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Tunški glas

Spoštovane Tunjičanke,  
spoštovani Tunjičani,

vesel sem, da se Tunjice in oko-
liški kraji razvijajo tako, da 
krajankam in krajanom nudijo 
prijetno bivanje, obenem pa vabi-
jo obiskovalce, ki lahko obiščejo 
različne prireditve, si ogledajo 
cerkev svete Ane v Tunjicah, sa-
dovnjak Sadjarsko-vrtnarskega 
društva Tunjice in se podajo v 
Zdravilni gaj Tunjice. Aktivni ste 
na številnih področjih, kjer imajo 
pomembno vlogo pri razvoju in 
dogajanju v kraju lokalni gasilci, 
članice in člani drugih društev, po-
seben pečat daje tudi šola, vse pri-
reditve pa pričajo o vašem trudu 
za to, da kraj živi.

Tako kot že nekaj let zapored se tudi le-
tos trudite, da dogajanje v vaši krajevni 
skupnosti zapišete in dokumentirate 
v glasilo Tunški glas, ki ga pripravlja 
uredniški odbor pod vodstvom Milene 
Erbežnik Klanšek. Ob tej priložnosti se 
vam zahvaljujem za zanimivo vsebino, 
ki jo po vaši zaslugi lahko prebiramo. 
Ni namreč samoumevno, da krajanke 
in krajani prebirajo bogato vsebino, ki 
je plod skrbnega zbiranja in truda vseh, 
ki objavljajo svoje prispevke. 

Tudi v letu 2023 bomo na Občini 
Kamnik v skladu s finančnimi zmož-
nostmi uresničevali želje in pobude 
vaše krajevne skupnosti. Predvidena 
je glavna investicija, in sicer dokon-
čanje oziroma asfaltiranje ceste Zadnji 
Rob v dolžini 1500 metrov in v vred-
nosti preko 330.000 evrov. Verjamem, 
da boste tudi v prihodnje svoj kraj še 
razvijali, ker vas bo naslednja štiri leta 
v Občinskem svetu Občine Kamnik 
ponovno predstavljal vaš krajan. Po 
Karmen Drgan, ki vas je zastopala 
zadnja štiri leta, ste glasove namenili 

in mandat potrdili Matiji Podjedu, ki 
mu tu, na tem mestu, čestitam in mu 
želim, da bi z vzajemnim sodelovan-
jem naredili marsikaj za Tunjice in 
celotno našo lokalno skupnost.

Naj vam ob tej priložnosti namenim 
dobre misli in besede, ki naj vas spre-
mljajo v letu 2023. Bodite strpni in 
prijazni, predvsem pa razumevajoči 
in zavedajte se, da so v življenju dob-
ra dejanja, ki jih boste namenili sočlo-
veku, pomembna. Tistemu, ki mu bo 
v decembrskih dneh težko, ko bo sam 
ali pa ga zaznamuje težka življenjska 
zgodba, podarite nasmeh, dobro voljo 
ali pa materialno dobrino. Nikoli ne 
veš, kdaj boš pomoč potreboval tudi 
sam. In kot je zapisal Tone Pavček: 
Ne bojte se življenja! Naj pljuska v 
vas z vso silo in v vse žile, naj vas nese 
ali zanese, le ne pustite, da vas spod-
nese. In imejte ga radi, da bo tudi 
ono, življenje, imelo rado vas!
Želim vam prijetno branje!

Vaš župan Matej Slapar 
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Tunški glas

Spoštovane Tunjičanke, spošto-
vani Tunjičani,

tudi letošnje leto je zaznamova-
no z bojem zoper koronavirus 
covid-19 in s številnimi izzivi, ki 
spreminjajo naš način življenja. 
Kljub težkim razmeram ste v vaši 
krajevni skupnosti v lanskem in 
letošnjem letu izvedli številne 
prireditve, s pomočjo katerih se 
je tudi v vašem kraju na družab-
nem področju marsikaj dogajalo. 
Še posebej smo lahko ponosni 
na to, da je vam, Tunjičankam 
in Tunjičanom, uspelo izpeljali 
Pogovor o koreninah Slovencev 
na Jeršinovi domačiji, Koncert 
slovenskih pesmi ob 300. oblet-
nici rojstva Petra Pavla Glavar-
ja in 30. obletnici samostojnosti 
Slovenije, koncert Harmonije 
beneških mojstrov iz 17. in 18. 
stoletja v izvedbi odličnih umet-

nikov našega časa v cerkvi sv. Ane 
v Tunjicah ter še druge dogodke, 
ki so bili povezani z delovanjem 
gasilcev, Sadjarsko-vrtnarskega 
društva Tunjice, prav tako so bili 
aktivni v Zdravilnem gaju Tunjice, 
za dogajanje v kraju pa je skrbela 
tudi Podružnična šola Tunjice. Vse 
prireditve pričajo o vašem trudu za 
pestro kulturno dogajanje. 

Vse, kar se je dogajalo med letošnj-
im letom v vaši krajevni skupnosti, 
vam je uspelo zbrati v pričujoči 
številki glasila Tunški glas, ki ga 
vestno pripravlja uredniški odbor 
pod vodstvom Milene Erbežnik 
Klanšek. Iskrena hvala za zanimive 
vsebine, ki jih po vaši zaslugi lahko 
prebiramo že 26 let. Na tem mestu 
se zahvaljujem tudi vsem nekdanj-
im članom uredniškega odbora, ki 
so si prizadevali za bogato vsebino 
vašega glasila ter s tem pustili trajen 
pečat o posameznih letih. 

Tudi v letu 2021 smo na Obči-
ni Kamnik v skladu s finančnimi 
zmožnostmi uresničevali želje in 
pobude vaše krajevne skupnosti: sa-
nirana sta bila usada na lokalni cesti 
Tunjice – Zadnji Vrh in na lokalni 

cesti proti Cerkljanski Dobravi, 
do konca leta pa načrtujemo še 
preplastitev treh makadamskih 
odsekov v skupni dolžini preko 
500 metrov.

Verjamem, da boste tudi v pri-
hodnosti še naprej razvijali svoj 
kraj in ohranjali kulturo, ki daje 
slovenskemu narodu identiteto, 
svoj kraj pa razvijali tudi na dru-
gih področjih. Na Občini Kamnik 
bomo v prihodnjih letih nadalje-
vali z investicijami v Krajevno 
skupnost Tunjice v skladu s prio-
ritetami vaše krajevne skupnosti.

Ob skorajšnjem zaključku starega 
leta in začetku novega želim, da 
bi se leto, ki prihaja, začelo zdra-
vo in uspešno pa tudi zaključek 
leta naj bo takšen. Vodilo naj bo 
predvsem medsebojno razume-
vanje in strpnost. Podajmo roko 
sosedu ali pa mu namenimo na-
smeh in lepo besedo, saj marsik-
daj ravno to največ šteje. Srečno 
in vse dobro v letu 2022. 

Želim vam prijetno branje.

Vaš župan Matej Slapar 

Dragi Tunjičani in Tunjičanke, 
dragi bralec in bralka Tunškega 
glasu. Smo na prelomnici, ko za-
čenjamo novo leto. Ozrimo se za 
trenutek nekoliko nazaj. Meseca 
oktober in november sta nas še na 
poseben način vabila k odkrivan-
ju molitve. Oktobra nas je še prav 
posebej spremljala molitev rož-

nega venca, novembra pa so bili v 
naših mislih naši dragi rajni, ki so že 
odšli tja, kamor smo namenjeni tudi 
mi. Molitev naj bi bila hrana našega 
življenja: opora v iskanju, težavah 
in odkrivanju Boga, ki nam daje 
vse, kar potrebujemo za življen-
je. Velikokrat se naše raziskovanje 
molitve konča z nekaj molitvenimi 
obrazci. Zadovoljni smo, ne gremo 
naprej, ker nimamo časa, ker ni no-
bene praktične koristi, ker tega nih-
če ne počne, ker to ni moderno, ker 
… Občudujem ljudi, ki jih videvam 
v slovenskih cerkvah, ko v tišini 
dneva stopijo vanjo in Njemu od-
pirajo srce; občudujem ljudi, ki se 
hranijo z molitvijo. Prava molitev, 
ne samo obrazci, ki so predpisani, 
prava molitev zapolni praznino in 
podari človeku smisel za življenje. 

Molitev premaga ovire, pred ka-
terimi se naši napori zaustavi-
jo. Pisatelj John Powell v knjigi 
Dotaknil se me je zelo plastično 
opisuje prebujanje prave molitve 
v sebi. Takole pravi: Začel sem 
moliti z novo gorečnostjo. Od 
ranega jutra pa vse do trenutkov 
pred spanjem, ko mi je zavest že 
ugašala, sem ves čas vabil Jezusa 
v svojo hišo z mnogimi sobami. 
Kar naprej sem mu zagotavljal, 
da sem pripravljen priznati svoj 
bankrot in svojo nesposobnost, da 
bi si prav uravnal življenje, da bi 
našel mir in veselje. Stalno sem 
vabil Svetega Duha, naj podre 
moje zidove, naj poruši barikade, 
ki so že toliko let v stavbi. Prosil 
sem Duha, naj me osvobodi trdno 
zasidrane navade, tekmovalnosti, 
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Božič podarimo svetu 

Imamo veliko srečo, da živimo v 
tem izrednem času. Zaznamujejo 
ga številne dobre pa tudi težke izbi-
re. Srečujemo se z zlobo, hudobijo, 
revščino, nasiljem, vojnami ... in 
zdi se, kot pravi papež Frančišek, 
da v tretjo svetovno vojno drsimo 
»po kosih«. To je svet, v katerem 
ubijajo celo otroke, ženske, matere, 
za povrhu pa še neznosno trpinčen-
je, kot na primer v sodnih procesih.

Tudi v naši domovini se dogajajo 
take in drugačne stiske. A vendar – 
Bog je izbral prav ta svet in prišel 
prebivat vanj. Spušča se v našo se-
danjost, v takšno, kakršna je s svo-
jimi dramami in kakršna kaže tudi 
veliko naklonjenost in usmiljenje 

do človeka. In to je sporočilo boži-
ča. V tem prazniku ne gre samo za 
izmenjavo voščil. Pomembnejše je, 
da dovolimo Bogu, da človeškemu 
srcu spregovori o nežnosti in dobro-
ti. Božič se začenja v družini, v nje-
nem najbolj vzvišenem trenutku, ob 
rojstvu otroka. Nekateri bi ga radi 
spremenili v praznik bogatih, v praz-
nik porabništva in kupljene ljubezni. 
Božič pa je vse kaj drugega. Pomeni 
družino in polnost veselja. Luč bet-
lehemske noči je v dva tisoč letih 
preplavila svet in mnogim razsvetlila 
življenje. Jasli, Dete, Marija in pra-
vični Jožef s trdno vero – to je božič-
na skrivnost. V tem uboštvu je vse. V 
to uboštvo se je spustil Bog. On je dar 
človeštvu. Takrat so bili pastirji edini, 
ki so sprejeli ta veliki dar. Postali so 
priče dogodka, prinašalci novosti na 
svet in s tem velikega veselja. Danes 
ga sprejemajo množice preprostih in 
neobremenjenih src. Ni prišel, da bi 
ga častili, temveč da bi bili podobni 
njemu. On noče gospodovati, temveč 
želi podeliti svetu mir, bratstvo in 
sožitje. Noče, da bi se ga bali, da bi 
bili pred njim v zadregi, temveč zelo 

želi, da bi mu pripravili prostor med 
nami. Postal je naš brat, da bi se za-
res čutili kot bratje.

Ob božiču pa smo zagledani tudi v 
novo leto, ki ga pričenjamo. Kaj nas 
čaka, ne vemo, želimo pa si, da ga 
bomo kar se da izkoristili. V kraju 
in tudi v župniji nas čaka marsikate-
ro opravilo. Eno teh lepih opravil je 
tudi to, da bi z letošnjim letom pričeli 
praznovati žegnanjsko nedeljo, oblet-
nico posvetitve cerkve sv. Ane, na tis-
ti datum, ki ga je pred leti v škofijskih 
arhivih odkrila ga. Milena Erbežnik 
Klanšek. Cerkev je namreč ljubljan-
ski škof Wolf posvetil 23. avgusta 
1835. Žegnanjsko slovesnost bi tako 
obhajali na nedeljo po tem datumu. 

V svojem imenu in v imenu župl-
janov Tunjice voščim vsem prebi-
valcem, da zaradi tega Nebeščana, 
ki postane za božič otrok in vzame 
nase vso bedo človeka, vsi zaživi-
mo kot bratje in sestre v miru in 
medsebojnem sprejemanju.

župnik Luka
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tudi novim hišam, kar je presenetilo 
tudi Klemena, sva se dogovorila, da 
naredimo tabelo s hišnimi imeni še 
preostalih hiš in jo objavimo v na-
slednji številki Tunškega glasu. Vsa 
hišna imena – stara in nova – so tudi 
na zemljevidu, ki ga v uredništvu iz-
popolnjujemo že nekaj let. Letos je 
na ogled karta SV dela Tunjic. 

V tej številki smo za vas pripravili za-
nimivo vsebino: predstavili smo naše 
mlade upe in prvo tunjiško zdravni-
co, objavili smo poročila tunjiških 
društev, prispevke naših šolarjev, 
športnikov in umetnikov, potopisna 
doživetja naših krajanov in zapise 
zgodovine naše krajevne skupnos-
ti, spomnili smo se tudi pomembnih 
obletnic. Pogovarjali smo se z našimi 
starejšimi sokrajani in obujali spomi-
ne na pretekla leta. Tilen Vrhovnik 
in Gaber Krumpestar sta za vas pri-
pravila zanimivo križanko. Nismo pa 
prejeli prispevka Vrtnarsko-sadjar-
skega društva in odhajajočega sveta 
KS Tunjice, ki nam tudi ni finančno 
pomagal pri izdaji glasila Tunški 
glas. 

Pri lektoriranju besedila je prišlo do 
nesoglasij pri uporabi predloga »na« 
in »v« za naselje Tunjiška Mlaka. V 
leksikonu Slovenska krajevna imena 
je bilo navedeno, da »gremo na Tun-
jiško Mlako«, domačini pa pravimo 
(tudi), da »gremo v Tunjiško Mlako«. 
Na spletnem portalu www.tunjice.si 
je bila zato izvedena anketa, na kate-
ro se je odzvalo 75 bralcev. Anketa je 
pokazala, da 20 % prebivalcev upo-
rablja »gremo na Tunjiško Mlako«, 
80 % pa »gremo v Tunjiško Mlako«. 
Vsem, ki ste sodelovali v anketi, se 
najlepše zahvaljujem. Rezultate, 
pridobljene v anketi, smo hkrati z 
vprašanjem posredovali na Inštitut 
za slovenski jezik Frana Ramovša na 
ZRC SAZU in tik pred izidom gla-
sila prejeli odgovor, ki pa ga zaradi 
preobsežnosti glasila žal nismo mogli 
objaviti. Najdete ga na spletni strani 
www.tunjice.si. Na kratko pa lahko 
povzamemo: anketa izkazuje rabo 
obeh predlogov, prednost pa ima »v«. 
Ta predlog smo pri lektoriranju upo-
rabljali že prejšnja leta.

V času, ko smo imeli v uredniškem 
odboru največ dela, nas je razveselilo 

in raznežilo rojstvo malega Oskarja, 
sina naše dolgoletne sodelavke Bar-
bare Klanšek, ki je nepogrešljiva pri 
korekturah naših člankov. 

Z vašo pomočjo, dragi avtorji, ki ste 
se držali roka in oddali članek pra-
vočasno, nam je uspelo glavnino 
glasila pripraviti še pred prihodom 
Oskarja. Zato se vam na tem mestu 
zahvaljujem za vašo ažurnost in ko-
rektnost. Barbari pa uredniški odbor 
iskreno čestita za malega korenjaka. 
Obema želimo veliko zdravja.

V prihajajočem letu vam že-
lim zdravja in sreče ter izpolni-
tev vseh tistih želja, ki vam bodo 
prinesle mir in zadovoljstvo.
 
Srečno in prijetno branje! 

Milena Erbežnik Klanšek

'

Dragi bralci Tunškega glasu!

Leto je naokrog in med vas je ponov-
no prišel Tunški glas. Leto, ki se po-
slavlja, nam je prineslo marsikatero 
spremembo: izvolili smo novo vla-
do, prvo predsednico države, župana 
Mateja Slaparja, ki je vodil našo 
občino že v prejšnjem mandatu, no-
vega tunjiškega občinskega svetnika 
Matija Podjeda, pred njim nas je za-
stopala Karmen Drgan, in nove člane 
sveta KS Tunjice. Vsem čestitam in 
jim želim uspešno delovanje na dr-
žavni, občinski in lokalni ravni. 

Ukrepi zaradi koronavirusa so se 
začeli počasi rahljati in življenje je 
postajalo normalno. Brez omejitev 
smo se lahko začeli družiti in organi-
zirati prireditve. Prvi večji dogodek v 
naši vasi, ki ga je organiziralo Druš-
tvo Tun'ški glas, je bil dogodek Z 
glasbo v poletje s tunjiškimi glasbe-
niki. Prireditev je bila prijetna, mladi 
glasbeniki pa so očarali poslušalce. 
Med letom so se nato zvrstili različni 
dogodki tunjiških društev, šole in tudi 
drugih organizatorjev, ki so svoje pri-
reditve pripravili pri nas, med drugim 
tudi kolesarsko dirko skozi Tunjice. 

Občina Kamnik je z Razvojno agen-
cijo Zgornje Gorenjske podpisala 
pogodbo za projekt Stara hišna ime-
na, v katerega so bile vključene tudi 
Tunjice, in tako smo dobili tablice in 
knjižico z opisom starih hišnih imen. 
Brezplačne tablice s hišnim imenom 
so dobile tiste domačije, ki so starejše 
od 70 let in katerih lastniki so to tudi 
želeli. Odziv krajanov je bil nadpo-
vprečen, kar je razveselilo tudi vodjo 
projekta iz Razvojne agencije Kle-
mena Klinarja. Ker pa imamo v naši 
vasi še vedno navado dajati imena 
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Če je pretekli dve leti zaznamovala 
epidemija covid-19, je bilo leto 2022 
v znamenju gasilske olimpijade in 
največjega požara v zgodovini Slove-
nije na Krasu. Oba dogodka sta dob-
ro pokazala našo moč in solidarnost 
vseslovenskih gasilcev. Naša mno-
žičnost, kadrovska spretnost, uspos-
obljenost in operativna pripravljenost 
dokazujejo, da smo vešči v še tako 
zapletenih in nemogočih situacijah.

V prvih treh dokaj mirnih mesecih 
smo se člani in članice PGD Tunjice 
udeleževali občnih zborov sosednjih 
gasilskih društev. Občni zbor doma-
čega društva smo izvedli 9. aprila, 
ko so člani in članice podali poročila 
funkcionarjev društva, gostje pa so 
pozdravili prisotne in pohvalili delo-
vanje društva.

Skupščina GZ Kamnik je bila 22. 4. 
2022, udeležili pa smo se je predsed-
nica PGD in dva delegata. Skupščini 
je prisostvoval tudi častni poveljnik 
PGD Tunjice Ciril Rems; prejel je 
priznanje III. stopnje Ljubljana regija 
III. 

Kot vsako leto smo se na god sv. Flo-
rijana, zavetnika gasilcev, udeležili 
svete maše.

Maja smo se pričeli intenzivno pri-
pravljati na občinsko gasilsko tek-
movanje, ki je bilo letos v Komendi. 
Desetine tunjiških gasilcev, od mla-
dih do veteranov, smo vestno treni-
rale. Pokal za odlično 2. mesto je, 
kot že velikokrat, osvojila desetina 
veteranov in se tako uvrstila na regij-
sko tekmovanje. Po nekajmesečnih 
pripravah so veterani na regijskem 
tekmovanju, ki je bilo v organizaciji 
GZ Kamnik 24. 9. 2022 na stadionu 
prijateljstva v Mekinjah, osvojili več 
kot odlično peto mesto. Na srečanju 
veteranov Ljubljana regija III, ki je 
bilo 30. 9. 2022 v Komendi, pa so 
naši vrli veterani gladko pometli s 
konkurenco. 

Letošnje vroče poletje je bilo zelo 
dejavno. Gasilci smo podpirali osta-
la gasilska društva ter se udeleževali 
obletnic, prevzema novih avtomobi-
lov, s tem povezanih parad ter veselic 
v njihovi organizaciji. V času na prvi 
pogled brezskrbnega veselja, ko nas 
je skrbelo dolgotrajno sušno obdob-
je, smo se veselili gasilske olimpija-
de, ki je potekala od 17. do 24. julija 
v Celju in so se je udeležile gasilske 
desetine iz več kot dvajsetih držav. 
Organizacija gasilske olimpijade je 
zahtevala veliko prostovoljcev, med 

katerimi nas je bilo na dan otvoritve, 
20. 7. 2022, tudi sedem članov iz do-
mačega društva.

Skoraj istočasno pa nas je presenetil 
najobsežnejši požar v zgodovini sa-
mostojne Slovenije na Krasu, ki je v 
nekem pogledu zasenčil olimpijado. 
Na Krasu je zagorelo 15. julija, po-
žar pa je zajel več kot 2000 hektar-
jev italijanskega in slovenskega dela 
planote Kras. Med vexč kot 1500 po-
klicnimi in prostovoljnimi gasilci, ki 
so hiteli na pomoč, smo bili tudi ope-
rativni člani domačega društva. Prva 
enota s sedmimi člani je šla na pomoč 
20. julija, druga enota s šestimi člani 
pa v nedeljo, 24. julija.

Po nekajtedenskemu počitku smo se 
člani in članice začeli pripravljati na 
organizacijo srečanja veteranov GZ 
Kamnik, ki je 28. avgusta, na vroče 
petkovo popoldne, po desetih letih 
ponovno potekalo v Tunjicah. Po 
otvoritveni slovesnosti, ki so se je 
udeležili župan občine Kamnik Ma-
tej Slapar, podpoveljnik GZ Kamnik 
Alojzij Petek, predsednik regijskega 
sveta veteranov Ivan Vidic in pred-
sednik Krajevne skupnosti Tunjice 
Valentin Zabavnik, so veterani pre-
dali veteranski prapor in delovno 
knjigo. Iz rok praporščaka PGD Sela 
je bil prapor predan praporščakoma 
PGD Tunjice. 

V športno-gasilskih disciplinah je 
tekmovalo 10 društev GZ Kamnik, 
in sicer Sela, Šmartno v Tuhinju, 

Gasilska olimpijada  
in požar na Krasu
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Kamniška Bistrica, Duplica, Nevlje, 
Srednja vas, Motnik, Zgornji Tuhinj, 
Kamnik in veterani PGD Tunjice. Pri 
tem ne gre pozabiti, da je v katego-
riji posameznikov 1. mesto suvereno 
osvojil Janez Vrhovnik.

Septembra smo v gasilski dom spre-
jeli drugošolce podružnične šole OŠ 
Frana Albrehta. Zaradi prostorske 
stiske v obstoječi šoli smo na pred-
log vodstva OŠ Frana Albrehta že v 
preteklem letu prejeli prošnjo, da eno 
šolsko leto izvajajo pouk v zgornjih 
prostorih gasilskega doma. Tako 15 
drugošolcev gostuje v prijetno opre-
mljeni učilnici. Za varnost otrok med 
prehajanjem iz šole v gasilski dom je 
bilo treba sprejeti določene ukrepe. 
Za prehitre voznike je dodatno po-
stavljen ležeči policaj in razsvetljava 
nad njim.

V nedeljo, 18. septembra, smo na po-
budo našega člana izvedli prvi spo-
minski pohod v spomin vsem umrlim 
članom. Enajst članov se nas je peš 
podalo z Vegrada mimo sv. Primoža 
preko Pasjih pečin na Veliko planino. 
V izjemno lepem vremenu smo pre-
hodili velik del Velike planine in se 
popoldne vrnili v dolino.

V oktobru, mesecu požarne varnosti, 
smo poskrbeli za sečnjo na bregovih 
Tunjščice, da ta ob obilnih padavinah 
ne bi poplavljala. V zadnjem tednu 
oktobra smo obiskali učence POŠ 
Tunjice in jim predstavili delovanje 

gasilcev v različnih situacijah. Kot že 
vrsto let smo z društveno vajo gosto-
vali pri Nivčarju.

Celo leto smo zgledno skrbeli za 
urejenost okolice gasilskega doma 
in njegove notranjosti. Jeseni smo 
v kletni garaži zamenjali vrata, v 
notranjosti pa uredili brezhibno de-
lovanje gretja, za kar se je treba za-
hvaliti izvajalcema in donatorjema 
Branetu in Martinu Vrhovniku.

Ne smemo pozabiti na delovanje 
mladih gasilcev, ki se redno udeležu-
jejo ne samo gasilskega občinskega 
tekmovanja, ampak tudi tekmovanj v 
rolanju, orientaciji, namiznem tenisu 
in pikadu.

Za dobro pripravo na intervencije, 
za katere sicer upamo, da bi jih bilo 
čim manj, se člani v društvu pridno 
izobražujemo v različnih special-
nostih.

Gasilci smo celo leto na razpolago 
sokrajanom in pomagamo na tak ali 
drugačen način, dobro sodelovan-
je s sosednjimi društvi, GZ Kamnik 
in Občino Kamnik pa gradi in krepi 
medsebojno zaupanje.

Želim si, da bi se krog ljudi v našem 
društvu razširil, saj je v tem sodob-
nem času treba imeti vse več enot-
nosti in iznajdljivosti, da skrbimo za 
dobro življenjsko okolje, kjer ne sme 
manjkati solidarnosti, humanosti in 

človekoljubnosti. Dobro ime društva 
se ne naredi samo s sodobno opremo, 
ampak tudi z njegovim članstvom in 
ljudmi, ki so steber vsakega gasilske-
ga društva. Biti gasilec pomeni biti 
vedno pripravljen pomagati, imeti 
veselje do dela, prosti čas nameniti 
izobraževanju in usposabljanju ter 
biti strokoven in učinkovit.

Še enkrat hvala vsem članom društva 
in krajanom, ki s svojim delom 
pripomorejo k uresničevanju naših 
ciljev. PGD Tunjice se bo trudilo 
opravljati svoje poslanstvo še naprej.

Z gasilskim pozdravom Na pomoč!

Darja Slana
Predsednica PGD Tunjice

Prostovoljno gasilsko društvo 
Tunjice vsem članom in 

krajanom Krajevne skupnosti 
Tunjice želi vesel božič in 

srečno, predvsem pa varno 
novo leto 2023.

Na pomoč!
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V kritični situaciji o življenju in smr-
ti odloča vsaka minuta, zlasti v kra-
jih, ki so bolj oddaljeni od postaje 
Nujne medicinske pomoči Kamnik 
(NMP), zato je tudi v Tunjicah osem 
članov gasilskega društva vključenih 
v sistem prvih posredovalcev (PPO). 
Velikokrat se zgodi, da reševalno 
vozilo do pacientov, ki so se znašli 
v življenjsko ogrožajoči situaciji, 
ne more priti pravočasno; z uvedbo 
sistema PPO je odpravljena ravno ta 
anomalija in prvi posredovalci bodo, 
ko bo tako odločil dežurni urgent-
ni zdravnik, sokrajanom v najtežjih 

Prvi posredovalci  
tudi v Tunjicah

Požar, ki je 7. marca 2022, v dopol-
danskih urah zajel stanovanjsko hišo 
pri Zgornjem Golobu, se ob hitrem 
posredovanju domačih in sosedov, 
Spodnjih Golobovih ter tunjiških in 
kamniških gasilcev k sreči ni razširil 
na večji del ostrešja.

Ogled na objektu, ki smo ga opravili 
člani odbora Društva skupne pomoči, 
je bil ocenjen na manjšo škodo, zato 
v vasi ni bilo treba organizirati večje 
akcije, v kateri sovaščani ob primeru 

požara darujejo potrebni material, da 
se poškodovani objekt sanira. Člani 
odbora Društva skupne pomoči smo 
se takoj lotili obnove. Na pomoč so 
priskočili še sosedje, krajani Tunjic, 
sorodniki in prijatelji. Poškodovana 
konstrukcija je bila še istega dne za-
menjana in podeskana. Z deli smo na-
daljevali naslednji dan – ostrešje se je 
pokrilo s folijo, vgrajeni sta bili žloti, 
nabite letve, del strehe se je pokril z 
opeko, ki so jo domači imeli v rezervi 
pri hiši, ostala kritina pa se je naročila.

Sanacija požara pri Zgornjem Golobu

stanjih priskočili na pomoč še pred 
prihodom reševalcev. Gasilci smo 
bili logična izbira za vključitev v ta 
sistem, saj imamo dodelan sistem 
proženja, v naših vozilih je že dobr-
šen del opreme za nudenje prve po-
moči, poleg tega pa imamo tudi do-
ločeno predznanje. Želja po pomoči 
bližnjemu se nam tako rekoč pretaka 
po žilah.

Z gasilskim pozdravom Na pomoč!

Darja Slana
Predsednica PGD Tunjice

Člani upravnega odbora Društva 
skupne pomoči smo bili na sestan-
ku, ki je bil sklican 17. marca 2022, 
soglasni, da se stroški materiala 
krijejo iz članarine. Deske je ob ta-
kojšnji sanaciji, da je delo nemoteno 
potekalo, dal Marjan Golob, Spodnji 
Golobov. V zameno mu je Zdravko 
Golob, Zgornji Golobov, lastnik hiše, 
ki jo je zajel požar, vrnil hlodovino, 
ker je menil, da naj se denar, ki bi ga 
dali Marjanu, prihrani za primere, če 
bi požar slučajno doletel lastnika hiše 
ali poslopja, ki nima svojega gozda. 
Zelo lepo in preudarno dejanje. Stro-
šek za preostali porabljeni les za ob-
novo poškodovane strešne konstruk-
cije (lege, špirovci, folija, pritrdilni 
material) je znašal 520,16 € in se je 
kril, kot je bilo že omenjeno, iz čla-
narine društva.
 
Hvala vsem, ki ste pri sanaciji strehe 
priskočili na pomoč, domačim pa za 
dobro postrežbo. Slovenski pregovor 
V slogi je moč bo gotovo veljal veko-
maj, če ne drugače, v to sem pa trdno 
prepričan, pa v nesreči.

Predsednik Društva skupne pomoči
Justin Klanšek
Marjan Golob

Zahvala
Ob požaru, ki se nam je zgodil v 
dopoldanskih urah 7. marca 2022, 
na stanovanjski hiši Tunjice 35, 
pri Zgornjem Golobu, se zahval-
jujemo sosedu Marjanu Golobu, 
Spodnjemu Golobovemu, ki nam je 
pomagal omejevati širjenje požara 
po ostrešju do prihoda gasilcev. Za 
hitro intervencijo se zahvaljujemo 
domačim gasilcem PGD Tunjice in 
gasilcem PGD Kamnik, ki so po-
gasili požar. Zahvaljujemo se sose-
dom, prijateljem, znancem in Druš-
tvu skupne pomoči za takojšnjo 
sanacijo poškodovanega ostrešja ter 
Občini Kamnik za finančno pomoč.

Iskrena Vam hvala!

Zgornji Golobovi
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Z glasbo v poletje  
s tunjiški glasbeniki 
Na sončno nedeljo, 22. maja 2022, 
se je na gozdni jasi na Jeršinovi do-
mačiji odvijala glasbena prireditev 
z naslovom Z glasbo v poletje, ki so 
jo organizirali člani Društva Tun'ški 
glas. Na dogodku se je predstavilo 
štirinajst mladih tunjiških glasbeni-
kov in Mešani cerkveni pevski zbor 
Tunjice. Skozi glasbene točke se je s 
povezovalnimi besedami sprehajala 
Barbara Klanšek, ki je obiskovalce 
prireditve seznanjala z nastopajoči-
mi. V uvodnih besedah je namenila 
nekaj lepih misli o glasbi: Glasba je 
prva in najstarejša univerzalna umet-
nost. Najdemo jo v vseh kulturah in 
vseh časovnih obdobjih. Glasba nas 
zvesto spremlja skozi naše življenje 
in življenjske prelomnice. Povezuje 
nas, nas približuje, boža in neguje. 
Glasba nas bogati … glasba naj živi! 
Danes slavimo glasbo, slavimo živl-
jenje, slavimo človeka. Danes bomo 
svečani, zanosni in ponosni. Želimo 
vam pokazati in predstaviti delo na-
ših, tunjiških glasbenikov in pevcev 
… 

Kakor je bilo povedano v uvodnih 
besedah, tako se je glasbeno popold-
ne tudi začelo – slavnostno, zanosno, 
ponosno … in začelo se je z ubrano 
pesmijo. Mešani cerkveni pevski 
zbor Tunjice je pod vodstvom Olge 
Stele zapel dve pesmi – V dolini tihi 
Lojzeta Slaka ter Tri planike Borisa 
Kovačiča. Na kitaro jih je spremljal 
Dominik Stele. Glas pevcev se je 
razlegel po Vinskem Vrhu in božal 

vsakogar, ki ga je dosegel. Za pev-
skim zborom se je najprej predstavila 
devetletna Glorija Petek. V Kamni-
ku, kjer obiskuje glasbeno šolo, se 
uči teorijo dve leti, na instrument pa 
se uči igrati prvo leto. Na saksofonu 
je zaigrala dve pesmi Stephena Fos-
terja – Oh! Susanna in The Bagpipers 
ter Simfonijo št. 104 Josepha Hayd-
na. Za njo se je občinstvu predstavila 
enajstletna Iva Čimžar. Prečno flavto, 
ki jo je igrala dve leti, je zamenjala s 
saksofonom. Predstavila se je z zna-
no skladbo Gypsy life italijanskega 
skladatelja Vittoria Montija. 

Desetletni Nik Rajterič je diatonično 
harmoniko, po domače frajtonari-
co, začel igrati šele tri mesece pred 
dogodkom. Nik pravi, da je harmo-
nika najboljši instrument, in to zato 
ker lepo zveni. Zelo rad nastopa, zato 
nam je z veseljem zaigral tri sloven-
ske ljudske pesmi – Hiš'ca ob cest' 
stoji, Moj očka ima konjička dva in 
Štirje fantje špilajo. Njegov sovrs-
tnik, desetletni Andraž Jeglič, hodi 
v glasbeno šolo tretje leto. Na kla-
virsko harmoniko nam je ubrano in 
z občutkom zaigral dve znani pesmi 
Ansambla bratov Avsenik – Spomin 
in Na Golici. 

Zala Bastič hodi v zasebno glasbeno 
šolo v Kamniku, kjer se pri Simonu 
Skalarju četrto leto uči igrati na kla-
vir. Na sintesajzer nam je zaigrala 
skladbo New York, New York, naj-
bolj znano v izvedbi Franka Sinatre. 

Na odru se ji je nato pridružila šti-
rinajstletna Maša Levec, ki se prav 
tako uči v zasebni glasbeni šoli v 
Kamniku pri Simonu Skalarju. Kla-
vir igra štiri leta. Skupaj z Zalo sta 
zapeli Pričeval ljubezen bom kvarteta 
L.Y.F.E; Maša je za spremljavo igrala 
na sintesajzer, Zala pa na ukulele. Po 
skupni pesmi se nam je predstavila še 
Maša s samostojno pesmijo Divji jez-
dec nemškega skladatelja in pianista 
Roberta Schumanna.

Navdušenje med ljubitelji glasbe in 
glasbeniki se je stopnjevalo, saj so 
naši mladi glasbeniki s pomočjo svo-

Dominik Stele

Marija Stele

Gaber in Tilen Krumpestar Andraž Jeglič
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jih instrumentov in z nežnimi glasovi 
izvabljali čudovite zvoke. Občinstvo 
jih je nagradilo z bučnim aplavzom. 
Brezčasna umetnost, sama glasba je 
dobila krila in zagon med mladimi in 
vsemi ljubitelji glasbe, ki so se ude-
ležili lepega dogodka domačih glas-
benikov.

Na oder je stopil trinajstletni Miha 
Čimžar in na frajtonarico, ki jo igra 
peto leto, ubrano in veselo zaigral 
dve pesmi – Čreda v galopu Fran-
ca Delčnjaka in Ja, ja k' je luštno 
Ansambla bratov Avsenik. Za njim 
je nastopila Klara Podjed, ki je pri 
svojih štirinajstih letih vzela v roke 
kitaro in se začela učiti kot samouk. 
V programu predšolske vzgoje na 
GSŠRM Kamnik je s pomočjo profe-
sorja Matica Smolnikarja nadaljevala 
z vodenimi urami kitare. Po konča-
nem štiriletnem programu v okviru 
šole je pridobila veliko znanja, nato 
pa se je ponovno odločila za samo-
stojno učenje. Predstavila se nam je 
z dvema pesmima – Deklica glasbe-
ne skupine Kvatropirci, prirejeno po 
Ansamblu Ajda, ob spremljavi kitare 
pa je s svojim čudovitim angelskim 
glasom zapela še pesem Čukov – Po-
letna. 

Kot zanimivost so na prireditvi na-
stopali tudi bratje in sestre. Vsi priha-
jajo iz glasbenih družin, kjer se živi z 
glasbo in se ta prenaša iz generacije v 
generacijo, kjer so doma pesem, me-
lodija in veselje. Nastopili sta sestri 
Lara in Pia Puntar, brata Tilen in Ga-

ber Krumpestar ter sestra in brat Ma-
rija in Dominik Stele. Lara in Pia sta 
začeli hoditi v glasbeno šolo, ko sta 
bili stari pet let; najprej sta obiskovali 
predšolsko glasbeno šolo, nato glas-
beno pripravnico. Lara je stara devet 
let in je eno leto igrala kljunasto fla-
vto, sedaj pa že drugo leto igra sakso-
fon. Predstavila se nam je s pesmijo 
Jutro norveškega skladatelja in pia-
nista Edvarda Griega. Mlajša sestra 
Pia, ki je stara sedem let, nam je na 
prečno flavto zaigrala vsem znano 
slovensko ljudsko Moj očka ima kon-
jička dva. 

Brata Gaber in Tilen Krumpestar, 
stara štirinajst in dvanajst let, sta v 

duetu zaigrala skladbo Santa Lu-
cia nizozemskega skladatelja Jana 
de Haana. Tilen je igral na troben-
to, ki jo igra četrto leto, pred tem pa 
je eno leto igral na kljunasto flavto, 
Gaber pa na pozavno, ki se jo uči že 
peto leto. Gaber se nam je ob spre-
mljavi harmonike, na katero je igral 
Miha Čimžar, predstavil še z dvema 
skladbama Lojzeta Slaka – V dolini 
tihi in Čebelar. 

Marija in Dominik Stele sta začela 
hoditi v glasbeno šolo pri sedmih le-
tih. Marija se je najprej učila klavir, 
nato pa še flavto in do konca osnov-
ne šole je igrala oba inštrumenta. 
Končala je šest razredov flavte in 

Iva Čimžar Klara Podjed

Zala Bastič, Maša Levec Nik Rajterič
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sedem razredov klavirja. Predstavila 
se nam je z dvema skladbama, ki ju 
je zaigrala na flavto – Sonata št. 2 
(opus 3, številka 7) 1. stavek (Lar-
go) Paola Benedetta Bellinzanija 
in Heart of a king Nicka Glennieja 
Smitha. Dominik se je učil igrati na 
klarinet in zaključil šest razredov 
glasbene šole. Zadnjih šest let pa 
mu je postala ljubša kitara – nanjo 
nam je zaigral dve skladbi, Feelings 
Morrisa Alberta in Don Perez Freire 
Augustina Barriose.

Začeli smo z zborovsko pesmijo in z 
njo smo tudi končali. Mešani cerkve-
ni pevski zbor Tunjice nam je pod 
vodstvom Olge Stele za zaključek za-
pel pesem Ansambla bratov Avsenik 
Slovenija, od kot lepote tvoje in nas 

povabil, da smo zapeli skupaj. Prav 
prisrčno in ponosno smo se odzvali.

Vsi glasbeniki, ki so se predstavili, 
so pokazali veliko talenta, srčnosti in 
ustvarjalnosti. Vas Tunjice premore 
veliko glasbenikov. Še veliko jih ima-
mo, žal pa se vsi iz različnih razlogov 
niso uspeli udeležiti našega dogodka. 
Lahko rečemo, da je naš kraj ne samo 
športno, temveč tudi glasbeno bogat. 
Na koncu prireditve se je predsednica 
društva Milena Erbežnik Klanšek za-
hvalila vsem nastopajočim; obenem se 
je zahvalila tudi staršem glasbenikov, 
ki so pripravili dobrote za vse prisot-
ne, ter Denisu Teršku, ki je poskrbel 
za ozvočenje. Glasbe pa po nastopu 
mladih glasbenikov še ni bilo konec 
in se je po prireditvi ob druženju na-
stopajočih in poslušalcev nadaljevala 
do poznega večera. Na frajtonarico so 
igrali Jano Klanšek, Gradišekov, ter 
Ivan Hribar in Marjan Frank. 

Glasba daje dušo vesolju, domišljiji 
zalet, umu krila. Glasba daje živl-
jenje vsemu, nudi vrsto užitka, brez 
katerega človek ne more živeti, zato 
je glasba najmočnejša oblika magije. 
Brez glasbe bi bilo človeško življenje 
prazno.

Res je bilo tako, kot je v uvodu pove-
dala moderatorka Barbara: Ponosni 
smo na vas, naši dragi tunjiški glas-
beniki.

Milena Erbežnik Klanšek
Matej SteleGlorija Petek

Mešani cerkveni pevski zbor Tunjice z zborovodkinjo Olgo Stele 
Milena Erbežnik Klanšek

Lara Puntar

Pia Puntar

Miha Čimžar
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Slovenci smo znani po tem, da radi 
delujemo v lokalnem okolju, se dru-
žimo, zabavamo in delamo skupaj. 
Druženje pogosto preraste okvire 
družabnosti, organiziramo se v druš-
tva in marsikatero nastane na pod-
ročju ljubiteljske kulture. Slovenci še 
posebej radi pojemo – ljudsko petje, 
zborovsko petje, komorne skupine, 
vokalne skupine in še in še.

In smo pri pomladi v letu 2013, ko 
je bil ustanovljen naš ženski komor-
ni zbor Vox Annae. Pobudnice so 
bile aktivne in ambiciozne ljubitelji-
ce ljudskega in zborovskega petja iz 
Tunjic. Z imenom Vox Annae oziro-
ma Anin glas so se poklonile zavetni-
ci čudovite domače baročne župnij-
ske cerkve v Tunjicah, sveti Ani.

Že od ustanovitve dalje zbor 
umetniško vodi energičen (v ženski 
družbi precej pomembna lastnost) 
in ambiciozen zborovodja Aleš 
Sedušak. S svojim znanjem in boga-
timi izkušnjami uspešno dviga nivo 
kulturno-umetniške dejavnosti zbo-
ra, ki nastopa v lokalnem in v širšem 
okolju, samostojno in ob druženju z 
drugimi društvi.

Naše znanje in ambicije iz leta v leto 
rastejo. Trikrat smo si že pripeli naj-
višja priznanja na regijskih tekmovan-
jih, kjer je naš zborovodja prejel tudi 

posebno priznanje. Preizkusili smo se 
tudi že na državnem tekmovanju. Na 
festivale in tekmovanja v tujino smo 
odpotovali že štirikrat in domov pri-
nesli kar nekaj priznanj, tudi zlatih. 
Veseli nas, da ima naš zbor širok raz-
pon, tako v pevskih razponih kot v re-
pertoarjih, ki se jih lotevamo, pa tudi 
v starosti in raznolikosti pevk. Vsaka 
pevka v zbor prinese drugo barvo in 
energijo in nas s tem bogati.

