1850 kW, za zanesljivo 
oskrbo s toplotno energijo pa rezervo 
v moči predstavlja še hranilnik tople 
vode 24 m3, ki sistemu daje izkoristek 
energije, ki dosega raven 2200 kW.

Objekt kotlovnice je zgrajen na lokaci-
ji, ki je nekoliko oddaljena od naselje-

nih objektov in je v skladu z občinski-
mi prostorskimi načrti.

Sistem oskrbe s toplotno energijo 
oskrbuje 40 uporabnikov, med njimi 
vse večje občinske objekte, večstano-
vanjske, poslovne in cerkvene objekte, 
obenem pa tudi zasebne uporabnike, 
ki so se odločili koristiti prednosti teh-
nološko dovršenega in čistega sistema 
ogrevanja na lesno biomaso.

Še bolj zanimiv pa je projekt DOLB 
Moravče – primer ekološkega sožitja: 
v istem objektu je v kleti objekta zgra-
jena naša okolju prijazna kotlovnica 
na lesno biomaso, nad njo pa je zgra-
jen nov ekološki in energetsko varčen 
otroški vrtec (še pred cca. 10 leti bi 
menil, da je to nemogoče, vendar se 
časi marsikje tudi v pozitivnem smislu 
spreminjajo).

Energetski stroj kotlovnice na lesno 
biomaso je kotel toplotne moči 980 
kW, skupaj z 12 m3 zalogovnikoma in 
s toplovodom dolžine cca. 800 m, ki 
je bila zgrajena v I. fazi leta 2012. Ko-
tlovnica na lesno biomaso je bila ener-
getsko učinkovita pridobitev za občino 
Moravče za objekte, kot so šola, stari 
vrtec, zdravstveni dom, kulturni dom, 
knjižnica, hkrati pa je bilo na toplovo-
dno omrežje priklopljeno še nekaj za-
sebnih uporabnikov. V lanskem letu je 
bilo tako skupno priključenih 17 upo-
rabnikov s skupno priključno močjo 
cca. 850 kW.

V letu 2013 pa smo izpeljali še projekt 
toplovod Moravče II. faza, kjer je bilo 
zgrajeno še cca. 260 m toplovodne-
ga omrežja, na novo so priključeni 4 
objekti, med njimi tudi poslovno-sta-
novanjski, en občinski in dva zasebna 
objekta skupne dodatne toplotne moči 
175 kW.

Celotne strojne in elektroinštalacije 
DOLB-a so zasnovane tako, da so po-
vezane na centralni nadzorni sistem – 
sistem daljinskega nadzora, ki se lahko 
spremlja preko oddaljenega računalni-
ka.

Tako redno, predvsem med vikendi in 
prazniki, spremljam delovanje kotlov-
nic »od doma«, preko domačega raču-
nalnika.

Daljinsko ogrevanje na 
lesno biomaso (DOLB) 
je obnovljiv vir energije 
(OVE) in okolju prijazen
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Na zaslonu vidiš (dostop je seveda le 
preko osebne kode) shemo in vse vital-
ne nadzorne točke kotla in vseh spre-
mljajočih naprav. Vidiš delovanje vseh 
pogonov dozirnih naprav, naprav za 
iznos pepela in odvod dimnih plinov, 
temperature kotla, dimnih plinov, tem-
perature v zalogovniku in temperature 
ter delovanje vseh naprav oz. toplotnih 
postaj pri vseh odjemalcih v celotnem 
sistemu daljinskega ogrevanja. Daljin-
sko se odčitava tudi vsa proizvedena 
energija v kotlovnici in porabljena 
energija pri odjemalcih. Preko raču-
nalnika lahko spreminjaš nastavitve 
na kotlu in na vseh toplotnih postajah 
odjemalcev.

V primeru napake, npr. ob zaustavitvi 
elektromotornega pogona katerekoli 
pomožne naprave, se na tej napravi 
prižge rdeča luč, napaka se tudi raču-
nalniško izpiše, ob tem pa tudi takoj 
rutinsko razbereš, da npr. temperature 

padajo itd. Takrat je potrebno takojšnje 
ukrepanje.