V zadnjem letu je zbor zrastel s tri-
najstih na kar dvajset pevk. Naredile 
smo si tudi naša prva koncertna ob-
lačila. In res, vse smo naredile same. 
V tunjiškem župnišču smo krojile, 
rezale, šivale in pomerjale. Na zadn-

jih nastopih ste nas tako lahko videli 
v novih koncertnih oblačilih. Sedaj 
je naša velika želja še lasten vadbeni 
prostor, baza za naše delovanje. Naj 
se nam kmalu uresniči.
 
Vox Annae bo kmalu vstopil v deseto 
leto svojega delovanja, v leto, v ka-
terem bomo praznovali, se družili, 
obujali spomine na vse že doseženo 
in načrtovali naše nadaljnje udejstvo-
vanje na zborovski sceni. 

Če ne bomo pele, se nam bo odpelo!
Pojte in se družite z nami še naprej!

Nataša Pečak Grubar

Ženski komorni zbor Vox Annae  
in bližajoča se obletnica 

Vox Annae

Marseille – Vox Annae 
Aleš Sedušak
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Društvo Tun'ški glas je 30. julija na 
gozdni jasi na Jeršinovi domačiji 
gostilo kajakaša Roka Rozmana in 
Branka Djokovića, ki sta skupaj z 
Carmen Kuntz in Borom Miheličem 
preveslala celotni tok Save od Pod-
korena oziroma Bohinja do Jesenic 
na Dolenjskem. Pred projekcijo do-
kumentarnega filma z naslovom Ena 
za reko: Zgodba Save, ki je privabi-
la stare in mlade, je mag. Mimi Zajc 
imela predavanje na temo Narava je 
naša učilnica in učiteljica skozi vse 
življenje, v katerem je izpostavila, kaj 
nam narava nudi oziroma podarja in 
kako nas uči, če jo le znamo opazo-
vati in z njo tudi živeti. Prisotni so 
si izmenjavali bogate izkušnje, ki so 
si jih pridobili z bivanjem v sožitju 
z naravo in v naravi. Poletni večer 
Narava nam pripoveduje naš roman 
je bil tako razdeljen v dva sklopa, ki 
sta imela skupno izhodiščno točko – 
našo bogato naravo.

Po predavanju je bil kratek odmor s 
pogostitvijo, ki jo je brezplačno pri-
pravila Monika Golob iz gostilne Za 
Tunco. Monika, hvala. V tem času 
sta prispela Rok Rozman in Branko 
Djoković z vso potrebno opremo za 
predvajanje filma in s pomočjo do-
mačinov postavila projekcijo. Pred 
začetkom filma se je z gostoma po-
govarjala predsednica društva Mile-
na Erbežnik Klanšek. Ekipa srčnih 
ljudi pri Balkan River Defence, ki je 
sodelovala v celotnem projektu, je v 

84-minutnem filmu v besedi in sliki 
sporočala, da človek začuti, kako po-
membno vlogo v naravnem sistemu 
življenja odigrajo naše reke. Prikaza-
no je bilo, kako dobra in koristna je 
reka, če jo spoštujemo, v nasprotnem 
primeru pa nam pokaže, kakšno silno 
moč ima. V filmu je veliko sporočil o 
življenju v reki in ob njej ter o tem, 
kako zaradi interesa posameznikov 
neodgovorno ravnamo z njo. Štirje 
kajakaši so v enajstih dneh prevesla-
li 251 kilometrov slovenske Save in 
med veslanjem doživeli kup dogodi-
vščin, zapletov, spoznanj in uvidov 
v negotovo prihodnost te naše reke. 
Med drugim so za raziskavo okoljske 
DNK vzorčili vodo in popisali vrste 
ptic ob reki. Štirje veslači, preprosti 
ljudje, so se kot ekipa hrabro in s 
spoštovanjem podali na reko in pri-
kazali pozitivno ter negativno do-
gajanje vzdolž celotnega toka reke 
Save na slovenskih tleh. 

Pogovor z gostoma je potekal tudi po 
končani projekciji. Njuna odprtost 
in preprostost sta pozitivno delovali 
na gledalce in obiskovalce. Povedala 
sta, da ju ne omejuje izobrazba, ker 
delujeta po kmečki logiki, ki je po-
trebna, da se lahko zbližamo z naravo 
in njenimi naravnimi ciklusi. Verja-
mem, da se tega projekta zagotovo 
ne bi lotili na tako preprost način, če 
tudi sami ne bi bili taki. Vsi, ki so se 
udeležili te projekcije, so to začutili; 
obenem so se zamislili o prihodnosti 

naših rek, če bomo dopustili, da bodo 
posamezniki zaradi svojih interesov 
krojili usodo slovenskih rek. Zato 
so gledalci podprli zavrnitve novih 
hidroelektrarn in vsakdo je po svojih 
najboljših močeh pripravljen sodelo-
vati, da se tisto, kar je ostalo še ne-
dotaknjeno, tudi ohrani nedotaknje-
no. Sporočilo filma je tako močno in 
jasno, da gledalec skozi celotno pro-
jekcijo globoko razmišlja. Kdor je bil 
prisoten na projekciji tega dokumen-
tarnega filma, je odšel domov prepri-
čan, da še obstajajo rešitve in ljudje, 
ki jim je mar za naše reke in našo 
bogato, z naravo obdarjeno Sloveni-
jo. Film, ki je prikazal pot kajakašev 
po slovenski Savi, so posneli mladi 
ustvarjalci brez velikega finančnega 
vložka. 

Zahvaljujemo se celotni ekipi za ide-
jo in požrtvovalno delo, saj so poka-
zali, da se tudi brez velikih finančnih 
sredstev da veliko narediti, če seveda 
obstajata močna volja in vizija o tem, 
da se da narediti nekaj dobrega za naš 
svet in prostor, v katerem bivamo. 
Zahvaljujemo se Roku in Branetu, ki 
sta nas počastila s svojo prisotnostjo 
in za klepet z njima pozno v noč; spo-
znali smo, da sta velika človeka z ve-
likim srcem. Kako toplo je pri srcu, 
ko vidiš mlade ljudi, ki delajo dobre 
stvari na velikih projektih, ko vidiš, 
da jih vodijo poštenje, srčnost in vé-
denje, da brez čiste narave izgubimo 
tudi del sebe.

Vsem, ki si še niste ogledali filma, ga 
toplo priporočam!

Milena Erbežnik Klanšek

Kino na prostem  
prvič v Tunjicah
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recimo vsaj 20 let, se vedno bolj zave-
dam, kaj nam daje narava. Zase lahko 
povem, da z njo nisem bila vedno tako 
povezana, kot sem sedaj. Ko sem bila 
mlada, mi je bilo »malo mimo«, da bi 
imela vrt, pa sem ga morala urejati, 
ker sem ga dobila skupaj s stanovan-
jem. Vsaka stvar mine in tudi moje 
nezanimanje za naravo in vrt, hrano in 
gozdove, vode in zrak je minilo. Dol-
go so mi govorili, da je človek vsemo-
gočen in da lahko obvladuje naravo. 
Pa sem poslušala modre ljudi, na pri-
mer mojo mami, ki je pravila, da to 
pa ne bo držalo. Vedela je, da narava 
človeku vrne, kar počne nenaravnega.

Narava, tako kot Vesolje, stremi k 
harmoniji. Vsakdo, ki več let opa-
zuje naravo, vidi, da je recimo eno 
leto obilje sadja, nato pa se naslednje 
leto zgodi, da na drevesih ne zraste 
nič. Dobimo »leto miši«, pa se raz-

Narava je naša učilnica in 
učiteljica skozi vse življenje

množijo plenilci … in tako gre iz 
leta v leto. Poleti je vroče, pozimi je 
mraz. Še iz mojih otroških let vem, 
da je bilo pozimi na Gorenjskem 
dva, tri tedne zelo mraz, in poleti, 
do približno sredine avgusta, vroče, 
nato pa se je počasi narava pripravl-
jala na jesen. Zato tudi sedaj čutim, 
da ima Narava vedno prav. Ona zna 
sebe najbolje urediti. In na ta način 
ureja tudi človeka, ki mu da vedeti, 
da je ona tista, katere del je. Vedno 
več ljudi se vedno bolj zaveda te vse-
mogočnosti narave in spoznava, kako 
majhni smo, ko narava pokaže svojo 
voljo. Človek je bil in je še vedno le 
del narave, živo bitje, ki dobi v naravi 
vse, če le hoče to dojeti. Ima hrano, 
bivanje, toploto, mraz, vodo, mir in 
spokojnost in spoštovanje v sobivan-
ju z vsemi, tudi najmanjšimi delčki, 
ki jih premore narava.

Zavedam se tudi tega, da so kamni, 
skale, podrta drevesa, ožgani travni-
ki, zapuščene njive in domovanja del 
nas vseh, del naše zgodovine in naše 
domovine. To niso le mrtvi predmeti, 
to so naša dediščina, preko katere se 
nam odpirajo nove možnosti, skozi 
nova vrata življenja za vse nas. Zato 
povežimo svoje bitje srca z utripan-
jem Zemlje in zemlje. Tukaj smo 
doma, to je naš edini planet in naš 
edini dom, ki ga kot človeštvo pre-
moremo. Nikamor ne bomo mogli 
oditi ali se skriti, če si odžagamo 
vejo, na kateri sedimo, zeleno, živo 
vejo. Ohranimo to zeleno za sebe in 
za bodoče rodove, da bodo tudi oni 
imeli svoj dom.

Mag. Mimi Zajc
Milena Erbežnik Klanšek

Zahvaljujem se Mileni Erbežnik 
Klanšek, da me je povabila na dru-
ženje z Društvom Tun'ški glas. Pred 
projekcijo filma Zgodba Save sem vo-
dila pogovor o naravi. V zadnjih letih, 
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Na vroče popoldne predzadnjega dne 
v juliju sva se s soveslačem in bratran-
cem Brankom iz Kranja vozila proti 
Tunjicam. Ko sva izbirala pot do Vin-
skega Vrha, sva se odločila za tisto, ki 
na zemljevidu izgleda najtanjša. Po-
gosto so to makadamske poti z malo 
smerokazi, a te ob prijazni besedi (ali 
pomoči navigacijske naprave) prav 
tako pripeljejo na cilj. Cilj je bil, kot 
običajno, tudi tokrat pomemben in 
zato pot do njega ni bila zanemarljiva. 
Prav kmalu sva se iz vrveža že precej 
industrializiranega Kranjsko-Sorškega 
polja znašla v prepletu gozdov in trav-
nikov, malih zaselkov ter lepo urejenih 
kmetij. Ko greš skozi take kraje, se za-
veš, da je na svetu še pamet, občutek 
za estetiko, preživetje in tradicijo, ki 
nas je pripeljala do tu, kjer smo da-
nes. Ko sva se začela vzpenjati, so ob 
ravno pravi muziki veduti gorenjske 
kulturne krajine svojo prelest dodali 
izjemni razgledi na vse smeri. Prav pri 
cerkvi sv. Ane so se nama kot na dla-
ni ponudili vršaci Julijcev, Karavank 
in Kamniško-Savinjskih Alp, pogled 
proti jugu pa je segal vse do Snežnika. 

Ob vsakodnevnem vrvežu, ki se mu 
je ob današnjem načinu življenja tež-
ko izogniti, nam manjka prav tega – 
pozicije nekje visoko in v miru – od 
koder se lahko zazremo v daljavo 
in nepopačeno zaradi trenutnih čus-
tev, hektičnih napovedi novinarjev 
na televiziji ali radiu ter trušču tek-
movalnih sosedov ocenimo trenutno 
situacijo, v kateri smo se znašli. Z 
drugimi besedami: dandanes imamo 

vedno manj priložnosti, da bi »ska-
librirali« svoj kompas, ki, v glavi in 
srcu pravilno umerjen, skoraj vedno 
dokaj enostavno pokaže pravo smer.

S tem namenom sva se pripeljala do 
gozdne jase. Tam sva kanila na Mile-
nino povabilo pokazati nekaj, na če-
mer smo več kot leto dni kar trdo de-
lali. Ko sva prispela, naju je najprej 
razveselil prelep toplar, kmalu pa sva 
iz gozdiča zaslišala dokaj glasno iz-
menjavo mnenj. »To bo to,« sva de-
jala, v miru sedla na rob prtljažnika, 
gozdni debati dala še nekaj časa, od-
prla špricer in si še malo podaljšala 
uživanje v večernem razgledu. Ko je 
bil pravi čas, sva jo usekala na jaso, 
se spoznala z ljudmi, ki so glasno de-
batirali in hitro ugotovila, da so prav 
fajn klapa. Ko sva izvedela, kaj je 
tema pogovorov, je hitro postalo jas-
no, da so bila mnenja sicer različna, 
a dokler so premišljena in na nivoju 
spoštljive debate, je njihova izmen-
java najbrž nekaj najboljšega, čemur 
lahko nameniš svoj čas. Pravega 
učenja namreč ni doma in v šoli, pač 
pa povsod drugje. 

S pomočjo Mileninega moža, nje-
gove motorke in iznajdljivosti smo 
hitro postavili projekcijsko opremo, 
ki nama je z Brankom omogočila, da 
sva še midva dodala svoje mnenje; 
naše oziroma najino je bilo zapaki-
rano v skoraj uro in pol trajajočem 
dokumentarnem filmu o Savi – o naši 
najdaljši in najbolj zeleni reki, ki jo 
vsi vsakodnevno srečujemo v vožnji 

prek mostov, v pipah, ko iz njih pri-
teče podtalnica, ki jo polni, v pesmih 
in povestih, a jo kljub temu prema-
lo poznamo. Da ne bi bilo več tako, 
smo se z našo malo ekipo »odbitih« 
in srčnih ljudi pri Balkan River De-
fence odločili, da jo preveslamo med 
obema izviroma na Gorenjskem ter 
Jesenicami na Dolenjskem in o tem 
posnamemo in naredimo film, ki bo 
podobno izkušnjo ponudil tudi vsem 
tistim, ki morda nimajo časa, sposob-
nosti ali denarja, da bi si to privoščili 
tudi sami. Kratek, a iskriv in zani-
miv pogovor z gostiteljico večera je 
bil ravno pravšnji uvod v film, ki je 
zbrane gledalce popeljal od smeha 
do solz, od Bohinja do Hrvaške in 
od uvida do odločitve. Kako vem za 
slednje? Iz vprašanj in pogovorov, ki 
so sledila filmu. V pravem domačem 
vzdušju so nama ljudje pripovedovali 
svoje zgodbe o Savi in ostalih rekah, 
o tem, da vedo, da jih »hudirjevo« 
potrebujemo, in o tem, da so siti iz-
koriščevalskih funkcionarjev, ki naj 
bi sprejemali odločitve v korist nas 
vseh, ne pa le za svoje denarnice. 
Najlažje je služiti na račun narave in 
srce parajoče je opazovati ljudi, ki so 
se nekoč kot otroci s traktorsko zrač-
nico vozili po Savi, potem pa jim je 
ob pridobitvi vpliva kompas zaradi 
tega, ker si niso vzeli časa za njegovo 
kalibracijo, začel kazati le v eno smer 
– v smer jezov in denarja. A tako pač 
je. Oni so takšni, mi pa drugačni.

Res je tudi to, da inšpektorji, vladne 
službe, ministrstva in razne »glomaz-
ne« naravovarstvene organizacije ne 
bodo storile ničesar, da bi to spreme-
nile. Njihov namen namreč ni tak, 
kot je tisti, ki je deklariran, in človek, 
ki si vzame čas za večerne razglede, 
je iz te situacije že zdavnaj izluščil 
dejstvo, da njihova naloga ni, da bi 
ljudem pomagali, temveč da bi jih 
še bolj pohodili. Iz tega sledi, da je 
čakanje na njihovo ukrepanje stran 
vržen čas in da le sami lahko omo-
gočimo spremembo na bolje. Ko si v 
družbi ljudi, ki jim je to že jasno, je 
lepo in dobro in čas teče hitro. Tako 
je bilo tudi tistega večera na Vinskem 
Vrhu v Tunjicah. 

Se vidimo še kdaj!

Rok Rozman
Milena Erbežnik Klanšek

O rekah in zdravi pameti
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Dubajski Expo 2020 si je v živo ogle-
dalo 24,1 milijona obiskovalcev.

Na letošnji izvedbi najstarejše sve-
tovne razstave, ki že od 18. stoletja 
naprej med drugim združuje znanje, 
ustvarja poslovne priložnosti in išče 
odgovore na izzive človeštva, je so-
delovala tudi Slovenija. V Dubaju 
smo se predstavili kot zeleno srce 
Evrope, in sicer s paviljonom, ki 
simbolizira naslednje odlike: zeleno, 
pametno, kreativno. Zato ni naključ-
je, da se impozantna zgradba ponaša 
tudi z zahtevno leseno konstrukcijo. 
Spodaj je bila vodna preproga, nad 
katero je lebdel gozd, preko vsega pa 
je bil položen lesen pajčolan. Vse tri 
komponente orisujejo zgodbo o tem, 
kdo smo, kaj so naše korenine, kaj 
Slovenija je. 

Voda, ki je naš, slovenski ponos, in 
tista, ki je »pametno« hladila celotno 
področje paviljona, je pridala obču-
tek oaze. Voda je krožila po ceveh 
v pesku in tako se je paviljon hladil 
in se osvežil tudi v vročih dnevih. 
Gozd je bil dejansko narejen iz lokal-
nega zelenja in vstavljen na kamnite 
mokre plošče, ki so pomagale, da se 

zelenje ne posuši. Ob tem se je hlad 
zniževal in naredil odlično naravno 
klimo tudi v vsej okolici paviljona, 
kar je zagotovo najbolj pomembno, 
saj naj v paviljonu ne bi bilo dodat-
nega umetnega hlajenja. Piko na i pa 
je predstavljalo leseno ribniško sito, 
ki je še dodatno zaščitilo celotni pa-
viljon in obiskovalce. Stavba je po 
končani razstavi ostala tam in je na 
voljo za poslovni razvoj Slovenije v 
Dubaju.

Zdravilni gaj je bil del slovenske 
gospodarske delegacije, ki je sode-
lovala na Expu v okviru svetovnega 
dneva voda. V sodelovanju z Blej-
skim vodnim festivalom, Ministrs-
tvom za okolje in Ministrstvom za 
zunanje zadeve smo pripravili okrog-
lo mizo na temo voda. Govorili smo 
o pomembnosti vode v našem živl-
jenju in predstavili zanimive izsled-
ke raziskav. Predstavili smo tudi prvi 
vodni koktajl iz povsem naravnih 
sestavin, brez umetnih barvil, arom 
in ojačevalcev okusa. V Dubaju se 
alkohola ne uživa, zato je bilo vsem 
dubajskim vodjem to zelo všeč in so z 
zanimanjem pokušali to pijačo. Sve-
tovnim voditeljem, ki odločajo o kva-

liteti vode in upravljajo vodne vire, 
smo predstavili trend vode in delitev 
voda, kakršna bo veljala v prihodnos-
ti, nato pa smo za pogostitev opravili 
še t. i. Food pairing, kjer smo k posa-
meznim jedem postregli vodo glede 
na njeno kemijsko sestavo.

Water is gold je ekskluzivna blagovna 
znamka ustekleničene vode z zlatimi 
lističi za arabski trg. Gre za posebno 
ročno polnjenje vode s 24-karatnim 
zlatom iz izvira Živa voda v Tunji-
cah. Čudovito je bilo opazovati Arab-
ce, s kakšnim zanimanjem in kako so 
prisluhnili naši vodni zgodbi.

Enkratno je biti del tako velike zgod-
be, kot se je odvijala v Dubaju.

Boštjan Jelovčan

Expo 2020 Dubaj

Lora Petek izvrstna na mednarodnem  
likovnem tekmovanju na Japonskem
Ena izmed domačih uspešnih umet-
nic je med drugim tudi šestnajstletna 
Lora Petek, Tratnikova iz Tunjiške 
Mlake, ki obiskuje 1. letnik Srednje 

šole za oblikovanje in fotografiranje 
Ljubljana, smer grafični tehnik. Lora 
Petek se je že v osnovni šoli, konec 
osmega razreda v letu 2021, na Ja-

ponskem udeležila 9. mednarodne-
ga likovnega tekmovanja Honeybee 
Illustration contest. Na tekmovanju 
je nastopala z zelo zanimivo in ilu-
stratorsko natančno risbo. Narisala 
je slovenski ponos – čebelo s satjem. 
Na tekmovanju je sodelovalo 20.416 
likovnih del z vsega sveta. Njeno 
delo z naslovom Bee and honeycomb 
je bilo uvrščeno med zmagovalna 
dela v »čezoceanski kategoriji«. Za 
lep dosežek na Japonskem je v le-
tošnjem letu prejela priznanje. 

Lora, iskrene čestitke za izjemen us-
peh!

Milena Erbežnik Klanšek
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Življenje v šoli se vrača v stare tir-
nice.

Koledarsko leto 2022 smo začeli z 
vsemi protikoronskimi ukrepi: pouk 
smo imeli v mehurčkih, vsi smo no-
sili zaščitne maske, v šoli smo se 
samotestirali, posamezni razred je v 
primeru okužbe moral v karanteno. 
Potrebnih je bilo veliko nadomeščanj 
učiteljev.

Pust je bil letos nekaj posebnega. 
Med nami je bil zagret kurent, ki je 
s svojim plesom v avli pregnal zimo 
in verjetno tudi korono. Na pustni 
torek smo nosili še dvojne maske, 
naslednji ponedeljek pa smo zaščitne 
maske v šoli lahko opustili. Po dol-
gem času so nam dovolili potovati, 
tako da so drugošolci 23. marca lah-
ko odšli na tabor v Dolenjo vas pri 
Čatežu v CŠOD Čebelica, kjer so tri 
dni ustvarjali, raziskovali v naravi in 
bili športno aktivni. Pred prvomajski-
mi počitnicami smo si v Domu kul-
ture Kamnik ogledali balet Biserni 
zaliv v izvedbi Baletne šole Ana, kar 
je bilo za učence svojevrstno dožive-
tje. 20. maja smo imeli na OŠ Frana 
Albrehta osrednjo šolsko prireditev, 
na kateri smo se zbrali vsi učenci, 
učitelji in starši otrok matične šole in 
vseh štirih podružničnih šol. Po pri-
reditvi je potekal dobrodelni sejem 
in srečelov, katerega izkupiček je bil 
letos namenjen nakupu gugalnice za 
PŠ Tunjice; postavili so jo prve dni v 
novem šolskem letu in učenci so se je 
zelo razveselili, saj so jo res pogreša-
li. Junija so lanski tretješolci v baze-

nu CIRIUS-a opravili plavalni tečaj, 
šli smo na izlet na Veliko planino in 
imeli odličen športni dan v Zdravil-
nem gaju Tunjice, ki sta ga pripravila 
Katja in Boštjan Jelovčan. Iskrena 
hvala obema za odlično vodenje. 
Drugi teden v juniju so učenci 4. in 
5. razreda v šolo lahko prišli s svojo 
živaljo in tako smo imeli v svoji sre-
di več psov, kokoši, želve, hrčka in 
celo ponija, koze pa smo obiskali pri 
Niku doma. Šolsko leto 2021/22 je 
uspešno zaključilo vseh 49 učencev. 
Nekaj svojih spretnosti, glasbenih in 
igralskih talentov ter otroške igrivos-
ti so 16. junija predstavili staršem na 
zaključni prireditvi.

Takoj po novem letu smo začeli iskati 
rešitev, povezano s prostorsko stisko 
v mali učilnici, kjer se je na 22 m2 
stiskalo 15 učencev, 2 učiteljici in vse 
pripadajoče pohištvo. Veseli smo, da 
imamo tako dobre sosede, ki so razu-
meli našo težavo in nas sprejeli pod 
svojo streho. V zgornjem nadstropju 
gasilskega doma PGD Tunjice smo 
poleti uredili učilnico za 15 drugošol-
cev. Učilnica je prav prijetna in topla, 
pripravljena z drobnimi pozornostmi 
naših gasilcev, predvsem pa je dovolj 
velika. Ob tej priložnosti se najlepše 
zahvaljujem gasilcem PGD Tunjice, 
ki so kakorkoli pripomogli k preure-
ditvi prostora, predvsem pa predsed-
nici Darji Slana, ki je imela posluh za 
naše želje in potrebe ter je vseskozi 
sodelovala z mano in ravnateljem 
Rafkom Lahom. Kmalu bomo začeli 
načrtovati in preurejati obe stanovan-
ji nad šolo v učne prostore: učilnica, 

učna soba za dodatno strokovno po-
moč in sanitarije. Tako bomo vsem 
otrokom iz Tunjic lahko zagotovili 
ustrezne učne pogoje pod eno streho.

Na PŠ Tunjice imamo v šolskem letu 
2022/23 že 51 učencev. V kombini-
ranem oddelku 1. in 3. razreda je 17 
učencev (7 + 10), učiva pa jih Jelka 
Vrhovnik in Ines Kern. 15 drugošol-
cev v gasilskem domu uči Barbka 
Marin. V oddelku 4. in 5. razreda je 
19 učencev (8 + 11), ki jih je začela 
poučevati Petra Kosmač, nadaljuje 
pa Jana Trebušak. Z našimi učenci 
so veliko ur še učitelji Darja Bevc, 
Jana Razboršek, Aleš Prosen, Irena 
Podjed, Lidija Vidmar, Denise Zajc, 
Katja Anžič in še marsikdo.

Predstavljamo se še prvošolci z uči-
teljicama Ines in Jelko: Hajdi Kosir-
nik, Jerca Cerar, Lara Brodar, Noah 
Prosen, Neža Koželj, Nace Simeuno-
vič, Job Jelovčan.

Podružnična šola Tunjice

Tretješolci na obisku pri Pikovcu

Prvošolci 2022 Kurent v šoli
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Jesen smo začeli gibalno aktivno, saj 
spodbujamo učenje z gibanjem (fit 
pedagogika), skrbimo za svoje zdra-
vje in obenem skrbimo za okolje. V 
tednu mobilnosti smo se trudili, da se 
več gibamo na lastni pogon, kot da 
se vozimo z avtomobili, prvošolci pa 
so se udeležili dejavnosti ob dnevu 
brez avtomobila v centru Kamnika. 
Učenci 3. razreda so že prvi teden 
pouka imeli plavalni tečaj. Učenci 5. 
razreda so tretji teden preživeli v po-
letni šoli v naravi v Savudriji, v tem 
času pa smo se z ostalimi učenci na 
športnem dnevu potepali po južnem 
delu Tunjic; po Vogrinovi dolini in 
čez Golaž smo prišli na Podgorsko 
igrišče, po krepki malici in aktivnem 
odmoru pa smo se čez Vinski Vrh vr-
nili v šolo.

Ob vseh teh zanimivih doživetjih, ki 
se jih najbolje spomnimo iz šolskih 
dni, pa vendarle večino časa preži-
vimo v učilnicah ob zvezkih, knji-
gah in računalnikih. Računalnik nam 
vsak trenutek lahko postreže z želeno 
informacijo, a včasih se odločimo 
tudi za drugačno pot. Tako smo se s 
tretješolci dogovorili in obiskali Ur-
banovega ata, Pikovčevega Marjana, 
da nam je povedal, kako je bilo v stari 
in kako v novi tunjiški šoli, saj je kot 

prvošolec spoznal obe. Z učenci smo 
ugotovili, da nam je dandanašnji v 
šoli veliko lepše in lažje, kot je bilo 
to nekoč. Zavedajmo se tega in potru-
dimo se, da bo tako tudi ostalo.

Jelka Vrhovnik
Vodja PŠ Tunjice

Pouk v gasilskem domu v šolskem 
letu 2022/23 

Hvala gasilcem, da ste nas sprejeli v 
gasilski dom. Radi smo v gasilskem 
domu. Veseli smo, da imamo večjo 
učilnico. Všeč nam je, ker je učilni-
ca svetla in topla. Razveselili smo se 
tudi plakatov z gasilci. 

Izabela Kaplja, Karmen Brajdič, 
Lana Mlinar, Eva Šuligoj, 2. razred

Pouk v gasilskem domu

Učilnica v gasilskem domu je velika 
in svetla. V učilnici imamo dve tab-
li in nove igrače. Všeč mi je, ker je 
dovolj prostora tudi za igranje med 
odmori.

Nina Grilc, 2. razred

Teden mobilnosti (gibanja) 

V mesecu septembru smo en teden 
zbirali kilometre. Doma smo več 
hodili peš, se vozili s kolesom, z ro-
lerji in skiroji. Tudi v šoli smo en dan 
odšli s prvošolci in tretješolci za eno 
uro na pohod po Tunjicah. Naš razred 
je v enem tednu zbral 115 km peš, 39 
km vožnje s kolesom, 6 km vožnje z 
rolerji in 4 km vožnje s skiroji. 

Neža Kregar, Anže Nograšek, Nika 
Sedušak, Ana Jeglič, Lovro Koželj, 

2. razred 

Naravoslovni dan

Na začetku šolskega leta nas je obis-
kala medicinska sestra. Učili smo se 
o osebni higieni. Še posebej natančno 
smo se učili, kdaj vse si je treba umi-
vati roke in kako si pravilno umijemo 
roke. Učili smo se pravilnega seden-
ja za mizo in skrbi za svoje zdravje. 
Zapomnili smo si tudi, da si moramo 
po božanju kužka dobro umiti roke. 
Ogledali smo si tudi poučno risanko 
o osebni higieni. 
Zoja Blažek, Maks Matej, 2. razred

Športni dan – Pohod v Podgorje

Pot nas je peljala ob potoku Tunjšči-
ca. Šli smo čez Medvedov most. Nato 
smo hodili skozi zelo lep gozd po ko-
lesarski poti. Prišli smo do igrišča. 
Pri igrišču smo imeli malico. Igrali 
smo se različne igre. Videli smo pod-
gorsko velikanko. Zanimivo je bilo 
tudi strelišče ob poti. 

Gabrijel Munda, Erik Kočar,  
2. razred

Športni dan na Veliki planini 

V mesecu juniju smo odšli na športni 
dan. Z gondolo smo se odpeljali proti 
Veliki planini. Najprej je bilo megle-
no, potem pa sončno vreme. Prispeli 
smo do pastirske koče in tam pomali-
cali. Srečali smo pastirja v starih pas-
tirskih oblačilih. Odšli smo naprej. 
Ustavili smo se pri pastirici, ki nam 
je postregla kislo mleko. Z avtobu-
som smo se odpeljali do šole. Bilo 
nam je zelo všeč. 

Gabrijel, Erik, Izabela, Karmen,  
2. razred

Prireditev za starše na Podružnični 
šoli Tunjice 

V mesecu juniju smo pripravili na-
stop za starše. Prvi razred smo igra-
li igrico Zrcalce. Nekateri otroci so 
igrali živali, drugi so igrali na glas-
bila. Med prireditvijo smo na nastop 
čakali v razredu. Drugi razred je za-
igral igrico z naslovom Štrbunk. Tre-
tji razred je zaigral igrico Lev. Smeš-
na je bila igrica Muhe. Zaigrali so jo 
učenci četrtega razreda. 
Eva, Lana, Maks, Neža, Anže, Nika, 

2. razred

Plavalni tečaj

Zjutraj smo se najprej ogreli. Učili 
smo se plavati kravl. Plavali smo tudi 
hrbtno in delali mrtvaka. Na plaval-
nem tečaju smo imeli tuš, ki pušča. 
Voda tam je bila mrzla. Po plavanju 
smo pojedli malico, nato pa odšli na 
avtobus. Zelo mi je bilo všeč.

Šimen Simeunovič, 3. razred

Pred začetkom plavanja smo igrali 
košarko. Bil sem v najboljši plaval-
ni skupini. Dobil sem petico. Bil sem 
v skupini z Lukasom. Moj bratranec 

Poni na obisku
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je bil z menoj na plavalnem tečaju. 
Tam smo bili pet dni. Meni se je zde-
lo kot dva dni. Zraven bazena je bila 
skrinja sladoleda, ki je imela ključ v 
ključavnici. Bilo mi je všeč, bil sem 
zelo vesel. 

Urban Urh, 3. razred

Na plavalni tečaj smo se odpeljali z 
avtobusom. Prišli so tudi drugi otro-
ci. Učitelji plavanja so nam povedali 
varnostna pravila. Nato smo se razde-
lili v skupine. Bila sem v skupini me-
duze. V skupini sem bila z Maksom 
in Pio. Spoznala sem novo prijatelji-
co Lejlo. Tudi prijatelje iz vrtca sem 
videla. Plavali smo hrbtno, kravl in 
žabico. Učitelj Brane nam je po kon-
cu treninga dovolil skakati v vodo.

Zoja Gregorinčič, 3. razred

Na plavalnem tečaju smo plavali in 
skakali. Najbolj mi je bilo všeč, ko 
smo skakali v vodo. V skupini sem 
bila s Tjašo in Julijo. Za plavanje sem 
dobila bronastega delfinčka.

Lana Drolec, 3. razred

Velika planina

Najprej smo se peljali z avtobusom. 
Prispeli smo do gondole. Čakali smo 
pol ure, da smo lahko šli v gondolo. 
Z njo smo prišli na Veliko planino. 
Potem smo se sprehajali in videli 
planšarja. Nato smo šli po hribu, kjer 
so učenci četrtega in petega razreda 
prehitevali. Prišli smo do koče in jed-
li malico. Nato smo z avtobusom šli 
do šole.

Lukas Prosen, 3. razred

Nova gugalnica
 
Na naši šoli nismo imeli nobene gu-
galnice. En dan smo na prireditvi 
zbirali denar in zbrali smo ga dovolj. 
Čakali smo in čakali in smo jo dobi-
li. Bili smo veseli. Najprej je bila še 
zaprta s trakom. Potem smo prerezali 
trak. Na gugalnici smo lahko samo 
trije otroci. Gugalnica mi je zelo 
všeč. Upam, da bo dolgo zdržala.

Pia Puntar, 3. razred

Pohod v Podgorje

Vsi učenci smo šli na pohod. Prišli 
smo v gozd. Hodili smo gor in dol 
in prišli smo na cilj. Potem smo šli 

malicat. Ko smo pojedli, smo igrali 
nogomet. Šli smo pogledat skakalni-
co. Hodili smo nazaj do šole. Bila je 
zelo dolga in zanimiva pot. Meni je 
bila všeč.

Maks Pušnik, 3. razred

Dirka v Gambetičih

V soboto zjutraj smo z družino odšli 
v Gambetiče. Ko smo se peljali, sem 
risala in barvala. Ko smo že prišli, je 
bilo zelo vroče. V Gambetičih sem 
srečala sošolko Tjašo. S Tjašo sva 
igrali badminton. Naslednji dan so 
se začele dirke. Ko je moj ati dirkal, 
je osvojil drugo mesto, moj stric pa 
tretje mesto. Avtovleka je odpeljala 
avto. Z družino smo šli domov.

Julija Kosirnik, 3. razred

Šli smo na dirko. Na cesti se je 
tovornjak skoraj zaletel v nas. Vozili 
smo se tri ure. Ko smo prispeli, 
smo postavili šotor. Prvi dan so bili 
treningi. Zelo je bilo vroče. Tam so 
bile tudi Julija, Hajdi in Tjaša. Zvečer 
smo se igrali. Drugi dan so bile dirke. 
Na progi je zagorel avto.

Žiga Brežnjak, 3. razred

V petek zvečer po koncu šolskega 
leta smo z družino odšli na dirke. 
Na dirkah ni nihče zmagal. Ampak 
zmaga za nas ni pomembna. Vozimo 
le za zabavo. Uživali smo v lepem 
vremenu. Zaradi velike hitrosti dir-
kalnikov se je dvigalo veliko prahu. 
Bilo nam je vroče, zato smo se zve-
čer odpravili na skok v morje. Tam 
smo našli nove prijatelje in se z nji-
mi družili.

Tjaša Tratnik, 3. razred

Savudrija 

Zvečer smo se vsi zbrali in se posedli 
na tribune. Ampak takrat sta nas uči-
telj Aleš in Simeon presenetila. Aleš 
je splezal na desko, ki je bila nad vra-
ti. Na polkno je zavezal vrv. V sredi-
no padala, kjer je mreža, sta zataknila 
sredino vrvi. Simeon je splezal na 
drevo in na vejo zavezal drugi konec 
vrvi. Druge vrvi so zavezali na tribu-
ne in veje dreves. Vsi smo se smejali. 
Smeje smo se odpravili spat. Zave-
dala sem se, kako zabavni so lahko 
učitelji.

Lara, 5. razred

V sredo zvečer smo imeli predsta-
vitve plavalnih skupin. Bor, Nik in 
Lovro so igrali na harmonike. Skupi-
na Klobase so bile zelo smešne. Ne-
kateri so peli in plesali. Na koncu je 
Jini Henriks zapel Jaz pojem v dežju. 
Ko je bilo konec, smo se odpravili 
spat.

Brina, Nik in Lovro, 5. razred

V ponedeljek smo prišli v Savudrijo. 
Veliko smo plavali in se igrali. Imeli 
smo različne športe in jutranje telo-
vadbe. Zadnji in predzadnji dan smo 
se igrali igre brez meja in akvatlon, v 
katerem sem zmagala.

Ela, 5. razred

Danes vam bomo predstavili, kako 
smo se imeli v Savudriji. Vsak večer 
po večerji smo imeli različne dejav-
nosti. Prvi dan smo si ogledali najsta-
rejši svetilnik na Jadranu. Po zajtrku 
smo imeli pouk, nato pa plavanje. 
Dopoldne je bila visoka voda, popol-
dan pa si hodil, plaval pa zelo težko. 
Bilo je veliko peska. Plavali smo do 
kosila. Po kosilu smo odšli v trgovi-
no. Tam je bilo veliko čipsa, sladole-
da, čokolade in napolitank. Ko smo 
se vrnili, smo odšli v svoje sobe, 
nato pa še enkrat na plavanje. Po treh 
urah smo imeli likovne dejavnosti. 
Izdelovali smo razglednico, sol in se 
igrali tri v vrsto. V petek smo imeli 
akvatlon. Nato smo odšli domov. Vo-
zili smo se 5 ur in 47 minut. Ko smo 
prišli, so bili starši zelo veseli. Upam, 
da vam je bilo tako všeč, da se boste 
odločili, da greste. Priporočamo!

Glorija, Izak, Vid in Bor, 5. razred

Pohod na Veliko planino
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Klara Podjed, Žvabova, in Nejc 
Černevšek, Lanišar, sta stara 19 let 
in v KS Tunjice živita že od rojstva, 
Klara v Lanišah, Nejc pa v Tunjiški 
Mlaki. Prve razrede osnovne šole sta 
obiskovala v domačem kraju, v Tun-
jicah, na PŠ Frana Albrehta, nato pa 
sta šolanje nadaljevala v matični os-
novni šoli v Kamniku, ki sta jo oba 
uspešno zaključila in se vpisala na 
GSŠRM Kamnik. Štiriletno šolanje 
sta zaključila z zelo lepim in zavidlji-
vim uspehom in postala zlata matu-
ranta.

Na letošnji spomladanski maturi sta 
Klara Podjed in Nejc Černevšek do-
segla izjemen uspeh. Postala sta zlata 
maturanta. Vse čestitke obema! In 
kdo lahko postane zlati maturant? 
Zlati maturant je tisti, ki na maturi 
doseže dovolj točk. Na poklicni ma-
turi se po končani srednji strokovni 
šoli lahko doseže največ 23 točk in 
zlati maturant je tisti, ki doseže 22 
točk; na splošni maturi, po končani 
gimnaziji, pa se lahko doseže največ 
34 točk in zlati maturant je tisti, ki 
doseže od 30 do 33 točk. Poklicna 
matura se opravlja iz štirih predme-
tov, splošna pa iz petih predmetov. 

Uspeh na maturi je zelo odvisen od 
dijaka – ali je odgovoren za delo in 
motiviran za šolske obveznosti, za 
strokovno in predano delo učiteljev 
ter podporo staršev in okolja, v kate-
rem živi. Na naša dva zlata maturanta 
smo tako kot na ostale šoloobvezne 
otroke, dijake in študente iz naših 
krajev, ki se vsak dan na svoj način 
trudijo biti čim bolj uspešni in sledi-
ti svojim sanjam, izredno ponosni in 
jim čestitamo. Želimo jim vse dobro 
in uspešno tudi v prihodnje.

Klara Podjed – zlata maturantka

Klara Podjed, Žvabova, se je rodila 
28. 8. 2003. Prve korake osnovno-
šolskega znanja je pridobivala v do-
mačem okolju na podružnični šoli 
Frana Albrehta v Tunjicah, ki jo je 
zaključila na matični osnovni šoli v 
Kamniku. Po končani osnovni šoli 
je študij nadaljevala na Gimnaziji in 
srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik, 
smer predšolska vzgoja. Pri štirinaj-
stih letih je vzela v roke kitaro in se 
jo začela učiti kot samouk, v srednji 
šoli pa je pod mentorstvom profesor-
ja Matica Smolnikarja pridobila še 
dodatna nova znanja. Na srednji šoli 
je vsa štiri leta odločno premagovala 
ovire in krepila svojo vztrajnost, tako 
je bila ob zaključku šolanja poplača-
na z zlato plaketo in nazivom zlate 
maturantke. Na svoj uspeh je kot zla-
ta maturantka zelo ponosna. Šolanje 
bo nadaljevala na Pedagoški fakulteti 
v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. 
Zelo se veseli novega znanja, ki ga 
bo pridobivala. Zaveda se, da mora 
pričakovati tudi mnogo izzivov, ki jih 
bo reševala z otroki, ko bo med njimi 
v času šolanja in po tem.

Klara, srečno, uspešno in veselo v 
novem okolju pri pridobivanju novih 
poznanstev in znanj, ki si jih tako srč-
no želiš. 

Nejc Černevšek – zlati maturant

Nejc Černevšek, Lanišarjev, se je ro-
dil 21. 6. 2003. Osnovno šolo je do 
petega razreda obiskoval na PŠ Fra-
na Albrehta Tunjice, nato pa šolanje 
nadaljeval na matični osnovni šoli v 

Kamniku. Vsa leta v osnovni šoli in 
tudi vsa štiri leta šolanja na GSŠRM 
Kamnik je zaključil z odličnim uspe-
hom. Na preizkusu splošne mature je 
še dodatno zmagal in postal zlati ma-
turant. Do takega uspeha – zlati ma-
turant je prišel, ker so njegove vrline 
delavnost in motiviranost ter želja po 
znanju; poleg študija in obveznosti, 
ki jih je imel s šolo, se je dodatno 
izobraževal še v glasbeni šoli, kjer je 
končal nižjo glasbeno šolo za klavir-
sko in diatonično harmoniko, ljubi-
teljsko pa igra še kitaro. Nejc se je po 
uspešno zaključeni gimnaziji vpisal 
na pravno fakulteto, kjer bo nadal-
jeval šolanje in izpopolnjeval svoje 
znanje na področju, ki ga veseli in 
zanima. Njegova odločitev za pravno 
fakulteto je bila malo težja, saj mu je 
misel kar nekajkrat ušla tudi na študij 
medicine. 

Nejc, srečno in uspešno na poti, na 
katero si stopil s trdnim korakom; to 
je tvoja popotnica ter bogata in moč-
na podpora v nadaljevanju tvojega 
življenjskega študija.

Milena Erbežnik Klanšek

 

Zlata maturanta
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Janez Golob je dobil bronasto pri-
znanje Občine Kamnik za vsestran-
sko udejstvovanje v Krajevni skup-
nosti Tunjice.

Janez Golob se je rodil leta 1951 v 
Tunjicah. Po končani osnovni šoli 
je obiskoval lesarsko šolo v Škofji 
Loki, kjer je pridobil poklic mizarja. 
Z njim si je ustvaril življenjsko eksis-
tenco, svoje spretnosti pa radodarno 
deli tudi s širšo skupnostjo.

Janez Golob je še mlad, leta 1966, 
vstopil v gasilske vrste in je vseskozi 
ostal aktivni član Gasilskega društva 
Tunjice. Predvsem je bilo opazno 
njegovo delo pri povečanju gasilske-
ga doma, saj so bile takrat potrebne 
mizarske izkušnje. V društvu pa je 
opravljal tudi druge zadolžitve. Nje-
govo udejstvovanje je sicer vseskozi 
družbeno naravnano, saj ni bilo šport-
nega ali kulturnega dogodka v kraju, 
da ne bi bil prisoten kot organizator 
ali izvajalec. Leta 1986 je bil Janez 
Golob prvič izvoljen v Svet Krajevne 
skupnosti Tunjice. Sočasno z delom 
pri razvoju kraja je bil prav v tem letu 
tudi ustanovni član Pevskega društva 
Tunjiški oktet, ki mu je predsedoval 
kar triindvajset let. V tem obdobju je 
društvo izdalo samostojno kaseto in 
dve zgoščenki. Nastopali so na pri-
reditvah, proslavah in koncertih, tudi 
izven meja naše občine in države. 

Janez Golob – prejemnik bronastega 
priznanja Občine Kamnik 

Imeli so dobrodelne koncerte za 
prizadete v poplavah. Leta 1999 je 
društvo pričelo z organizacijo pev-
skih srečanj v tunjiški cerkvi pod 
skupnim imenom Pozdrav Mariji. 
Male pevske skupine osrednje Slo-
venije in Gorenjske so se srečevale 
sedemnajst let in Janez je bil gonil-
na sila vseh srečanj. Društvo je po 
tridesetih letih delovanja svoje po-
slanstvo prekinilo, Janez pa sedaj 
veselje do petja združuje v pevski 
skupini Fantje treh vasi, s katerimi 
prav tako nastopajo na različnih pri-
reditvah. Janez Golob je ustanovni 
član Sadjarsko-vrtnarskega društva 
Tunjice. Kmalu po ustanovitvi druš-
tva leta 1998 je svojo domačijo po-
nudil za kraj srečevanja članov in 
izvajanja poučnih delavnic. Društvu 
je odstopil del zemljišča za vzpo-
stavitev genske banke in postavitev 
sadjarskega doma. Zgledno skrbi 
tako za urejenost teh pridobitev ka-
kor tudi za vodenje evidence za vse 
ohranjene stare sorte sadja, kar je 
prvenstveno prizadevanje društva. 
Pred enajstimi leti je društvo najelo 
še dodaten hektar kmetijskih površin, 
na katerih je urejen muzej starih sort 
sadja. Tudi tu je skrbnik Janez Golob. 
S strokovnim znanjem in praktičnim 
izvajanjem je hvaležen sogovornik in 
učitelj vsakomur, ki prosi za nasvet. 
To se še posebej opazi v zadnjih le-
tih, ko je društvo član Lokalne ak-

cijske skupine LAS Srce Slovenije. 
Aktivno se je vključil tudi v ustano-
vitev Zveze sadjarskih društev Slo-
venije, v okviru katere vseskozi išče 
somišljenike za izvedbo temeljnega 
poslanstva društva – ohranitev starih 
odpornih sort sadja in ponovna zasa-
ditev travniških sadovnjakov ter pre-
nos znanja na mlade.
 
Janez Golob je od leta 1986 naprej 
vključen v vsestransko ureditev 
kraja, posebno za vzdrževanje poslo-
vilne vežice in pokopališča ter njego-
ve okolice. V tem obdobju je bil tudi 
nepogrešljiv organizator ali izvajalec 
vseh prireditev v vasi. Predstavlja 
zgled aktivnega državljana na vseh 
področjih in je za to žrtvoval več de-
set tisoč ur prostovoljnega dela.

Občina Kamnik

Obisk pri Spodnjem Golobovem 
Marjan Golob

Na sliki sta 
dva vesela 
razposajena 
tunjiška 
muzikanta – 
Šmidov Joža s 
harmoniko in 
Golobov Srečko 
s kitaro. Žal smo 
se od Srečka 
januarja letos za 
vedno poslovili. 
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Letos avgusta je poteklo 50 let od 
smrti najbolj znanega Tunjičana – dr. 
Franceta Steleta, rojenega leta 1886 
pri Birtovih. France Stele je obiskoval 
ljudsko šolo v Tunjicah in Kamniku, 
gimnazijo pa v Kranju. Svojo delav-
nost in nadarjenost je izkazal z nadal-
jevanjem šolanja in s poklicnimi uspe-
hi. Slovansko jezikoslovje, zgodovino 
in umetnostno zgodovino je študiral na 
univerzi na Dunaju, kjer je diplomiral 
in leta 1912 doktoriral z delom Gotsko 
stensko slikarstvo na Kranjskem. Med 
študijem je zbiral ljudske pripovedi. 
Del zbranega gradiva je izšel v reviji 
Etnolog, celota pa v zbirki Zlati hrib : 
pravljice in povedke iz Tunjic in oko-
lice, ki jo je leta 2013 izdala Matična 
knjižnica v Kamniku. Narodne pesmi 
je zbiral za Štrekljevo zbirko sloven-
skih narodnih pesmi.1 To njegovo delo 

1  Kamniško-komendski biografski leksikon: 

v Tunjicah že skoraj 40 let nadaljuje 
Ivan Nograšek. Steletove in Nograš-
kove zgodbe se pogosto pripoveduje-
jo na večerih z naslovom Kamniške 
zgodbe ali Križnik po Križniku, ki jih 
pripravljata Knjižnica Franceta Balan-
tiča in Društvo sv. Jakoba.

France Stele je doma in po svetu 
znan kot znanstvenik, kot utemelji-
telj slovenske umetnostne zgodovine, 
slovenskega spomeniškega varstva, 
konservatorstva in restavratorstva. Po 
končanem študiju je pri Centralni ko-
misiji za varstvo spomenikov na Du-
naju opravljal službo konservatorja za 
Kranjsko in koroške spomenike. Med 
1. svetovno vojno je bil vojak v Gali-
ciji (danes Ukrajina) in v ujetništvu v 
Sibiriji. Leta 1919 se je vrnil v Ljublja-
no, kjer je do leta 1938 delal kot vodja 
Spomeniškega urada za Slovenijo in 
konservator. Od leta 1921 je honorar-
no predaval umetnostno zgodovino na 
Tehniški fakulteti Univerze v Ljubl-
jani, od 1937 kot izredni profesor in 
od 1952 kot redni profesor. Veliko 
časa je posvetil delu na terenu. Izdal 
je več kot 1000 razprav, poročil in sa-
mostojnih del. Z njegovimi deli so slo-
venski umetnostni spomeniki zaslove-
li doma in v Evropi, tudi kamniški. Že 
pred 1. svetovno vojno se je posvetil 
raziskovanju in reševanju fresk pri Sv. 
Primožu nad Kamnikom. Kamniku 
in okolici je posvečeno tudi delo Po-
litični okraj Kamnik, ki je izšlo po 1. 
svetovni vojni.2 Za svoje znanstveno 
delo je France Stele prejel visoka pri-
znanja: zlati doktorat dunajske univer-
ze (1962), Prešernovo nagrado za ži-
vljenjsko delo (1966), častni doktorat 
ljubljanske univerze (1969), red zaslug 
za narod z zlatim vencem (1969), Her-
derjevo nagrado (1969). Leta 1971 se 
mu je občina Kamnik poklonila z ime-
novanjem častni občan. Umetnostnoz-
godovinski inštitut Znanstvenorazis-
kovalnega centra SAZU v Ljubljani se 
od 1975 imenuje po Francetu Steletu. 
V Kamniku se po njem imenuje cesta, 
https://www.leksikon.si/Oseba/OsebaId/80.
2  Kamniško-komendski biografski leksikon: 
https://www.leksikon.si/Oseba/OsebaId/80.

leta 1987 pa so mu pred osnovno šolo 
v Tunjicah postavili spomenik, delo 
kiparja Stojana Batiča.

Dr. France Stele se je leta 1924 poro-
čil z Melito Pivec, ki se je rodila na 
Dunaju. Šolala se je v Pulju in na Du-
naju. Oče je bil visok mornariški čast-
nik, družina se je selila z njim. Melita 
Pivec Stele je opravila dva doktora-
ta: iz zgodovine na Dunaju (1919) in 
iz gospodarske zgodovine v Parizu 
(1931). Posvetila pa se je knjižničar-
stvu. 30 let je službovala kot knjižni-
čarka v Narodni in univerzitetni kn-
jižnici v Ljubljani. S knjižničarstvom, 
knjigami, tiskarstvom in zgodovino 
se je ukvarjala raziskovalno in tudi 
pedagoško. Kot znanstvenica se je 
zavzemala za to, da bi bilo delo enako 
izobraženih in usposobljenih žensk 
enako vrednoteno kot delo moških. 
Za svoje delo je prejela Čopovo dip-
lomo, francoska vlada pa ji je podelila 
odlikovanje za poglabljanje kulturnih 
stikov med Francijo in Jugoslavijo.3 

V zakonu sta se jima rodila dva otro-
ka: Melita, prav tako doktorica zna-
nosti, poročena Možina, in France, ki 
se je posvetil časnikarstvu. To je bil 
zakon dveh zelo zaposlenih ljudi, te-
meljil pa je na medsebojnem spošto-
3  https://sl.wikipedia.org/wiki/Melita_Piv-
ec_Stele.

Ob 50-letnici smrti  
dr. Franceta Steleta

Portret dr. Franceta Steleta (Zbor-
nik za umetnostno zgodovino, 1959)

Dr. France Stele pri raziskovanju fresk 
(Varstvo spomenikov X, 1965)
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vanju in vdani gospodinjski pomoč-
nici, ki je skrbela za dom in otroka.

Družina, iz katere izhaja dr. Fran-
ce Stele 

Dr. France Stele izhaja iz velike Bir-
tove rodbine. Po družinskem spomi-
nu4 sta začetnika Birtove družine Ju-
rij Stele in Jera Šubel. 

Stara starša Franceta Steleta sta bila 
Tomaž Stele z Birtove domačije (16. 
12. 1818–28. 2. 1903) in Marijana 
Plevel (3. 8. 1923–6. 4. 1883). Rodi-
lo se jima je devet otrok: Janez (Lec-
tar, Kamnik), Franc (oče dr. Franceta 
Steleta), Marija, Marjeta, Jernej, Jo-
žefa, Matevž, Rozalija in Anton.

Starša dr. Franceta Steleta sta bila 
Franc Stele, Birtov (25. 11. 1848– 
7. 3. 1930) in Jožefa Pavlič (18. 2. 
1863–28. 3. 1895) iz Podgorja.

Njuni otroci: France (21. 2. 1886–10. 
8. 1972), doktor znanosti, umrl v 
Ljubljani; Anton (8. 1. 1888–1915), 
padel v prvi svetovni vojni; Matevž 
(11. 9. 1889–24. 4. 1966), mlinar in 
posestnik na Perovem v Kamniku; 
Janez (11. 4. 1891–16. 2. 1962), Fra-
čev iz Mlake; Jožef (5. 3. 1893–26. 9. 
1954), gospodar na Birtovi domačiji. 
4  Podatke hrani France Stele z Gore pri 
Komendi.

Dr. France Stele kot prijatelj, so-
rodnik

Mlajši Tunjičani dr. Franceta Steleta 
niso osebno poznali. Starejši se ga 
gotovo še spominjajo, saj se je rad 
srečeval s sorodniki: z Mlinarjevimi 
na Perovem, kjer je bil brat Matevž, 
z Birtovimi v Tunjicah, kjer je gospo-
daril brat Jožef in po njegovi smrti 
leta 1954 nečak Peter (umrl letos), 
s Fračevimi iz Mlake pri Komendi 
(kjer je živel brat Janez), z nečakom 
Francetom z Gore pri Komendi, s 
Svetelovimi v Podgorju, z Lectarjevi-
mi v Kamniku. Ker dr. Stele ni imel 
avtomobila, je najpogosteje obisko-
val Mlinarjeve na Perovem, ker so 
živeli blizu železnice. Včasih se je z 
zapravljivčkom pri njih oglasil tudi 
kdo od sorodnikov. Pri Mlinarjevih so 
praznovali tudi 80-letnico dr. Steleta. 

France Stele je bil najstarejši od pe-
tih otrok. Ker jim je mama zgodaj 
umrla, sta najstarejša fanta vzeli k 
sebi njeni sestri: Franceta Svetelova 
iz Podgorja, Matevža pa Mlinarjeva s 
Perovega. Taka je bila takrat navada. 
Pri Mlinarjevih je od devetega leta do 
smrti živela tudi Francka Mazovec, 
hči tretje sestre, poročene na Homcu. 

Matevž Stele je bil očim moje mame 
in zato sem Franceta Steleta, njegovo 
ženo Melito, hčerko Melito in sina 

Franceta dobro poznala. Mamin oče 
Jakob Homar je padel v prvi svetovni 
vojni, Matevž pa se je vrnil iz voj-
ske k Mlinarjevim. Moja stara mama 
Marija Brešarjeva (Mici) je imela 
kmetijo in mlin. Matevž je bil izučen 
mlinar in po desetih letih od smrti 
prvega moža se je stara mama poro-
čila z njim. V tem zakonu so se ro-
dili štirje otroci. Moja mama je sicer 
pogrešala svojega očeta, a je zmeraj 
rekla: »Očim je bil pa dober!« Ma-
tevž Stele je bil deloven, razgledan, 
miren in dober človek. Tak je bil tudi 
dr. France Stele. Nikoli se ni hvalil 
s svojimi evropsko znanimi razisko-
valnimi uspehi. Iz njegovega vedenja 
pa je bilo čutiti samozavest. 

Pri Mlinarjevih na Perovem sva z 
bratom Janezom preživela veliko 
počitnic. Na Mlinarjeve in nekdanje 
Perovčane me vežejo lepi spomini. 
To je bilo starosvetno življenje, ki ga 
danes ni več. V življenju ljudi sta se 
menjavala delo in praznik. 

Steletovi, najpogosteje France in žena 
Melita, so prihajali na obisk iz Ljubl-
jane, kjer so živeli, zlasti za god moje 
stare mame in starega ata (tako sva ga 
imenovala z bratom) z vlakom. Stara 
mama je zmeraj spekla potico, ki je 
bila res dobra in jo je stric France, kot 
so ga klicali moj stric in tete, zmeraj 
pohvalil. Posebej rad je imel mojo 
staro mamo, ki jo je klical Mcè, in 
moje tri tete. Takrat je veliko potoval, 
zlasti v Italijo. Z vsakega potovanja 
so tete dobile kakšen kos nakita, na 
primer broške. To je bil moderen na-
kit. Takega pri nas ni bilo. Meni se 
je zdel nenavaden. Stara mama pa je 
zmeraj dobila črne bombone, ki meni 
niso bili všeč. 

Družina dr. Franceta Steleta z leve proti desni: hči dr. Melita Stele Možina 
s sinom Andrejem v naročju, Melitin mož dr. Stane Možina, žena dr. Me-
lita Pivec Stele, dr. France Stele in sin France (Foto: Foto salon Viktor, 
Ljubljana, 20. 2. 1962)

Stara Birtova hiša, rojstna hiša  
dr. Franceta Steleta  
(Arhiv Birtove družine)
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Kot otroku mi je ostala Steletova 
družina v posebnem spominu. Med 
njimi in Mlinarjevimi je bil spoštljiv 

odnos. Dr. France je bil zlasti pono-
sen na svojo hčer, ki je šla po znan-
stveni poti svojih staršev. Na sina 

Nova maša Štefana Steleta (13. julija 1969): v zadnji vrsti od leve proti desni stojijo: Mari Stele, hči Petra Steleta; 
Birtova mama Marija Stele s sinom Andrejčkom v naročju; dr. France Stele; Birtov gospodar Peter Stele; novo-
mašnik Štefan Stele, brat Petra Steleta; France Grkman, Mlakarjev, bratranec Petra Steleta; Janez Stele, brat 
Petra Steleta; Peter, Franci in Milan Stele, sinovi Petra in Marije Stele; v prvi vrsti od leve proti desni so otroci 
Petra in Marije Stele: Milena, Štefan in Joži. 

Slika, posneta februarja 1966 – verjetno pri Mlinarjevih na Perovem – ob 
80-letnici dr. Franceta Steleta. V spodnji vrsti z leve stojijo: Tilka, žena 
Janka Steleta; Marinka, žena Franceta Steleta z Gore pri Komendi; Mari-
ja, žena Matevža Steleta; sin Melite Stele Andrej Možina, vnuk dr. France-
ta Steleta; Marija Stele, Fračeva mama; v drugi vrsti so: France Stele (pri-
ženjen iz Mlake pri Komendi na Goro), Marija (žena Fračevega Janeza, 
sina Janeza, brata dr. Franceta); Matevž Stele, Mlinarjev s Perovega (brat 
dr. Franceta Steleta); Marija, žena Petra Steleta; Janko Stele, Lectar iz 
Kamnika; Peter Stele, Birtov; v zadnji vrsti: dr. France Stele; njegova žena 
dr. Melita Pivec Stele; Janez Stele, Fračev iz Mlake.

Franceta (Frančka), ki je postal čas-
nikar, pa je gledal malce s humorjem, 
ker je menjaval fakultete. Rekel je: 
»Naš Franček preskuša fakultete.« 
Ko sem že študirala na univerzi, me 
je dr. Stele zmeraj vprašal, v katerem 
semestru sem, nikoli, v katerem let-
niku. 

V posebnem spominu so mi ostale 
besede dr. Steleta, najbrž iz leta 1972. 
Takrat starega očeta Matevža ni bilo 
več. Vodilno vlogo v hiši je bolj ali 
manj prevzela moja teta Helena. Ta je 
stricu nalila v kozarec vino. Stric, ki 
je sedel na čelu mize, je prijel koza-
rec in rekel: »Domači so sušili seno. 
Ko so prišli domov, je naš ôta pražnje 
oblečen sedel za mizo s kozarcem v 
rokah. Popil je nekaj požirkov in po-
stavil kozarec na mizo z besedami: 
'Jaz sem dopil!' Kmalu zatem je umrl. 
Vidiš, Helena, tudi jaz sem dopil.« In 
res se je tako zgodilo. 

Po stričevi smrti je nekajkrat prišla 
na obisk hči Melita s sinom. Zadnjič 
sem jo videla ob odkritju spomenika 
v Tunjicah. 

Fotografije in podatki o njih so iz ar-
hiva Franceta Steleta z Gore pri Ko-
mendi, ki se mu iskreno zahvaljujem 
za pomoč pri iskanju podatkov.

Dr. Marjeta Humar
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Letošnje leto je posvečeno častitljivi 
obletnici rojstva našega velikega 
arhitekta, Jožeta Plečnika (1872–
1957); od njegovega rojstva je 
namreč minilo že 150 let. Bil je 
arhitekt, ki si je močno prizadeval, da 
bi z lastnim umetniškim ustvarjanjem 
dal slovenski arhitekturi izrazito 
prepoznavnost. Zaradi njegovega 
kakovostnega raznolikega dela tako 
v Ljubljani in drugod po Sloveniji 
kot v Pragi in na Dunaju ter zaradi 
njegovega vpliva na bodoče generacije 
arhitektov je po mnenju večine 
kritikov največji slovenski arhitekt. 
Zlata doba Plečnikove arhitekture je 
čas med obema svetovnima vojnama 
v 20. stoletju, ko je Plečnik pustil 
močan pečat na arhitekturni in 

urbanistični podobi Ljubljane. To je 
čas, ko se je Ljubljana oblikovala v 
prestolnico in ko se je pod budnim 
očesom mojstra Plečnika pospešeno 
prenavljala. Nastala je »Plečnikova 
Ljubljana«, ki je fenomen urbane 
krajine 20. stoletja, sedaj tudi 
vpisane na Unescov seznam svetovne 
dediščine. V prestolnici, v kateri je 
bilo še vedno čutiti posledice potresa 
v letu 1895, je udejanjil svojo vizijo 
preureditve, upošteval različne nivoje 
mesta, njegove naravne, arhitekturne, 
zgodovinske in nesnovne kvalitete 
ter artikuliral mesto v niz javnih 
prostorov (trgi, parki, ulice, 
sprehajališča, mostovi) in objektov 
(knjižnica, cerkve, tržnice, poslovilni 
kompleks). Svoj pečat pa je v letih 
1952 in 1953 arhitekt Plečnik pustil 
tudi v Tunjicah, saj je izdelal načrte 
za oba stranska vhoda v cerkvi sv. 
Ane in lustra pod korom. 

Fotograf Peter Naglič se je rodil v 
Šmarci pri Kamniku, v družini, ki 
se je že dve generaciji ukvarjala s 
ščetarsko obrtjo. Kasneje se je tudi 
sam aktivno vključil v družinsko 
podjetje. Zanimalo ga je vse, kar je 
dišalo po tehniki, njegov največji 
konjiček in strast obenem pa je 
bila fotografija, ki ji je nedvomno 
posvetil največ svojega prostega 
časa. V svojem zgodnjem obdobju 
se je posvečal portretni fotografiji 
in na podstrešju domače hiše si je 
celo uredil atelje s stekleno streho. 
V to obdobje spada tudi krajinska 
fotografija, s pomočjo katere je 
v objektiv ujel predvsem kraje in 
vedute kamniške okolice ter zabeležil 
svoje planinske izlete na Krvavec, 
Veliko planino, Kamniško sedlo, 
Jezersko, Škrlatico, Golico ...

Naglič je spremljal gradbeno prenovo 
Ljubljane v 30. letih 20. stoletja; 

navdušeno je obiskoval Plečnikova 
gradbišča ter njegove arhitekturne 
dosežke že med samim nastajanjem 
vestno beležil na fotografski film. 
Med fotografom Nagličem in enajst 
let starejšim arhitektom Plečnikom na 
prvi pogled ni nič skupnega, čeprav 
ju povezujejo določena naključja in 
v nekaterih vidikih tudi vsebinske 
podobnosti. Poleg naklonjenega 
odnosa do kamna sta si bila zelo blizu 
v svoji intimni povezanosti z vero – 
oba globoko predana krščanskim 
vrednotam; medtem ko je Plečnik 
ustvaril neprecenljiv opus v sakralni 
arhitekturi, je Naglič skoraj istočasno 
ustvaril svoj bogati repertoar 
fotografij sakralnih objektov. Na 
tem mestu ne moremo spregledati 
veličine duha in Nagličevega 
poznavanja mojstra Plečnika in 
njegovih arhitekturnih mojstrovin. 
Še vedno je skrivnost, da se je Naglič 
angažirano ukvarjal s sistematičnim 
dokumentiranjem Plečnikovih del 
in kot bi bil profesionalni kronist, 
jih je s fotoaparatom spremljal od 
začetka do konca. Najstarejši in 
najštevilčnejši posnetki dograjevanja 
in urejanja struge Ljubljanice so iz 
let od 1932 do 1935. Leta 1934 pa 
je Naglič začel dokumentirati tudi 
zemeljska dela, odkopavanje starih 
utrdb, sajenje dreves in gradnjo 
razglednih teras na Šancah, ki jih je 
nazadnje posnel še leta 1939. Gradnjo 
NUK-a (Narodne in univerzitetne 
knjižnice) je spremljal od leta 
1937 do 1940. Istega leta je posnel 
cerkev sv. Frančiška v Šiški, najprej 
zunanjost, leto kasneje pa še njeno 
notranjost. Zanimivo je njegovo 
zavzeto in dosledno spremljanje 
gradnje Baragovega semenišča, 
ki je potekalo od leta 1938 do leta 
1940. Nagličevo zavzeto sledenje 
Plečnikovemu delu zlasti za tiste čase 
res ni bilo slučajno, kar se najbolje 

Ob 150-letnici rojstva arhitekta 
Jožeta Plečnika – vpogled v nastajanje 
Plečnikovih del skozi objektiv 
fotografa Petra Nagliča

Peter Naglič s fotografsko opremo, 
okoli leta 1903
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vidi ob gradnji oddaljene cerkve sv. 
Mihaela na Barju. Še vedno pa je bil 
prisoten tudi v mestnem središču, kjer 
je spremljal praktično vse Plečnikove 
posege v prostor. Navduševala ga je 
Plečnikova gradnja ljubljanskih Žal; 
več kot 20 posnetkov je izdelal že ob 
gradnji pokopališča Žale, v arhivu pa 
so tudi posnetki na dan blagoslova in 
uradnega odprtja.

Nagličeve fotografije imajo največjo 
vrednost prav v dokumentarnosti, saj 
je objekte spremljal že med gradnjo, 
ko so bili še nepopolni; vidi se namreč 
tako način gradnje kot vrste materiala, 
ki je bil kasneje ob dokončanju prekrit 
s fasado. Objekti so posneti z vseh 
strani, kot da bi se fotograf zavedal, da 
dela dokumentarno gradivo, ki zahteva 
celostni pogled na objekt. Nekatere 
fotografije so edini dokument časa; 
na njih so natančno vidne zasnove 
odprtega prostora z izvirno zasaditvijo 
in vsemi pripadajočimi grajenimi 
prvinami. Fotografija je včasih edini 
najpopolnejši in najpomembnejši 
dokument, ki posreduje podatke za 
preučevanje, obnovo, rekonstrukcijo 
in vrednotenje spomenika oziroma 
dediščine. Naglič pa ni dokumentiral 
le celote in detajlov, ki so pri 
rekonstrukciji Plečnikove dediščine 
neprecenljivi, ampak je imel obenem 
tudi smisel za motiv in kompozicijo. 

Obvladal je likovno karakteristiko 
fotografije, kot so perspektiva, ritem, 
kontrast in poudarek, torej vse tisto, 
kar ga že uvršča med profesionalne 
fotografe; Nagličeva fotografska 
zapuščina pa je za stroko dragocena 
tudi zato, ker je zgledno dokumentirana 
in urejena ter opremljena s podatki o 
kraju, času in vsebini.

V Nagličevem beleženju lokalne 
zgodovine lahko začutimo njegov 
poseben odnos do domačega 
kraja in bližnje okolice; vestno 
je obiskoval različne dogodke in 
jih tako iztrgal pozabi. Večkrat je 
obiskal tudi Tunjice in izdelal nekaj 
zanimivih motivov. Leta 1939 je 
v domači cerkvi sv. Ane spremljal 
novo mašo Nandeta Babnika in 
verjetno so Nagličeve fotografije s 
tega dogodka edino, kar je ohranjeno 
od tega dogodka. Dve leti pred tem 
je spremljal tudi gledališko igro 
Miklova Zala. Predstava se je pred 
množičnim občinstvom odvijala na 
prostem, iz Nagličevih fotografskih 
posnetkov igre pa lahko razberemo 
zanimiv detajl, da so gledališko igro s 
svojim nastopom popestrili tudi pravi 
konjeniki.

Matjaž Šporar 
Peter Naglič

Sv. Ana v Tunjicah, leta 1939

Arhitekt Jože Plečnik je v letih 
1952 in 1953 izdelal načrt za oba 
stranska vhoda dvokrilnih vrat z 
lesenim portalom v cerkvi sv. Ane v 
Tunjicah. Naredil jih je mizar Franc 
Koncilja iz Mekinj.  
Milena Erbežnik Klanšek

Ko so bila stranska vhoda 
dvokrilnih vrat izdelana, je tedanji 
župnik v Tunjicah Alojz Groznik 
prosil mizarja Franca Koncilja, da 
je po Plečnikovem načrtu naredil 
še luster pod korom. Tako imamo 
tudi v cerkvi sv. Ane v Tunjicah sledi 
Plečnikovega dela.  
Milena Erbežnik Klanšek
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Barbara Klanšek

Najin poročni dan

Novorojenčki  
v letu 2022
Eva Koželj – Golovčeva
Lan Mlakar – Spodnji Hribarjev
Lili Mlakar – Spodnja Hribarjeva
Matevž Vinšek – Mhlavov
Nejc Kregar – Naglnov
Nik Planinšek – Vogrinov 
Sebastjan Repenšek – Spodnji Naumov
Tine Zobavnik – Užarjev
Žan Uršič – Nivčarjev

Ivanka Vrhovnik

Dragi mladoporočenci! 
Uredništvo Tunškega glasu vam ob sklenitvi zakonske zveze želi obilo osebnega miru, medsebojne harmonije, za-
upanja, spoštovanja in ljubezni, ob preizkušnjah pa obilo potrpežljivosti, razumevanja in zaupanja drug v drugega. 
Naj bo vaše življenje polno nepozabnih doživetij. 

Rok in Tinkara Zadnik
30. julija sta se poročila Rok Zadnik, 
Pucinov iz Tunjic, in Tinkara Capuder iz 
Mekinj. Večno zvestobo sta si obljubila 
v cerkvi sv. Ane v Tunjicah, nato pa 
je sledil še civilni obred v Skednju v 
Vopovljah. Mladoporočenca sta si dom 
ustvarila v Mekinjah.

Nika in Matic Tršan
27. avgusta sta se poročila Nika Železnikar, 

Martineževa iz Tunjic, in Matic Tršan iz 
Valburge pri Smledniku. Cerkveni obred je 
potekal v cerkvi sv. Ane v Tunjicah, civilni 

obred s poročnim slavjem pa se je nato odvil 
v Slovenia Eco Resortu. Skupni dom sta si 

uredila v Valburgi. 

Katja in Metod Erdani
3. septembra sta se poročila Katja Zobavnik, Strehova iz Tunjic, 
in Metod Erdani iz Oševka. Cerkveni obred se je odvijal v tunjiški 
cerkvi sv. Ane, civilni obred in poročno slavje pa v Gostilni Repnik 
v Vrhpoljah pri Kamniku. Topel dom sta si s hčerko Živo ter 
dvojčkoma Patricijo in Erazmom ustvarila v Oševku.
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delali. Vse so delali ročno, seveda pa 
so imeli konje, ki so jim pomagali pri 
opravljanju večjih kmečkih opravil 
na poljih, travnikih in v gozdu. 

Tinetova dobra volja, optimizem in 
hudomušnost so nam lepšali večer. 
Kot harmonikar samouk je v mladih 
letih veliko igral na ohcetih, največ 
po tuhinjski dolini. Poleg tega pa ima 
veliko rokodelskih sposobnosti, ki so 
mu na kmetiji prišle zelo prav. Izdelo-
val je čebre za shranjevanje različnih 
kmetijskih pridelkov, iz posebne vrs-
te trave je pletel pehare za kruh, sam 
pa je izdelal tudi prednji del kmečke-
ga voza. Ko ga je pripeljal h kovaču, 
da ga je okoval, mu je mojster dejal, 
da tako dobro, kot ga je naredil on, ga 
še bognar ne naredi. Voz je še vedno 
v uporabi. 

Poročil se je s Frančiško Klopčič iz 
Male Lašne pri Zlatem Polju. Pred 
dvema letoma sta praznovala 50. ob-
letnico poroke. V zakonu so se jima 
rodili trije otroci: Maja, Tine in Petra. 
Imata vnukinjo Evo, ki je stara štiri 
leta, Tine pa ponosno pove, da se je 
ravno na njegov 90 rojstni dan, kar 
se zgodi zelo redko, rodil vnuk Nik. 
Tako so na isti dan praznovali kar dva 
lepa dogodka. V tistem, ko smo se 
pogovarjali o novorojenem vnuku, je 
prišla hčerka s sinom Nikom. Tine ga 
je veselo pogledal in nežno pobožal. 

90 let Vogrinovega Tineta – Valentina 
Šmidovnika 
Večerno jesensko kramljanje z le-
tošnjim slavljencem Valentinom 
Šmidovnikom, Vogrinovim Tinetom 
iz Tunjiške Mlake v Vogrinovi dolini, 
je bilo veselo in sproščeno. Z Justi-
nom sva ga obiskala po praznovanju 
njegovega rojstnega dneva, ki ga je 
slavil 3. oktobra. Ob prihodu naju je 
pozdravil nasmejan in vedrega obra-
za. Preden smo začeli kramljati, pa je 
pristavil še nekaj hudomušnih – spre-
govoril je o spominih na otroška in 
mladostniška leta, o težkem delu na 
kmetiji, skratka o svoji življenjski 
poti. 

V družini je bilo devet otrok, osem 
fantov in eno dekle. Tine se je rodil 
kot osmi, predzadnji. Starejši bratje 
in sestra so si kmalu ustvarili dru-
žine in odšli od doma; tako je Tine 
postal naslednik domačije, ki je nek-
daj pripadala zapriški graščini in je 
bila edina kmetija v Vogrinovi doli-
ni. Otroških let se spominja kot pri-
jetnih, a tudi težkih, posebno v času 
druge svetovne vojne. Razdejanje, ki 
ga je naredila vojna, je pustilo grenke 
in težke sledi na ljudeh. Bil je strah, 
bila je lakota in ljudi za delo na kme-
tiji je bilo malo. Odšli so v vojsko in 
nekateri se nikoli več niso vrnili. V 
šolah so se učili v nemškem jeziku. 
Vogrinova kmetija je bila zelo velika 
in dela jim ni nikoli zmanjkalo. Pre-
življali so se s tistim, kar so si pri-

V očeh se mu vidi, da ga ima neiz-
merno rad in da je zelo ponosen nanj. 
Vnuka ga osrečujeta, rad je v njuni 
družbi, med njimi se plete prijetna 
vez. Otroško veselje pri hiši je radost 
za celo hišo. V Vogrinovi hiši se čuti-
ta radost in toplina, ki je prijetna tako 
za bivajoče kot tudi za obiskovalca. 

Pogovor nam je ob gledanju sta-
rih fotografij, obujanju spominov in 
obilici smeha zelo hitro minil. Tine-
tov vedri in nasmejani obraz, s kate-
rim naju je pozdravil, je bil prisoten 
še ob najinem odhodu. Vedeti mi je 
dal, da za sproščeno in mirno živl-
jenje niso pomembna leta, ampak da 
je pomembno to, kako človek kljub 
težkim trenutkom, ki se mu zgodijo v 
življenju, gleda nanj. 

Tine, želimo ti še veliko zdravih, 
nasmejanih in hudomušnih let. Naj 
bodo veselje, smeh in dobra volja do-
ber zgled ostalim ljudem, da se v ži-
vljenju da veliko lažje preživeti, če je 
v ospredju optimizem in dobra volja.

Prijetno je biti v družbi veselega, hu-
domušnega in nasmejanega človeka!

Milena Erbežnik Klanšek
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Letos je bilo pri Zgornjem Košišu v 
Tunjiški Mlaki veselo in praznično, 
saj so praznovali kar dvakrat: v za-
četku marca, ko so slavili 65-letnico 
poroke Julke in Toneta Šmidovnika, 
in junija, ko je Julka praznovala svo-
jih 90 let. To je drugi par v vasi, ki je 
praznoval tako visok jubilej skupne-
ga zakonskega življenja. Prvi par sta 
bila Birtova, Peter in Marija Stele, ki 
sta skupaj v zakonu preživela 72 let.

Julka in Tone Šmidovnik, Zgornja 
Košiševa, sta si leta 1957 v cerkvi 
sv. Benedikta v Stranjah obljubila 
večno zvestobo in ljubezen, ki traja 
še danes. V zakonu sta se jima rodila 
hčerka Mira in sin Tone. Skupna ži-
vljenjska pot zakoncema Šmidovnik 
ni bila vedno posuta s cvetjem, kljub 
temu pa sta se na veliki kmetiji trudi-
la, da sta po svojih najboljših močeh 
zgledno skrbela za dom in družino.

Tone je bil vsestranski mojster. Pri 
hiši so imeli cirkular na bencinski 
motor, kar je bilo za tiste čase zelo 
napredno. Z njim je po domovih in 
šolah hodil žagat drva. Prav tako so 
imeli na kmetiji tudi mlatilnico za 
žito na bencinski pogon; z njo je Tone 
hodil po domači vasi in okoliških va-
seh in pomagal pri mlatenju žita. Pri 
njih so imeli med prvimi v vasi tudi 
traktor. Ta obogatitev je bila dobro-
došla ne samo za Košiševo kmetijo, 
ampak tudi za sam kraj, saj je Tone 
s traktorjem pomagal sokrajanom; 

med drugim je v tovarno Eta prevažal 
tudi kumarice, ki so jih pridelovali. 
Tunjičani so bili namreč v tistih časih 
znani pridelovalci kumaric.

Tone in Julka sta se v življenju ves čas 
podpirala, saj sta vedela, da so pomoč 
partnerja, večerni pogovori, otroci in 
vnuki tiste vrednote, za katere se je 
vredno potruditi in živeti. Z zgledom, 
delom in vero sta vzorno živela in 
predajala znanje, izkušnje in vredno-
te na svoja otroka in vnuke. Tone bo 
konec leta dopolnil 94 let, Julka pa je 
junija dopolnila častitljivih 90 let.

Julka Šmidovnik, rojena Uršič, se je 
rodila 7. junija 1932 pri Goltezu v 
Spodnjih Stranjah, v kmečki družini s 
sedmimi otroki. Rodila se je kot dru-
ga. V družini je bilo pet deklet in dva 
fanta in ker je bila med starejšimi, je 
skrbela za mlajše sestre in brata. Os-
novno šolo je obiskovala v Stranjah. 
Na svoja mlada leta ima lepe spomi-
ne. V družini so bili zelo povezani 
in so si med seboj veliko pomagali. 
Tako so med seboj spletli močne vezi, 
ki so se ohranile do današnjih dni. 
Kot mlado dekle je pela v cerkvenem 
pevskem zboru. Z domačimi je hodi-
la na planino Konjščica, kjer so imeli 
bajto, in tam pomagala kot pastirica. 
Trdo delo in težko kmečko življenje 
je zmotila druga svetovna vojna, ki 
je prinesla strah in bolečino. A vojna 
jim je prizanesla, vsi so jo preživeli. 
Za to so bili hvaležni Bogu. Obraz, ki 

Pri Zgornjem Košišu so praznovali  
65 let poroke in 90 let Julke Šmidovnik 

niti slučajno ne priča, da je za jubi-
lantko že devet desetletij, kaže poteze 
mehkega srca: še vedno čila, zdrava 
in pri močeh, pa tudi bistrega uma 
in odličnega spomina. Težko rano 
ji je zadala smrt 19-letnega vnuka 
Davida, ki se je leta 2000 za vedno 
izgubil v Boliviji; David je namreč 
veliko časa preživel v njuni družbi. 
Danes Julko in Toneta razveseljujejo 
vnukinji Tanja in Nika ter vnuk Uroš 
in pravnukinja Hana; vsi ju z vesel-
jem obiščejo in poklepetajo z njima.

Julka in Tone, še na mnoga zdra-
va leta, naj vaju varuje angel varuh 
in misel na to, da smo na svet prišli 
zato, da za seboj pustimo pomemben 
pečat. In vidva sta ga s svojim zgled-
nim življenjem zagotovo. Bog naj 
vaju živi!

Milena Erbežnik Klanšek
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Petdeset let ni nič proti temu, kako 
dolgo že obstaja planet Zemlja, za 
moja starša in njuno družino pa je ve-
liko. Petdeset let se sliši veliko, a v 
resnici so minila hitro, preveč hitro.

28. oktobra 1972 sta si namreč iz-
menjala prstana Anica Urbanija iz 
Gorice pri Moravčah in Janez Vrhov-
nik iz Tunjic. Tisti dan sta postala ta 
mlada dva pr Svanovc.

V življenju velikokrat doživimo precej 
bridkosti, žalosti in krivic, a vsaka taka 
stvar tudi utrdi in da novih moči za na-
daljnje življenje. Vse to sta preživlja-
la vsak po svoje in obenem skupaj, za 
kar smo jima hvaležni. Manjkalo pa ni 
niti lepih, srečnih in veselih trenutkov! 
Prvi tak skupni je bil nedvomno rojstvo 
edine hčere. Nato so se po dveh, štirih 
in desetih letih rodili še trije sinovi. Žal 
je Robi že šestindvajset let pokojni.
 
Tudi z mamo Pavlo in atom Janezom 
sta oziroma smo preživeli veliko le-
pih in nepozabnih trenutkov.

Ati in mami sta ob napornem delu 
doma na kmetiji in v službi tik ob 
stari hiši sezidala novo. Za današnji 
čas je bilo to res garanje, iz dneva v 
dan, iz leta v leto. Niti dopusta si nis-
ta privoščila. A takšni so bili časi. In 
meni se zdi, da so bili neponovljivo 
lepi.

Ob tej priložnosti se jima lahko za-
hvalim za vse, kar sta mi dala in mi še 
vedno dajeta. Pa ne samo meni, tudi 
bratoma in vnukom. Najpomembnej-
še se mi zdijo moralne vrednote in 

delovne navade, ki sta nam jih pri-
vzgojila še kot otrokom.

Naj jima ob koncu zaželim trdnega, 
mnogo boljšega zdravja in medse-
bojnega razumevanja. Pa še ogromno 
veselih let, da bi lahko mnogokate-
re življenjske izkušnje posredovala 
svojim trem vnukom, Maticu, Tilnu 
in Eli. Vem, da se tem željam pridru-
žujeta tudi sinova Jani in Vid. Pa še 
kdo!

Barbara Burja

Zlata poroka  
Svanovčevih 
staršev

Maja, v mesecu ljubezni, sta v družinskem krogu praznovala zlato po-
roko Olga in Mohamed Sheikha. Olga Vrhovnik, rojena pri Brzinu v 
Tunjiški Mlaki 15, in Mohamed Sheikha, rojen v mestu Haifa v Pa-
lestini, sta se spoznala v Ljubljani leta 1968. Mohamed je v Ljubljano 
prišel leta 1967 kot študent medicine. Poleg študija, ki ga je zaključil in 
se zaposlil kot rentgenolog, ga je v Sloveniji obdržala ljubezen. Z Olgo 
sta se poročila 20. maja 1972 v Ljubljani. Po poroki sta si poleg Olgine 
rojstne hiše ustvarila topel dom. Rodili so se jima trije otroci, hčerka 
Jasmina ter dvojčka Tamara in Sandi. Imata šest vnukov, ki jima lepšajo 
dneve. Zelo radi prihajajo k njima na obisk, ker so radi v njuni družbi. 

Olga in Mohamed, še veliko zdravih, srečnih, veselih in radoživih dni v 
krogu svojih najdražjih!