Med drugim sem prejšnjo kurilno se-
zono v enem od zelo hladnih večerov 
prek daljinskega nadzora opazil signa-
lizacijo napake, zahvaljujoč temu smo 
ob nočni intervenciji rešili »toplotni 
jutranji mrk« v Moravčah. Motnje v 
delovanju npr. lahko povzroči že le 
malo daljši izpad električne energije iz 
omrežja ...

Prav prijetno je pozimi ob hladnih 
dnevih pogledati dimnike objektov v 
delu naselij, kjer je izvedeno daljinsko 
ogrevanje, ki mirujejo in »ne kadijo«.

Zmerno se zaradi DOLB-a kadi le iz 
enega dimnika, iz katerega pa vsled 
nadzorovanega ventilatorskega podpi-
ha zgorevalnega zraka do zgorevalnih 
rešetk in odsesavanja dimnih plinov iz 
kotla, prihaja do popolnega zgorevanja 

lesnih sekancev z izredno malo nasta-
lega  finega pepela. Dimni plini so za-
radi kvalitetnega zgorevanja svetlo sive 
barve, ob suhem hladnem vremenu se s 
prostim očesom le komaj opazijo.

Menim, da se vse premalo zavedamo, 
kako pomembni so takšni in podobni 
projekti, kot je npr. izgradnja DOLB-
-ov. To pomeni le majhen korak pribli-
žanja k zastavljenemu cilju človeštva 
sedanje dobe: preprečiti nadaljnje se-
grevanje ozračja in s tem omejitev na-
ravnih vremenskih katastrof po svetu, 
katerih število in intenziteta žal po sta-
tističnih podatkih iz leta v leto narašča.

V novem letu 2014 naj vsem kraja-
nom Tunjic izpolnijo se vse sanje ... 
in če morda ste že kdaj pozabili nanje, 
ne obupajte in se ponovno vrnite vanje,
z vero, voljo in ljubeznijo so sanje ure-
sničljive in realne.

Franc Stele

Pred 200 leti
1813
Neprijazno vreme je v naših kra-
jih povzročilo hudo lakoto, ki je 
trajala kar pet let. Veliko ljudi, 
predvsem otrok, je od slabosti in 
neprimerne hrane umrlo. Za nekaj 
kruha so dajali velike parcele ze-
mlje.

Pred 150 leti
1863
Tunjičani veliko delajo okrog cer-
kve. S hrastovimi skodlami pre-
krijejo oba zvonika. Pokopališče 
ogradijo z zidanimi škarpami.

V Londonu zgradijo prvo podze-
mno železnico na svetu.

Pred 100 leti
1913
V Ameriki delavci ustrelijo Luka 
Vrhovnika – Pocinovega Uka, ker 
ni hotel »štrajkati«.
Našega rojaka Franceta Steleta 

imenujejo za uradnega deželnega 
konservatorja.

Pred 60 leti
1953
Osmega decembra velik požar pri 
Slanovcu uniči gospodarsko po-
slopje.
Prva dva človeka splezata na naj-
višjo goro na svetu Mount Eve-
rest. Devetim odpravam pred tem 
ni uspelo.

Pred 50 leti
1963
Pri Grkmanu sredi poletja pogori 
gospodarsko poslopje.
Na brniškem letališču pristane 
prvo potniško letalo.
26. julija, na god svete Ane, stra-
hoten potres uniči glavno make-
donsko mesto Skopje in terja 1070 
človeških žrtev.
V Ameriki v Dallasu naredijo 
atentat na predsednika Johna Ken-
nedyja.
Po Drugem vatikanskem zboru so 
uvedene nekatere reforme v Cer-
kvi. Najvažnejša je ukinitev pre-
vlade latinskega jezika.
9. oktobra je v akumulacijsko je-
zero v dolini Vajont zgrmelo po-

bočje bližnje gore. Nastal je ogro-
men vodni val, ki je rušil vse pred 
seboj. V nekaj sekundah je večji 
del vasi Longarone  preprosto iz-
ginil. V Longaroneju in okoliških 
vaseh je bilo uničenje popolno, 
umrlo je okrog dva tisoč ljudi.