Milena Erbežnik Klanšek

50 let ljubezni in medsebojnega  
spoštovanja

Poroka Janeza Vrhovnika, Svanovčevega, in Anice Urbanija; zadaj: Lojze 
Urbanija, Jože Zupančič, Jože Vrhovnik, Holcarjev
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Pred petdesetimi leti, 28. aprila 1972, sta pred oltar stopila 
Fani Podjed, Brodarjeva, in Marjan Gregl iz Ormoža. Fani 
in Marjan sta se spoznala v Svitu v Kamniku, kjer sta bila 
zaposlena. Njuno poznanstvo je kmalu preraslo v ljubezen, 
ki sta jo potrdila s cerkveno in civilno poroko. Poroki sta 
bili v Ormožu, od koder prihaja Marjan. Po poroki sta si 
dom ustvarila pri Brodarjevih, v Fanini rojstni hiši, Tunjiška 
Mlaka 32. V zakonu sta se jima rodila dva sinova, Darko in 
Igor. Na vrata njunega doma radi potrkata tudi vnukinji Eva 
in Tjaša ter vnuka Anže in Žiga, ki jima delajo družbo in 
lepšajo dneve. Petdeset let skupnega življenja oziroma zlato 
poroko sta praznovala v krogu svojih najdražjih. 

Fani in Marjan, še veliko zdravih, veselih in srečnih dni!

Milena Erbežnik Klanšek

Zlata poroka 
Brodarjevih staršev

80 let Franca Urbanija
Zadnjo nedeljo v septembru smo imeli v Tunjicah pri sv. Ani prijetno 
slovesnost. Naš duhovni pomočnik Franc Urbanija je praznoval 80 let.

Ko je bil pred časom premeščen župnik Edi in smo izgubili faro, se 
nam je podrl svet. Nismo si znali predstavljati, kako bo vse potekalo 
naprej. Bog pa vedno poskrbi, da se stvari uredijo, kot je treba. Tako 
smo dobili novega upravitelja Luka Demšarja, ki lepo poskrbi za vse. 
Seveda pa je tudi on dobil pridnega pomočnika, ki mu leta ne pridejo 
do živega. France Urbanija je njemu in nam v veliko pomoč. Tun'ča-
ni smo ga vzeli kar za svojega.

Kako pa naj se drži človek pri 80. letih, pa nam vse povesta njegova 
dobra volja in živa vera.

Tončka Golob
Darja Mikuš

Vsi, ki pri sveti maši smo se zbrali,
skupaj z vami bi radi praznovali.
Lepa leta vam Bog je dal 
in v Tunjice k sv. Ani vas je poslal.
Hvaležni smo Bogu za vsak dan ob vas
in želimo, da takih še mnogo da čas.
Po lepi Sloveniji povsod ste poznan',
kot triglavski župnik imenovan'.
Marija na Kredar'co vas je zvabila,
vas v letih je poznih z zdravjem obdarila,
saj ve, da kdor vzljubi triglavske strmine,
ljubezen do gora ga nikoli ne mine.
Naš Anin hribček ni noben Triglav, 
a Bog že ve, zakaj vas je k nam poslal.

Hvala vam za vse dobro.

Vsi tunški farani vam želimo zdravja in 
božjega blagoslova.

Tončka Golob
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Sem Nivčarjev Silvo iz Tunjic. Rodil 
sem se 1. januarja leta 1938. V druži-
ni nas je bilo petnajst otrok, jaz sem 
bil rojen kot trinajsti po vrsti. Ko sem 
dopolnil osem let, sem šel služit za 
pastirja k Slatnarju v Sidraž. Tam je 
služila moja sestra Pepca. Imeli so 
naju zelo radi in sva se počutila kot 
člana njihove družine. Pasel sem kra-
ve in ovce. Po dveh letih sem šel v 
Tunjice h Gradišeku. Tam je služila 
moja sestra Peregrina. Pri hiši niso 
imeli naslednikov. Tudi pri njih sem 
se imel za tiste čase lepo. Imel sem 
prijatelja, Bobnarjevega Jerneja in 
Mhlavovega Pavleta, s katerima smo 
počeli različne norčije. 

Spomnim se veliko prigod, ki so se 
mi zgodile, ko sem služil pri Gradiše-
ku. Manjkalo je vode, posebno poleti. 
Nosili smo jo iz studenca Ribnik, ki 
je bil oddaljen 200 metrov. Tudi za 
živino smo jo nosili. Nekoč je bila 
ena krava zelo žejna, veliko je popila. 
Prinesel sem že veliko veder vode, pa 
bi še vedno pila. Bil sem utrujen, zato 
se mi ni dalo iti še enkrat po vodo. 
Vzel sem palico in jo udaril med 
rogove. Krava je od udarca padla v 
nezavest, jaz sem pa mislil, da sem 

jo ubil. Zaprl sem hlev in šel spat, a 
skoraj celo noč nisem spal. Zjutraj 
sem zelo zgodaj vstal in šel pogledat 
v hlev. Oddahnil sem se, ko sem vi-
del, da je bilo s kravo vse v redu, prav 
ponosno je stala. 

Zgodilo se je enkrat, na paši, ko sem 
pasel vola. Na travniku na Krvic se 
je udrla manjša jama in vol je padel 
vanjo. V jami je bil z zadnjimi no-
gami. Prijel sem ga za roge in klical 
na pomoč. Pritekel je Johan in rekel: 
»Kaj se dereš?!« Ko pa je videl vola v 
jami, mi je hitro priskočil na pomoč, 
da sva ga skupaj povlekla iz jame. 
Naslednji dan sem se v šoli hvalil, da 
sem vola, ki je tehtal od 300 do 400 
kg, sam potegnil iz jame – naj se vidi, 
kakšno moč ima 12-letni fant.

Ko sem bil star 14 let, sem šel na Ve-
liko planino past Komatarjeve krave. 
V bajti sem bil sam, zato sem moral 
tudi sam poskrbeti za hrano. Kuhal 
sem slabo, a sem preživel. Na plani-
ni je bilo več takih fantov, kot sem 
bil jaz. Takrat so na planini še pasli 
konje; mi s fanti pa smo zelo radi ja-
hali, zato smo veliko časa preživeli 
s konji. Starejši pastirji so se na nas 

kregali, ker so se bali nesreče, a mi 
jih nismo poslušali. Najlepši konji so 
bili Vodnikovi iz Stranj. 

V Utoku sem se izučil za usnjarja, 
čeprav me to ni nič veselilo. Nare-
dil sem vse izpite in se tam tudi za 
stalno zaposlil. V Utoku sem delal 
vse do penzije. Pri dvajsetih letih sem 
šel v vojsko (JRM – Jugoslovanska 
ratna mornarica), za tri leta. Bil sem 
pri »morski granici« na ladji. Imel 
sem priložnost, da sem dobro spo-
znal Jadran, posebno otoke, Kornate. 
Naš teren je bil od Malega Lošinja do 
Visa. Velikokrat, ko je bila najhujša 
burja, smo bili mi na odprtem morju. 
Tisti čas so namreč Dalmatinci veliko 
bežali v Italijo ali pa so Italijani pri-
šli na našo stran lovit ribe. Vojska je 
morala biti pozorna na te migracije. 

Ko sem prišel iz vojske, sem se kma-
lu poročil. Z ženo Štefko sva si ustva-
rila družino. Rodila sta se nama dva 
otoka, hči Mojca in sin Marko. Zelo 
radi smo zahajali v hribe. Z ženo 
Štefko sva večkrat osvojila vse slo-
venske vrhove. Vse slovenske vrho-
ve sem osvojil tudi s hčerko Mojco. 
Ko je bila stara 7 let, je bila že na 
Triglavu. Z dvema prijateljema smo 
šli tudi na Grossglockner – Veliki 
Klek. Osvojili smo ga v enem dnevu. 
Ko smo se zvečer vračali domov, sem 
bil tako utrujen, da sem v avtomobilu 
spal. Prijatelju, ki nas je peljal, sem 
še vedno dolžan za spanje. Ker sem 

Nivčarjev Silvo –  
Silvester Uršič

Z ženo Štefko na Dolgih njivah
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Gorenc, pa na dolg vedno pozabim. 
Z ženo sva prehodila tudi vse večje 
božje poti po Evropi; bil sem tudi 
v Sveti deželi. Če bova pri zdravju, 
bova še naprej hodila v hribe, ker 
nama je tam lepo in uživava v naravi.

13. oktobra sva v krogu najine dru-
žine praznovala 60-letnico poroke. 
Sedaj imava že pet vnukov in štiri 
pravnuke, ki nama lepšajo dneve. 

Nivčarjev Silvester

Silvester in Štefka Uršič, ob vajini diamantni – 60. obletnici poroke vama 
čestitamo za lep jubilej in vama želimo še veliko zdravih, prijetnih, veselih 
in srečnih skupnih let med svojimi najdražjimi – otrokoma, petimi vnuki 
in štirimi pravnuki ter njihovimi partnerji. Naj bo dobra volja povsod, ka-
mor bosta stopila, med prijatelje, znance in ljudi, ki jih bosta na novo 
spoznavala.

Bog vaju živi še na mnoga zdrava leta!
Milena Erbežnik Klanšek

S prijatelji na Grossglocknerju 
– Veliki Klek (Štefan Lagoja iz 
Podgorja, Silvester Uršič, Slavko 
Slapnik iz Podgorja)

Štefka in Silvester praznujeta 60 let skupnega življenja v krogu svojih 
najdražjih.

Dolinci na cvetno nedeljo 
Petra Kočar
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V mladosti se je Ivanka največ družila 
s sosedovo Jožico. Dobro se spomni 
Žerjavovih sank na volan. Če jim jih 
je Žerjavov Matevž posodil, je bilo 
na njih prostora za pet, šest otrok. 
Sankali so se po Prevali do Zoklarja 
ali pa na drugo stran proti Jamovcu 
do Birta in do mosta čez Tunjščico.

Obiskujeta domačo hišo in sorodni-
ke, vsako leto pa poleg tega prihajata 
k sv. Ani, kjer ju je leta 1969 poročil 
gospod Lojze Groznik.

Srečno Ivanka, uživaj z družino v 
vajinem lepem domu in ne pozabi 
»Tunc«.

Ivanka Vrhovnik
arhiv Ivanka in Miro Zupin

Ivanka z možem, vnukom Nejcem in 
vnukinjo Brino; Nejc pri obhajilu

Ivanka z možem, zlata poroka 
na Brezjah 

Ivanka z možem, otroki, njihovimi partnerji in vnuki, 
zlata poroka na Brezjah

Naši rojaki
Prav je, da se spomnimo na katere-
ga od naših rojakov ali rojakinj, da 
z nekaj besedami osvežimo njihovo 
življenje. Letos smo se spomnili na 
Spodnjo Sitarjevo Ivanko, ki že več 
kot 50 let živi v Strahinju pri Naklem.

Ivanka se je rodila 20. junija 1946 
pri Spodnjem Sitarju v Tunjiški Mla-
ki, kot najmlajša od štirih otrok – ob 
sestri Anici, Ivanu in Francetu. V šolo 
je hodila v tunjiško »osemletko«. 
Spomni se učitelja Štefana Luštreka 
in Jelke Trebušak. Po koncu šole je 
delala doma, ker je bila namenjena, da 
prevzame domačijo. Njeno življenje 
se je preusmerilo, ko ji je pot prekrižal 
Miro Zupin, fant iz Apna na Šenturški 
Gori. Miro je bil pastir pri Škletu in 
je hodil v šolo v Tunjice; verjetno mu 
je ostala v spominu iz šole. Pri njenih 
23 letih sta se poročila in se preselila 
v Strahinj. Skrbela sta za starejši par 
brez otrok. Miro je podedoval njuno 
manjšo kmetijo in z Ivanko sta začela 
kmetovati. Takrat so imeli za delo na 
njivi in v gozdu konje in vole. Ivan-
ka in Miro sta začela z volom. Tudi 
Ivanka se je zaposlila v tovarni Ibi v 
Kranju, kjer je bil Miro že zaposlen. 
Tu sta oba dočakala penzijo. Ustvarila 
sta si lepo družino; imata dva sinova 
in dve hčeri, en otrok pa je kot dojen-
ček umrl. Posodobila sta domačijo, 
zgradila novo hišo in poslopja in za 
seboj pustila volovsko vprego. Svoje 
otroke sta spravila do kruha in danes 
imata enajst vnukov, šest deklet in pet 
fantov. 

Ivanka z možem in otroki
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Odkar so asfaltirali cesto Zalog-Vr-
hovje se skozi Tunjice pelje veliko 
več kolesarjev kot nekoč. Višinsko 
pestro turo po Tunjiškem gričevju so 
odkrili tudi prireditelji kolesarskih te-
kem. Letos so skozi Tunjice potekale 
kar štiri. 

Prva tekma, 1. Pokal Kamnika in VN 
Zavarovalnice Generali, je potekala v 
aprilu in je bila mednarodna kolesar-
ska dirka in dirka za Pokal Slovenije 
za mlajše mladince, starejše mladin-
ce/mladinke in ženske elite. Trasa 
ni potekala le po asfaltu, ampak so 
morali kolesarji prekolesariti tudi del 
makadamske ceste. V enem krogu so 
naredili 214 višinskih metrov. 14,5 
km krožna proga je potekala na trasi 
Tunjice-Vrhovje-Cerkljanska Dob-
rava-Komendska Dobrava-Gmajni-
ca-Mlaka-Tunjice. Tekmovalci so 
odpeljali štiri oz. šest krogov. Skozi 
Tunjice je peljalo čez 120 tekmoval-
cev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in 
Madžarske. Za nekatere so bili tunški 
klanci prevelik zalogaj, prišlo je tudi 
do odstopov.

22. maja je skozi Tunjice potekala 2. 
Velika nagrada Gorenjske. Start dir-
ke je bil v Termah Snovik, nato so 
morali tekmovalci prevoziti tri kroge 
skozi Kamnik-Komendo-Tunjice, na 
koncu pa so odpeljali proti Cerkljam, 
kjer so naredili še pet krogov Cerkl-
je-Velesovo. Tekma je zanimiva, ker 
kolesarji odpeljejo tri kroge – pred 

Kolesarske dirke skozi Tunjice
prvim se kosilo še kuha, pred drugim 
krogom poješ juho, pred tretjim pa 
tenstan krompir s pečenko, šele kavo 
lahko popiješ v miru.

Četrta etapa (Laško-Velika planina) 
letošnje 28. po vrsti Dirke po Slo-
veniji – Tour Slovenia je šla prvič 
tudi skozi našo vas. Že nekaj dni 
pred etapo so bila ob cesto postavl-
jena modra kolesa, ki jih je pripra-
vil organizator, pa tudi Tunčani smo 
kolesarsko popestrili našo vas – od 
modro-zelenih koles na škarpi pa do 
velikega pokošenega napisa POGI 
v travi avtorja Tomaža Černevška 
(ki pa ga je na žalost televizijska 
kamera v helikopterju spregledala). 
Takšen nivo dirke še ni šel skozi 
našo vas, v neposrednem prenosu 
so dirko predvajali na TV Slovenija 
in tudi na Eurosportu. Tekmovalci 
so bili svetovnega ranga na čelu s 
Tadejem Pogačarjem, ki se je v tej 
etapi peljal tudi skozi rodno vas 
Klanec. Tadej je bil na koncu drugi, 
saj je na vzponu na Veliko planino, 
kjer sta skupaj vozila z moštvenim 
kolegom Majko, zaradi zgubljene 
igre kamen – škarje – papir prepustil 
zmago njemu.

V septembru pa je šla skozi Tunji-
ce še zadnja kolesarska dirka letos. 
Te tekme se je lahko udeležil vsak 
rekreativni kolesar, ki si je želel 
okusiti čare Toura. L'Etape Slove-
nia je uradna tekma za amaterske 

Štart 1. Pokala Kamnika in VN Zavarovalnice Generali 
je bil pri šoli v Tunjicah. 
Primož Jeglič

2. Velika nagrada Gorenjske je tudi 
drugič potekala skozi Tunjice.  
Boris Slana

kolesarje v sklopu Tour de France v 
Sloveniji. Te tekme potekajo po 20 
državah po celem svetu. V Sloveniji 
so bile štiri različne trase (1 km za 
otroke, 13 km družinskega kolesar-
jenja, 70 km – krajša in 138 km – 
daljša etapa). Skupaj se je udeležilo 
1500 tekmovalcev. Skozi Tunjice je 
potekala daljša trasa, ki jo je pre-
vozilo okoli 500 kolesarjev. Kako 
natrenirani so kolesarji, se je vide-
lo tudi po tem, kako je kdo odvijal 
klance navzdol.

Poleg samih kolesarjev je fascinantno 
gledati vsa spremljevalna vozila – od 
policistov na motorjih, kjer je vedno 
prisoten tudi naš nekdanji sovaščan 
Sandi Sheikha, in v avtomobilih do 
vozil kolesarskih ekip, ki vozijo na 
strehah na tisoče evrov vredna kole-
sa, ter reševalnih vozil.

Ne glede na to, kakšen rang kolesar-
ske tekme poteka, skozi Tunjice visi-
jo slovenske zastave, vaščani navija-
mo in pozdravljamo ob cesti. Vsaka 
kolesarska tekma je poseben dogo-
dek za vas in vaščane, le stopimo na 
dvorišče in smo že del kolesarske 
evforije.

Mojca Stele Jeglič
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Maj, preden začneva, ti iskreno čes-
titam za izjemen športni uspeh in lep 
športni doprinos našim lepim Tunji-
cam!

Kaj te je navdušilo, da si se odločil 
za gorsko kolesarstvo? Kaj ti pra-
vzaprav sploh pomeni kolesarstvo? 
Za gorsko kolesarstvo sem se odločil, 
ker mi je všeč hitrost, način sestave 
prog, občutek v zraku in na progi, 
adrenalin … Na sploh mi kolesarstvo 
pomeni zelo veliko. Na začetku sem 
ga imel za hobi, sedaj pa je kolesar-
jenje postalo moj način življenja. 
Ne mine dan, ki ne bi bil povezan s 
kolesarjenjem ali treningi. Če mi že 
kakšen dan ne uspe iti na kolo, pa 
se posvetim kolesu, ga pripravljam, 
servisiram, razmišljam o izboljšavah, 
raziskujem novosti na spletu in spre-
mljam tekoče zadeve, povezane s ko-
lesarji in kolesarstvom. 

Kdaj in kje si začel trenirati in tek-
movati?
Ko sem bil star 12 let, sem se prvič 
spustil po progi s Krvavca in takrat 
me je to tako navdušilo, da sem si 
zaželel to tudi trenirati. Tako sem po 
nasvetu staršev septembra 2018 začel 
trenirati pri klubu Calcit Bike Team, 
prioriteta katerega je XC (cross coun-
try) kolesarska disciplina. Prve XC 
tekme so se zame začele v letu 2019, 
ko sem tekmoval v kategoriji U15. 
Prve izkušnje so bile dokaj klavrne – 
videl sem, da mi do dobrih rezultatov 
še veliko manjka. Izkušnje pa so bile 
dobre, prav tako vtisi. Spoznal sem 
načine in organizacijo tekmovanj ter 
si pridobil veliko novih prijateljev. Z 
veseljem sem hodil na treninge, ki so 
od pomladi pa skoraj do konca jeseni 
na kolesu, v zimskem času pa trenin-
gi potekajo v telovadnicah in kot hitri 
vzponi na bližnje vrhove (Velika pla-
nina, Kamniški vrh, Krvavec ...). 

Kdo je tvoj trener? 
Pri Calcit Bike Teamu sodelujem s 
tremi trenerji: Boštjan Hribovšek za 
XC, Miha Spruk – Mihi je vodja en-
duro treningov, Peter Modrej pa za 

fitnes. Za spust/downhill nimam tre-
nerja, dobim pa kakšen dober nasvet 
od ostalih trenerjev. Večinoma na 
svojih treningih delam sam in to tako, 
da nabiram izkušnje s tekmovanj in 
da se dobimo s sotekmovalci na progi 
in »jo vozimo« ter si delimo nasve-
te glede linij, prilagoditve hitrosti … 
Minulo poletje smo tako precej vozili 
na mariborskem Pohorju.

Imaš organizirane in tudi samo-
stojne treninge – kako in kdaj po-
tekajo?
Organizirane treninge na kolesu 
imam dvakrat tedensko (večinoma 
XC), enkrat tedensko imamo fitnes, 
ostale dni pa treniram sam. Ko imam 
svoje treninge, se osredotočam na za 
mene glavni disciplini, to sta endu-
ro in spust (downhill). Kadar imam 
svoje treninge, se največkrat »vozim 
Špico ali Palovče«. Tam so proge 
najbolj primerne za trening, dodatni 
»plus« pa je še to, da z vzponi »delam 
na kondiciji«. Velikokrat za enduro 
trening izberem tudi Krvavec; najprej 
»poganjam« do Planine Jezerca in se 
potem enkrat ali dvakrat spustim po 
»trejlu« – po progi. V zadnjem letu 
pa sem pogosto »vozil Veliko pla-
nino«. Proga na Dol, ki se konča na 
Kraljevem hribu, je odlična za »tre-
ning tehnike«. Na Veliko planino 
se večinoma povzpnem z gondolo, 
včasih pa tudi »poganjam«.

Kako se pripravljaš na tekmo? 
Na tekmo se pripravljam fizično in 
psihično. V glavi se zapeljem po pro-
gi, da se opomnim na posebnosti, na 
katere moram paziti. To velja pred-
vsem za tekme v spustu, ki so moja 
prioriteta. 

Tvoji športni uspehi so …? 
Za mano je uspešna sezona. V spustu 
sem postal državni in pokalni prvak v 
kategoriji U17. Sem zelo vesel in na-
vdušen. Tekmoval sem za slovenski 
pokal Unior Downhill Cup, ki je ob-
segal štiri tekmovanja: DH Salona v 
Splitu, DH Sorca na Soriški planini, 
ki je bila hkrati državno prvenstvo, 
DH Kope, zadnja pa je bila DH Slje-
me nad Zagrebom. Zmaga mi je ušla 
samo na Kopah in še to le za slabih 
30 stotink sekunde. 
Maja sem se udeležil tudi tekme IXS 
za Evropski DH pokal, ki je bila na 

Maj Babačič, državni 
prvak v spustu

Prvo mesto na državnem prvenstvu, 
DH Sorca  
Martina Lanišek Babačič

Maj Babačič se je rodil 31. januarja 
2006 in živi v Lanišah, na Spodnji 
Lanišekovi domačiji. Je najstarejši od 
treh sinov Martine in Damirja. Hodi 
na poklicno šolo v Domžale, smer 
avtoserviser – avtoklepar. Zelo rad se 
ukvarja s športom, že nekaj let pa mu 
je najbolj pri srcu gorsko kolesarstvo. 
Pri kolesarjenju najbolj uživa, ko na 
progi, sploh pa na tekmovanjih, dose-
že limit hitrosti in ko vidi, da preseže 
svoje dosedanje dosežke ter doseže 
boljši čas oziroma je hitrejši od so-
tekmovalcev. V gorskem kolesarstvu 
je več različnih disciplin; Maj trenira 
enduro, spust in XC, njegova priori-
teta pa sta enduro in spust. Pri dvanaj-
stih letih se je prvič spustil po progi 
s Krvavca in še istega leta, leta 2018, 
začel trenirati. Letos, po štirih letih 
treniranja, pa je Maj Babačič postal 
državni prvak v spustu. V uredništvu 
smo ga povabili na klepet in se z njim 
pogovarjali o njegovem, v tako krat-
kem času izjemnem dosežku.

TG 2022.indd   34TG 2022.indd   34 19/12/2022   19:33:1019/12/2022   19:33:10



34 35

December 2022

mariborskem Pohorju. To je bila 
moja najljubša tekma letošnje sezo-
ne. Razmere na progi so mi bile pisa-
ne na kožo, bilo je zelo mokro, proga 
je bila težka. Kvalifikacije sem kon-
čal kot 13., finale pa kot 16. Imel sem 
nekaj smole, vseeno pa sem vesel, da 
sem od petdesetih tekmovalcev (vsi 
so bili mojih let) zaključil v prvi po-
lovici. To je bila moja prva tako ve-
lika dirka. 
Na mariborskem Pohorju je letos 
junija potekalo tudi Evropsko prven-
stvo v spustu, kjer sem kot član slo-
venske reprezentance tekmoval v 
kategoriji U17. Vesel sem, da so me 
povabili v reprezentanco in da sem 
kot eden od sedmih v zelenem dresu 
dirkal za Slovenijo. Kljub padcu tik 
pred ciljem sem pristal na 23. mestu. 
Letošnji pokal SloEnduro je obsegal 
sedem tekmovanj. Enkrat mi je us-
pelo priti na tretje mesto, v skupnem 
seštevku pa sem končal na četrtem 
mestu. V disciplini XC »sem nare-
dil« 4 tekme in večinoma končal na 
osmem mestu.

Z letošnjo sezono sem zadovoljen – 
na področju downhill zelo, pri enduru 
pa mi še malo manjka. Mogoče bom 
bolj uspešen v naslednji tekmovalni 
sezoni, ko bom vozil za U19.

Imaš kakšne posebne vtise s tek-
movanj?
Evropsko prvenstvo – ker sem do-
živel tekmo, organizirano na višjem 
nivoju. Ta tekma me je postavila tudi 
na realna in trdna tla, saj sem se začel 
zavedati, koliko dela oziroma trenin-
ga me še čaka. Za uspeh pa ni po-
membno samo to, pomembna je tudi 
dobra ekipa.

Ali se rad družiš z drugimi kole-
sarji? Kdo so tvoji kolesarski vzor-
niki? 
Z drugimi kolesarji se rad družim na 
skupnem treningu ali pa se zmeni-
mo, da »gremo vozit« kakšno progo. 
Všeč mi je tudi, da smo prijatelji in 
da se dobro razumemo, čeprav smo si 
na tekmah konkurenti. Moja kolesar-
ska vzornika iz Slovenije sta »spusta-
ša« Luka Berginc in Jan Cimperman; 
med tujimi jih je precej več, najbolj 
pa občudujem Andreasa Kolba (tre-
nutni evropski prvak), Gea Athertona 
(večkratni svetovni prvak), Jacksona 
Goldstona (trenutni svetovni prvak v 
spustu med mladinci), Aarona Gwi-
na (tudi večkratni svetovni prvak in 
eden izmed najhitrejših »spustašev« 
na svetu) in Kada Edwardsa (občudu-
jem njegov stil vožnje).

Je v tvoji družini še kdo športnik? 
Kdo te podpira?
Tudi mlajša brata si želita tekmovati 
v kolesarstvu. Žan bo v naslednjem 
letu že začel tekmovati, Luka pa tre-
nirati. Največjo podporo mi nudi-
ta starša in za to sem jima res zelo 
hvaležen, še posebej atiju, ki zavzeto 
skrbi za tehnično brezhibnost mojih 
koles, na tekmovanjih je moj serviser 
in tudi trener, saj mi pomaga z nasve-
ti … mami pa je glavni organizator 
odprav na tekme in največja navija-
čica. Seveda pa me zelo podpirajo in 
zame navijajo tudi vsi domači – brat-
ca, stari starši, strici, tete in tudi dru-
žinski prijatelji. 

Kakšni so tvoji načrti v kolesar-
stvu?
Ko končam šolanje, si želim, da bi bil 

sprejet v profesionalno ekipo downhill 
kolesarjev (Atherton BC) in da bi se 
lahko s tem tudi preživljal. Moj cilj pa 
je postati svetovni prvak, biti najboljši, 
nekaj takega torej, kot je uspelo Gregu 
Minnaaru.

Bi nam za konec najinega pogovo-
ra rad še kaj povedal?
Veselim se nove tekmovalne sezone, 
upam, da bo še boljša in da se morda 
pokaže kakšen resen sponzor.

Maj, naj tvoje sanje postanejo resnič-
nost. Tvoja dobra volja in pozitivna 
energija te bosta zagotovo popeljali 
daleč, tja, kamor si želiš. Zato le po-
gumno, pozitivno in z dobro mero 
zdravega delovanja naprej v lepo pri-
hodnost. Ostani zvest samemu sebi!

Milena Erbežnik Klanšek

Evropsko prvenstvo v spustu na  
mariborskem Pohorju  
Sandi Orel

Enduro Ilirska Bistrica, tretje mesto  
Sandi Orel
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Maruša Klemenc je letos dopolnila 
28 let. Doma je v Lanišah. Prva šti-
ri leta osnovne šole je obiskovala PŠ 
Frana Albrehta v Tunjicah, nato pa 
matično šolo v Kamniku. Šolanje je 
nadaljevala na gimnaziji v Kamniku, 
nato pa se je vpisala na medicinsko 
fakulteto, kjer je študij zaključila 
januarja 2021. Še istega leta, ko-
nec septembra, je opravila strokov-
ni izpit, ki je potreben za pridobitev 
pravice samostojnega opravljanja 
zdravniške službe. S tem izpitom je 
Maruša Klemenc postala prva zdrav-
nica v Tunjicah. Čestitke, Maruša, ob 
izjemnem uspehu!

Si morda že slišala, da si v našem 
kraju, v Tunjicah, prva zdravnica? 
Si ponosna na to?
To sem že slišala, nisem pa prepri-
čana, če to drži. Če tako pravite tudi 
Vi, bo pa že držalo. Na končani študij 
sem ponosna, saj je precej zahteven, 
prav tako pa tudi služba zdravnika 
prinese veliko stresa in odgovornosti.

Kdaj in zakaj si se odločila za štu-
dij medicine?
Za študij medicine sem se odločila v 
4. letniku gimnazije. V osnovni šoli 
sem si želela postati slikarka oziroma 
umetnica, za kar sta me v otroštvu 
navdušila teta, ki je izjemno likovno 
nadarjena, ter stari oče, ki je odličen 

rezbar. Po vstopu v gimnazijo pa 
sem se navdušila nad naravoslovnimi 
predmeti, predvsem kemijo in biolo-
gijo. Takrat sem se tudi resno začela 
ukvarjati s športom, kar je pripeljalo 
do dodatnega navdušenja nad člo-
veško fiziologijo. Na koncu srednje 
šole sem imela v glavi tako samo dve 
možnosti – študij fizioterapije ali me-
dicine. Zdelo se mi je, da je medicina 
veliko bolj obširna smer in se zato 
odločila, da bom tu nadaljevala svoje 
izobraževanje. 

Kdaj si zaključila medicinsko fa-
kulteto? 
Študij sem zaključila januarja 2021, 
diplomo pa sem zaradi koronske si-
tuacije v roke dobila komaj aprila 
letos. Po opravljenem zadnjem izpitu 
sem si vzela mesec dni odmora, nato 
pa meseca marca začela z obveznim 
pripravništvom v Splošni bolnišnici 
Celje; pripravništvo traja pol leta in 
je obvezno za vse diplomante, ki že-
lijo opraviti strokovni izpit in s tem 
pridobiti pravico do samostojnega 
opravljanja zdravniške službe. Konec 
septembra 2021 sem opravila stro-
kovni izpit, oktobra pa začela z izbir-
nim delom pripravništva, ki sicer ni 
obvezen, je pa odličen za pridobivan-
je novih izkušenj. V tem času sem se 
že odločila za specializacijo družin-
ske medicine, se prijavila na razpis in 
do začetka opravljanja specializacije 
delala na internistični prvi pomoči v 
Urgentnem centru Celje.

Kje si zaposlena? Kaj pomeni spe-
cializacija, koliko časa traja?
Trenutno sem zaposlena v Zdravstve-
nem domu Domžale, kjer opravljam 
prvo leto specializacije. Specializa-
cija je 4- do 6-letni učni proces (od-
visno od smeri specializacije) prido-
bivanja praktičnega in teoretičnega 
znanja določene specialnosti. V prak-
si to pomeni normalno opravljanje 
zdravniške službe pod nadzorom 
mentorja, ki delno odgovarja za tvoje 
delo. Ko opraviš specialistični izpit, 
si za svoje delo v celoti odgovoren 
sam. V času specializacije družin-

ske medicine krožiš med ambulan-
tami oziroma ustanovami različnih 
specialnosti in se naučiš obravnavati 
bolnike z »vseh vetrov« – kirurške, 
internistične, psihiatrične ... Ključno 
je, da se naučiš prepoznati bolezen-
ska stanja, ki jih lahko zdraviš sam, 
ter stanja, ki potrebujejo poglobljeno 
obravnavo v specialističnih centrih. 
Na srečo imamo v našem zdravstve-
nem domu možnost relativno široke 
diagnostike, kar omogoča tudi kvali-
tetnejšo in obenem varnejšo obravna-
vo že na primarnem nivoju, s čimer 
se lahko tudi izognemo nepotrebnim 
napotitvam na kliniko; to je ugodno 
tako za bolnika kot za terciaren nivo.

Bila si odlična športnica; lahko 
opišeš svojo športno pot? 
Že nekje od leta 2006 se ukvarjam 
s triatlonom in sprva sem bila resna 
tekmovalka. Več let sem bila člani-
ca slovenske triatlonske reprezen-
tance, postala sem tudi večkratna 
državna prvakinja, udeleževala sem 
se evropskih pokalov in prvenstev, 
kot mladinka osvojila bron na tekmi 

Maruša Klemenc – prva mlada 
zdravnica v Tunjicah 
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za evropski pokal, leta 2016 sem se 
udeležila svetovnega univerzitetne-
ga prvenstva, kjer sem zasedla 33. 
mesto, na evropskem prvenstvu mlaj-
ših članic pa prvič 30. in drugič 27. 
mesto. Na evropskem nivoju sem na-
zadnje tekmovala leta 2017, nato pa 
sem tekmovala na državnem nivoju. 
Naslov absolutne državne prvakinje 
sem nazadnje osvojila leta 2019.

Za teboj so odlične športne uvrsti-
tve. Kako si sedaj blizu športu?
Občasno še tekmujem in letos sem 
se udeležila treh tekem. Triatlon je 
absolutno postal moj najljubši hobi, 
za katerega porabim kar precej časa, 
sicer ne zaradi tekmovalnih ambicij, 
pač pa za sprostitev in za spopadanje 
s stresom. Svoj čas razporedim tako, 
da dnevno vsaj eno uro namenim 
gibanju, če se da, pa tudi več. Ugo-
tovila sem, da svoje delo opravljam 
veliko bolj kvalitetno, če se psihično 
spočijem s pomočjo športa, veliko 
pa pripomore tudi sama fizična pri-
pravljenost. V službi je redna praksa, 
da 8 ur ne ješ, ne piješ in ne greš na 
stranišče, zato je dobra telesna pri-
pravljenost velik plus. Poleg tega 
je pametno ohranjati zdrav imunski 
sistem, saj si vsakodnevno v stiku 
z bolnimi ljudmi. Moja prioriteta je 

vestno opravljanje službe po najbolj-
ših močeh, nato skrb za zdravo telo in 
glavo, na zadnjem mestu pa sta čisto 
stanovanje in umit avto.

Kakšne izkušnje si pridobila iz me-
dicine v času šolanja in športnega 
udejstvovanja? Kako sedaj, ko si 
zaključila študij medicine, gledaš 
na športnike?
Ljubljanska medicinska fakulteta je 
zasnovana tako, da študente opremi 
s podrobnim teoretičnim znanjem, s 
čimer se tudi rahlo razlikuje od ne-
katerih tujih fakultet. Po šestih letih 
izobraževanja mladi diplomant ra-
zume in zna razložiti zahtevne pa-
tofiziološke mehanizme, ne zna pa 
pozdraviti nezapletene okužbe sečil. 
Tako se na začetku praktičnega dela 
ponovno začneš učiti, vendar znanje 
osvajaš precej hitro, postopoma pa 
ga začneš povezovati s teoretičnim 
znanjem; takrat končno dobiš obču-
tek, da je bilo sedenje za knjigami 
vredno vsega truda. Danes mi je pri 
delu v ambulanti znanje, ki sem ga 
pridobila pri sami vadbi triatlona, v 
veliko pomoč, saj med gibanjem do-
dobra spoznaš samo mehaniko giban-
ja, fiziologijo telesa ter vpliv prehra-
ne in počitka na telo. S tem si lahko 
ogromno pomagam pri obravnavanju 
preprostih poškodb in nekaterih oblik 
kronične bolečine. Športnike še ved-
no globoko spoštujem, vendar pa to 
zame niso več nepremagljivi heroji, 
ampak so le ljudje, ki svoje življen-
je posvetijo športu. Danes dosti bolj 
spoštujem ljudi, ki svoje življenje 

nesebično posvetijo znanosti in reše-
vanju širših problemov človeštva.

Kaj priporočaš nam, ki nismo štu-
dirali medicine, za zdrav slog živl-
jenja? Kateri so dejavniki, da zbo-
limo? Je vse odvisno od nas samih?
V prvi vrsti absolutno priporočam 
zdravo prehrano, ki je temelj zdravja. 
Na srečo so Tunjičani izjemno pridni 
in delavni ljudje, ki so v veliki meri 
samooskrbni, kar je IZJEMNEGA 
pomena. Domača zelenjava in sadje, 
domača jajca in meso, zrejeno v pros-
ti reji, je največje bogastvo sodobne-
ga sveta. Procesirana in industrijsko 
pridelana prehrana ima neprimerljivo 
nižjo vrednost kot lokalno pridela-
na. Drugi temelj zdravja je giban-
je – karkoli vas veseli, idealno vsaj 
enkrat dnevno »švicanje«, dokler se 
dodobra ne zadihate, če ste zdravi in 
niste gibalno omejeni. Samo eno telo 
imate, negujte ga z vso skrbnostjo. 
Tretji temelj pa je psihično zdravje. 
Vsak dan namenite vsaj nekaj minut 
za opravljanje vašega najljubšega 
hobija, za pogovor z najbližjimi, za 
sprostitev. Zboleli bomo, če bomo 
svoje telo dnevno bombardirali s 
škodljivimi dejavniki, kot so kajenje, 
alkohol, sladkor, prevelik kalorični 
vnos, neustrezno spopadanje s stre-
som, neaktivno življenje … Sicer je 
človeško telo izjemno prilagodljivo 
in lahko več let tolerira tovrstno po-
četje, vendar bo v neki točki prišlo do 
kolapsa sistema. Največ je odvisno 
od nas samih. Seveda ima vpliv tudi 
genetika in nekaj tudi sreča, vendar 
lahko s svojimi dejanji v ogromni 
meri vplivamo na to, kako se bo naša 
genetska zasnova izrazila v realnosti. 

Za konec najinega pogovora lahko 
podeliš še kakšno misel?
Imate eno telo in eno življenje; skr-
bite zase tako, da boste lahko dolgo 
uživali v družbi svojih ljubljenih. 
Mogoče še to – ravno prejšnji teden 
mi je nadzorna specialistka dala na-
svet: Vzemi si čas za prijatelje, da ti 
čas ne vzame prijateljev. 

Draga Maruša, izbrala si najlepši po-
klic, a hkrati verjetno tudi enega iz-
med najtežjih. Naj bodo tvoja močna 
volja, vztrajnost in srčnost vedno s 
teboj. 

Milena Erbežnik Klanšek
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V naši vasi je veliko talentiranih ot-
rok in mladih, ki se ukvarjajo z raz-
ličnimi dejavnostmi. Poleg njihovih 
staršev smo tudi mi lahko ponosni, 
da živijo v naši sredini. Dejavnosti, 
s katerimi se ukvarjajo, so najbolj 
pogosto šport ter likovna in glasbena 
umetnost. Pri tem pa seveda ne sme-
mo pozabiti na našo mlado kmečko 
populacijo, ki poleg šolanja ali službe 
pridno dela doma na kmetiji in živi z 
naravo.

Letos vam predstavljamo nadarjeno 
Urško Brežnjak, Češnarjevo z Zadn-
jega Vrha, ki je pokazala svoj talent 
tako v likovni umetnosti kot v špor-
tu. Nad risanjem in likovnim ustvar-
janjem se je navdušila že kot majhna 
deklica, preden je stopila v šolo, v 
lanskem letu pa se je preizkusila še 
v športu in spoznala, da je tudi talen-
tirana športnica. Vse to ji je bilo že 
položeno v zibko, talenta je morala le 
prepoznati, kar ji je tudi uspelo s po-
močjo odraslih, ki so to opazili in jo 
pri tem podpirali. Tako je talentoma 
začela zvesto slediti.

Urška Brežnjak se je rodila na praz-
nik Marijinega vnebovzetja, 15. av-
gusta leta 2008 kot najstarejša izmed 
treh otrok, ki so se rodili Bernardi in 
Mišotu. Hodi v 9. razred OŠ Frana 
Albrehta v Kamniku. Je preprosto, 
prijazno dekle, ki mami zelo rada pri-
skoči na pomoč pri hišnih opravilih. 

Rada ima živali in naravo. Pri treh 
letih je šla prvič v vrtec, ko pa se je 
rodila njena mlajša sestrica Klara, je 
ostala doma. Urški je bilo to všeč in 
je bila zelo vesela, da je bila lahko pri 
mami in svoji novorojeni sestrici. Že 
v vrtcu, čeprav je tja hodila le kratek 
čas, so vzgojiteljice prepoznale njen 
talent za risanje, zato so jo spodbu-
jale in podpirale pri njenem umet-
niškem ustvarjanju, prav tako pa so 
njeno sposobnost za risanje opazili 
tudi doma. Tako je Urška z veseljem 
in ob podpori odraslih začela risati, 
ustvarjati in se preizkušati v svojih 
sposobnostih. Risbe so nastajale ena 
za drugo in postajale vedno boljše. 

Riše, ko začuti, da bi nekaj narisala, 
in takrat ko iz šole domov ne pride 
preveč utrujena. Risbe nastanejo po 
navdihu, torej tisto, kar prihaja iz nje 
same, največji izziv pa ji je, kako bo 
to spravila na platno ali papir. Ob ri-
sanju se sprošča, začuti notranji mir, 
čas se ji ustavi, misel je le pri risanju. 
Njena ustvarjalnost je prišla do ljudi. 
Začela je risati za prijatelje, znance, 
sosede, za rojstnodnevna darila, uči-
teljicam za darilo ob koncu šolskega 
leta … Urškine risbe so sicer obču-
dovanja vredne, a ona se v prihod-
nosti ne vidi kot slikarka, temveč kot 
športnica.

Talent za šport je spoznala pred letom 
dni. Opazili so ga tudi učitelji športne 
vzgoje po njenih rezultatih in sposob-
nostih v teku. Tako so jo v osmem ra-
zredu prijavili na tekmovanje v krosu 
na 1000 m. To je bilo njeno prvo tek-
movanje, ki ga je opisala tudi s svoj-
imi besedami.

Bilo me je zelo strah, saj je bilo to 
moje prvo tekmovanje; govorila sem 
si, da pri takšnih nasprotnikih sploh 
nimam šans. Punce iz 9. razreda, ki 
so tekmovale z menoj, so bile dobro 
pripravljene, saj trenirajo atletiko, 
jaz pa nisem nič trenirala. Tudi doma 
so me spodbujali, da naj grem in da 
naj vsaj poskusim. Dejali so mi, da ni 
važno, na katerem mestu bom prista-

la, pomembno je sodelovati. To je bil 
zame nov izziv. Na tekmovanje me je 
peljala mami. Ko sem prišla na pro-
go za kros, me je bilo tako strah, da 
sem si govorila le to, kaj sploh delam 
tu, saj so tukaj samo najboljši tekmo-
valci. Z nami so tekmovali tudi fan-
tje. Postavili smo se na štartno črto 
in štartali. Tečem, začnem prehiteva-
ti prvo in drugo tekmovalko, tečem 
mimo fantov … in takrat sem začu-
tila, da »jaz zmorem«. Dobila sem še 
več zagona. Dohitim najboljšo punco 
iz 9. razreda, atletinjo, in jo prehitim; 
nato sem prehitela tudi nekaj fantov 
in čeprav so oni morali preteči še en 
krog, sem dobila še več moči! Tečem 
proti cilju in: JAZ sem prva! Obe z 
mami sva jokali od sreče! To so bili 
zame neverjetni občutki, ker si niti v 
sanjah nisem mogla predstavljati, da 
je LAHKO tako. In tako so me po-
slali naprej, na atletsko tekmovanje 
v Domžale, potem pa še na regijsko 
tekmovanje! Ostalo nam je še držav-
no prvenstvo, do tja pa s svojim ča-
som nisem prišla, kajti zbirali so le 
najboljše po času! Od takrat naprej 
vsak dan treniram – seveda tečem. 
Včasih je vmes tudi dan, ko ne grem.

Urška Brežnjak, nadarjena 
umetnica in športnica
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Urškini uspehi so se nadaljevali in 
dosegla je zavidljive rezultate: 1. 
mesto na 1000 m na občinskem kro-
su, 2. mesto na 300 m na atletskem 
tekmovanju in 3. mesto na 300 m na 
področnem tekmovanju.

Športni talent, ki ga je prepoznala 
šele pred letom dni, ji je bil ravno 
tako položen v zibko oziroma je tudi 
podedovan. Njena mama je v otro-
štvu tekmovala v teku in dosegala 

najboljša mesta. Ravno tako njena 
mami, ki je večkrat pometla s konku-
renco tako na občinskih in regijskih 
kot tudi državnih tekmovanjih. 

Urškini načrti so, da se vpiše na atle-
tiko, saj si močno želi dosegati dobre 
športne rezultate. V ospredje je torej 
zaenkrat dala šport, risanje pa bo imela 
za trenutke sprostitve. Tudi to ni slabo, 
saj vsak potrebuje sprostitev in tako 
bodo nastajale nove umetniške risbe. 

Za konec najinega pogovora mi je na 
vprašanje, kaj sporoča ostalim talen-
tiranim otrokom, kako da naj sledijo 
svojim sanjam, dejala: »Naj se preiz-
kusijo v svojih talentih in odločijo za 
pravega in naj jih ne bo strah, saj tudi 
sama nisem vedela, da zmorem!«

Urška, le pogumno naprej na svoji 
športni poti! Tvoje slike pa naj krasi-
jo domove v bližnji in daljni okolici.

Milena Erbežnik Klanšek

Tradicionalna povorka narodnih noš, 
ki se naj bi vsako leto odvijala v za-
četku septembra, je bila tudi tokrat 
pod velikim vprašajem. Poletje brez 
kaplje dežja, ta vikend pa … bo ali ne 
bo? Leta 2019 je povorka odpadla za-
radi naliva, leta 2020 je bila korona, 
leta 2021 je bila spet korona; in leta 
2022 je končno pod streho jubilejna 
50. povorka, ki je letos organizator-
jem krasno uspela. Prireditev, ki je 
uvrščena v ohranjanje evropske kul-
turne dediščine, je res velika promo-
cija Kamnika in hkrati tudi priložnost 
za prijetno druženje.

V Tunjicah pa nas je vedno manj in z 
Marijo nama ni prav nič dišalo »v 
noši« pešačiti do Kamnika; Ančka bi 
šla, samo peš ne, Nena gre s folklor-
no skupino ... Pišuka! Ampak dobim 
preblisk! Pokličem Marijo in Ančko 
in – akcija! Tako smo se v zadnjem 
tednu odpravile prosit Janeza, če bi 
nas peljal s svojim lesenim avtom. In 
on je pristal. Fino, super! Da bo malo 

Narodne noše
drugače! Marija je iz krep papirja 
naredila nageljčke, jaz sem v gozdu 
nalomila zelenje, Janez je poskrbel 
za orodje in avto je bil v rož'cah. In 
tako je tunjiška manjšina krenila na 
povorko. Janez, Ančka, Eli, Marija in 
moja malenkost. Bilo je zelo zanimi-
vo, doživeto in zelo dobro obiskano. 
Bili smo predzadnji v povorki in ko 
smo peljali mimo nasmejanih obra-
zov številnih obiskovalcev, je bilo 
tudi dolgo čakanje hitro pozabljeno.

Preživeli smo prav prijeten dan in 
tudi odziv na našo unikatno vozilo 
je bil navdušujoč. Po dveh letih pri-
pora, testiranj, depresije ter deljenja 
ljudi na cepce in necepce je res bil že 
skrajni čas za druženja in sprostitev. 
To je prava hrana za dušo. Sama pa si 
zares želim, da se večkrat oblečemo v 
nošo, ki je res lepa, in da s tem opo-
gumimo tudi tiste, ki nošo imate, da 
se nam pridružite.

Marina Koželj
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Avtokrosisti AMK Tunjice so nas 
tudi letos razvajali z dobrimi rezul-
tati in predstavami. Silvo Jeras se je 
udeležil štirih dirk, ki se štejejo za dr-
žavno prvenstvo, in dveh za consko 
prvenstvo. Vozil je buggy kawasaki z 
1,4 ccm. V Moravčah je na cilj pri-
peljal kot četrti, ravno tako na progi 
v Gambetićih, medtem ko je na tretji 
dirki imel težave z menjalnikom. Dir-
ka se je štela tudi za CEZ prvenstvo 
in prejel je pokal za drugo mesto. Na 
zadnji dirki v Moravčah v soboto je 
imel »bližnje srečanje« z ograjo in 
dirkalnik so za nedeljsko vožnjo po-
pravljali dolgo v noč. Vztrajnost se 
je izplačala in na cilj je pripeljal kot 
četrti. Tako je na conskem prvenstvu 
na odličnem sedmem mestu, v svoji 
kategoriji do 1600 ccm pa je kot edi-
ni predstavnik v roke prejel pokal za 
prvo mesto.

Aleksander Križman je svoj dirkal-
nik mitsubishi lancer pripravil za 
prvo dirko v Gambetićih. Sam pra-
vi, da mu »proga odgovarja« in da 
se v vožnji na njej dobro počuti. V 
cilj je prišel brez tretje prestave in 
je tekmo zaključil kot tretji, med-
tem ko je bil med Slovenci prvi. Na 

drugi dirki na isti progi je imel sicer 
nekaj težav, kljub temu pa je dosegel 
odlično drugo mesto. Na zadnji je-
senski dirki v Moravčah so dirkalnik 
popravljali že podnevi in tako ujeli 
kvalifikacijsko vožnjo. Toda že na 
štartu je zdrobilo menjalnik in dirka 
je bila končana, zato je nadaljevanje 
tekme spremljal kot gledalec. Osvo-
jil je odlično tretje mesto v držav-
nem prvenstvu.

Matej Lavrič je v Gambetićih s svojo 
subaru imprezo gledalcem popestril 
spremljanje dirke s prevračanjem, a 
brez posledic in samo z zvito ploče-
vino. Na drugi tekmi na isti progi je 
ujel dober ritem, avto je bil brezhiben 
in tako je kot prvi suvereno prečkal 
ciljno črto. Osvojil je četrto mesto v 
državnem prvenstvu.

Janez Zgonec, dolgoletni voznik 
avtokrosa, je za svojih 50 let od do-
mačih in prijateljev prejel darilo, ki 
si ga je že dolgo naskrivaj želel. Za 
rojstni dan so ga presenetili z novi-
co, da bo konec meseca avgusta vozil 
profesionalni avtokros avto, buggya, 
v sklopu nemške ekipe Fast & Spe-
ed, pod okriljem v svetu avtokrosa 

izjemno znanega Reneja Mandla. V 
petek so prispeli na progo evropske-
ga pokala v češkem mestu Prerov. 
Prvič je tekmoval v kategoriji Bug-
gy 1600 ccm. Minilo je že kar nekaj 
časa, odkar je zadnjič sedel v buggy-
ja. Tudi naliv dežja, ki je vse skupaj 
nekoliko oteževal, Komendčanom ni 
pokvaril vikenda in so glasno navija-
li. Tekmovanje se je zanj končalo v 
zadnji kvalifikacijski vožnji, saj je na 
progi zaradi velike količine blata pri-
šlo do nekaterih težav, ki so pripeljale 
do tega, da avto ni bil več v voznem 
stanju. Povedal je, da je izjemno hva-
ležen za priložnost in izkušnjo, pred-
vsem pa da je hvaležen za nova prija-
teljstva, novo znanje in povezave, ki 
jih je stkal med vikendom. Mogoče 
bo že naslednje leto pripravil svoj 
dirkalnik in nas razveseljeval s pred-
stavami. Prav tako velja za Bojana 
Osredkarja, ki zaključuje z delom na 
svojem dirkalniku.

Marcel Grgič je s svojim audijem 
4000 ccm odpeljal prvo dirko v Gam-
betićih, kjer se je zadovoljil z drugim 
mestom, njegov cilj pa so bile evrop-
ske dirke. V Novi Paki je postavil nov 
mejnik v slovenskem avtokrosu. Z 
vsako naslednjo vožnjo je imel boljši 
občutek in iz dirke v dirko se je prebi-
jal v boljši položaj. Vožnja v finalu je 
bila razburljiva in na cilj je pripeljal 
kot šesti ter s ponosom dvignil pokal. 
S tem je izboljšal svoj rezultat v avto-
krosu na evropskem prvenstvu. Prvič 

Uspehi avtokrosistov 
AMK Tunjice

Matej Lavrič

Silvester Jeras
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pa je nastopal na progi v nizozem-
skem mestu Toldijk. Lepa narava, 
hiše, mlini … Na pokošenem polju 
je bila proga maksimalno pripravlje-
na. Kljub dobrim vožnjam mu je le 
za malenkost zmanjkalo za finalno 
vožnjo in dosegel je štirinajsto mesto. 
Češki Prerov je bil še posebno zani-
miv, saj je deževen vikend poskrbel 
za blato in odstope. Marcel je z malo 
smole osvojil nove evropske točke za 
šestnajsto mesto. 

Z isto progo pa se je prvič spogle-
doval kot najmlajši Slovenec Timon 
Grgič, sin Marcela Grgiča. Še ne 
osemletni fant, ki je dobil buggyja 
na prestave, je še z malo strahu, toda 
pogumno sedel v buggyja znamke 
yamaha 125 ccm. V petek popoldne 
so mu nastavili podvozje po njegovi 
meri. Sledili so sobotni treningi in 

prva dirka, ki se je nadaljevala v ne-
deljo. Odpeljal je vse dirke, se uvrstil 
na osmo mesto in za to prejel pokal. 
V septembru je Timon postal sloven-
ski podprvak v kartingu.

Marcel Grgič se je udeležil tudi dir-
ke v Italiji. Na sobotnem treningu se 
je iz dirkalnika začelo kaditi. Vedeli 
smo, da je dirkaški vikend končan. V 
državnem prvenstvu je z eno dirko na 
osmem mestu. Po točkovanju zadnje 
dirke v prvenstvu CEZ je na enajstem 
mestu. V letu 2022 je tako najboljši 
Slovenec v avtokrosu v evropskem 
prvenstvu in med najboljšimi tek-
movalci ter na dvajsetem mestu od 
petdesetih tekmovalcev, ki so prejeli 
evropske točke.

Vsi tekmovalci so sezono zaključili 
z dobrimi in lepimi uspehi. Nekate-
ri so odpeljali več dirk kot drugi in 
zato dosegli tudi boljši končni rezul-
tat, toda vsak je kar najbolje pripravil 
dirkalnik in se potrudil po svojih naj-
boljših močeh. Če dirkača na tekmi 
spremlja še sreča, je še toliko bolje. 

Hvala vsem dirkačem, ki nas razve-
seljujejo in kažejo svojo borbenost 
ter na trenutke poskrbijo za višji utrip 
srca. Hvala prijateljem in navijačem 
za podporo, pomoč in vztrajnost. 
Najlepše se zahvaljujemo tudi spon-
zorjem, ki nas spodbujajo v dobrem 
in slabem. 

Zima že trka na vrata. V teh mesecih 
bo malo počitka, spomladi pa bodo 
zopet zahrumeli motorji in takrat se 
bo začela pisati nova zgodba. Naj 
vam vesolje prinese zdravja in vse 
dobro v novem letu, ki prihaja.

Tatjana Grgič

Silvester Jeras

Janez Zgonec

Aleksander Križman

Marcel Grgič

Timon Grgič
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Avtokros je bil že od malega del mo-
jega življenja. Ta hobi sem zaradi 
različnih okoliščin v preteklosti sicer 
opustil, a me je ves čas vleklo nazaj. 
Ob koncu leta 2019 sem kupil avto 
suzuki baleno, ki smo ga s prijatelji 
skoraj dve leti spreminjali v dirkal-
nik. Lansko jesen sem se tako po pet-
najstih letih spet udeležil težko pri-

čakovane dirke na poligonu KAPŠ v 
Moravčah, kjer sem dosegel 2. mesto 
v diviziji 1A. Sebi in vsem, ki so na-
vijali zame, sem dokazal, da znam 
tudi po toliko letih še vedno vrteti vo-
lan, ob dobrem rezultatu pa tudi mo-
tivacije za novo sezono ni zmanjkalo.

Letos sem se udeležil štirih dirk za 
državno prvenstvo in prvenstvo Cen-
tralno evropske cone (CEZ), od kate-
rih sta dve potekali v Moravčah, dve 
pa v Gambetićih v bližini Poreča. V 
celotni sezoni smo skupaj z ekipo do-
živeli veliko prijetnih, na trenutke pa 
tudi razburljivih dogodkov. Včasih 
je bilo kar napeto, na primer ko smo 
se nekaj krogov pred koncem dirke 
spraševali o tem, ali je v rezervoarju 
dovolj goriva in ali bo avto zdržal 
vse trke s sotekmovalci. Najbrž sta 
ves trud in dobra energija, ki smo ju 
vsi vlagali v skupni cilj, pripomogla 
k temu, da se je vedno vse dobro iz-
teklo in da sem z vsake dirke domov 
prinesel en ali pa tudi dva pokala.

Moravče, 15. in 16. 5. 2022:  
3. mesto DP
Gambetići, 25. 6. 2022: 3. mesto DP
Gambetići, 10. in 11. 9. 2022:  
2. mesto DP, 3. mesto CEZ
Moravče, 8. in 9. 10. 2022:  
3. mesto DP, 4. mesto CEZ

Izpolnil sem tudi svojo dolgoletno 
željo, in sicer da se udeležim dirke 
na dirkaškem poligonu v Nyiradu na 
Madžarskem, ki je eno mojih najljub-
ših dirkaških prizorišč. Letos junija 
se je naša dirkaška karavana odpel-
jala proti Blatnemu jezeru, kjer se 
je odvijala dirka. Prijavil sem se za 
prvenstvo CEZ, toda zaradi neizpoln-
jevanja vseh tehničnih zahtev se tek-
movanja nisem mogel udeležiti. Sle-
dilo je veliko razočaranje in občutek, 
da je bila ta dolga pot zaman. Moje 
razočaranje je prišlo na ušesa tudi di-
rektorju dirke in s pomočjo dirkaških 
prijateljev sem ga uspel prepričati, 
da mi je dovolil, da se udeležim dir-
ke za madžarsko prvenstvo. Vsakdo, 
ki ve, kako zveni oziroma kakšen je 
madžarski jezik, si lahko predstavl-
ja, da je bil to kar velik in zahteven 
izziv. Uspelo mi je doseči 5. mesto, 
v zadnjem ovinku pa tudi konkretno 
poškodovati svoj dirkalnik. Toda tudi 
to je del tega športa.

Na koncu sezone sem vesel in hva-
ležen, da mi je uspelo doseči skupno 
3. mesto v državnem prvenstvu in 
8. mesto v prvenstvu CEZ v diviziji 
1A. Hvala moji družini, prijateljem in 
sponzorjem, ki so mi skozi celo sezo-
no pomagali, me spremljali na dirkah 
in navijali zame. Verjamem in veselim 
se, da bomo tudi v prihodnjem letu 
skupaj uspešno premagovali ovinke.

Jani Kosirnik

Srce bije za avtokros
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»Dva odojka vam dam, če vam uspe 
narediti deset krogov na dirki!« 

To so bile besede državnega prvaka 
v avtokrosu Igorja Kerna, 20. aprila 
2022 oziroma le tri tedne pred prvo 
letošnjo dirko v avtokrosu v Morav-
čah, ko še sam ni verjel v to, da se 
bomo peljali na dirki s povsem na 
novo sestavljenim njegovim bivšim 
avtokros dirkalnikom buggy yama-
ha 2 x 1000 ccm 4x4 za kategorijo 
buggy do 4000 ccm. Njegovo ka-
rambolirano šasijo je pred tremi leti 
kupil sosed in prijatelj Nejc Tratnik. 
Še zdaj se ga spomnim, kako je imel 
ob nakupu te šasije zaradi strahu pred 
dolgotrajnim projektom roke večino-
ma na glavi, po drugi strani pa tudi 
Igor ni mogel zadrževati solz in prav 
čutila se je navezanost ob obilici spo-
minov, ki mu jih je prinesel ta buggy. 
Po lanskoletnem, uspešno izvede-
nem projektu, ko smo skupaj z eki-
po na dirki v avtokrosu v Moravčah 
obudili in vozili dirkalnik fiat buggy 
2.0 turbo na zadnji pogon, s katerim 
sem vozil avtokros pred 15 leti, smo 
se odločili, da spravimo na stezo še 
Kernovo klasično yamaho, s katero 
je Igor »držal« absolutni rekord pro-
ge v Tunjicah. Dirkalnik je bil takrat 
izjemno hiter in atraktiven, žal pa je z 

njim leta 2011 doživel grdo nesrečo v 
Gonarsu (Italija), ko ga je pri 90 km/h 
katapultiralo v zrak in ob pristanku 
večkrat prevrnilo. Od dirkalnika ni 
ostalo skoraj nič in nihče ni več ver-
jel, da se bo ta stroj ponovno prika-
zal na tekmovalni progi. Od nekdaj 
atraktivne rakete, ob kateri smo se 
zaradi njenega unikatnega zvoka na 
progi v Tunjicah večkrat »naježili«, 
so ostali le še spomini. Vedeli smo, 
da nas čaka ogromno dela, zato smo 
decembra lani kar v domačem hlevu 
zanj naredili delavnico. 

Takoj po novem letu se je začel pro-
jekt, na katerega smo težko čakali, da 
se ga lotimo. Bolj ko smo analizira-
li stanje šasije, bolj smo se zavedali 
tega, da bo treba začeti čisto od za-
četka in čisto vse narediti na novo. 
Šasija je bila pošteno zvita v spiralo 
in noben kos ni bil na pravem mes-
tu. Potrebna je bila rekonstrukcija 
in dodatna ojačitev celotne šasije in 
vseh ostalih ključnih elementov, kot 
so nosilci rok, amortizerjev, diferen-
cialov, pogonov, motorjev, volana, 
zavor, hlajenja, sedeža in ostalih ses-
tavnih elementov. V načrtu smo ime-
li, da dirkalnik posodobimo po zadn-
jih specifikacijah ter s pridobljenim 
znanjem, da bo dirkalnik še hitrejši, 

še bolj vodljiv in varnejši, kot je bil 
takrat. Veliko sta nam z nasveti po-
magala tudi Igor Kern in Boštjan 
Jenc, saj sinhronizacija dveh motor-
jev ni mačji kašelj in prav vsak ne-
popolno izveden detajl lahko privede 
do nedelovanja sistema ali pa celo 
do zelo neprijetnih okvar. S tem za-
vedanjem smo bili korak za korakom 
vedno bližje cilju in kup železja je 
vedno bolj spominjal na nekaj takš-
nega, čemur bi se lahko reklo dirkal-
nik. Skoraj vsak kos, ki smo ga vgra-
dili, je bil narejen po meri in vsakič, 
ko smo rešili zahteven izziv, smo ob-
čutili pristen občutek sreče. 

Prva dirka se je neizprosno bliža-
la, naš dirkalnik pa je bil še brez 
delujočih motorjev in pogonov. Ko 
sem hodil k Igorju po nasvete za do-
ločene izzive, da bi proces pospešili, 
se je nekega dne ustavil in me vpra-
šal: »Gašper, pa kaj se vi sploh gres-
te, saj vam letos ne bo uspelo.«

Odločno sem mu odvrnil, da nam bo 
uspelo in to že čez tri tedne na dir-
ki v Moravčah. Slišal sem ga nekaj 
zamomljati in z vso vztrajnostjo sem 
izvlekel iz njega besede: »Dva odoj-
ka vam dam, če vam uspe narediti de-
set krogov na dirki!« 

Pridrvel sem domov v delavnico, po-
vedal o stavi in gledal obraze, ki so 
zaradi težkih nerešenih izzivov ka-
zali nemoč in obup. Po teh izrečenih 
besedah pa smo dobili nov zagon in 
upanje, da nam lahko uspe. V delav-
nici nas je bilo vsak dan več in vsakič 
smo delali pozno v noč. Vsak sodelu-
joči je vedel, kaj je njegova naloga in 
dirkalnik se je sestavljal kot po maslu. 
V soboto popoldne, na dan tehničnih 
pregledov, je sledil trenutek, na kate-
rega smo vsi nestrpno čakali. Se dve 
Yamahi sploh peljeta po cesti, sta sin-
hronizirani? Ko speljem z mesta, mi 
buggy crkne. Vse pogonske verige 
nam »našpona« do te mere, da se je 
lahkega buggya komaj dalo porivati. 
Rekel sem si: »Nič, kar bo, pa bo, več 
gasa, če pa bo vse potrgalo, pa bo.« 
Z vseh štirih koles zabriše pesek v 
blatnike, »prilima me« v sedež in za 
hrbtom prvič zaslišim sinhrono petje 
1000 kubičnih yamah, ki so bolj spo-
minjale na formulo 1 kot pa na doma 
narejenega buggyja. Ko sem se sicer 

Od kupa zvitega železja 
do dveh odojkov

Naše društvo Avtokros klub Tunjice na dirki 
Andrej Pavlin
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naježen, a do ušes nasmejan, po prvih 
opravljenih metrih z buggyjem vrnil 
k ekipi, nisem mogel nehati ploska-
ti, saj nisem bil sposoben dojeti, kaj 
nam je uspelo narediti s svojimi ro-
kami. Hitro smo se lotili še zadnjih 
detajlov in deset minut pred zaključ-
kom tehničnih pregledov smo se po-
javili v Moravčah s povsem na novo 
sestavljenim buggyjem. 

Ko sem ga zapeljal iz prikolice, se je 
okoli mene gnetlo veliko ljudi, ki so 
mi sledili na vsakem koraku. Nikoli 
ne bom pozabil prizorov, kako so iz 
konkurenčnih ekip drveli k buggyju 
in nam ploskali, ko sem se po opra-
vljenem tehničnem pregledu počasi, 
v prvi prestavi, zapeljal v svoj boks. 
Poln adrenalina sem se lotil voženj 
in postopoma dodajal k stopalki za 
gas. Z vsako vožnjo smo se o dir-
kalniku ogromno naučili in ga spro-
ti optimizirali. Občutki, ko sem za 
svojim hrbtom poslušal ter operiral 
moji ljubezni iz otroštva, Yamahi, 
so bili nepopisni. Svojevrsten užitek 
pa se je bilo tudi boriti na progi z 
Markom Ravnikarjem in se srečati 
na progi s sosedom Davidom Kosir-
nikom, s katerim sva v tem športu 
že vrsto let. 

Po odpeljani prvi kvalifikacijski dirki 
so se začele širiti govorice, da smo 
stavo s Kernovimi odojki, za kate-
ro sem zaradi vsega dogajanja čisto 
pozabil šteti kroge, že dobili. Kot za 
piko na i pa se nam je uspelo uvrstiti 
še v finale in na državnem prvenstvu 
zasesti 4. mesto. Ganjen in presrečen 
nisem mogel zadržati solz, saj smo 
dosegli nekaj, na kar niti pomisliti 
nismo upali – da se bomo že na prvi 
dirki borili v finalu. Dokazali smo si, 
da zmoremo iz nič sestaviti konku-

renčen dirkalnik za avtokros z dvema 
motorjema, gnan na vsa štiri kolesa. 

Zavedamo se, da nas čaka še veliko 
dela, da se bomo lahko borili s prekal-
jenimi mojstri avtokrosa za najvišja 
mesta; celotno sezono smo izkoristili 
za nabiranje znanja ter izkušenj, da se 
postopoma približamo meji dirkalni-
ka. Odpeljali smo še dve dirki v hr-
vaških Gambetićih, kjer smo imeli z 
dirkalnikom nekaj smole in tehničnih 
težav, in eno dirko v Moravčah, kjer 
nam je po dobro odpeljanih treningih 
nekaj težav v eni izmed voženj po-
vzročila pogonska veriga in nam vze-
la finalno vožnjo. Kljub vsemu smo 
skupno zasedli 7. mesto v državnem 
prvenstvu kategorije buggy do 4000 
ccm. 

Projekta smo se na začetku lotili Nejc 
Tratnik, Simon Jurič, Žan Komatar, 

Janez Plevel, Miha Tratnik, Marko 
Hribar in jaz. Miha Tratnik in Mar-
ko Hribar sta si pred sezono kupila 
tudi vsak svoj dirkalnik, tako da smo 
naše na novo ustanovljeno društvo 
Avtokros klub Tunjice zastopali trije 
vozniki v treh različnih kategorijah. 

Zahvaljujem se sponzorjem ter vsem, 
ki ste nam omogočili, da smo izpelja-
li projekt, posebno in srčno pa se za-
hvaljujem prijatelju Nejcu Tratniku, 
ki mi je nesebično dal možnost, da ne 
samo da vozim to raketo, ampak da 
jo tudi personaliziram po svojih žel-
jah, zato najlepša hvala! Testiranja za 
naslednjo sezono že opravljamo ter 
vztrajno izboljšujemo dirkalnik, tako 
da na progo pridemo še močnejši. Se 
vidimo naslednje leto na progi! 

Gašper Plevel

Buggy pred začetkom prenove

Naš buggy v akciji po prenovi 
 Andrej Pavlin  Igor Kern in jaz (vir: Avtokrosarena)
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Prišel je čas, da se vam zopet malo 
oglasim, ker vem, da se že z vso 
močjo pripravljate za novo številko 
Tunškega glasu. Predno pa nadalju-
jem, vas pa vse odbornike in državl-
jane Tunjic lepo pozdravljam in vsem 
želim veliko zdravja. Tudi vsem že-
limo, cela družina, vesele božične 
praznike in seveda ne sme se pozabiti 
na srečno in zdravo novo leto.

Pri nas življenje poteka normalno, 
tudi če smo v raznih nezaželenih vi-

rusih; pa jih kar premagujemo, do 
sedaj nas še ni doletela kakšna taka 
bolezen.

Ena izmed slik, ki sem jih poslal, je 
tudi slika, na kateri smo kelnarji, ki 
strežemo na raznih veselicah, poro-
kah in prireditvah. Tukaj so poroke 
zelo velike in vsa pijača se servira 
izza šanka. Poroke imajo preko 500 
svatov. Povabljen sem že bil, ko je 
bilo na poroki čez 1000 svatov. Tu 
vabijo vse, katere poznajo. Sam sem 

Pozdravljeni vsi,  
ki berete Tunški glas!

imel na poroki malo čez 300 sva-
tov. Ko sem se poročil, nisem bil še 
dolgo v Ameriki, zato takrat nisem 
še imel velikega kroga poznanstev. 
Poroke, veselice in ostala druženja 
imamo v slovenskih domovih, ki so 
jih zgradili naši predniki, ko so prišli 
v Ameriko. Blizu mojega doma so 
trije slovenski domovi. Domovi so 
veliki in imajo vsak po dve dvora-
ni. Tu se velikokrat srečujemo in se 
imamo lepo.

Naj počasi zaključim, lep pozdrav 
vsem živečim v Tunjicah in okolici.

Ciril Žagar

Božič pri nas

Od treh prijateljev sem samo še jaz

Na tej sliki smo kelnarji; 
tukaj se vse poroke in vese-
lice servirajo izza šanka Trije, kar nas je še ostalo
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V Osoletovo jamo sem se prvič 
spustila pred približno osmimi leti. 
Seveda se tega ne spomnim do po-
tankosti, spomnim pa se, da sem bila 
najprej vesela, ker me je teta Barbara, 
skupaj z mojima dvema bratoma, po-
vabila v jamo. V jamo sem se spustila 
z Barbaro, Maticem in Tilnom ter še 
nekaj drugimi jamarji. Vem, da sem 
bila takrat pripeta na svojega učitelja, 
saj se sama še nisem mogla spušča-
ti. V jami smo videli čarobna jezera 
in množico kapnikov, iz katerih so 
počasi padale kristalne kapljice in se 
svetlikale ob lučeh. Bilo je čudovito.

Osem let kasneje je ponovno prišel 
dan, ko sem se po dolgem času poda-
la na spust v Osoletovo jamo. Tokrat 
je bilo malo drugače. Letos sem šla 
v jamo z Barbaro, Simonom in svo-
jo prijateljico. Tokrat sem se v jamo 
prvič spustila sama, torej je bilo čisto 
drugače kot pred leti, ko so me nesli 
drugi. Čisto do dna jame nismo prišli 
in upam, da bomo dno kmalu dosegli. 
Ta jama ima pozitivno in negativno 

Spust v Osoletovo jamo
stran. Pozitivno je to, da je tako lepa, 
da te uroči, negativno pa, da je tes-
na, strma in da ima veliko žab. Kljub 
temu mi ni bilo žal, da sem šla. Bilo 
bi mi žal, če ne bi šla. 

Zahvaljujem se teti Barbari, da nas je 
peljala v jamo, da sem lahko videla 
čudovit jamski svet.

Ela Vrhovnik

Matica sem prvič peljala v jamo kot 
trinajstletnika, Tilna kot desetletnika 
in Elo kot štiriletnico. Nečaka po nekaj 
letih nista več zainteresirana za lazenje 
po jamah, pa tudi časa nimata, Ela pa 
ima za to voljo, občutek in tudi veselje.

Spomladi sva jo s Simonom peljala 
v Osoletovo jamo. Že po poti mi je 
omenila, da komaj čaka, da se spusti 
vanjo. Tudi jaz sem imela tak občutek, 
obenem pa me je bilo strah. V jami 
smo se spuščali presenetljivo hitro. 
Ela ni nikjer pokazala, da se boji, niti 

ko smo bili nad štiridesetmetrskim 
breznom s šestimi sidrišči. Naprej sem 
šla jaz, za mano Ela, nato Simon. Oba 
sva na sidrišču preverjala, če se pra-
vilno vpne in izpne. Šlo ji je odlično! 
Nobenega jamranja in vzdihovanja 
ni bilo, samo vprašanja, če pravilno 
dela z orodjem in kako globoko v 
jami smo. Ko smo bili na -130 m, je 
bila Ela že vidno utrujena, zato sva 
ji predlagala, da gremo proti izhodu. 
Pot navzgor je težja, a Ela se je tudi 
na poti nazaj izkazala za enkratno. Ko 
smo prišli iz jame, sem bila izjemno 
vesela in ponosna, do Farouta in na-
zaj. Še Ela sama ni pokazala takšnega 

Ela veselja. Mimogrede, Farout je najbolj 
oddaljeno telo Osončja, ki je oddalje-
no od nas 18 milijard kilometrov.

Elo sva v jamo ponovno peljala v za-
četku jeseni. Spet je šla brez strahu, 
že kar z malo veselja. Glede na to, 
da svojih čustev ne razkazuje, sem 
bila zadovoljna. Skrbelo jo je le to, 
kako se bo vpela, saj že nekaj me-
secev ni bila na vrvi. Seveda je bila 
ta skrb odveč. Takoj ko je dobila vrv 
v roke, je šlo samo od sebe. Tako to 
je, ko si jamar. Seveda sva jo imela 
pod nadzorom, saj biti tam dol pod 
zemljo le niso heci. Tokrat smo se 
spuščali, lazili, plezali in žemarili do 
globine -180 m. Tokrat nam je zmanj-
kalo časa, da bi šli do sifona. Vseeno 
smo bili na takšni globini, da smo si 
zadovoljivo pretegnili vse ude, kos-
ti in mišice. Zunaj pa je bilo seveda 
spet: veselje in ponos. Predvsem moj! 
Upam in verjamem, da nam nasledn-
jič uspe in da bo Ela dosegla globino 
… koliko, pa v prihodnjem zapisu.

Barbara Burja
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20. maja 2022 zgodaj zjutraj smo se s 
kamniške železniške postaje odpelja-
le proti Ljubljani, se presedle na vlak 
za Grosuplje in izstopile na postaji 
Ribnica. Mesto leži sredi kraškega 
polja in velja za enega najstarejših 
trgov na Kranjskem. Ime ima po zlati 
ribici, ki je upodobljena v ribniškem 
grbu. Menda je bila Ribniška dolina 
nekoč ogromno jezero, v njem je ži-
velo veliko rib in med njimi tudi zla-
ta ribica. Že od srednjega veka naprej 
predstavlja gospodarsko in kulturno 
središče. Ponosni so na šolo, ki jo je 
obiskoval pesnik France Prešeren in 
je vpisan v zlato knjigo odličnjakov.

Sledila je okrepitev v obliki sladke, 
dišeče kave. Pot nas je popeljala do 
župnijske cerkve sv. Štefana, ki je 
kulturni spomenik. V njej so slike 
Ivana Groharja, Matevža Langusa, 
Janeza Wolfa in Matija Koželja. 
Gospod župnik nam je pripovedoval 
o zgodovini cerkve in kraja. Zanimiv 
je tabernakelj na oltarju – vratca so 
zlata, vlita iz poročnih prstanov žena, 
ki so imele može na fronti v 1. sve-
tovni vojni.

Obiskale smo rokodelski center, ki 
pod svojo streho združuje rokodelsko, 
muzejsko in galerijsko dejavnost. Po-
nuja zanimiv prikaz izdelovanja suhe 
robe in lončarstva. Ogledale smo si 
prikaz izdelovanja košar in se tudi 
same preizkusile v pletenju. Spre-
hodile smo se po Ribniškem gradu, 
ki je, za razliko od ostalih gradov, 
postavljen sredi doline. V enem od 
stolpov je muzej čarovništva in pri-
kazuje mučilne naprave, ki so jih 
uporabljali. Znan je ribniški proces, 
kjer so skupinsko mučili in obsodili – 
sežgali na grmadi. Okrog gradu se ra-
zprostira park kulturnikov, posvečen 
spominu na ljudi, ki so prispevali k 
razvoju in napredku mesta. 

Ker naši izleti ne minejo brez kosi-
la, je po spoznavanju naravnih, kul-
turnih in kulinaričnih značilnosti 
kraja sledilo dobro kosilo. Z vodičko 
smo odšle do Jamarskega doma pri 
Francetovi jami. Ta jama je najsta-
rejša v Evropi, vendar ni odprta za 
oglede. Po slabi uri hoda smo prispe-

le do prvega jamarskega doma, ki je 
bil zgrajen še v nekdanji Jugoslaviji. 

Preživele smo lep, sončen, pomladni 
dan, ravno pravšnji za sproščen izlet, 
pomenkovanje in druženje. Program 
izleta je kot že mnogokrat pripravila 
ga. Monika Podjed, tako da: najlepša 
hvala za zanimiv in ne preveč natrpan 
program, ki nam je ponovno dal ener-
gijo za lažje premagovanje vsakod-
nevnih obveznosti.

Leta 1999 se je zbrala skupina vaš-
čanov, ki je nedeljske popoldneve 
preživljala ob prijetnih druženjih 
in pohodih po poteh krajevne skup-
nosti. Med drugim smo osvojili tudi 
Triglav. Zdravko je neutrudno pisal 
plakate, s katerimi je vabil na pohode. 
Od takrat je minilo 23 let. »Ta stari« 
pohodniki se še dobivamo, toda ne 
več na pohodih, ampak na prazno-
vanjih okroglih rojstnodnevnih oblet-
nic. Med zadnjimi je okroglih 70 let 
praznoval Makovec Janez – Aco, ki 
se je skupini priključil že na samem 
začetku. Ob prenehanju ene je vzklila 
nova pohodniška skupina. Družimo 
se ob torkih, dobimo se pri Holcarju, 
nato pa pade odločitev: kam. Gibanje 
je pomemben del življenja, pohod-
ništvo pa prijetna oblika sprostitve.

Metka Mestek

V deželi suhe robe

Prijetno je srečati starega prijatelja.

Navodila so bila hitro osvojena.

Na grajskem vrtu
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Midva pa sva to storila na pomlad. 
V teh navidezno pokoronskih časih 
sva si z možem zaželela spet malo 
vandrati po svetu in sva šla v Egipt. 
Egipt je destinacija, ki predstavl-
ja eno od zibelk naše civilizacije in 
ponuja mnogo tega, kar je »treba vi-
deti«. Seveda sva se tja odpravila z 
agencijo, kar priporočam vsakomur, 
ki se odpravlja tja, saj tamkajšnje 
razmere povprečnemu popotniku ne 
dopuščajo kaj dosti svobode. O naj-
bolj blestečem obdobju Egipta smo 
vsi v družini prebrali zbirko romanov 
z naslovom Ramzes, ki jih je spisal 
francoski egiptolog in ki ponazarjajo 
precej realno sliko tistega časa. Ram-
zes je namreč vladal Egiptu 70 let in 
zgradil tudi večino videnega.

Ampak, pojdimo od začetka, torej v 
Egipt z agencijo, ampak ne z vsako; 
in če že greste s Palmo, preverite, kdo 
je vaš vodič. Če je to Nina, ki se je v 
Egiptu celo poročila in si tam ustva-
rila družino, potem to toplo odsvetu-
jem, saj se je v 20 letih že premočno 
navzela egiptovskih običajev, in to 
v slabem pomenu. Sicer nas je ves 
čas spraševala: »Palmice, a vam je 
vroče? … Palmice, a ste hudo utru-
jeni?«, mi pa vsi 50 +! In še: »Palmi-
ce, danes si dobro odpočijte, jutri nas 
čaka res naporen dan.« Vsi pa smo 
vedeli, da če bo šla z nami Nina, bo 
vse skupaj daleč od kakšnega napora. 
Seveda nam je zagotavljala, da bomo 
vse izvedeli ob svojem času, pa tudi 
to ni bilo tako. Sicer pa skoraj vse 
potovalne agencije ponujajo enake 
programe: ogled piramid, križarjenje 

po Nilu, Dolino kraljev in kot opcijo 
še ogled Abu Simbla. Pa pustimo te 
nepomembne podrobnosti – naj vam 
raje zaupam svoje vtise o državi. 

Seveda je bil to moj prvi obisk Egip-
ta in je hkrati močno spremenil moj 
pogled na to državo. Res je, da smo 
v preteklosti že slišali za nemire v 
Kairu, za demonstracije, padec pred-
sednika Mubaraka, pa tudi o tem, da 
konvoje turistov na poti skozi puš-
čavo do Abu Simbla spremlja poli-
cijsko oziroma vojaško spremstvo. 
Na našem potovanju nismo doživeli 
ničesar podobnega, je pa res, da nas 
je poleg lokalnega vodiča ves čas na 
avtobusu spremljal tudi oborožen po-
licist, že ob odhodu z letališča pa nas 
je prvič preverila policijska kontrola. 
To se nam je dogajalo ves čas poto-
vanja. Policijske ali vojaške kontro-
le preverjajo vse potnike na cestah. 
Voznik se je ob vsaki taki kontroli 
ustavil, tako da so imeli ves čas in-

formacije o tem, kje se nahajamo. Ko 
smo se proti koncu potovanja vračali 
proti Hurgadi in je voznik ustavil na 
robu mesta, da si po večurni vožnji 
pretegnemo noge, so se takoj pripel-
jali policisti in nas nagnali nazaj na 
avtobus. Tudi ko smo se ustavili v 
restavraciji za kosilo, sta bila ob par-
kirišču dva oborožena policista, ki 
nista dopuščala, da bi kdo od turistov 
zapustil parkirišče. Skratka, policij-
ski ali vojaški nadzor je na vsakem 
koraku.

Preko starega Asuanskega jezu pro-
met poteka izmenično enosmerno. 
Na vsakem koncu stoji postojanka za 
oborožen nadzor prometa preko jezu. 
Ko smo se preko puščave vračali iz 
Abu Simbla, je nenadoma na avto-
busu močno počilo. »No, pa je šla 
guma!« smo domnevali. Voznik je 
ustavil, se sprehodil okoli avtobusa, 
ugotovil, da je vse v redu in oddrveli 
smo naprej. Vendar budnih oči voja-
kov pred Asuanskim jezom nismo 
pretentali. Takoj so opazili, da se 
avtobus na cesti nekam čudno »drži« 
in nas niso spustili na jez. Poškodba 
očitno ni bila tako nedolžna, zato smo 
morali počakati na nadomestno vozi-
lo, ki pa na srečo ni bilo daleč proč.

Egipt ima 102 milijona prebivalcev, 
od tega jih 30 milijonov živi v Kairu in 
20 milijonov v Aleksandriji, preostali 
pa ob reki Nil. Njihova mestna prebi-
vališča so blokovska naselja. Soseske 
se sicer razlikujejo glede na vrednost 
stanovanj, vendar je nesnage in sla-
bih higienskih razmer povsod na pre-

Mogočni Abu Simbel, ki so ga zaradi zajezitve Nila in s tem poplavljene 
prvotne lokacije v celoti prestavili na varno, višje ležeče območje.

Lastovke jeseni odletijo na jug …
Ob piramidah …
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tek. V Kairu je nadpovprečno število 
prebivalcev obolelih zaradi hepatitisa 
B (vzroki sta predvsem revščina in 
slaba kvaliteta vodovodnega omrež-
ja) in rakavih obolenj. Povprečen 
Egipčan zasluži med 200 in 300 evri 
na mesec. Za potovanje v tujino po-
trebujejo cel kup dovoljenj, tako da 
le redko kdo lahko odide iz države. 
Razkorak med bogatimi in revnimi 
je ogromen. Bogati Egipčani na ob-
robjih velikih mest gradijo ograjena 
naselja za petičneže, ki imajo dovolj 
visok standard za nakup stanovanja 
ali celo stanovanjske hiše. Zdravstve-
ni sistem, ki ga zagotavlja država, je 
bolj podoben skrbi za zmanjšanje šte-
vila prebivalcev kot zdravljenju. Ne 
poznajo sterilnega okolja, pri njih so 
injekcijske igle za večkratno upora-
bo. Hkrati pa je zasebno zdravstvo 
na visokem nivoju, dostopno pa le 
tistim, ki lahko bogato plačajo. Prav 
tako šolanje ni omogočeno vsem, 
ampak le otrokom premožnih staršev, 
saj je dobro izobraževanje treba pla-
čati. Vendar v Egiptu ni razlogov za 

revščino, saj imajo Sueški prekop, ki 
državi navrže ogromne vsote denar-
ja. Imajo reko Nil, ob kateri je zaradi 
milega podnebja možno pridelovati 
celo leto. Področje je bogato z zlatom 
in nafto. Ogromno zaslužijo tudi s 
turizmom, vendar denarja za povpre-
čnega Egipčana ni.

Zapuščina starega Egipta pa je never-
jetna. V času Ramzesa se je zgradilo 
mnogo čudovitih templjev kolosalnih 
velikosti in razsežnosti, namenjenih 
čaščenju bogov, predvsem pa lastni 
slavi in mogočnosti Egipta. Večina teh 
templjev je nameščena ob reki Nil, ki 
je bila in je glavna prometna povezava 
med severom in jugom. Besede so tu 
odveč, ker to »kamenje« vsak doživlja 
po svoje; lahko rečem le to, da so to 
zares veličastne zgradbe.