Pred 40 leti
1973
V Tunjice je napeljan vodovod.

Pred 30 leti
1983
21. avgusta se pri plezanju v ve-
žici v kamniških planinah smrtno 
ponesreči 22-letna Sonja Lanišek.
V Tunjice je napeljan telefon.

Pred 20 leti
1993
Asfaltirana je cesta do parkirišča 
pod cerkvijo.

Pred 10 leti
2003
Prvega februarja se po povratku iz 
vesolja nad Teksasom razleti rake-
toplan Columbia, pri tem zgori 7 
astronavtov.

Ivan Nograšek

Nekaj iz 
kronike
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Letos so praznovali okrogle obletnice
50 let

Bodlaj, Mira – Bukunkova
Brlogar, Simona – Brlogarjeva
Brodar, Zofija – Jožovčeva
Gerbic, Marinka – Sp. Hribarjeva
Klemen, Jože – Joškov
Komatar, Alojzij – Škletov
Koželj, Marija – Mevžarjeva
Križaj, Marta – Rezmanova
Lanišek, Marija – Zg. Lanišekova
Mikuš, Darja – Mikuševa
Novak, Ana – Jeršinova
Slabe, Tatjana – Jamnikova
Smolnikar, Janez – Smolnikarjev
Traven, Franc – Bobnarjev
Uršič, Branko – Mejačev
Vinšek, Franc – Mahlavov
Vrhovnik, Dragica – Rebernikova

60 let

Golob, Srečo – Zg. Golobov
Kavka, Mihaela – Pocinova

Kimovc, Anica – Slanova
Klopčič, Minka – Lesnikarjeva
Kosirnik, Jožica – Bevšekova
Maroh, Roman
Osolnik, Marjeta – Lesarjeva
Petek, Jožica – Tratnikova
Teran, Mimi – Strehova
Vrhovnik, Anton – Boštarjev
Vrhovnik, Valerija – Pocinova
Zobavnik, Valentin – Rezmanov

70 let

Brelih, Anton – Kaplanov
Butalič, Janez – Petkov
Čimžar, Andrej – Poštarjev
Kočar, Janez – Sp. Dolenčev
Leban, Anica – Joškova
Mali, Marija – Sp. Naumova
Pirc, Gregor – Sp. Žganov
Sedušak, Ana – Oborhova
Sedušak, Nande – Hribčev
Slabe, Margareta – Jamnikova
Šmidovnik, Frančiška – Vogrinova

2. februarja potres na našem koncu 
z epicentrom pri Železni Kapli.
Za isti dan je bil napovedan mimolet 
večjega asteroida, ki pa je Zemljo 
zgrešil.

15. februarja v Rusiji pri Čeljabinsku 
pade in eksplodira meteroid. Veliko 
stavb je poškodovanih, ranjenih je 
bilo 1200 ljudi.

Februarja zaradi starosti in bolezni 
odstopi papež Benedikt XVI. 
Marca pa izvolijo novega z imenom 
Frančišek.

13. marca v Sloveniji dobimo novo 
vlado.
Gospodarska kriza in brezposelnost 
je velika.

80 let

Koželj, Peter – Petrov
Lanišek, Ana – Sp. Lanišekova
Lanišek, Jožefa – Zg. Lanišekova
Pavlič, Angela – Šmidova
Petek, Angela – Cirjeva
Rems, Ciril – Seliškarjev
Vavpetič, Jože – Lojzetov
Vrhovnik, Vid – Tišlarjev
Zamljen, Frančiška – Zg. Dolenčeva

90 let

Čimžar, Ana – Lesnikarjeva
Koželj, Florijan – Sp. Naumov
Zupan, Marijana – Zoklarjeva

Že po koncu zimske sezone 25. in 26. 
marca zapade kakšnih 20 centimetrov 
snega.

Maja se po Tunjicah sprehaja 
medved. Dokaz imamo shranjen.

Junij je izredno hladen in deževen, 
čez dober mesec pa pravo nasprotje.

Prazno in zapuščeno Kavseljnovo 
domačijo odkupi domačin Aleksander 
Mikuš.

19. junija se streljajo pred otroškim 
vrtcem na Rodici. Mrtva sta zakonca.