Še nekaj besed o prebivalcih. To, da 
so Egipčani zares nadležni trgovci, 
sem že slišala, ampak to dostikrat 
povedo tisti, ki ne marajo barantanja. 
Jaz ga obožujem in tega nisem ver-

jela, dokler tega nisem doživela. Res 
so nadležni! Lahko tisočkrat rečeš ne, 
pa nič ne zaleže in se ga ne znebiš, 
dokler ne zamenjaš lokacije. Najbolj 
je bilo zabavno trgovanje na reki Nil. 
Ko smo z ladjo pluli preko zapornic, 
se nam je pridružil trgovec na čolnu; 
svoje blago je metal na ladjo, mi pa 
smo mu nazaj vrgli ali blago ali de-
nar.

Zadnja stvar, ki jo je vredno omeniti, 
so koralni grebeni. Zadnji dve noči 
smo prespali v nenormalno velikem 
hotelskem naselju v Hurgadi. Ker so 
nam sobe dodelili razpršeno po celot-
nem kompleksu, smo bili prepričani, 
da se v dveh dneh ne bomo več vi-
deli. Pa smo se zmotili. Kljub dvema 
ogromnima jedilnicama smo se znašli 
ob istem času v istem prostoru in tudi 
del plaže smo zavzeli, ne da bi se kar 
koli dogovorili. Skupaj smo se pota-
pljali na koralnem grebenu ob obali 
našega hotela. Podvodni svet koral in 
rib, ki plavajo med njimi, je čudovit 
in enkraten. Ribice, majhne in veli-
ke, od živo rumenih do fluorescenčno 
zelenih, modrih in vijoličnih, skratka, 
vsi posnetki podvodnega sveta, ki jih 
vidimo na televiziji, so prikaz dejan-
skega stanja in vse to se zares splača 
videti v živo. Začaran strmiš v vso to 
krasoto in pozabiš, da nimaš škrg in 
da je treba tudi dihati.

Tatjana Lipovšek

Življenje ob reki Nil je kljub milemu podnebju in rodovitni zemlji težko, 
saj nimajo strojev za obdelovanje, ampak delo na poljih opravljajo pretež-
no ročno.

Trgovanje kar iz čolna

 S plavajočim hotelom po reki Nil
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Po celonočni vožnji z avtobusom 
smo končno prispeli v Dubrovnik in 
se vkrcali na manjšo ladjo – z oseb-
jem vred nas je bilo štirideset.

Dubrovnik je mesto kulture, umet-
nosti in zgodovine ter je najjužnejše 
hrvaško mesto. Dubrovniški pokraji-
ni dajejo poseben čar številni nasadi 
limon in pomaranč, raznovrstne pal-
me in agave. Najbolj tragičen dogo-
dek za Dubrovnik je bil potres leta 
1667. Življenje je izgubilo več kot 
pet tisoč meščanov. Trajalo je več kot 
sto let, da si je mesto opomoglo in se 
spet postavilo na noge. Leta 1991 je 
okupacijska Jugoslovanska armada 
izvedla enega najbolj surovih zlo-
činskih vojaških napadov na mesto 
Dubrovnik in njegovo prebivalstvo. 
Uničevali, ropali, požigali in rušili so 
vse znamenitosti Dubrovnika. Mesto 
je bilo sicer ranjeno, toda neprema-
gano in so ga hitro obnovili, tako da 
ga danes turisti v gručah obiskujejo. 
Dubrovnik je ponos Hrvaške ter dra-
gulj Evrope.

Iz Dubrovnika smo se odpeljali proti 
otočku Jakljan; sledilo je kopanje in 
sončenje, od tam pa smo odpluli proti 
otoku Šipan in tudi tam smo se kopa-
li in sončili. Nato smo odpluli proti 
Mljetu, najbolj zelenemu hrvaške-
mu otoku z bistrim čistim morjem, 
ki tako močno valovi, da so valovi 
in veter oblikovali mnogo peščenih 
plaž, zalivčke in mnogo jam. Mljet 
je eden od najatraktivnejših kulturno-

-zgodovinskih biserov Mediterana, ki 
ga iz leta v leto obišče več turistov. 
Otočani so tukaj brzdali svoj nemir 
in ustvarili skladno, vendar težko 
življenje vredno spoštovanja. Na 
otoku živi kar nekaj malih divjih ži-
vali: kune, divje mačke, ježi, želve, 
galebi in sokoli, osli in koze pa so 
pomembne domače živali.

Odpluli smo proti Korčuli, ki je po 
velikosti šesti otok v Jadranskem 
morju. Podnebje je blago in le redko 
dežuje, približno 41 dni v letu, pa še 
to največ jeseni in pozimi. Poljedel-
stvo in vrtnarstvo sta zelo razvita. 
Nekoč so sejali pšenico in druge ži-
tarice, danes pa za lastne potrebe do-
mače zelje, blitvo, stročnice in drugo. 
Nekoč so imeli poleg krav še osle, 
mule, konje in perutnino, danes pa 
imajo samo ovce in koze. Vinograd-
ništvo je razvito in pridelujejo odlična 
bela, rdeča in desertna vina. Uspešni 
so tudi v turizmu in ribištvu, morje 
je čisto, plaže so lepe – na nekaterih 
dišeče borove veje segajo skoraj do 
tal. Korčula ima 14 cerkva in kapelic, 
saj je 90 % prebivalstva kristjanov. 
S Korčule smo na otok Hvar pluli 
mimo polotoka Pelješac, ki je dolg 
65 km in širok 6 km. Hvar je eden od 
desetih najlepših in najbolj obiskanih 
turističnih otokov na svetu; v njegovi 
bližini je niz šestnajstih otočkov, ki 
se imenujejo Peklenski otoki (Pakle-
ni otoci). Otok Hvar je posebno znan 
po sivki, dobrih restavracijah in pa 
po tem, da je to otok, ki ima največ 

sončnih dni na leto. Po velikosti je 
med hrvaškimi jadranskimi otoki na 
četrtem mestu. Eden izmed najsta-
rejših mest na otoku Hvaru je Jelsa, 
ki so ga naselili že stari Grki in med 
Jelso in Starigradom so še danes lepo 
vidna polja iz antičnih časov, ki jih 
domačini obdelujejo s poljščinami, 
saj je zemlja zelo rodovitna. Hvar je 
znan po svoji spomeniški kulturi, po 
vinarstvu in po najlepših plažah. 

Odpluli smo s Hvara in se ustavili v 
Bolu na otoku Braču. Kot povsod do 
sedaj smo se kopali v toplem morju, 
temu pa je sledil ogled mesta, vino-
teke in samostana Blaca. Otok Brač 
je znan po marmorju in po kamnose-
štvu – delali so za ogromno cerkva in 
celo za Belo hišo. Tudi tu sta glav-
ni gospodarski panogi turizem in ri-
bištvo. Najvišji vrh otoka Brača in 
vseh jadranskih otokov je Vidova 
gora (778 m) z ostanki cerkvice sv. 
Vida.

Vsaka dobra in lepa reč se hitro kon-
ča in tudi to križarjenje smo po tednu 
dni zaključili ter se iz Splita z avto-
busom odpeljali proti domu. Najlep-
ša hvala Editi in Branetu, ki sta dobro 
in skrbno organizirala to potovanje. 
Res smo bili kot ena velika družina, 
z veliko smeha in dobre volje, polna 
humorja in šal.

Fani Vinšek

Križarjenje po Jadranu
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Novoletni pohod, ki je bil 2. januar-
ja, je bil sicer zelo okrnjen, bil pa je. 
Zajete so bile generacije mladincev, 
predstavnikov srednjih let ni bilo, 
bile pa smo pohodnice stare od 60 do 
80 let. Posebej se je izkazal pohodnik 
nad 80 let. 

Zbrali smo se pri Komatarjevem kri-
žu. Dobili smo zaprto kuverto in šli 
proti Stolniku, zavili po bližnjici do 
velikega jeza, prečkali Kamniško 
Bistrico in ob njej hodili do Ker-
šmančevega parka. Tam smo šli prek 
Žajspoha, nato pa po Žebljarski ulici 
mimo policije v mesto do Šutne. V 
šutenski cerkvi smo si ogledali lepe 
velike jaslice; zdelo se mi je, da so 
v arabskem slogu, predvsem zaradi 
maket zidov in barv. Zelo lepo. Sku-
pina ustvarjalcev je imela dobre ide-

je in veliko dela. Svoje je prispevalo 
tudi branje svetopisemskih zgodb in 
zvočni efekti. Pot smo nadaljevali 
proti Podgorju, do konca kamniške 
drevesnice. Mladi pohodnik Tilen 
nas je presenetil s piškoti – lepo od 
njega – to smo šteli kot medgenera-
cijsko sodelovanje. Najstarejši po-
hodnik je imel v malhi skrivnostno 
pismo z navodilom. Pogledati smo 
ga smeli šele, ko smo se obrnili nazaj 
proti Tunjicam, torej v Podgorju pod 
cerkvijo. V kuverti je bil skrit »črni 
fond Za Tunco« – za čaj in kavo in 
tudi za pico. Lepo smo zaključili po-
hod med krajevnimi skupnostmi – od 
Tunjic, prek Stranj, Mekinj in Kam-
nika, skozi del Podgorja nazaj v Tun-
jice oziroma Tunjiško Mlako. 

Srečno do drugega novoletnega po-
hoda in pridružite se …!

Ivanka Vrhovnik

V novo leto

Po življenjsko moč
V začetku meseca marca leta 2020 
sem izvedel, da sem zbolel za rakom. 
Na Onkološkem inštitutu so mi po-
vedali, da bodo pričeli z radikalnim 
zdravljenjem. Imel bom petintrideset 

obsevanj in sedem kemoterapij. Iz-
gubil bom vonj, okus, ne bom mo-
gel uživati trde hrane, lahko ostanem 
tudi brez zob. Podpišem naj, da sem 
seznanjen s posledicami zdravljenja 
in pristanem na radikalno (temeljito, 
agresivno) zdravljenje. Pokličem ses-
trično, ki je zdravnica, in ji povem, 
kaj me čaka. Svetuje mi kakovost-
no hrano z veliko beljakovinami in 
ogljikovimi hidrati ter veliko gibanja 
v naravi. Pripraviti moram telo, da bo 
lažje preneslo posledice agresivne-
ga zdravljenja. Čakam na začetek 
obsevanj in kemoterapije.

Vsak dan se odpravim v naravo. Dve 
uri dopoldne in dve uri popoldne. 
Pogosto se odpeljem v Tunjice. Avto 
pustim na Prosveti. Grem v gozd. 
Malo naprej od Jeršinovih sem v 
gozdu našel majhno jaso; poimeno-
val sem jo kar telovadnica v naravi. 
Tu delam različne vaje za krepitev 
telesa. Sedem na štor in razmišljam. 
Opazujem naravo. Pogosto se mi oči 
napolnijo s solzami. Stopim do bukve 
in jo pobožam. Pomirja me. Nekega 
dne opazim, da iz zemlje poganja 
praprot. Sklonim se, jo pobožam. 

Razmišljam o tem, da je pred njo ži-
vljenje, meni pa se izteka. Jočem.

Vračam se proti cerkvi. Ustavim se 
pred Komovčevo kapelico. Zazrem 
se v Jezusov kip. Njegove oči so za-
zrte v nebo. Leva roka se dotika srca, 
desna pa je obrnjena proti meni, na 
njej je vidna rana. Prosim za zdravje.

Po stezici nad ograjenim pašnikom 
grem k Bukunkovi kapelici. Na paš-
niku še ni živine. Ustavim se pred ka-
pelico. Marijin obraz je miren. Njen 

Šola Tunjice Gozd
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pogled je usmerjen proti Zemlji. Po-
mirja me. Prosim jo za pomoč. Isto-
časno se sprašujem, ali ni na svetu 
mnogo več ljudi, ki božjo pomoč po-
trebujejo bolj, kot jo potrebujem jaz. 
Vseeno v mislih prosim Marijo, naj 
me priporoči Sinu.

Po gozdni poti se odpravim k Žerja-
vovi kapelici. Razmišljam. Sveta Ana 
je Jezusova babica. Tudi njo prosim, 
naj mi pomaga ozdraveti. Naj me pri-
poroči Vnuku.

Odpravim se proti Prosveti. Razmišl-
jam o kapelicah. Vse so bile posta-

vljene iz neke hvaležnosti, prošnje, 
morda iz nekih zaobljub. Po stopni-
cah se povzpnem do cerkve. Gledam 
proti vasi, vidim šolo. Podoživljam 
vse lepe trenutke, ki sem jih tam do-
živel. Neskončno sem hvaležen, da 
mi je bilo dano spoznati toliko čudo-
vitih ljudi. Spustim se proti pokopa-
lišču. Vsem pokojnim zaželim miren 
počitek.

Vsak dan ponavljam isto pot. Vča-
sih se od Bukunkove kapelice spus-
tim k Zotlarjevemu ribniku. Voda in 
ribice me pomirjajo. Tam si nabe-
rem tudi nekaj listov čemaža. Ob-
časno se ustavim na Štuli. Opazu-
jem pokrajino. Nekoč zavijem proti 
Zdravilnemu gaju. Zaprt je. Razsaja 
kovid. Pred vhodom srečam Drago-
ta. Spusti me v gaj in mi pokaže 
točko, na kateri naj zažgem bole-
zen. Ob odhodu mi podari zdravil-
no vodo. Hvala, Drago. Iz Tunjic 
mi bivša sodelavka Metka prinaša 
regrat. Hvala, Metka.

Včasih se zapeljem skozi vas. V mis-
lih pozdravim vse znane in neznane 
prebivalce vasi in jim zaželim vse 
dobro. Zdi se mi, da se poslavljam; 
a jaz še hočem živeti, hočem še kaj 
doživeti.

Epidemija kovida se močno širi. Po 
poteh, po katerih vsak dan hodim, se 
sprehaja vedno več ljudi. Moj imun-
ski sistem je slab, bojim se zboleti. 
Sprehode preselim na Mengeško pol-
je. Na poteh med njivami ni spreha-
jalcev.

Po končanem zdravljenju se ponovno 
vrnem v Tunjice. V vse tri kapelice 
položim sveče. Vedno, ko utegnem, 
se vračam; iz hvaležnosti, da mi je 
dano živeti, obiščem vse tri kapelice.
Moje zdravstveno stanje je sedaj 
dobro. Moj pogled na svet se je spre-
menil. Vsaka stvar mi veliko pomeni. 
Naj bo to travna bilka, sončni vzhod 
in sončni zahod, ptičje petje, dežna 
kaplja. Vsak dan je poln čudovitih 
stvari, le videti jih moramo in spreje-
ti ter biti zanje hvaležni. Neizmerno 
sem hvaležen vsem, ki ste mi stali ob 
strani, mi pomagali, da sem zmogel 
in zmagal. Hvala.

Jože Ramuta

Praprot

Sonce

Komovčeva kapelica Bukunkova kapelica

Žerjavova kapelica
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Že sedmo leto sta agencija Relax in 
radio Veseljak združila moči in svoje 
poslušalce popeljala na enega izmed 
otokov v južni Dalmaciji. Letos so 
nas avtobusi popeljali (bilo je kar šest 
avtobusov) na otok Pag.

Otok Pag je dolg 60 in širok okoli 10 
kilometrov. Celoten otok ima malo več 
kot 8000 prebivalcev. Večinoma se pre-
življajo s turizmom, ribolovom, solina-
mi in ovčerejo – na otoku živi okrog 
35.000 ovac. Ko spomladi po dežju 
požene zdrava trava, zadišijo cvetlice 
in zabrenčijo čebele, ovce zadovoljno 
mulijo travo. V tem spomladanskem 
času do junija je čas za molžo ovac, sir 
pa je povezan z življenjem Pažanov. 

Na otoku Pagu smo poslušalci radia 
Veseljaka imeli en teden vesel in raz-
giban dopust. Hodili smo na izlete – 
ogledali smo si sirarno, ki na leto pri-
dela skoraj 500 ton sira, ogledali smo 
si Zrče, najbolj priljubljeno plažo na 
Pagu, ki se je po zaslugi živahnega 
nočnega življenja drži tudi sloves za-
baviščne destinacije; igrali smo se raz-
lične igre, hodili na predavanja, jutran-
jo telovadbo, vsak večer na zabavo s 
plesom, obiskala sta nas poštar Lojze, 
Ribničan Urban, skratka – lahko bi 
še in še naštevala. Zato se prek tega 
Tunškega glasu zahvaljujem vsem ani-
matorjem za odlično organizacijo, pri-
jaznost, veliko smeha in dobre volje. 
Po tednu dni brezskrbnega in veselega 
dopusta smo se poslovili in si obljubi-
li, da se drugo leto spet vidimo.

Fani Vinšek 

Z Veseljakom na Pag

V soboto, 24. septembra, na hladno 
jesensko jutro, smo se zbrali sodelavci 
župnijske Karitas, sodelavke Skupine 
ročnih del in gospe, ki skrbijo za čistost 
in okrašenost naše župnijske cerkve sv. 
Lenarta na Jesenicah, z namenom, da 
obiščemo Kamnik in okolico. Ko sta v 
avtobus vstopila še naš gospod župnik 
Jože Hauptman in gospod kaplan Tine 
Povirk, je posijalo sonce. Zmolili smo 
jutranjo molitev in prejeli blagoslov za 
srečno pot, malo poklepetali med seboj 
in že smo bili v Kamniku. Sprehodi-
li smo se po starem delu mesta Šutna 
in se ustavili pri cerkvi Marijinega 
Brezmadežnega spočetja. Na glav-
nem vhodu nas je pričakal nasmejani 
gospod France Urbanija. Z obiskom 
smo ga presenetili, saj je bil naš namen, 
da mu voščimo za njegov 80. rojstni 
dan. Povabil nas je v cerkev, kjer nam 
je povedal nekaj zanimivosti o zgodo-
vini cerkve in o njegovem poslanstvu 
v župniji Kamnik. Cerkev ima velik 
pomen na področju umetnosti, saj ima 
ohranjene čudovite baročne oltarje in je 
poslikana s freskami priznanih slikar-
jev. Zanimivost celotne stavbe je tudi v 
tem, da stoji zvonik posebej, ločen od 
cerkve. Skupaj smo zapeli nekaj pesmi 
in se prijateljsko poslovili.
 
Pot nas je vodila naprej po starem 
delu mesta proti cerkvi Svetega Ja-

koba starejšega, ki stoji v sklopu 
frančiškanskega samostana. Sprejel 
nas je pater Ciril; predstavil nam je 
cerkev, ki je poslikana s freskami do-
mačega slikarja. Ogledali smo si zna-
menito Plečnikovo Kapelo Božjega 
groba ter bogato frančiškansko knjiž-
nico, kjer hranijo prve tiskane knjige 
in na tisoče izvodov starih knjig, med 
njimi izvod prvega slovenskega pre-
voda Biblije, ki jo je v slovenski jezik 
prevedel Jurij Dalmatin. 
 
Zapeljali smo se proti kraju Potok, kjer 
smo se okrepčali, nekateri pa smo šli še 
do zdravilnega vrelca Potok in se odže-

Romanje v Kamnik in Tunjice 

Romarji z Jesenic – skupinska fotografija, ki je nastala po sveti maši v 
cerkvi sv. Ane v Tunjicah

jali z zdravilno vodo. Pot nas je vodila 
naprej, do cerkve sv. Ane v Tunjicah. 
Na hribu stoji mogočna cerkev. Posedli 
smo se na vrtu in poslušali kratko pred-
stavitev kraja in zgodovino cerkve, ki 
nam jo je predstavil vaški kronist Ivan 
Nograšek. Ob cerkvi je lepo urejen vrt, 
kjer je med drevje in gredice umeščen 
križev pot. V tej cerkvi smo imeli sveto 
mašo, ki je bila dušna hrana za zaklju-
ček lepega dne. Hvaležni smo Bogu, 
župniku Jožetu in gospodu kaplanu Ti-
netu za tako lep dan.

Urška Lavtar
Martina Šolar

Največji proizvajalec sira na otoku je 
Paška sirarna, doma pa ga delajo tudi 
mali družinski proizvajalci in ga naj-
več prodajo na stojnicah ob cesti. 
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Pohod po Alpe-Adria-Trail
Morda se kdo od bralcev spomni, da 
je naša četverica lani zaključila poho-
de po slovenski Jakobovi poti, zato se 
nam je že lansko leto porajalo vpra-
šanje, kam se bomo podali letos. Po 
skupnem premisleku in preučevanju 
možnosti smo se odločili za pot Alpe-
-Adria-Trail, ki spada med 10 najlep-
ših pohodniških poti na svetu; poteka 
od vznožja najvišje avstrijske gore 
Velikega Kleka (Grossglockner), 
skozi najlepšo koroško gorsko in 
jezersko pokrajino in brez velikih 
ovinkov do stičišča treh dežel – Av-
strije, Slovenije in Italije vse tja do 
Jadranskega morja v Miljah. Pot je 
razdeljena na 43 etap, vsaka pa je 
dolga približno 20 kilometrov. Etape 
so enotno označene vzdolž cele poti 
in jo je možno prehoditi v obe sme-
ri. Na vsaki etapi so številne oznake, 
ki vabijo k ogledu znamenitosti in 
naravnih lepot ter zasluženemu po-
čitku ali pa označujejo čarobni kraj, 
kjer pokrajino lahko ne le opazujete, 
ampak tudi začutite. Lepota in raz-
nolikost pokrajine sta med pohodom 
poskrbeli za nepozabne vtise in tre-
nutke.

Mi smo se odločili, da pot po Avstriji 
izpustimo in svoj pohod začnemo v 
naši lepi Sloveniji. Prijateljica nas je 
v zgodnjih jutranjih urah pripeljala 
v Kranjsko Goro. Pot nas je vodila 
mimo hotela Lek do jezera Jasna in 
ob potoku Pišnica do Ruske kapelice. 
Ogledali smo si poslednji dom več 
kot 200 vojnih ujetnikov in vojakov 
iz prve svetovne vojne, ki jih je leta 
1916 pod seboj pokopal plaz. Po stari 
oslovski poti smo se hitro povzpeli 
do Vršiča, kjer nas je pričakal čudo-
vit razgled na okoliške vršace in na 
obraz Ajdovske deklice. Po daljšem 
odmoru smo se spustili proti Trenti 
in nadaljevali pot do izvira Soče. Po-
vzpeli smo se do izvira, se odžejali 
s čisto, svežo vodo in nadaljevali pot 
do Trente, kjer smo prenočili. 

V zgodnjem svežem jutru smo odri-
nili na pot ob reki Soči. Smaragdno 
zelena reka nas je spremljala na ce-
lotni etapi. Uživali smo ob pogledu 
na globoke tolmune, krasne zelene 
zalive in neokrnjeno naravo na obeh 
bregovih reke. V bližini so urejeni 
kampi, velike kmetije in prostrani 
pašniki. Ob reki je bilo veliko šte-
vilo kopalcev, ki so uživali v čisti in 
hladni vodi. Ob poti smo si ogledali 
Mala in Velika korita Soče, sotočje 
Koritnice in Soče ter Cerkev device 
Marije v Polju. Z gotovostjo lahko 
trdim, da je bil to eden najlepših od-
sekov, kar smo jih prehodili v vseh 
teh letih. Za to imajo zasluge krasen 
dan, enkratna narava in lepo speljana 
pot do Bovca pa tudi odlična družba. 
Navdušil nas je že prvi postanek na 
turistični kmetiji Jelinčič. Ogleda-
li smo si urejeni kamp, preizkusili 
dobro hrano, prijaznost domačih pa 
je bila le zagotovilo, da se bomo tja 
še vrnili. Na poti smo srečali prijazno 
gospo Ingrid iz Kamnika. Pred leti se 
je poročila v Lepeno, kjer imajo sedaj 
urejeni kamp in glamping Klin. Pro-
ti večeru smo prispeli na naš cilj, v 
Bovec. Po prijetni osvežitvi smo spo-
znali kruto resnico, in sicer da je bilo 
v centru Bovca veliko gostiln in dru-
gih lokalov zaprtih. Nikjer ni ljudi, ki 
bi želeli delati v gostinstvu. Z veliko 
sreče smo le našli prostor in pojed-
li večerjo. Mnogi so ostali lačni. Ja, 

tudi to je del turizma, saj se povsod 
spopadajo s podobnimi težavami in 
izzivi, med njimi tudi s pomanjkan-
jem gostinskih delavcev.

Po dobrem zajtrku smo pot nadalje-
vali do vasi Plužna in zanimivega sla-
pa Virje, ki se zliva v umetno jezero 
Plužna, kjer je hidroelektrarna. Pro-
ti dolini smo se spustili po pobočju 
hriba, ki se imenuje čarobna Narnija, 
kjer so snemali Disneyev film Zgodbe 
iz Narnije – Princ Kaspijan. Pokraji-
na je čarobna, že kar malo čarovniš-
ka, in temna ter nepredvidljiva. Za-
slišali smo močno bučanje vode, kar 
nas je privabilo na ogled slapa Boka. 
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V letošnjem zares sušnem obdobju je 
bilo tu sicer manj vode, vendar je bil 
slap še vedno mogočen in veličasten. 
Spet smo se približali reki. Ob sma-
ragdni Soči smo opazovali plavalce, 
ribiče in pogumneže na kajakih ter 
številne navdušence, ki so se z rafti 
spuščali po brzicah. 

Po nezahtevnem vzponu smo prišli v 
vas Drežnica, ki je stisnjena pod Krn 
in ostale vršace. Vasica nas je prevze-
la s svojo podobo. Hiše so nadstrop-
ne, spodaj je hlev, zgoraj pa stano-
vanje. Razgledi so prelepi, sploh pri 
cerkvi Srca Jezusovega. Cerkev je 
ogromna in veličastna, najbolj pa so 
nas prevzela barvna okna. V okolici 
cerkve je divjala soška fronta, a cer-

kev je ostala nepoškodovana. S pri-
jaznimi domačini smo klepetali dol-
go v noč, poskusili njihov odličen sir 
in žlahtno vino.

Zadnji dan smo začeli zares zgodaj 
zjutraj, saj nas je čakala težka pot. Po 
napornem vzponu iz Drežnice smo 
se ustavili na Planinci, pri italijanski 
vojaški kapeli BES iz prve svetovne 
vojne. Pot smo nadaljevali po sončnih 
travnikih pod Krnskim Pogorjem in 
prispeli na planino Kuhinja. Okrep-
čali smo se z njihovimi specialiteta-
mi in pokramljali s pohodniki, ki so 
bili namenjeni na Krn. Začeli smo se 
spuščati in prišli do vasi Krn. Vas je 
tiha, skoraj zapuščena, a tu je nekaj 
lepih kmetij, na katerih skrbijo za 
to, da se vaško življenje nadaljuje. 
Nekoliko nižje je vas Vrsno, kjer se 
je rodil slovenski pesnik in duhov-
nik Simon Gregorčič. Pod vasjo so 
obširna travnata pobočja, ki nam še 
danes pripovedujejo zgodbe o trdem 
življenju v teh gorah. Pot se je počasi 
spustila do doline in spet smo uzr-
li prelepo reko Sočo ter kmalu nato 
prispeli v Tolmin, ki je največji kraj 
in tudi upravno središče soške doline. 

Polni zares lepih vtisov in doživetij 
smo malce utrujeni sedli na vlak in 
se odpeljali proti domu. Prepričali 
smo se, da je Alpe-Adria-Trail za-
res ena izmed najlepših poti. Lahko 
si izberete le posamezne etape ali pa 
prehodite celo naenkrat. Po poti smo 

srečali veliko pohodnikov, toda prav 
vse iz drugih dežel. Sklenili smo, da 
se bomo v letu, ki je pred nami, po-
dali na naslednjo etapo Alpe-Adria-
-Trail. Prvi del nas je zelo navdušil, 
zato komaj čakamo, kaj vse lepega, 
novega in zanimivega bomo doživeli 
naslednje poletje.

Dragica, Irena, Nejc in Tone

Po nekaj zelo uspešnih gospodarjih 
se pri Koželju rod otrok Aleša (1821–
1902) nikakor ni uspel postaviti na 
trdna tla. Od desetih otrok so štirje 
– Antonija, Marija, Jožef in Marijana 
umrli med svojim 33. in 42. letom sta-
rosti, Franca pa pri 29. letih, pri Hri-
barju, kamor se je poročila. France, 
ki naj bi bil naslednik, pa je bil slab 
gospodar in zapravljivec. Domačijo 
so si prelagali med seboj in nazadnje 
jo je dobila Lenka. Brat Janez je bil 
zelo užaljen, ker ni dobil grunta. Več-
krat se je napil in nato doma razgrajal. 
Ob eni od takih prilik ga domači nika-
kor niso mogli pomiriti. Ena od dek-
let je tekla po pomoč k sosedu Žvabu. 

Koželjev Janez (1864–1925)
Žvabov oče je, čeprav nerad, šel mirit 
sosedovega Janeza. Nikakor ga niso 
mogli obvladati, da ne bi razgrajal in 
razbijal. Končno so ga zvezali z vrvjo 
in porinili pod klop v hiši. Janez jim je 
zraven še grozil, da se jim bo mašče-
val, ko bo prišel njegov čas. Naslednji 
dan, ko se je streznil, je molče odšel 
od doma. Odpeljal se je proti Bosni, 
delat v gozdove, med drvarje, kjer 
je delal za preživetje. Nikoli ni pisal 
domov in poslal naslova, kje živi. To 
zvemo tudi iz oporoke njegovega stri-
ca, župnika Antona, ki je zapisal, da 
mu v oporoki, leta 1904, zapušča 25 
goldinarjev oziroma 100 kron, ve pa 
le to, da baje živi nekje v Bosni.

Čez več let se je Janez vrnil domov z 
nahrbtnikom in sekiro na rami. Ko je 
tako hodil po stezi proti domu, je kot 
prvega zagledal Žvabovega očeta, ki 
je s konji oral svojo njivo v Lanišah. 
Janez je šel počasi proti njemu. Toda 
Žvab se je spomnil, kaj se je zgodilo 
pred leti, na zadnji dan, ko je bil še 
doma. V strahu pred Janezom in 
njegovo sekiro je konje in plug pustil 
v zastavljeni brazdi. Pobegnil je v 
bližnji gozd, dokler Janez ni zavil 
proti domači hiši.

Janez je bolan in zgaran od težkega 
dela v Bosni doma kmalu umrl, star 
61 let. 

 
Ivan Nograšek
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Po dveh »koronskih« letih, v katerih 
je bilo Društvo starodobnih vozil 
Kamnik (DSVK), tako kot tudi vsa 
ostala društva, prisiljeno omejiti 
svoje aktivnosti na minimum in je 
izvedlo le razstavo starodobnih vozil 
v lasti članov DSVK avgusta 2021 v 
Arboretumu Volčji Potok, se je letos 
vrnilo v običajen ritem dela, mogoče 
še v nekoliko okrnjenem obsegu, saj 
je korona vseeno krojila in omejevala 
udeležbo, vendar pa tudi tokrat spet z 
mednarodno udeležbo.

Uvod v celotno dogajanje je bil 18. 
maja, ko je član Marko Kveder v 
svojem muzeju pripravil dan odpr-
tih vrat; tu ima razstavljene rezul-
tate svojega razvojnega dela, vse pa 
nas je seveda najbolj zanimalo lese-
no vozilo Ford T, ki ga je izdelal v 
teh prostorih. Pogovor z Markom o 
izdelavi avtomobila je vedno izred-
no zanimiv. Vsakokrat izvemo kaj 
novega.

Revija se je začela v petek, 20. maja 
2022, s prihodom nekaterih udele-
žencev iz oddaljenih krajev in s spo-
znavnim večerom. V letošnjem letu 
nam je gostoljubje ponudil Samostan 
Mekinje, kjer je bilo na varovanem 
dvorišču dovolj prostora tudi za vo-
zila udeležencev. Vse prisotne je v 
dobro voljo spravila tudi Majči.

Sobota, 21. maja, je bila dan za pred-
stavitev vozil prebivalcem Kamnika 
in Moravč. Začeli smo zjutraj, s pri-
hodom vozil v Kamnik in njihovo 
predstavitvijo, nakar so bila vozila na 
ogled v starem mestnem jedru Kam-
nika. Lepo vroče vreme je v center 
mesta pripeljalo veliko Kamničanov 
in imeli so kaj videti. Vozila so bila 
razporejena v tri kolone, pri čemer 
so prvo kolono sestavljali atraktivni 
»mlajši« starodobniki, drugo kolo-
no starodobna vozila v lasti članov 
DSVK in tretjo kolono starodobniki 
iz let od 1889 do 1945. Skupno se je 
predstavilo 43 vozil, kolone pa so se-
veda sestavljala tudi obvezna spreml-
jevalna vozila.

Kot je to v navadi, so udeležence 
revije in prisotne gledalce pozdra-
vili župan Občine Kamnik g. Matej 
Slapar, predstavnik FIVE g. Janko 
Uratnik, predstavnik SVS g. Edi 
Glavič, v. d. direktorja Zavoda za tu-
rizem in šport Kamnik g. Luka Sve-
tec in predsednik DSVK g. Miroslav 
Vrhovnik. Sredi dneva so se kolone 
vozil ločeno podale na vožnjo pro-
ti Moravčam, kjer sta udeležence 
pozdravila Pihalna godba Moravče 
in župan Občine Moravče dr. Mi-
lan Balažic. Po krajšem postanku 
so se vozila vrnila v okrilje dvoriš-
ča Samostana Mekinje, kjer smo v 
prijetnem druženju dan zaključili 
z večerjo ter s podelitvijo priznanj 
udeležencem.

Drugi dan revije je potekal tako, kot 
poteka že nekaj let. Z vozili smo se 
odpeljali do Arboretuma Volčji Po-
tok, kjer nam je vodstvo parka znova 
prepustilo travnik takoj za vhodom v 
park; tu smo lahko razporedili vozila 
in s tem obiskovalcem parka omogo-
čili ogled tudi tehnične kulturne de-
diščine. Sredi dneva je sledilo uradno 
odprtje drugega dne revije z nagovori 
predstavnika FIVE g. Janka Uratni-
ka, direktorja Arboretuma Volčji Po-
tok g. Aleša Ocepka in predsednika 
DSVK g. Miroslava Vrhovnika. Vse 
nas je zelo razveselilo tudi vabilo g. 
Ocepka na ponovno srečanje v parku 
naslednje leto.

Pred zaključkom revije starodobni-
kov smo izpeljali še modno revijo 
udeležencev revije. Svoja oblačila 
je prikazalo sedem skupin in posa-
meznikov, stroga žirija pa je upo-
števala predvsem usklajenost obla-
čil udeleženca z obdobjem, v katero 
sodi njegovo vozilo, in način nošnje 
obleke. Obiskovalce so vsa oblačila 
presenetila s svojo izvirnostjo, Arbo-
retum Volčji Potok pa je udeležence 
modne revije nagradil s cvetjem.

Letošnja revija starodobnih vozil je 
znova pokazala, kako velika sta ljubez-
en in skrb lastnikov za njihove konjič-
ke in pa tudi veliko zanimanje obisko-
valcev, da si ta vozila lahko ogledajo in 
se o njih pogovorijo; navsezadnje so ta 
vozila še imela svojo »dušo«. Seveda 
je treba omeniti tudi pomoč sponzor-
jev, brez katerih se takega projekta ne 
da normalno izpeljati.

Na svidenje naslednje leto v Kamni-
ku.

Janez Kukec Mezek
Društvo starodobnih vozil Kamnik

Po dveh letih znova  
starodobniki v Kamniku

Otvoritev revije v Kamniku

BUICK, letnik 1926 
Mija Vrhovnik
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BUICK, letnik 1926 
Mija Vrhovnik

Marijo Šmidovnik, Pikovčevo, 
smo lahko videli na televiziji, 
saj je 22. in 23. avgusta sode-
lovala na Kmetiji, na enem od 
najbolj gledanih resničnostnih 
šovov v Sloveniji. S prijateljico 
Emo je pokazala svoje rokodel-
sko znanje izdelave košare in 
peharja. Tako sta delček znanja 
prenesli na mlade ljudi, ki so 
sodelovali v šovu Kmetija. Fo-
tografije so s televizijskega za-
slona.

Milena Erbežnik Klanšek
Matej Šmidovnik

Marija Šmidovnik v resničnostnem 
šovu Kmetija

Nikjer ni kraja lepšega kot doma …  
v Tunjicah
Naša selitev je bila zanimiva in pestra, predvsem pa 
hitra – in če lahko ob tem samo dodam, da je mož 
Grega hišo videl dvakrat, jaz pa samo enkrat in to 
je bilo že dovolj za odločitev, za katero smo še da-
nes zelo hvaležni. Grega se je velikokrat sproščal s 
tekom in pot ga je zanesla tudi v Tunjice, in sicer iz 
Komende, kjer smo bili prej podnajemniki. Njegov 
šef je domačin in pogovor je nanesel na željo o selitvi 
v te lepe konce, in glej no glej, prodajala se je Zna-
menškova hiša, ki je sedaj naša, naš dom, naša sreča. 
Glede na to, da oba prvotno sicer prihajava iz mesta 
in iz bloka, je bil to za naju preobrat, toda v pozitivno 
smer. Tunjice – nikoli prej še nisem slišala zanje, do-
kler se nisem pred štirimi leti preselila sem; moram 
reči, da so nas vsi lepo sprejeli in da se počutiva, kot 
da sva že od nekdaj tu in da vmesna leta niso minila. 
Majhna vas, kjer so vsi tako prijazni, otroci, mlajši, 
najstniki, starejši; življenje teče mirno, v tihožitju, 
vsak si najde čas za druge, za pomoč, klepet, kavo ...

Nikoli si ne bi mislila, da bom nekoč z družino živela 
v hiši, kjer se čuti, da je bila že prej polna ljubezni in 
življenja, da bom tu sama vzgajala najine tri sončke 
Lano, Zojo in Eneja; slednji se je rodil v Tunjicah, v 
za nas novem domu, za povrhu vsega pa sta se nama 
pridružila še pes in mačka. Hvaležna sem za tako do-
mače okolje kot za pot, ki nas je pripeljala do čudo-
vitih Tunjic.

Romana Blažek
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V velneških programih je veliko 
metod, tehnik, tretmajev in ritualov, 
ki so poleg preventivnega značaja 
priporočljivi tudi pri rehabilitaciji 
pacientov z ortopedskimi težavami. 
Glede na indikacije in priporočila 
zdravnika je vadba za boljše in hitrej-
še okrevanje izjemno pomembna. 
Vodeni program, o katerem bom pi-
sala, je delo Jun Kona iz Japonske. 
Poimenoval jo je AI CHI, kar dobe-
sedno pomeni energija ljubezni. 

Osebna izkaznica metode Ai Chi
Ai Chi je sistem vadbe, ki krepi 
in sprošča celotno telo. Povezuje 
vzhodno in zahodno filozofijo ter 
združuje mentalno, fizično in duhov-
no energijo. Vadba je sestavljena iz 
elementov filozofije Tai Chi, Shiatsu 
in Watsu. Značilnosti metode Ai Chi 
so globoko in umirjeno dihanje ter 
široki gibi trupa in okončin. Vadba 
se začne z dihalno vajo, postopoma 
se vključijo gibi zgornjih okončin, 
trupa, spodnjih okončin in tako se v 
gibanje počasi vključi celotno telo. 
Gibi Ai Chi-ja so na nek način pri-
merljivi z gibi Tai Chi-ja, s to razliko, 
da so pri Ai Chi vsi gibi povezani v 
sinergiji z vodenimi dihalnimi vaja-
mi. Ta povezava pomembno prispeva 
k sproščanju in osvobajanju stresnih 
zapisov. Široki gibi Ai Chi-ja mo-
bilizirajo sklepe, sproščajo napete 
mišice celotnega telesa, predvsem 
paravertebralne mišice – mišice ob 
hrbtenici, mišice ramen in lopatic, 
medeničnega obroča in nog. Ai Chi 

gibi dobro vplivajo na krvni obtok in 
živčni sistem; tako metoda Ai Chi res 
globinsko in celostno pomaga spros-
titi celotno telo. Ai Chi je učinkovita 
metoda, ki s pravilnimi gibi poveča 
porabo kisika in porabo kalorij, hkra-
ti pa sanira in krepi telo. Ta metoda je 
idealna sprostitvena tehnika za ljudi z 
visoko stopnjo stresa, pa tudi podpo-
ra za boljšo gibljivost in mobilizacijo 
celotnega telesa.

Prednosti metode Ai Chi
Izkušnje terapevtov potrjujejo, da je 
največja prednost Ai Chi-ja povečana 
raztegljivost in krepitev spodnjih de-
lov telesa in hrbtenice. Terapevti tudi 
menijo, da je zelo koristno, da metoda 
stabilizira telo – ga spravi v ravnoves-
je in lajša bolečine. Tisti, ki so metodo 
preizkusili, so povedali, da je to iz-
kušnja pomirjanja, sprostitev duha in 
telesa, simfonija telesa. Ti dobri učin-
ki se povečajo z redno vadbo. Ljudje, 
ki so metodo vadili, se bolje, lažje in 
hitreje sprostijo, hkrati pa so sposobni 
biti pozorni tudi na najmanjše premi-
kanje rok in sklepov ter tako izboljšu-
jejo tudi svoje umske sposobnosti.

Ostale prednosti: 
- povečana zmožnost gibanja, pes-
trejše gibanje, boljša gibljivost;
- izboljšanje presnovnih procesov in 
povečana poraba kalorij;
- boljši krvni in limfni obtok;
- revitaliziran pretok energije v ener-
gijskih meridianih;
- obnova vitalnih organov;

- povečana učinkovitost jeter;
- zmanjšanje stresa, nespečnosti, 
depresije, jeze in utrujenosti;
- povečanje duševnih sposobnosti po-
sameznika;
- izboljšanje kinestetičnih izkušenj 
posameznika (doživljanje in zazna-
vanje lastnih gibov).

Vadbo izvajamo vsak četrtek v jurti 
Zdravilnega gaja.

Katja Jelovčan

Ai Chi – energija ljubezni 
Jun Konno

Pod gorámi
Pod gorámi mogočnimi
gledam v nebo,
veličina sveta nad menoj
zaslepi majhnost življenja pod seboj.

Na kolena pokleknem pred njim,
ki v gorah živi.
Živi povsod,
a mi hodimo okrog
z zaprtimi očmi,
bežimo v iluzije hudičevih vizij,
ki ovije jih v celofan,
da mikajo nas
kot šopek svež nabran.

Luč na nebu me zaslepi,
takrat nekaj v meni
se na novo prebudi.
Daljni spomin
v ospredje prihiti,
kot tovorni vlak
mi v zavesti zabobni.

Prihajam z gorá,
od tam kjer on živi.
Jaz nisem majhna,
kot mislijo vsi.

V meni ljubezen se naseli
v vse delčke, do kosti
mi duša zagori ...
ko on mi govori.

Z njim v srcu
se v svet podam,
da drugim pokažem,
kako lep je ta dan.

Prišel bo dan,
ko verjela bom,
da luč v meni
temo premagala bo.

     Špela Munda
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Društvo Tun'ški glas je 3. junija 2022 
na domačiji Pri Gradišek organizira-
lo dogodek o ponazoritvi energijskih 
meritev po mednarodni priznani me-
todi P.E.C.A. Predstavil jo je licenčni 
svetovalec Miro Jovanovič, ki priha-
ja iz sveta znanosti in je certificirani 
znanstveni raziskovalec in avtor več 
strokovnih publikacij; že od rane 
mladosti se spogleduje z ezoteriko in 
mejnimi znanostmi kot so piramido-
logija, orgonske naprave, Kirlijanova 
fotografija, v zadnjih desetih letih pa 
se je posvetil pomoči ljudem s po-
močjo metode P.E.C.A.

Metoda P.E.C.A. ali Profesional-
na Energijska Celovita Asistenca, 
katere nosilca sta Matjaž Rupert in 
Alenka Rupert – Aruna, je samostoj-
na in merljiva energijska metoda, ki 
temelji na poglobljenem znanju o 
energijskem ustroju tako človeškega 

telesa in psihe kot tudi prostora, v 
katerem človek živi ali opravlja svoje 
delo. Pri tej metodi se poskuša odkriti 
in odpraviti predvsem vzroke za naše 
težave, bolezni na telesu ali psihi. 
Akutno bolezensko stanje je namreč 
že zapoznela posledica našega pred-
hodnega delovanja, tako izražanja in 
razmišljanja kot tudi vplivov iz okol-
ja. Miro Jovanovič, ki v okviru te 
metode opravlja energijske meritve, 
je poslušalcem predstavil principe 
te metode in pozitivne izkušnje, ki si 
jih je nabral v desetletnem delovanju. 
Med drugim nam je povedal, da šele 
ko spoznamo in odpravimo prave, no-
tranje vzroke, je vsaka, še tako težka 
bolezen, enostavno premagljiva. Na 
koncu predavanja je dodal še, da: »… 
notranje sreče in miru ne moreš najti 
izven sebe, ampak izključno v sebi. 
Bistvo osebnostne rasti ni poznavan-
je duhovnosti, ni prebiranje in učenje 

Profesionalna energijska 
celovita asistenca

iz knjig, niti brezosebna znanost, pač 
pa je življenje treba živeti, biti opazo-
valec in se spontano ter brezpogojno 
prepustiti notranjemu vodstvu in tako 
tudi delovati.«

Po predavanju se je razvila prijetna 
debata z veliko zanimivimi vprašanji, 
ki so odkrivala naše znanje o poteku 
bolezni in pomoči za njeno premago-
vanje.

Milena Erbežnik Klanšek

Na uredništvo smo prejeli sliko z zanimivimi podatki. Na sliki so vsi, razen 
sosede Julke Šmidovnik, sorodniki. Pa to še ne bi bilo nič posebnega, če med 
njimi, razen Gabra Krumpestarja, ki je na ta dan prejel zakrament svete birme, 
ne bi bilo 20 let starostne razlike. Ob slavju svete birme so sorodniki stopili 
skupaj okrog slavljenca in naredili zgodovinski posnetek.

Na sliki so: 
- Julka Šmidovnik, rojena leta 1932 v Stranjah, Tunjiška Mlaka 4, Zgornje 

Košiševa, Milkina soseda;
- Milka Nograšek, rojena leta 1952, Tunjiška Mlaka 5, Spodnje Košiševa; 
- Branka Semprimožnik, rojena leta 1972, Tunjiška Mlaka 4a, Spodnje Ko-

šiševa, živi v Motniku, Milkina nečakinja;
- Nina Semprimožnik, rojena leta 1992, Motnik, Brankina hčerka; 
- Izak Butalič, rojen leta 2012, Tunjiška Mlaka 5, Spodnje Košišev, Milkin vnuk; 
- Gaber Krumpestar, Tunjiška Mlaka 4a, Spodnje Košišev, slavljenec. 

Na fotografiji se dobro vidi, da se jim bo kmalu pridružil še en član. In res, ma-
mica Nina je rodila prikupno Oto Kumer (rojena leta 2022, v Motniku). In še 
ena zanimivost: Ota je razpolovila starostno razliko in se rodila 10 let po Izaku. 
Hmmm … mogoče čez 10 let dobimo novo fotografijo z novim članom.

Čestitke vsem za okroglo obletnico! 
Milena Erbežnik Klanšek
Mateja Krumpestar

Hmmm … ali so načrtovali 
ali je le splet naključij

Od leve proti desni: Nina 
Semprimožnik, Branka Semprimožnik, 
Gaber Krumpestar, Julka Šmidovnik, 
Milka Nograšek, Izak Butalič
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Kamniško-Savinjske Alpe so eden 
največjih biserov neokrnjene nara-
ve v Sloveniji. Občudujemo lahko 
njihovo zunanjo lepoto, visoke vr-
hove, prepadne stene, gozdove, sla-
pove in reke, v notranjosti gora pa je 
podzemni svet s številnimi jamami, 
brezni in vodo, ki prihaja na površje 
v številnih izvirih in prestavljajo vir 
pitne vode za mesto Kamnik in druge 
vasi ob vznožju gora. Voda je narav-
na vrednota, ki se je pogosto niti ne 
zavedamo.

O vodi, njeni povezavi s preteklostjo, 
z mitologijo in ljudskim izročilom 
ter o njenem pomenu za sodobni čas 
smo na dogodku Voda skozi čas, ki 
je potekal v sredo, 8. junija 2022, v 
Naravnem zdravilnem gaju Tunjice 
spregovorili s Simonom Prosenom, 
Branko Urbanija in Boštjanom Je-
lovčanom, vodnim someljejem, stro-
kovnjakom za izbiro vina k določeni 
hrani, za svetovanje in streženje gos-
tom. Dogodek je povezovala pred-
sednica Društva Tun'ški glas Milena 
Erbežnik Klanšek, udeležence pa sta 
v uvodu nagovorili tudi Mija Bokal 
iz lokalne akcijske skupine LAS Srce 
Slovenije ter Barbara Strajnar iz Ob-
čine Kamnik. Vido Kregar iz Jamar-
skega kluba Kamnik je posredoval 
zanimive izmerljive podatke o vodi v 
Kamniško-Savinjskih Alpah.

Dogodek smo organizirali v LAS Srce 
Slovenije skupaj z Občino Kamnik in 
Društvom Tun'ški glas v okviru pro-

jekta sodelovanja LAS Mreža vodnih 
poti v Kamniško-Savinjskih Alpah. 
Projekt povezuje štiri lokalne akcijske 
skupine in preko njih občine, ki delu-
jejo na območju Kamniško-Savinjskih 
Alp: LAS Gorenjska košarica z obči-
nami Jezersko, Preddvor in Cerklje, 
LAS Srce Slovenije z občino Kamnik, 
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške do-
line z občinami Luče, Ljubno in Sol-
čava in zamejski LAG Süd Kärenten 
(LAS Južna Koroška) z Železno Kap-
lo. Ta dogodek je nastal v zavedanju, 
da je treba naravne izvire pitne vode 
varovati in jih ohraniti za prihodn-
je rodove. Pobudnika projekta Vido 
Kregar in Rajko Slapnik sta zasnovala 
mrežo vodnih poti v Kamniško-Sa-
vinjskih Alpah. Na tem območju tudi 
analizirata izvire. Z vzorčenjem vode 
sta prišla do pomembnih podatkov o 

kvaliteti naravne izvirske vode in pri-
mernosti za uživanje.

Pomemben del tega projekta je na-
menjen ozaveščanju lokalnih prebi-
valcev na območju Kamniško-Sa-
vinjskih Alp, saj so najpomembnejši 
čuvaji narave in vodnih izvirov prav 
domačini. Z različnimi dogodki na 
temo vode nagovarjamo lokalne pre-
bivalce ter z njimi razpravljamo o na-
ravni pitni vodi, o njenih prednostih 
in kvaliteti ter o vsem, kar jih ogroža. 

Projekt sofinancirata Evropski kme-
tijski sklad in Republika Slovenija iz 
Programa razvoja podeželja za ob-
dobje 2014-2020.

Mija Bokal, LAS Srce Slovenije
Katja Jelovčan

Prijetno druženje ob vodi v Tunjicah

Vido Kregar

Barbara Strajnar in Mija Bokal 

Boštjan Jelovčan Simon Prosen 
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Vido Kregar

Barbara Strajnar in Mija Bokal 

Nikola Tesla je nekoč izjavil, da če 
želiš najti skrivnost Univerzuma, raz-
mišljaj z vidika energije, frekvence in 
vibracije.

Vse na tem svetu vibrira – torej vse, 
kar obstaja v nas in okrog nas, vibrira 
s svojo frekvenco oziroma na svoj-
stven način niha. Vibracij z očesom 
sicer ne vidimo in tudi s telesom jih 
težko zaznamo, pa vendar čisto vse 
vibrira, tudi kamen, miza, cvetlica, 
celica in telo. Kadar se med dvema 
telesoma, ki vibrirata harmonično, 
ustvari resonanca, med njima teče 
energija. Tu igra pomembno vlogo 
voda – tako v telesu živega bitja kot 
v stvarstvu naj bi bila ravno voda no-
silka oziroma posrednica informacij 
in ustvarjalne energije.

Japonski raziskovalec dr. Masaru 
Emoto je v svojih raziskavah prišel 
do posebnega odkritja: voda iz vzor-
cev je tvorila najlepše kristale, ko je 
bila izpostavljena besedama ljubezen 
in hvaležnost skupaj. Ti dve čustvi 
imata neverjetno močan vpliv in dvi-
gujeta vibracijo. Po mnenju Emota 
je ljubezen aktivna energija, ki daje 
in se širi navzven, hvaležnost pa je 
pasivna energija, ki sprejema in pri-
haja navznoter; vse to naj bi se od-
razilo tudi v kemični formuli vode 
H2O: dve enoti hvaležnosti in ena 
enota ljubezni. Ob tem se poraja še 
ena zanimiva primerjava – imamo 
ena usta, s katerimi oddajamo, in 
dvoje ušes, s katerima sprejemamo. 
Stara modrost pravi, da je za dobre 
odnose treba dvakrat toliko poslušati 
kot govoriti. Medsebojno prepletanje 
ljubezni in hvaležnosti, ki ju obču-
timo s srcem, ustvari harmonijo, ki 
spreminja frekvenco vsega, s čimer 
pride v stik. Ker je človek sestavljen 
iz okrog 70 odstotkov vode, voda pa 
prenaša informacije in si jih zapomni, 
potem je še kako pomembno, kaj ob-
čutimo in kakšne »frekvence odda-
jamo in sprejemamo«. Emoto je na 

podlagi ogromnega števila vzorcev 
vodovodne vode na Japonskem ugo-
tovil, da je ta voda skoraj »mrtva«, 
saj ni bila sposobna tvoriti kristalov. 
Vodovodna voda običajno vsebuje 
tudi klor, ki je dejansko strup (enako 
kot fluor!) in zato ni čudno, da spre-
meni njeno strukturo. V nasprotju s 
tem pa je voda iz podtalnice ali izvira 
tvorila čudovito oblikovane kristale. 
Na vodo in telo vpliva tudi elektro-
magnetno sevanje. Ker je naše telo 
sestavljeno iz vode (tudi možgani), 
je vpliv elektromagnetnega sevanja 
zelo velik, ob veliki uporabi pa za 
človeško telo celo uničevalen.

Naslednja serija poskusov je bila 
posvečena vodi, za katero so ljudje 
s preprosto molitvijo prosili, naj se 
očisti. Razlika med kristali pred mo-
litvijo in po njej je izredna. Emotova 
ekipa je vzorce jemala tudi v Slove-
niji, in sicer v Ljubljani in Mariboru, 
en vzorec pa je bil odvzet tudi iz sla-
pa Savica, ki so mu nato predvajali 
Prešernovo Zdravljico in recitirali 
njegovo epsko pesnitev Krst pri Sa-
vici. Emoto je s svojo ekipo izvedel 
tudi dva obsežnejša poskusa čiščenja 
jezerske vode z močjo misli in be-
sed. Po tem, ko je bila izpostavljena 
pozitivnim besedam, mislim in mo-
litvi, se je zbistrila in tvorila prelepe 
kristale. Voda se je spremenila tudi v 
kozarcu, ko so ji govorili, da je lepa, 
dobra, zdrava in da jo imajo radi ali 
ko so na steklenico nalepili besedi 
ljubezen in hvaležnost – torej spod-
budne in pozitivne vibracije besed 
in misli. Vodo lahko informiramo ali 
oživljamo tudi s pomočjo kristalov: v 
vrč z vodo vstavimo nebrušen kristal 
kamene strele, ametista ali kristal po 
izbiri in glede na namen, lahko pa vrč 
z vodo postavimo na mandalo ali jo 
informiramo z zvokom. Od tod tudi 
navada trenkanja ali nazdravljanja. 
Voda se odziva tudi na obliko poso-
de, v kateri jo hranimo. Če se v njej 
počuti dobro, to pokaže s svojimi le-

pimi kristali. Tega, kako pomembna 
je posoda, so se dobro zavedali tudi 
naši predniki, ki so bili veliko bolj 
povezani z naravo, kot smo mi danes. 
Ko proučujemo starodavne posode, 
na primer antično keramiko, ugotovi-
mo, da so izdelane po pravilu zlatega 
reza; zlati rez – popolna harmonija, 
ki zdravi, je najlepši in najbolj skla-
den odnos dveh različnih količin. To 
je matematični pojem, kompozicijski 
zakon, kjer je manjši del proti več-
jemu v istem razmerju kot večji del 
proti celoti, to razmerje pa je vedno 
1,618 033 989. Tako so izdelane tudi 
posode Švicarja Aloisa Britschgija – 
med njimi je osnovna posoda, prvi in 
še vedno najbolj priljubljeni izdelek, 
to je vrč za vodo, imenovan karafa 
Aladin. Telesu lahko potrebne kovi-
ne dodamo tudi tako, da pijemo vodo 
iz bakrene ali srebrne posode ali pa 
vodi dodamo zlato. 

Ljudska dediščina o vodi
Naši predniki so z vodo in vsemi dru-
gimi naravnimi elementi komunicira-
li. Zavedali so se odvisnosti od nara-
ve, z njo so bili povezani, zato so ji 
znali izkazati hvaležnost in skrb, kar 
izkazujejo običaji, navade, rituali, 
zgodbe, molitve in pesmi. 

Voda je bila nekdaj prisotna v vseh 
pomembnih dogodkih v življenju po-
sameznika in v življenju starosvetne 
slovenske vasi. Skrite sledi obred-
nega darovanja vodi najdemo tudi v 
pesemskem izročilu v 19. stoletju. 
Te pesmi so bile del izročila in so s 

Snovni in nesnovni  
pomen vode ter ljudsko 
izročilo

Branka Urbanija
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predkrščanskimi elementi neposred-
no izražale vero v magično moč na-
ravnih sil; prav blagoslovljena voda 
pa je v šegah v veliki meri nadomesti-
la predkrščansko verovanje v čudež-
no moč vode. Ob rojstvu je bil otrok 
krščen s krstno vodo. Ko je fant odšel 
k vojakom, ga je mati požegnala z 
vodo v želji, da bi se vrnil živ. Ko sta 
ženin in nevesta odhajala k svatbi, sta 
tudi dobila »žegen« z žegnano vodo. 
Ob božiču, novem letu in veliki noči 
je bilo treba z žegnano vodo poškro-
piti domačijo, hlev, kaščo in polje. 
Žegnana voda je prinašala zdravje, 
srečo in dobro letino. 

Zgodbe o čudežni vlogi vode v živl-
jenju posameznika so v odnosu do 
vode ter v predstavah preprostih ljudi 
odražale predvsem dvoje: po eni stra-
ni so ljudje v vodi videli nadnaravno 
moč, vodno božanstvo, ki se mu je 
bilo treba ali prikupiti ali pa se mu, 
posebno ob določenih priložnostih, 
odkupiti z darovanjem, po drugi stra-
ni pa so ob posebnih priložnostih to 
moč skušali izkoristiti tudi zase. Naj-
pomembnejši priložnosti za to sta 
pomenila najdaljši dan in najdaljša 
noč v letu, torej letni in zimski kres, 
na osebni ravni pa predvsem poroka. 
Darovanje vodi izraža sledi globoke-
ga verovanja v vodno božanstvo, zato 
je krščanstvo uspelo to prepričanje 
preusmerjati le postopno, z osredo-
točanjem na cerkvena praznovanja 
in pokristjanjevanjem besedil, ki so 
spremljala obredje, torej tudi pes-
mi. Spomladanske šege, povezane z 
vodo, so se zato različno prepletale 
z veliko nočjo, binkoštmi in kresom, 
zimske pa z božičem in novim letom; 
voda je kljub pokristjanjenju v pred-
stavah ljudi namreč imela posebno 
moč, ki si jo je bilo ob teh ključnih 
praznikih treba pridobiti, hkrati pa so 
to moč ob posebnih priložnostih tudi 
izkoriščali. Zatekanje k magični moči 
vode je zelo dolgo spremljala zavest, 
da se je tem močem treba tudi oddol-
žiti. Zgodba o sveti Marjeti iz Kam-
nika in zmaju ter vloga črnooke dek-
lice v belokranjski plesni igri most 
pričata o najgloblji obliki verovanja 
v vodno božanstvo, o darovanju vodi, 
ki je zahtevalo ljudi. Darovanje, ki 
se je ohranjalo ob spomladanskih in 
zimskih šegah, pa je bilo simbolično: 
sprva so darovali hrano, v 19. stoletju 

pa postopno že denar. V najstarejših 
poročilih je še ohranjen spomin na 
darovanje kruha, kot je razvidno tudi 
iz darovanja za novo leto ali za veliko 
noč na območju vzhodne Slovenije.

»Na novega leta dan vstajajo dekle 
za rana in hite po vodo. Ktera preje 
pride, vrže jabelko, v katero je rožma-
rinov šopek vtaknjen, v studenec, da 
bi laže in hitro moža dobila.« (Vraz 
XIX, 3. nav. po: Pajek 1884: 87)

»Nekoč je dobila voda na Štajerskem 
na veliko noč dar, vrgli so v studenec 
nekaj blagoslovljenega kruha, v celj-
ski okolici so vrgli nekaj blagoslovl-
jenega kruha v studence, nekaj pa ga 
je dobila živina. V lendavski okolici 
posujejo okoli studenca drobtine bla-
goslovljenih jedi.« (Möderndorfer 
1948: 250–251)

V zgodovini je bila voda najstarejši 
in najbolj zanesljiv kažipot. V davnih 
dneh so bile reke, poleg sonca, edini 
kažipot. Večinoma po rekah je vodi-
la slovita jantarska pot od Baltika do 
Jadrana. Po rekah je vodila tudi pot 
od Črnega morja po Donavi, Savi in 
Ljubljanici do Jadrana; po tej poti je 
oziroma naj bi v naše kraje v davnih 
dneh na ladji Argo prišel Jazon z ar-
gonavti. 

Skrivnost, ki se je še danes ne da 
razložiti, pa je prav gotovo bajalica 
– rogovilasta leskova, včasih tudi vr-
bova ali glogova šiba. Bajalica je bila 
nekdaj (in je še danes) nenavadno us-
pešna pri iskanju vode. Voda, ki teče 
prek kamenin, se navzame informa-
cij, kar vpliva na njene lastnosti, in 
tako dobimo z minerali in energija-
mi bogato, zdravilno vodo. Znani so 
številni izviri zdravilne vode, kot na 
primer grofova voda, ki izvira v grapi 
potoka Sopotnica nad vasjo Gabrje – 
izvir Soče, Ivanov izvir na Razkrižju, 
ki naj bi pripomogla k dobremu vidu, 
odpravi golšavosti in splošnemu po-
čutju. O izviru Beč v Bezuljaku pra-
vijo, da so ga nekoč posebej cenili 
romarji z golšo. Krožijo tudi legende 
o vodi iz Brejnic in njenih zdravilnih 
učinkih in še mnogo je takih zdra-
vilnih izvirov.

Posebno zdravilno, apotropejsko 
(po ljudskem verovanju ima moč, 

da odganja nesrečo, varuje) ali lepo-
tilno moč ima voda, ki je zajeta ob 
posebnih datumih. Osnova za te po-
sebne datume za zdravilno vodo je si-
derični mesec, vodo pa se zajema na 
večer pred dnevom s tem datumom in 
na dan do poldneva s tem datum. Ti 
datumi so, poleg navezave na neka-
tere verske ali ljudske praznike, sle-
deči: 

6. januar – Gospodovo razglašenje 
(epifanija) ali praznik sv. treh kraljev
19. januar – bogojavljenje – pravo-
slavni praznik
14. februar – valentinovo
12. marec – gregorjevo
7. april – pred veliko nočjo
3. maj
29. maj 
4. junij – binkošti (praznik svetega 
duha)
24. junij – sv. Janez Krstnik 
20. julij – bajram, muslimanski praz-
nik
15. avgust – veliki šmaren (Marijino 
vnebovzetje)
10. september – mali šmaren (rojstvo 
device Marije)
6. oktober 
1. november – vsi sveti  
27. november  
23. december – Gospodovo rojstvo

Gregorjevo je edinstven običaj, vpi-
san v register nesnovne kulturne de-
diščine, ritual, pri katerem sta se ob 
prehodu iz starega v novo leto srečala 
dva za življenje zelo pomembna ele-
menta – voda in ogenj. Ogenj je bil 
atribut vrhovnega boga, ki je obvla-
doval (z)gornji svet, voda pa prvina 
boga, ki je obvladoval podzemlje. Z 
obredom so ljudje vzpostavili red – od 
tod tudi izraz (ob)red – zagotovili so 
red v svetu in preprečili, da bi prišlo 
do kaosa in s tem do konca sveta. V 
Tržiču je bila navada, da so na coklo 
dali oblance in smolo, vse to zakurili 
in spustili po vodi. Gregorjevo je tudi 
praznik ljubezni: mitološka poroka 
Jurija in Mare, v povezavi s tem pa 
z rodovitnostjo narave in plodnostjo 
ljudi. Hkrati je sv. Gregor (12. marca) 
v deželo prinesel pomlad – po starem 
julijanskem koledarju je sv. Gregor 
godoval na prvi pomladanski dan. Z 
gregorijanskim koledarjem, ki je pri-
šel v veljavo ob koncu 16. stoletja, se 
je to spremenilo, toda sv. Gregor je 
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med ljudmi ostal svetnik, ki v deže-
lo prinaša pomlad. Gregorjevo se je 
ohranilo do današnjih dni in glede na 
priljubljenost spuščanja »gregorčkov« 
po vodi, ni bojazni, da bo izumrl. 

Darovanje vodi 
Pozornosti si zasluži tudi bajeslovna 
in pravljična pesem o dekletu, o sveti 
Marjeti in njeni rešitvi pred zmajem, 
med letoma 1842 in 1845 zapisana na 
Selih pri Kamniku, povzeto iz pisne-
ga prispevka Marije Klobčar Voda! 
Jaz ti darujem, od dna do dna … Pe-
semske sledi verovanja v nadnaravno 
moč vode (SLP I: 131–132). Pesem 
omenja veliko naselje, grad in jeze-
ro, v njem pa je zmaj, ki mu morajo 
žrtvovati ljudi. Vrsta je prišla tudi na 
grajskega gospoda in gospo, vendar 
je gospa namesto sebe in moža zmaju 
namenila pastorko Marjetico. Marje-
tica se je morala obleči kot nevesta; 
med potjo k jezeru je srečala svetega 
Jurija, ki jo je rešil pred zmajem, zmaj 
pa je v jezi podrl grajsko poslopje.

Tam stoji, stoji velika vas, na konc 
vasi beli grad, na konc gradu pa je-
zer globok. Notri je pa neguden črv, 
neguden črv, lintvern hud; druzga 
ne pije, druzga ne je, leško kri, leško 
meso. Še so imel ordnancijo, de so 
mu enga človeka dajali. Prišla je ord-
nanca bla na žlahtniga gospoda in pa 
na gospo, de pojde k jezer globoki-
mu, de tam svoje življenje sklenil bo: 
ven bo prišal neguden črv in bo tam 
tega požrl, kter bo tjekaj poslan. Še je 
to rekel žlahtni gospod: »Kaj pravim, 
žlahtna gospa! Prišla je ordnanca: 

pojdeš ti, al pojdem jez k jezer glo-
bokimu?« Še to rekla žlahtna gospa: 
»Nič se ne boj, žlahtni gospod! Ne 
pojdeš ti, ne pojdem jez, dala bova 
Marjetico.« Še tako rekla žlahtna 
gospa: »Gori, gori pojd, Marjetica, 
naprav se k ena nevestica!« Marjeti-
ca čista, nedolžna bla.

Pesem o dekletu, ki ga sveti Jurij 
reši pred zmajem, je bila razumljena 
predvsem kot pesem o svetem Juriju. 
Umeščena je bila v čas od 12. sto-
letja naprej, saj naj bi svetega Jurija 
izoblikovala šele legenda iz 12. sto-
letja (SLP I: 131–132). Zgodba pa 
ima vendarle tudi drugo sporočilo 
– vsebuje namreč zelo jasno sled ob-
rednega darovanja vodi. Vsebina je 
pokristjanjevanje: dekle je spremen-
jeno v svetnico, sveto Marjeto. Kot 
sirota brez staršev je sveta Marjeta 
prisiljena prevzeti nase vlogo oseb-
ne žrtve, ki jo zahteva vodni demon. 
Ljudsko izročilo kamniške okolice, 
kjer je bila pesem zapisana, je ohra-
nilo spomin na nekdanje jezero, ki je 
čudežno odteklo, zavetnica mesta je 
bila sveta Marjeta, cerkev v Nevljah, 
ki naj bi bila ob njem, pa je posve-
čena svetemu Juriju. Možnost obsto-
ja jezera pa z navzočnostjo glinastih 
sedimentov potrjujejo geološke ugo-
tovitve (Tolmač 1983) in najdba ma-
muta v Nevljah. Podoba svete Mar-
jete je bila do konca 19. stoletja tudi 
v grbu mesta Kamnik, takrat pa jo je 
liberalna mestna oblast zaradi stran-
karskih nasprotij nadomestila s podo-
bo Veronike. Pesem o sveti Marjeti in 
zmaju kot pripovedna pesem, ki ima 

jasno izraženo držo pripovedovalca, 
v času zapisa ni bila sporna: verovan-
ja v nujnost obredne žrtve ne izraža 
neposredno, saj je krščanska preoble-
ka prekrivala sledi predkrščanskega 
verovanja. Ta pesem tako ne pou-
darja verovanja v moč vode, temveč 
vlogo svetega Jurija. Za zapisovalce 
in zbiralce je bila takšna pesem tako 
kot vse pripovedne pesmi zanimiva 
in uporabna za izražanje nacionalne 
samobitnosti. Starost pripovednih 
pesmi je bila namreč dokaz ustvarjal-
nosti naroda, s tem pa tudi njegove 
samobitnosti in pravice do nacional-
ne uveljavitve. 

Zapis zgodbe o Marjetici – Veroni-
ki, v originalnem zapisu, v staroslo-
venskem jeziku povzeto iz pisnega 
prispevka Marije Klobčar Voda! Jaz 
ti darujem, od dna do dna.

Rada je svojo mačoho bogala. Na-
pravla se je k ena nevestica, pa je bla 
silno žalostna. Šla je k jezeru globo-
kimu, srečal jo je en stari mož, o ljub 
sveti Jurij orožnik. Še je tako rekel 
star možic: »Kaj je tebi, Marjetica, 
ker si silno žalostna?« Še je tako re-
kla Marjetica: »Usmil se tavženkrat 
Bogu! Godi se vselej tako, k otroci 
svoje matere nimajo. Jaz grem k jezer 
globokimu: prišal bo neguden črv, ki 
bo mene tam požrl.« Še je tako rekel 
star možic, oj ljub svet Jurij orožnik: 
»Nič se ne boj, Marjetica, saj pojdem 
jez tudi s tabo.« Šla sta k jezer glo-
bokimu, prišal je ven neguden črv, 
neguden črv, lintvern hud. Svet Jur 
je zavzdvignil desno roko, čez črva 
storil sveti križ. Marjetica je zdra-
sala pasec svoj, vrgla ga je črvu na 
vrat. Črv je tako močno zarjul, de se 
je ves grad na kup razsul. Zdaj pre-
misli, človek ti, kaj ena taka pregreha 
stri: ta nevošlivost stri, de se cel grad 
potopi.

Razlaga pojmov in besed: 
leški – človeški 
neguden – grd, ostuden
ordnancija (iz nem. – po lat.) – od-
ločba, obveznost 
lintvern – zmaj
zdrasala – odtrgala

Branka Urbanija,  
univ. dipl. kulturna antropologinja

Mija Bokal
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Jakob Razboršek je bil doma v Čem-
šeniku, tam prek Trojan. V Tunjicah 
je svojo službo opravljal od leta 1912 
pa do 1938. To je celih 26 let. S se-
boj je pripeljal kar tri svoje sestre, 
da so mu pomagale pri delu tako v 
cerkvi kot na cerkvenem posestvu, 
saj je bila takrat Prevala kar vzorno 
obdelana. Tudi sam je prijel za vsako 
kmečko delo, pa naj je bila to košnja 
ali kakšno drugo delo. V farovškem 
hlevu sta bili vedno privezani tudi po 
dve kravi.

Starejši ljudje v Tunjicah so se ga 
spomnili kot strogega oziroma še 
prestrogega učitelja, ki je nemirnim 
učencem pri verouku v šoli svojo 
vzgojo vbijal v glavo tudi s palico po 
riti. Do hujših sporov je prihajalo tudi 
med vaščani in župnikom. Pa poglej-
mo nekaj teh sporov.

Pri Pikovcu so poleg žensk tedaj ži-
veli še dva strica, Tone in France, ter 
nezakonski sin Micke, Janez Pirc, ro-
jen 1889. Temu fantu so Tunjičani re-
kli Pikovčev Anža. Anža je bil menda 
namazan z vsemi žavbami. Zgodilo 
pa se je, da so se z župnikom Jakom 
sprli vsi trije Pikovčevi možakarji. 
Toneta je župnik javno ozmerjal, ker 
ni pokleknil pred svetim rešnjim tele-
som, ko sta šla z ministrantom mimo 
Pikovca z laterno obhajat nekega 
bolnega Tunjičana. To je Jaka zapisal 

tudi v vaško kroniko, ki še vedno ob-
staja. France se je v župnišču skregal, 
ko ga je župnik za veliko noč spraše-
val o veronauku, zraven pa je še grdo 
klel. Zakaj se je Anža vmešal v spor, 
pa nam ni čisto znano. Vemo le to, da 
je nekdo ponoči prevrnil župnikov 
čebelnjak v Komovčev Govc. Jaka 
je za to dejanje krivil Pikovčevega 
Anža, pa če je to res on storil ali pa 
mogoče kdo drug. Od tedaj dalje se 
župnik Jaka ni več prerekal s Pikov-
čevimi fanti.

Pričela se je prva svetovna vojna. 
Anža je kot 30-letni fant dobil poziv 
in moral je na soško fronto. Tam ga 
je v sporu z Italijani s pištolo ustre-
lil neki italijanski oficir. Kot je zapi-
sano v kroniki, naj bi se to zgodilo 
1. decembra 1917. O njegovi smrti 
je pripovedoval očividec, Spodnji 
Naumov oče, meni pa je to povedal 
njegov sin Florijan.

Še ena zgodba je znana. Jaka je 
javno, z lece (prižnice), obsojal pre-
šuštvo tunjiških žena, kar si je najbolj 
za svoje vzela Komovčeva mati. O 
tem župnikovem posredovanju lah-
ko preberemo v zapisniku sodišča v 
Ljubljani, ki še vedno obstaja – o zlo-
činu na Vinskem Vrhu. Komovčeva 
mati pa se je župniku maščevala tako, 
da mu je ponoči v farovški vodnjak 
stresla koš ječmenovih plev. Kar dos-

ti dela je bilo, da so globoki vodnjak 
po tem očistili.

Župnik Jaka je z vso vnemo preganjal 
tudi tiste Tunjičane, ki so se našemili 
v maškare. Za neodpustljiv greh 
je štel posebno tistim ženskam, ki 
so se upale preobleči v moške. Vse 
te »grešnice« so zapisane v farni 
kroniki.

Jaka je bil v tistih časih še relativno 
mlad. Zvečer, v temi, je rad pohajko-
val po vasi in opazoval pa tudi dražil 
fante, ki so vasovali; če so kje peli 
ponoči, je Jaka malo stran zavriskal 
in zavpil aufbiks, kar je pomenilo, da 
jih izziva na pretep, nato pa se je hitro 
umaknil in se skril. Župnik je vse tiste 
hiše, kamor so fantje hodili ob nedel-
jah plesat, označil in zapisal kot »ple-
salske« hiše in zato tudi manj vredne. 
Vse te hiše in tudi fante, ki so plesali, 
je pridno vpisoval v svojo kroniko.

Po velikem požaru, ki je na veliko 
noč leta 1929 uničil celotno cerkve-
no ostrešje, ki je bilo tedaj pokrito 
še s hrastovimi skodlami, se je Jaka 
močno trudil, da se je cerkev v enem 
letu obnovila in pokrila z bakreno 
pločevino. Vse dneve, posebno še 
ob nedeljah, so bila organizirana ve-
lika dela. Jaka je dela nadzoroval in 
poimensko zapisoval v knjigo vse 
Tunjičane, kako so delali. O enih je 
zapisal, kako dobro malto so delali, 
druge pa je grajal, da samo postopajo 
okrog cerkve.

Razboršek pa je bil tudi vzoren čebe-
lar in sadjar; o obojem je poučeval in 
navduševal svoje farane. V njegovem 
času je bilo v Tunjicah postavljenih 
kar nekaj čebelnjakov in posajenega 
veliko sadnega drevja. V letih služ-
bovanja Jakoba Razborška je kronika 
vzorno in čitljivo zapisana s tušem in 
se lahko prebere še danes.

Tak je bil ta Jakob Razboršek, o kate-
rem so ljudje vedeli veliko povedati 
še dolgo potem, ko ga ni bilo več v 
Tunjicah. Leta 1938 je bil premeščen 
v Britof pri Kranju, v Tunjice pa je 
prišel Komendčan Andrej Križman, 
a samo za eno leto, za njim pa tudi 
za kratek čas do vojne Janez Frančič, 
doma iz Šentjerneja. 

Ivan Nograšek

Strogi tunjiški župnik 
Jakob Razboršek

Župnik Jakob Razboršek in njegovi učenci
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V soboto, 23. julija 2022, ob 18. uri, 
so na domačiji Pri Gradišek v Tun-
jicah člani Društva Tun'ški Glas pri-
pravili predstavitev izdaje knjige, 
že tretje po vrsti, Izvor Slovencev in 
drugih Evropejcev, avtorja dr. Anto-
na Perdiha.

Tudi sam se ukvarjam z zgodovino 
Slovencev; jaz temu rečem kot širši 
pojem – z zgodovino slovenščine. 
Slovenščina je namreč matriarhat. 
Ugodil sem prošnji organizatorke do-
godka Milene Erbežnik Klanšek, da 
bi napisal nekaj o tem, kar je Anton 
Perdih povedal oziroma predaval na 
predavanju.

Dr. Anton Perdih je po izobrazbi ke-
mik. Bil je univerzitetni profesor na 
fakulteti za kemijo. Po upokojitvi se 
je začel ukvarjati z raziskovanjem 
predvsem na področju matematične 
kemije kot tudi na področju izvora 
Slovencev in Indoevropejcev, in sicer 
z raziskavami genetike. Perdih je po-
udaril, da so zelo pomembni podat-
ki – način, kako so bili pridobljeni in 
obdelani, in ne sklepanja, ki sledijo.

Tako sedaj kaže, da so se od skupnega 
prednika s šimpanzi naši predniki loči-
li že pred skoraj 13 milijoni let. Člove-

ku podobna bitja so živela po Evropi 
že pred okoli 9 milijoni let. Razvoj 
človeštva je potekal v zmernem pasu 
Evrazije in ne v Afriki. Tako so nek-
je v vzhodni Aziji pred okoli 800.000 
leti nastali denisovski človečnjaki 
(denisovanci), nekje v zahodni Aziji 
pa pred okoli 400.000 leti še nean-
dertalci. Ti so prišli v Evropo pred 
okoli 130 tisoč leti. Temu sledi, da so 
neandertalci v našem okolju prišleki. 
Sledovi delovanja človečnjakov so v 
Evropi opazni zadnjih 400.000 let. Iz 
skupnega prednika so izšli tudi drugi 
človečnjaki, med drugim tudi homo 
sapiens (pametni človek).

Trenutne genetske analize podatkov 
nam kažejo, da so prvi znani ljudje 
naše vrste nastali pred okoli 230.000 
leti. Pred okoli 68.000 leti pa je bilo 
človeštvo skoraj v celoti iztrebljeno. 
Zelo malo ljudi je preživelo. Zgodila 
se je velika kataklizma, kozmogeni 
mega-cunami, padec meteorita v Tihi 
ocean, ki je povzročil od 15 do 40 km 
visok val in posledično zelo visok cu-
nami. Ta dogodek je z našega planeta 
izbrisal večino življenja, razen v viš-
je ležečih delih v Evropi, v Alpah do 
Karpatov in na Balkanu, v višjih pre-
delih Afrike in morebiti po nekaterih 
višavjih v Aziji. 

Od teh preživelih ljudi so pred oko-
li 43 tisoč leti »nastali« tudi ljudje, 
ki jim danes pravimo prvotni Evro-
pejci. Mednje spada skoraj tretjina 
Slovencev in četrtina Slovenk. Dru-
gi so potomci kasnejših prišlekov iz 
Azije, katerih predniki pa so prišli tja 
iz Evrope. V evropski prostor je vne-
seno zadnjih 3000 let zgolj in samo 
7 odstotkov novih zunanjih ženskih 
genov. Iz tega sledi, da je bilo mešan-
ja dokaj malo. Podpora teoriji konti-
nuitete. Pri moškem raziskave lahko 
izvajajo na kromosomu Y, ki ga žen-
ske nimajo. Tako lahko sledimo hipo-
tetični genski mutaciji v neskončnost 
do prvega moškega, ki seveda ni bil 
Adam. Avtohtoni moški v Evropi je 
imel na osnovi teh raziskav osnovni 
tip genske mutacije, ki so jo poime-
novali Haploskupina I, ki je razdel-
jena še naprej na I1 (sever Evrope) in 
I2a (jug Evrope).

V predavanju je dr. Anton Perdih po-
vzel, da je bila prvotna evropejščina 
jezik proto-Slovenov in da so prvotni 
Evropejci, to je proto-Sloveni, imeli 
pretežno haploskupini, na kromoso-
mu Y: I (moški) na mtDNK: U (žen-
ske). Proto-Sloveni so bili jezikovno 
prvotni Indoevropejci.

»Več kot sto let nas učijo, da so naši 
predniki prišli v 6. stoletju izza Kar-
patov. Podatki raziskav, izvršenih v 
zadnjih dveh desetletjih, pa kažejo 
drugačno sliko. Človeku podobna 
bitja so živela v Evropi že pred 9 
milijoni let in sledove človekovega 
delovanja poznamo v Evropi zadnjih 
400 tisoč let,« je med drugim dejal 
predavatelj.

Gregor Težak
Milena Erbežnik Klanšek

Izvor Slovencev
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V mesecu avgustu sem imel v Tunji-
cah predstavitev svoje knjige v nasta-
janju, Povest o koreninah Slovencev. 
Razložil sem, zakaj sem se odločil 
napisati to knjigo, ter opisal njeno za-
snovo. Moj osnovni namen je, da bi 
zgodovina ponovno postala učiteljica 
življenja. Preteklost predstavljam ce-
lovito in brez dogem, ker se le tako 
lahko iz nje učimo. V knjigi je pou-
darjeno bajeslovje, ljudsko izročilo, 
arheološke najdbe in način življenja. 
Na predstavitvi sem razložil nekaj 
ključnih tematik naše preteklosti: 
o Ajdih, Kresniku, ognju, trgovini, 
konjereji, železarstvu, gradiščih, ka-
čarskem izročilu, kmetijstvu in tični-
cah ter povezavi z njimi, ki obstaja še 
danes. Predstavil sem rekonstrukcijo 
zelo starega obreda z ognjenim kole-
som. Poslušalci so lahko slišali, kako 
razlagam stare bajke, kako jih umeš-
čam v prostor in čas ter modrost, ki 
nam jo prenašajo. Na podoben način 
sem predstavil svojo razlago sliko-
pisnih podob, ki so na obrednih vrčih 
za vino – na situlah.

Povest je stara slovenska beseda za 
zgodovino, ki jo povestičar napiše po 
vesti. To pomeni, da pri raziskovanju 
preteklosti in zapisovanju upošteva 
čutenje, torej vest. Naš narod, ki se 
danes imenuje slovenski, ima izredno 
bogato preteklost in izjemno védenje. 
Njegove korenine segajo zelo globo-
ko, v njih je skrit zaklad modrosti, 
ki so nam ga zapustili naši predniki. 
Naše korenine so dediščina pred-
nikov, ki je ostala v fizični pa tudi 
v nefizični obliki. Na telesu lahko 
opazimo različne fizične značilnosti, 

ki so rezultat dedovanja in različnih 
vplivov okolja, na nevidnem, subtil-
nem področju (biopolje) pa nosimo 
zapise iz otroštva, preteklih dogod-
kov ter informacije naših prednikov. 
Na nas torej vpliva mnogo različnih 
dejavnikov: kraj bivanja, njegovi kli-
matski pogoji, mešanje med ljudstvi 
(če je osnova ljubezen, je to zažele-
no), tradicija družbe, vzgoja v otro-
štvu ter vsi subtilni zapisi prednikov. 
Dediščina naših prednikov živi v nas 
in skozi nas ter se prenaša na naše 
potomce. Dediščina naših prednikov 
smo torej pravzaprav mi sami.

Nikolaj Mihajlov (ruski jezikoslovec 
in raziskovalec mitologije) dokazuje, 
da imamo izjemno dobro ohranjeno 
bajeslovje in glavni mit. Slovenski 
jezik, predvsem narečja, so izredno 
povedna in omogočajo razumevanje 
starih zapisov. Podobnost s prvot-
nim indoevropskim in baskovskim 
jezikom ter sanskrtom je zelo velika. 
Naše ljudsko izročilo je obširno in 
bogato. Ne selimo se radi, smo »za-
pečkarji« in močno čutimo naravo, 
zato dobro poznamo duh kraja (Ge-
nius Loci), v katerem živimo. Dana-
šnji Slovenci imamo velik duhovni 
potencial, ki smo ga podedovali od 
svojih prednikov.

Kresna noč je bila verjetno največji 
praznik naših prednikov. Zanje je bil 
to praznik ljubezni, za katerega ima-
mo danes veliko različnih imen: kres, 
ivanje, šentjaževo, poletni sončni ob-
rat (solsticij), kupalo. Osrednji dogo-
dek praznika je bil prižiganje kresa. 
Glede na število isker in glede na to, 
kako visoko so švigale, so napovedo-
vali kvaliteto letine. Na ta večer so 
dekleta pletla vence, ki so bili za naše 
prednike izjemno pomembni. Po nji-
hovem verovanju so imeli namreč 
čudežno moč. To potrjuje tudi ime – 
Slovenci pa tudi Kranjci imamo svoj 
venec, oziroma krancelj. V tej noči 
so se dogajale čudežne stvari – lahko 
si razumel živalsko govorico, videl 
čarovnice, našel zaklad (bogastvo) 
… Simbol Kresnika je ognjeno kolo. 
Na ta večer so naši predniki ognjeno 
kolo obredno spustili po hribu na-
vzdol. Kratek opis obreda iz južne 

Koroške, ki je bil živ vsaj še do za-
četka 19. stoletja, pravi: Ovili so kolo 
s predivom in suhim dračjem, vtaknili 
skozenj drog, zažgali kolo in zdrveli z 
njim po hribu navzdol. (M. Stanonik, 
Folkloristični portreti iz treh stoletij). 
Kolo je običajno končalo v najbliž-
jem potoku.