1. julija nam vlada poviša davek na 
dodano vrednost za dva odstotka. 

Istega dne Hrvaška postane 
pravnomočna članica Evropske unije.

Julija poderejo staro Malezijevo 
hišo.

Predstavitev nove knjige Zlati hrib, 
v kateri so zapisane povedke, ki jih 
je pred 100 leti v Tunjicah zbral in 
zapisal France Stele.

23. avgusta je bila predana v uporabo 
asfaltirana cesta na Srednjem vrhu v 
dolžini 620 metrov.

Hudi državni nemiri v Egiptu in Siriji 
jemljejo na stotine človeških življenj.

1. november je bil izredno topel in 
prijeten.

Ivan Nograšek

Letos pa se je med drugim zgodilo

Ivan Nograšek
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Stare slike iz Strehove skrinje

Strehov oče France.

Marijina hči. Slika je posneta v Ameriki.

Strehova družina leta 1917.

Jože ob koncu vojne v partizanih.

Jože na povorki jaha vola.

Strehovi leta 1932.

Micka in Francka 
z Justino in Mimi.

Fantje iz Srednjega vrha.

Marija Jamšek (Strehova)  

in mož Matevž Vinšek (Voštarski).

Slika je posneta v Ameriki.
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Letos so nas za vedno zapustili
3. februarja je v 93. letu 
starosti umrl  
JOŽEF VAVPETIČ – 
Bitenčev Jože. Živel je v 
svojem svetu, saj je bil od 
rojstva gluhonem.

5. aprila je nenadoma umrla 
LJUDMILA GERKMAN 
– Matijeva mama. Pred 86 
leti se je rodila v Žerjavovi 
družini. Zapustila je dve hčeri 
in sina.

7. maja je nepričakovano 
umrla MARIJA GRKMAN 
– Škletova mama Milka. 
Pred 79 leti se je rodila na 
Šenturški Gori. Za njo žalujeta 
dve hčeri.

18. maja je po hudi bolezni in 
trpljenju umrla  
FRANČIŠKA MALEŽ – 
Verovškova Francka v 76. letu 
starosti.

14. oktobra je umrl  
JANEZ GRKMAN –  
Škletov oče. Po dopolnjenem 
93. letu življenja je odšel za 
svojo ženo, ki je tudi umrla v 
letošnjem letu.

7. decembra je po dolgotrajni 
bolezni umrla  
TEREZIJA MALEŽ – 
Verovškova Rezka. Oktobra 
je dopolnila 83 let skromnega 
življenja na rojstni domačiji.

23. marca je v 83. letu umrl 
STANISLAV TRAVEN – 
Bobnarjev Stane. Živel je v 
Stranjah, zadnjih nekaj let pa v 
domu starostnikov v Kamniku.

V začetku novembra je umrla 
ANTONIJA PREŠEREN 
– Košiševa. Živela je v 
Kamniku.

2. decembra je umrl  
VIKTOR TRAVEN – 
Bobnarjev. Dopolnil je 
enainpetdeset let življenja. 
Živel je v Črni.

Letos so umrli naši rojaki,  
ki so živeli drugje po svetu:

Marija Jamšek (Strehova)  

in mož Matevž Vinšek (Voštarski).

Slika je posneta v Ameriki.
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Masažni sistemi 

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

igor.vinsek@gmail.com
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ogrevaj.si

CENTRALNE INŠTALACIJE,
SOLARNI SISTEMI, TOPLOTNE

ČRPALKE IN VODOVOD

Tunjiška Mlaka 8a | 1240 Kamnik
041 856 996 | gorazd@rapport.si
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Vrhovnik Janez s.p.
sečnja lesa

041/803-730

Hvala vam za pomoč
pri izdaji glasila Tunški glas. 

Drago Uršič s.p.

Okrepčevalnica Slanovec s.p.

Okrepčevalnica - Bar Tunca
Boštjan Toman s.p.

031 879 846

Gradbena mehanizacija
Romšak Janko s.p.

041/859-741

VRHOVNIK ANTON S.P.
TUNJICE 24A
1240 KAMNIK
mbt: 041/832-823 