Podatkov o samem obredu in opi-
su kolesa je malo in še ti so zelo 
razdrobljeni, zato mi je rekonstru-
iranje samega obreda in skiciran-
je konstrukcije kolesa vzelo veliko 
časa. Iz izročila sem dojel, da je mo-
ralo biti Kresnikovo kolo zaradi sta-
bilnosti veliko in široko. Prepričan 
sem bil, da je v kolo vgrajeno veliko 
domorodne simbolike, kar se je tudi 
potrdilo. Ugotovil sem, da so pred-
niki za obred najverjetneje uporabili 
vodna, mlinska kolesa, ki so široka 
in zato samostoječa, s premerom vsaj 
dveh metrov, konstrukcija kolesa pa 
je t. i. križevata. Križevata konstruk-
cija kolesa je primerna za vodna ko-
lesa, pogojno pa tudi za vozna. Idejo 
o rekonstrukciji Kresnikovega kolesa 
mi je pomagal uresničiti Justin Klan-
šek, ki je po občutku oziroma po sta-
rem védenju izdelal odlično repliko 
kolesa. Tako so se mi, tudi z njegovo 
pomočjo, počasi odstirale manjkajo-
če informacije in stara modrost.

Kresnikovo kolo ima izredno do-
morodno simboliko in predstavlja 
izjemno zapuščino. Osnova kolesa 
je krog s središčno točko, ki predsta-
vlja enega najstarejših simbolov za 
Boga. Središčna točka je s krogom 
povezana preko oblike dvojnega kri-
ža (križevato), ki ima enako funkcijo 
kot napere pri kolesu. Med središč-
no točko in obodom kolesa dobimo 
osem povezav (naper), se pravi osem 
krakov, osemkraka zvezda pa je eden 
najstarejših simbolov. Dvojni križ 
je simbol ženskega božanstva, torej 
ženske energije. Kolo mora biti pri 
kotaljenju stabilno in dovolj veliko, 
da je drog dvignjen vsaj meter od tal. 
Temu ustreza mlinsko kolo, ki so ga 
naši predniki v celoti popolnoma ovi-
li s slamo, predivom ali dračjem, ki 
je bilo kurivo za ogenj. Pred spustom 
so kolo zažgali; gorelo je predvsem 
dodano kurivo, kolo pa je bilo le 
ožgano. Ključni podatek je, da so se 
predniki skupaj s kolesom spustili po 

Kresnikovo ognjeno kolo

Milena Erbežnik Klanšek
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hribu (»… zdrveli z njim …«). Če je 
drog (os) prijel par – moški in žen-
ska, vsak na svoji strani, sta s spuš-
čanjem po hribu navzdol uskladila 
svoji energiji in se usrediščila. Drog 
predstavlja os, torej moško energijo, 
kolo žensko, vrtenje kolesa pa čakre 
v našem telesu, ki se neprestano vrti-
jo. Vrteče se kolo ne dopušča prehite-
vanja oziroma zaostajanja, zato sta se 
morala moški in ženska uskladiti ozi-
roma harmonizirati. Če kolo in drog 

postavimo navpično, je delovanje po-
dobno: vrtenje kolesa ustvari poveza-
vo, danes znano kot svetovna os, paj-
kova nit (iz Medveščkovih zapisov), 
axis mundi. Postavitev v pokončni 
obliki lahko v različnih zgodovin-
skih obdobjih vidimo tudi pri drugih 
narodih. Glede na izročilo je goreče 
kolo na dnu hriba pristalo v vodi, kar 
pomeni, da ni pogorelo, temveč je le 
počrnelo. Tako je nastalo črno kolo. 
Črno barvo so v preteklosti imeno-
vali černa, oziroma čarna, kar naka-
zuje na čarovno, čarobno vlogo. To 
je ostanek izjemnega in preprostega 
magičnega obreda, ki razkrije veliči-
no naših prednikov. Obred je bil tako 
preprost, da ga je lahko vsakdo razu-
mel in izvajal. S svojo preprostostjo 
pa je le še pridobil na moči in mno-
žičnosti.

Obred s kolesom nam razkrije še 
več podrobnosti o ostalih obredih. 

Pojem kolo najpogosteje uporablja-
mo za vozno, vodno … kolo, obe-
nem pa je tudi vrsta plesa, pri ka-
terem nastane vrteči se krog, kólo. 
Sinonima za ples sta raj (rajanje) in 
rej. V besedi ples se skriva les, kar 
nam pove, da se pleše okoli (gore-
čega) lesa, kresa. Kolo se v latin-
ščini zapiše rota in nam pove, kako 
so latinski zapisovalci videli naše 
prednike. Rota je stara beseda za 
prisego in zaklinjanje; iz nje izha-
ja glagol rotiti, povezana pa je tudi 
s poroto in vračem. Rotiti po ljud-
skem verovanju pomeni izgovarjati 
določene besede, delati določene 
kretnje in tudi prisegati, zaklinjati 
se. Pri obredih so predniki stali v 
krogu in krožno plesali kólo okoli 
ognja. V krogu so tudi prisegali in 
zdravili (čarali).

Simon Prosen 
... Zgodovinska izvirnost Slovenije ...

Zadnjo nedeljo v letu 2021, 26. de-
cembra, na dan svetega Štefana, smo 
se nosači Tunškega glasu ob 13. uri 
zbrali pred POŠ Tunjice. Vreme je 
bilo ravno pravšnje za prijeten pohod 
po razgibanih zaselkih. Vsi veseli, 
da se bo na novo natisnjeno glasilo 
raznašalo kot po navadi, od hiše do 
hiše, s košem na rami, smo se razde-
lili v štiri skupine. Vsaka skupina je 
imela tri člane – moški del skupine 
je nosil koš, spremljevalki pa sta po-
zorno spremljali pot in si beležili, kje 

vse so Tunški glas že oddali in da so 
zares potrkali na vsaka hišna vrata. 
Seveda smo spoštovali ukrepe, veza-
ne na epidemijo, a splošno vzdušje je 
bilo bolj optimistično, bolj prijetno 
in bolj veselo kot pred letom dni, ko 
sva ga zaradi zaostrenih ukrepov v 
državi z avtom raznašala le dva čla-
na uredniškega odbora. Po hišah smo 
raznosili zajetno število izvodov 27. 
številke Tunškega glasu, kar 351 od 
450, kolikor znaša naklada. Neka-
teri krajani so prosili še za dodaten 
izvod, da so ga lahko podarili svojim 
sorodnikom, ki ga zvesto in skrbno 
preberejo in izvedo novice o svojem 
rodnem kraju. Tako glasilo Tunški 
glas potuje po širni Sloveniji, posla-
no pa je bilo tudi v Ameriko. Zares 
smo lahko ponosni na to, da Tunški 
glas radi prebirajo tudi drugje po sve-
tu – verjetno ameriški krajevni časo-
pisi ne potujejo tako daleč, kot potuje 
naše glasilo.

27. številka Tunškega glasu je bila 
natisnjena na 88 straneh in je ponov-
no, tako kot že prejšnja leta, vsebin-

Raznašanje 27. številke 
Tunškega glasu

sko raznolika in bogata. Hvala ured-
niškemu odboru za pomoč in iskreno 
sodelovanje. Hvala vsem avtorjem 
prispevkov, ki so nam zaupali svoje 
zgodbe, pesmi in razmišljanja. Hva-
la vsem sponzorjem za pomoč, da se 
je Tunški glas natisnil in ugledal luč 
sveta. Hvala vsem nosačem, da smo 
ga skrbno dostavili do hišnih vrat 
vsake hiše v naši vasi, po zaselkih 
Tunjice, Tunjiška Mlaka, Laniše in 
delu Košiš, in kot koledniki zaželeli 
vse dobro v prihajajočem letu. Hva-
la vsem prejemnikom glasila za to-
ple sprejeme, zdravico, lepe besede, 
spodbude, darove … 

Milena Erbežnik Klanšek
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»Ko je prišel binkoštni dan, so bili 
vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma 
je nastal z neba šum, kot bi se bližal 
silovit vihar, in napolnil vso hišo, 
kjer so se zadrževali. Prikazali so 
se jim jeziki, podobni plamenom, ki 
so se razdelili, in nad vsakim je ob-
stal po eden. Vsi so bili napolnjeni s 
Svetim Duhom in začeli so govoriti v 
tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal 
izgovarjati.« (Apd 2, 1-4)

Ta svetopisemski odlomek nam pove, 
kaj se je zgodilo na binkoštni dan. 
»Petdeset dni po svojem vstajenju, 
na binkošti, poveličani Jezus Kristus 
v obilju razlije Svetega duha in ga 
razodene kot božjo osebo, tako da 
je sveta Trojica v polnosti razodeta. 
Poslanstvo Kristusa in Duha postane 
poslanstvo Cerkve, ki je poslana, da 
oznanja in razširja skrivnost troedi-
nega občestva.« (KKC, 2013, str. 62)

V soboto, 7. maja, so letošnji birman-
ci prejeli zakrament svete birme, na 
katerega so se skrbno pripravljali z 

devetdnevnico k Svetemu duhu. Le-
tos je k sveti birmi pristopilo 17 bir-
mancev, od tega 16 Tunjičanov in ena 
birmanka iz sosednje fare Komenda. 
Birmovalec je bil tudi letos msgr. 
Franci Petrič, ki je mladim namenil 
veliko spodbudnih besed ter prime-
rov iz vsakdanjega življenja, tako da 
smo mu prav vsi z zanimanjem pri-
sluhnili. Poudaril je pokončno držo 
vernika, ki naj ne bo mlačna, ampak 
odločna in pogumna. Spodbudil jih je 
k aktivnemu sodelovanju v župniji, 
pri ministriranju, petju, vodenju ora-
torija ali v tistih drugih oblikah, kjer 
se čutijo močni in lahko delijo svoje 
talente. Poudaril je, da je prav, da jih 
pri tem starši podpiramo in omogoči-
mo njihovo sodelovanje.

Poleg birmovalca sta somaševala še 
gospod župnik Luka Demšar in du-
hovni pomočnik France Urbanija, 
s petjem pa so slovesno sodelovali 
cerkveni otroško-mladinski pevski 
zbor in starši, ki so se jim pridružili. 

Podelitev zakramenta 
svete birme

1. vrsta: Župnik Luka Demšar, msgr. Franci Petrič, duhovni pomočnik 
France Urbanija
2. vrsta: Alja Prezelj Vrhovnik, Maša Levec, Iza Podjed, Karmen 
Vrhovnik, Stella Škoberne Podjed, Jakob Kočar, Urška Brežnjak, Taja 
Kočar, Polona Vrhovnik, Hajdi Trebušak
3. vrsta: Lora Petek, Zala Bastič, Ana Vrhovnik, Karin Butalič, Gaber 
Krumpestar, Miha Čimžar, Matej Matej

Verjetno si vsak starš in vsak birmanski 
boter želi, da bi njegov otrok hodil po 
pravi poti, da bi se prav odločal in da bi 
bil v življenju srečen. Vemo pa, da ni 
vedno lahko in da k temu pripomore-
jo dobra vzgoja, trdna vera in molitev. 
Kljub temu, da naši otroci vstopajo na 
vedno bolj samostojno pot, pa je prav, 
da smo starši njihova trdna opora in 
zgled ter da zanje molimo, saj molitev 
pomaga in dela čudeže. Naj prejeti da-
rovi Svetega duha obilno obrodijo in 
naši mladini kažejo pravo pot in blago-
slov na življenjskih poteh.

Marjeta Čimžar
Matjaž Sedušak

Hišna imena 
– drugič
Lani smo začeli s prvo četrtino kar-
te, na kateri so označena vsa hišna 
imena v Tunjicah, Lanišah in Koši-
šah. Letos izdajamo severovzhodni 
del karte Tunjic, na kateri so pred-
vsem hišna imena iz Laniš in Ko-
šiš, nekaj pa jih je tudi iz Tunjiške 
Mlake. 

Letos se je v kamniški občini začel 
projekt Stara hišna imena. Projekt, 
ki traja že od leta 2009, vodi Kle-
men Klinar iz Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske. V občini Kam-
nik so projekt začeli s popisom sta-
rih hišnih imen ravno v Tunjicah, 
saj imamo največ zbranih imen 
hiš. Poleg popisa starega hišnega 
imena mora biti hiša stara najmanj 
70 let, v tem projektu pa se popiše 
tudi, kako se reče moškemu in žen-
ski iz te hiše ter, če je znan, izvor 
imena hiše. Kdor je želel, je lahko 
brezplačno naročil glineno tablico s 
hišnim imenom, da se je nabila na 
hišo. Vsa hišna imena so zapisana 
tudi v registru in v izdani publika-
ciji. Tudi s tem se zapuščina naših 
prednikov s tega prostora v pisni 
obliki ohranja in predaja našim za-
namcem. 

Historia vitae magistra.

Mojca Stele Jeglič
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Širši projekt zbiranja hišnih imen, ki 
se je začel na Zgornjem Gorenjskem, 
je v letu 2022 dosegel tudi Tunjice. V 
projektu, ki ga je financirala Občina 
Kamnik, so bila zbrana stara hišna 
imena in obeležena na tablicah na 
hišah, v knjižici s hišnimi imeni na 
območju krajevnih skupnosti Tunjice 
in Kamniška Bistrica ter na spletnem 
portalu slovenskih hišnih imen www.
hisnaimena.si, kjer je že zbranih pre-
ko 13.000 hišnih imen iz 460 krajev v 
24 občinah na Gorenjskem.

Pomen hišnih imen
Hišna imena označujejo domačije in 
pripadajoče posesti, predvsem pa lju-
di, ki na teh domačijah živijo. Ta »do-
mača« imena so nastala iz potrebe, da 
bi se domačini med seboj lažje loče-
vali in so se na domačijah obdržala 
kljub menjavi lastnikov in njihovih 
priimkov. Predstavljajo pomemben 
element nesnovne kulturne dediš-
čine, poznan na skorajda celotnem 
slovenskem etničnem prostoru. Od 
septembra 2020 je raba hišnih imen 
vpisana v Register nesnovne kulturne 

dediščine Slovenije pri Ministrstvu 
za kulturo Republike Slovenije. 

Motivacija za nastanek hišnih imen
Za marsikatero hišno ime ni mogoče 
ugotoviti, od kod izvira. Tista, kate-
rih izvor poznamo, pa lahko razvrsti-
mo v šest večjih skupin:
•	 hišna imena iz ledinskih imen ali 
lokacije, kjer stoji domačija (npr. Pər 
Kríšǝkarjə – hiša stoji na območju 
z ledinskim imenom U Kríšǝk, Pər 
Hríbarjə, Pər Hríbcə – po legi na hri-
bu);
•	 hišna imena iz imen izvornih po-
krajin ali krajev (npr. Pər Dávčarjə 
– po prišleku iz Davče, Pǝr Žváb – 
po besedi »švab«, poimenovanju za 
Nemca);
•	 hišna imena iz lastnih imen (npr. 
Pər Udám – iz imena Adam, Pǝr 
Mərtínež – iz imena Martin, Pǝr Jóš-
kovc – iz imena Jožef, Jože);
•	 hišno ime iz izvornih hišnih priim-
kov (npr. Pər Kusírənk – iz priimka 
Kosirnik, Pər Súšak/Pər Šúšak – iz 
priimka Sedušak);
•	 hišna imena iz vzdevkov, ki so na-
stali na podlagi telesnih posebnosti 
ali osebnostnih lastnosti, imen živali, 
rastlin, jedi, predmetov ipd. (npr. Pər 
Brzín – po gospodarju, ki je bil po po-
klicu cimperman in se mu je vedno 
mudilo, Pǝr Guvób – po živali golob, 
Pǝr Əlsníkarjǝ – po lesniki, ki je stala 
na mestu današnje hiše, Pər Pôdarjə 
– domačija je nastala iz Košiševega 
skednja, po domače »poda«);

•	 hišna imena iz poklicev, dejavnos-
ti, statusa gospodarja (npr. Pər Šmíd 
– iz poklica kovača, Pər Zôklarjə – iz 
poklica sedlarja, Pǝr Bért – iz poklica 
gostilničarja, Pǝr Hôlcarjə – iz pokli-
ca gozdarja). 

Tunjiške narečne posebnosti v 
hišnih imenih
Hišna imena so pomemben nosilec 
lokalnih narečij, saj se marsikatere 
narečne posebnosti, ki v občem go-
voru izginjajo, ohranjajo v hišnih 
imenih. V Tunjicah se govori gorenj-
sko narečje. Najbolj prepoznavni po-
jav tega narečja je švapanje, ki pa v 
govoru mlajših generacij izginja, še 
vedno pa ga lahko najdemo v hišnih 
imenih Pər Vóčənk (hišno ime iz be-
sede loka > Ločnik) ali Pər Svánovc 
(čeprav priimek Slanovec). Gorenjci 
tudi ne izgovarjamo -lj- in -nj-, tem-
več glasova otrdita zgolj v -l- in -n-, 
kar lahko opazimo pri hišnih imenih 
Pər Kužél (čeprav je priimek Koželj) 
in Pər Nívčarjə (hišno ime po tem, da 
je bila hiša zgrajena na njivi). Za juž-
ni in vzhodni del Gorenjske je značil-
no tudi ukanje, kar pomeni, da o-je, 
ki niso naglašeni in so v prvih zlogih 
besede, izgovarjamo kot u. To se lah-
ko opazi v hišnih imenih Pər Kusí-
rənk (čeprav je priimek Kosirnik) in 
Pər Dulénc (čeprav je priimek Do-
lenc). Za gorenjščino je značilen tudi 
tako imenovani protetični v, kar po-
meni, da pri besedah, ki se začnejo na 
o-, spredaj dodamo še v-, kot na pri-
mer v hišnem imenu Pər Vugrín (če-
prav je priimek Ogrin). Za Gorenjsko 
je značilno, da se hišna imena pove-
čini uporabljajo s predlogom Pər, pri 
čemer končnica lastnega imena, ki 
je v knjižnem jeziku -u, popolnoma 
onemi (na primer hišna imena brez 
končnice – Pər Prájz, Pər Šklét, Pər 
Rézman in Pər Bóvc) ali pa končnica 
oslabi v polglasnik, ki ga zapišemo 
z znakom ə (npr. hišna imena Pər 
Mévžarjə, Pər Kótarjǝ, Pər Malêzjǝ). 

Zanimiva narečna posebnost, ki jo 
srečamo le v hišnih imenih v Tunji-
cah in še v nekaterih vaseh pod Kr-
vavcem, pa je ta, da se nekatera ime-
na končujejo z -ək (npr. Pər Ukúšǝk, 
Pər Gərlúšǝk), pri čemer svojilni pri-
devnik to končnico ohrani, torej je na 
vprašanje Čigav? odgovor Ukúšǝkov 
ali Gərlúšǝkov in ne Ukúškov ali Gər-
lúškov, kot bi pričakovali. 
 

Tunjiška hišna imena

Zapisi hišnih imen na zemljevidu Franciscejskega katastra  
za Kranjsko, katastrsko občino Tunjice, leto 1827  
(vir: Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije)

Zapis hišnega imena v Status 
animarum župnije Tunjice, leto 
1863 (vir: Nadškofijski arhiv 
Ljubljana)
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Seznam hišnih imen
Tabela prikazuje seznam starih hišnih imen na območju krajevne skupnosti Tunjice, njihove zapise v zgodovinskih 
virih ter današnjo narečno in poknjiženo obliko. V naboru so le imena, ki so starejša od 70 let in ki jih lahko že šteje-
mo v fond hišnih imen, ki so se hiše »prijela«. Kljub temu pa v Tunjicah hišna imena podeljujejo tudi novozgrajenim 
hišam, kar v do sedaj raziskanem območju predstavlja posebnost in je vredno vse pohvale. Počakati je treba le nekaj 
desetletij, ki bodo pokazala, ali bodo tudi ta nova imena obveljala in sčasoma postala uveljavljena in v celotnem kraju 
poznana imena hiš.

Košiše

Hišna 
številka

Stara 
hišna št.

Status 
animarum  
1753–1837

Status 
animarum  
1900–1950

Pisni vir  
(Palčič, Tunjice, 
1995)

Hišno ime  
narečno

Hišno ime 
poknjiženo

15 6 Per Kertu Krt Krt Pǝr Kǝrt Pri Krtu
16 5 Per Ressmanu Rezman Rezman Pǝr Rézman Pri Rezmanu
17 4 Per Kavšelnu Kavselj Kavselj Pǝr Kávsǝlnǝ Pri Kavselnu
18 3 Per Komatarju Komatar Komatar Pǝr Kumatárjǝ Pri Komatarju
19 2 Per Verovshiku Verovšek Verovšek Pǝr Vérovšǝk Pri Verovšeku

20 1 Per Sedushaku Sadušak Sušak
Pǝr Šušák/Pǝr 
Sušák

Pri Šušaku/Pri 
Sušaku

21 / / / Mejač Pǝr Mǝjáč Pri Mejaču

Laniše

Hišna 
številka

Stara 
hišna št.

Status 
animarum  
1753–1837

Status 
animarum  
1900–1950

Pisni vir  
(Palčič, Tunjice, 
1995)

Hišno ime  
narečno

Hišno ime 
poknjiženo

1 8 Per Shvabu* Švab Žvab Pǝr Žváb Pri Žvabu

2 9
Per spodnim 
Koshelu* Spodni Koželj Sp. Koželj

Pǝr tǝ Spódǝnmo 
Kužél

Pri Spodnjem 
Koželu

3 10
Per sgornim 
Koshelu* Zgorni Koželj Zg. Koželj

Pǝr tǝ Górǝnmo 
Kužél

Pri Gornjem 
Koželu

4 7
Per spodnim 
Hribarju* Spodni Hribar Sp. Hribar

Pǝr tǝ Spódǝnmo 
Hríbarjǝ

Pri Spodnjem 
Hribarju

5 6
Per sgornim 
Hribarju* Zgorni Hribar Zg. Hribar

Pǝr tǝ Górǝnmo 
Hríbarjǝ

Pri Gornjem 
Hribarju

6 5
Per spodnim 
Dolenzu Spodni Dolenec Sp. Dolenc

Pǝr tǝ Spódǝnmo 
Dulénc

Pri Spodnjem 
Dolencu

7 4
Per sgornim 
Dolenzu Zgorni Dolenec Zg. Dolenc

Pǝr tǝ Górǝnmo 
Dulénc

Pri Gornjem 
Dolencu

8 3 Per Zirju Cirij Cirij Pǝr Cérjǝ Pri Cerju

9

Zakal 14/

Laniše11 Per Vozhniku
Vočnik/Ločnik/
Volčnik Vočnik Pǝr Vóčǝnk Pri Vočniku

10 2
Per spodnim 
Lanisheku Spodni Lanišek Sp. Lanišek

Pǝr tǝ Spódǝnmo 
Vaníšǝk

Pri Spodnjem 
Vanišeku

11 1
Per sgornim 
Lanisheku Zgorni Lanišek Zg. Lanišek

Pǝr tǝ Górǝnmo 
Vaníšǝk

Pri Gornjem 
Vanišeku

*Status animarum 1863

Tunjice

Hišna 
številka

Stara 
hišna št.

Status 
animarum  
1753–1837

Status 
animarum  
1900–1950

Pisni vir  
(Palčič, Tunjice, 
1995)

Hišno ime  
narečno

Hišno ime  
poknjiženo

1 12 Per Mohtu Moht Moht Pǝr Môht Pri Mohtu
2 11 Per Sherjavu Žerjav Žerjav Pǝr Žǝrjáv Pri Žerjavu
3 45 / Boštar Boštar Pǝr Bóštarjǝ Pri Boštarju
4 39 Per Praisu* Prajs Prajz Pǝr Prájz Pri Prajzu
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Hišna 
številka

Stara 
hišna št.

Status 
animarum  
1753–1837

Status 
animarum  
1900–1950

Pisni vir  
(Palčič, Tunjice, 
1995)

Hišno ime  
narečno

Hišno ime  
poknjiženo

5 8 Per Odamu* Odam Odam Pǝr Udám Pri Udamu
6 10 Per Hrustu* Hrust Hrust Pǝr Hrúst Pri Hrustu
7 9 Per Bukovniku* Bukovnik Bukovnik Pǝr Bukúnk Pri Bukunku
8 7 Mesnerey* Mežnarija Mežnarija Mǝžnaríja Mežnarija
9 6 Pfarrhof* Župnišče Župnišče Fárovž Farovž
10 5 Per Vinsheku* Vinšek Vinšek Pǝr Vínšək Pri Vinšeku
11 4 Per Komovzu* Komolec Komovec Pǝr Kumóvc Pri Komovcu
12 2 Per Pozinu* Pocin Pocin Pǝr Pucín Pri Pocinu
13 1 Per Petku* Petek Petek Pǝr Péhkǝ Pri Petku
15 13 Per Krishekarju Krišekar Krišekar Pǝr Kríšǝkarjǝ Pri Krišekarju
16 40 Per Sotlarju* Zotlar Zoklar Pǝr Zôklarjǝ Pri Zoklarju
17 14 Per Oborhu Oborh Oborh Pǝr Ubórh Pri Oborhu
17a 15 Per Farisu* Farezovec Farezovec Pǝr Fǝréz Pri Farezu
18 16 Per Steletu* Škle Škle Pǝr Šklét Pri Škletu

19 17
Per Spodnim 
Navumu* Spod. Naum Sp. Naum

Pǝr tǝ Spódǝnmo 
Naúm

Pri Spodnjem 
Naumu

20 18
Per sgornim 
Navumu* Zgor. Naum Zg. Naum

Pǝr tǝ Górǝnmo 
Naúm

Pri Gornjem 
Naumu

20a 19 Per Shepanu Španija / Pǝr Špán Pri Španu
21 20 Per Strehovzu Strehovec Strehovec Pǝr Stréhovc Pri Strehovcu
23 44 / Cimperman Cimperman-Miha Pǝr Míh Pri Mihu
24 43 / Holcar Holcar Pǝr Hôlcarjǝ Pri Holcarju
25 21 Per Grilovsheku Griljušek Griljušek Pǝr Gǝrlúšǝk Pri Grlušeku
26 22 Per Kershovtu Kotar/Kržovt Kotar Pǝr Kótarjǝ Pri Kotarju
27 23 Per Voshtatarju* Voštatar Voštatar Pǝr Vóštǝtarjǝ Pri Voštatarju
28 24 Per Vovku* Volk Vovk Pǝr Vóvk Pri Vovku
29 25 Per Gradisheku Gradišek Gradišek Pǝr Gradíšǝk Pri Gradišeku
30 26 Per Bovzu Bovec Bovec Pǝr Bóvc Pri Bovcu
31 38 Per Martineshu* Martinež Martinež Pǝr Mǝrtínǝž Pri Mrtinežu
32 27 Per Slanovzu Slanovec Slanovec Pǝr Svánovc Pri Svanovcu
32b Vrhovje 1 Jernejc / Malež Pǝr Málǝž Pri Maležu
33 41 Per Mevsharju* Mevžar Mevžar Pǝr Mévžarjǝ Pri Mevžarju

34 28
Per spodnim 
Gollobu Spodni Golob Sp. Golob

Pǝr tǝ Spódǝnmo 
Guvób

Pri Spodnjem 
Govobu

35 29
Per sgornim 
Gollobu* Gorni Golob Zg. Golob

Pǝr tǝ Górǝnmo 
Guvób

Pri Gornjem 
Govobu

36 30 Per Gmajnarju* Gmajnar Gmajnar Pǝr Gmájnarjǝ Pri Gmajnarju
37 31 Per Gerkmanu* Grkman Grkman Pǝr Gǝrkman Pri Grkmanu
38 32 Per Bernusu* Brnus Bernus Pǝr Bǝrnús Pri Brnusu

39 33
Per sgornim 
Kossirniku Gorni Kosirnik Zg. Kosirnik

Pǝr tǝ Górǝnmo 
Kusírǝnk

Pri Gornjem 
Kosirniku

40 34
Per spodnim 
Kossirniku Spodni Kosirnik Sp. Kosirnik

Pǝr tǝ Spódǝnmo 
Kusírǝnk

Pri Spodnjem 
Kosirniku

41 35 Per Korbarju Korbar Korbar Pǝr Kórbarjǝ Pri Korbarju
42 36 Per Janku* Davčar Davčar Pǝr Dávčarjǝ Pri Davčarju
43 37 Per Jerovsheku* Jerovšek Jerovšek Pǝr Jérušǝk Pri Jerušeku
44a 42 / Janka Jank Pǝr Jánk Pri Janku

*Status animarum 1863
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Tunjiška Mlaka

Hišna 
številka

Stara 
hišna št.

Status 
animarum  
1753–1837

Status 
animarum  
1900–1950

Pisni vir  
(Palčič, Tunjice, 
1995)

Hišno ime  
narečno

Hišno ime  
poknjiženo

1 20 Per Ukovshiku Bukovšek/Ukušek Ukušek Pǝr Ukúšǝk Pri Ukušeku

2 18
Per Spodnim 
Bevsheku Bevšek Bevšek Pǝr Bévšǝk Pri Bevšeku

2a 17 Per Urankarju Vrankar / Pǝr Uránkarjǝ Pri Urankarju

3 19
Per sgornim 
Bevsheku Omevec Omevc Pǝr Umêvc Pri Umevcu

4 21
Per sgornim 
Koshishu Zgorni Košiša Zg. Košiša

Pǝr tǝ Górǝnmo 
Kušíš

Pri Gornjem 
Košišu

5 22
Per spodnim 
Koshishu Spodni Košiša Sp. Košiša

Pǝr tǝ Spódǝnmo 
Kušíš

Pri Spodnjem 
Košišu

6 15 Per Bitenu Bitenc Bitenc Pǝr Bítǝnc Pri Bitencu
7 31 / Podar Podar Pǝr Pôdarjǝ Pri Podarju
8 13 Per Vogrinu* Vogrin Vogrin Pǝr Vugrín Pri Vogrinu

9 16
Per Steletu/Per 
Birtu Birt Birt Pǝr Bért Pri Bertu

10 33 / Čimžar Andrej Pǝr Andréj Pri Andreju
11 34 / Lesnikar Lesnikar Pǝr Əlsníkarjǝ Pri Lesnikarju

12 8
Per spodnim 
Sitarju* Spodnji Sitar Sp. Sitar

Pǝr tǝ Spódǝnmo 
Sítarjǝ

Pri Spodnjem 
Sitarju

13 9
Per sgornim 
Sittarju* Zgornji Sitar Zg. Sitar

Pǝr tǝ Górǝnmo 
Sítarjǝ

Pri Gornjem 
Sitarju

14 28 / Jamovec Jamovec Pǝr Jámovc Pri Jamovcu
15 / / Brzina Brzina Pǝr Bǝrzín Pri Brzinu
16 11 Per Pikovzu* Pikovec Pikovec Pǝr Píkovc Pri Pikovcu
17 27 Per Perlesnik* Matija Matija Pǝr Matíj Pri Matiju
18 10 Per Josheku* Joškovec Joškovec Pǝr Jóškovc Pri Joškovcu
19b 24 Per Shumru Malezija Malezja Pǝr Malêzjǝ Pri Malezju

20 26
Per 
Podklanzhnik* Kaplan Kaplan Pǝr Kǝpván Pri Kapvanu

21 25 Per Forkelnu Fortel Forkel Pǝr Fórkǝlnǝ Pri Forkelnu
22 32 / Hribec Hribec Pǝr Hríbcǝ Pri Hribcu
23 5 Per Komovzu* Komolec Komovec Pǝr Kumóvc Pri Komovcu
24 4 Per Shmidu* Šmid Šmid Pǝr Šmíd Pri Šmidu
25 3 Per Mahlavu* Mahlav Mahlav Pǝr Mǝhláv Pri Mahlavu
26 2 Per Bobnarju* Bobnar Bobnar Pǝr Bubnárjǝ Pri Bobnarju
27 1 Per Mlakarju* Mlakar Mlakar Pǝr Umákarjǝ Pri Umakarju

28 14 Per Pristavsheku* Lojze Lojze
Pǝr Lójzet/Pǝr 
Punúdlǝž

Pri Lojzetu/Pri 
Ponudležu

29 23 Per Meshnarju Mešnar Mešnar Pǝr Méšnarjǝ Pri Mešnarju

30 7
Per spodnim 
Shganu* Spodni Žgan Sp. Žgan

Pǝr tǝ Spódǝnmo 
Žgán

Pri Spodnjem 
Žganu

31 6
Per sgornim 
Shganu* Zgorni Žgan Zg. Žgan

Pǝr tǝ Górǝnmo 
Žgán

Pri Zgornjem 
Žganu

32 29 / Brodar Brodar Pǝr Bródarjǝ Pri Brodarju
33 30 / Njivčar Njivčar Pǝr Nívčarjǝ Pri Nivčarju
34 12 Per Koplanu* Kaplan/Vinski Kaplan Pǝr Kǝpván Pri Kapvanu
35 Tunjice 3 Per Jershinu* Jeršin Jeršin Pǝr Jǝršín Pri Jršinu

*Status animarum 1863

Klemen Klinar, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
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Že kot otrok sem z občudovanjem 
gledala na konje kot na mogočne in 
ponosne živali. V mladosti sem imela 
priložnost s temi plemenitimi živalmi 
preživeti nekaj najlepših let, saj sem 
za svoj 16. rojstni dan dobila prve-
ga konja, s katerim sva raziskovala 
lepote Tunjic in okolice. Življenjski 
dogodki pa so pripeljali do tega, da 
sem se za daljši čas od konjev poslo-
vila, kljub temu pa so bili v mislih 
še vedno z menoj in vedela sem, da 
bodo ponovno del mojega življen-
ja. Niti predstavljala pa si nisem, da 
me bo življenjska pot pripeljala do 
tega, da bom postala del slovenske 
policijske konjenice, v kateri sem od 
leta 2020, ko sem začela opravljati 
delo policista konjenika, od leta 2022 
pa na Postaji konjeniške policije v 
Ljubljani opravljam delo pomočnice 
načelnika. 

Slovenska policija službene konje 
uporablja že od leta 1920, ko je bila 
za vzpostavljanje in vzdrževanje jav-
nega reda in miru ustanovljena prva 
konjeniška enota. Do danes je poli-
cijska konjenica postala nepogrešljiv 
element policije, delo policistov kon-
jenikov pa se je z leti razširilo na vsa 
področja dela policije. Tako se danes 
službene konje poleg osnovnega na-
mena vzpostavljanja in vzdrževanja 
javnega reda in miru uporablja pred-
vsem za opravljanje patruljnega dela, 

iskanje pogrešanih oseb in varovanje 
državne meje. 

Policisti imajo zaradi svojega visoke-
ga položaja na službenem konju do-
ber pregled nad širšo okolico, zato so 
zelo učinkoviti pri nadzoru množice 
in pri različnih iskalnih akcijah pog-
rešanih oseb. Njihova mobilnost jim 
omogoča, da dostopajo do mest, ki so 
z motornimi vozili praktično nedo-
stopna, prav tako pa lahko v kratkem 
času preiščejo relativno veliko ob-
močje. Pomembno se je zavedati tudi 
psihološkega učinka, ki ga ima kon-
jenica na ljudi – policisti konjeniki že 
s samo pojavo na nekem območju de-
lujejo preventivno, prav tako pa lažje 
navezujejo stike z občani, kar je za 
policijsko delo zelo pomembno. Delo 
s službenimi konji je zelo specifično 
in tako od policistov konjenikov kot 
tudi od službenih konj zahteva viso-
ko stopnjo izurjenosti. Zaradi tega se 
policisti konjeniki s službenimi konji 
pogosto udeležujejo tako skupinskih 
kot tudi individualnih usposabljanj.

Uporaba konjenice v policijske na-
mene ima dolgo zgodovino. Slo-
venska policija je konje začela 
uporabljati že leta 1920, ko je bila 
ustanovljena prva konjeniška eno-
ta. Po drugi svetovni vojni je bil iz 
partizanskih enot ustanovljen močan 
konjeniški eskadron, ki je predsta-

vljal pomemben in učinkovit člen 
v delu takratnih organov za notran-
je zadeve. Eskadron je svoje nalo-
ge opravljal predvsem na območju 
Ljubljane. Zaradi hitrega razvoja 
tehnike v šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja, uvajanja različnih motornih 
vozil in potrebe po večji mobilnosti 
v policiji (milici) so bili konji iz nje 
popolnoma izrinjeni. Kmalu pa se je 
situacija zaradi hitre urbanizacije in 
rasti novih obmestnih naselij spreme-
nila. Naraščajočo dnevno migracijo 
prebivalstva je namreč spremljal tudi 
porast števila kaznivih dejanj in kr-
šitev, zaradi česar je bilo, predvsem 
na čedalje obsežnejšim obrobjem 
Ljubljane, nujno treba uvesti ustre-
zen nadzor. Izkazalo se je, da so za 

Policijska konjenica

Blaž T. Muc
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to delo najbolj primerne prav konje-
niške patrulje. Tako je bila leta 1974 
ustanovljena Postaja konjeniške poli-
cije Ljubljana, ki je začela z delom 
v najetih hlevih kmetije v Ljubljani. 
Začetki postaje so bili težki in skrom-
ni, saj so imeli le šest konj, primanj-
kovalo je opreme – tako za policiste 
kot za službene konje, naloge pa so 
bile zaradi pomanjkanja prakse nede-
finirane. Stanje se je delno izboljšalo 
leta 1981 z izgradnjo novih hlevov 
v Stožicah. Dejavnosti, ki jih danes 
izvaja Postaja konjeniške policije, 
so pokazale, da ni pomembna pasma 
konja, ampak da sta za uporabnost 
konja v policiji pomembna predvsem 
njegov značaj in temperament. 

Danes je na Postaji konjeniške polici-
je Ljubljana zaposlenih 14 policistov 
konjenikov, ki uporabljajo 14 služ-
benih konj. Policisti konjeniki veči-
no svojega dela opravijo na območju 
Ljubljane, kjer je tudi največja var-
nostna problematika, največ državnih 
ustanov, diplomatsko-konzularnih 
predstavništev in drugih pomembnih 
institucij pa tudi športnih in drugih 
prireditev, na katerih se zbere veli-
ko ljudi. Policijska enota zagotavlja 
pomoč tudi ostalim policijskim po-
stajam na območju policijske uprave 
ter drugim policijskim upravam na 
območju cele države.

Nekajkrat na leto se policisti konjeni-
ki udeležijo večdnevnih usposabljanj 
z različnimi strokovnjaki. Pomemben 
del usposabljanja policistov konjeni-

kov predstavljajo tudi usposabljanja 
na območjih, ki jih policisti konjeni-
ki in službeni konji ne poznajo, saj 
si s takšnimi usposabljanji osvežijo 
znanje iz topografije, poleg tega pa 
se naučijo, kako preživeti v naravi in 
kako službenega konja optimalno iz-
koristiti za gibanje na terenu. 

Najmanj enkrat na leto se policisti 
konjeniki udeležijo usposabljanja s 
pripadniki posebne enote policije, 
kjer vadijo skupne postopke za vzdr-
ževanje javnega reda in miru. Seveda 
pa imajo policisti konjeniki vsak dan 
možnost individualnega usposabljan-
ja, na katerem obnavljajo pridobljeno 
znanje in odpravljajo ugotovljene ne-
pravilnosti pri jezdenju, enkrat teden-
sko pa je organizirana tudi skupinska 
vadba, kjer se ob prisotnosti inštruk-
torja izvajata tako individualna vadba 
kot delo v skupini; predvsem uspos-
abljanje za delo v skupini je izredno 
pomembno za urjenje konj za delo v 
formacijskih oblikah in ob motečih 
elementih, kot so pirotehnična sred-
stva, dimne bombe, glasbila in različ-
ni predmeti, kot na primer plastenke, 
polivinil, zastave, baloni ipd. 

Službeni konji so prav tako zelo po-
membni pri preventivnih akcijah po-
licije, saj s svojo prisotnostjo vedno 
pritegnejo pozornost obiskovalcev, 
obenem pa na ukaz postanejo učinko-
vito prisilno sredstvo. Policisti kon-
jeniki izvajajo preventivne naloge na 
krajih, kjer se pričakujejo pogostejša 
kazniva dejanja, v mestnem prometu 
ter na površinah, kjer promet vozil 
ni dovoljen. Policiste konjenike lah-
ko pogosto opazimo na ljubljanskih 
ulicah, v parkih in na pešpoteh, ki 
so priljubljena sprehajališča Ljubl-
jančanov. Samotne poti na Rožniku 
so bile v preteklosti nepriljubljene, 
zaradi pogoste in načrtne prisotnosti 
policistov konjenikov pa so ponov-
no postale varne in zato priljubljena 
sprehajalna destinacija. 

Policisti konjeniki prispevajo tudi k 
ohranjanju naravnih lepot. Konje-
niške patrulje na Veliki, Mali in Goj-
ški planini, na območju Pohorja in v 
drugih predelih Slovenije nadzoruje-
jo ceste, na katerih je zaradi območja 
narodnega parka promet vozil prepo-
vedan. 

Zaradi svojih fizičnih lastnosti in od-
ločne mobilnosti so konji nepogrešlji-
vi člen kot pomoč drugim policistom 
na zahtevnih terenih, kot so gozdovi 
in obrežja rek, pri širših blokadah, 
pri načrtovanih akcijah za iskanje 
pogrešanih oseb in prijetje storilcev 
kaznivih dejanj ter za iskanje nasa-
dov konoplje, pomembni pa so tudi 
pri pregledovanju in nadzorovanju 
območij ob večjih naravnih in drugih 
nesrečah. Med pomembnejše naloge 
policistov konjenikov spada tudi delo 
na državni meji, zlasti na območjih, 
na katerih je vožnja z vozili otežena 
ali pa so celo neprevozna. Njihove 
naloge so usmerjene predvsem v pre-
prečevanje vstopa nezakonitih prisel-
jencev ter vnosa prepovedanih drog 
in orožja zunaj mejnih prehodov. Na 
tem področju so policisti konjeniki 
odigrali pomembno vlogo predvsem 
ob pojavu povečane problematike 
ilegalnih prehodov državne meje. 

Tina Brelih
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Konec leta 2021 je obudilo nekaj 
upanja na pravo zimo, saj je na začet-
ku decembra padlo nekaj snega. Žal 
pa se je kasneje precej segrelo in sneg 
je kmalu pobralo. Na silvestrovo so 
ob temperaturni inverziji nad kotli-
nami namerili tudi 15 stopinj Celzija. 
Januar se je nadaljeval z meglenimi 
dnevi, kasneje pa smo tudi v dolinah 
dočakali kar nekaj sonca in večkrat 
presegli 10 stopinj Celzija. 
 
Februar je bil dokaj vetroven in spet 
z malo padavinami. Sušno obdobje 
se je nadaljevalo v marec. Staro slo-
vensko ime za mesec marec je sušec, 
kar ponazarja, da gre že tradicionalno 
za enega od najbolj sušnih mesecev v 
letu. Sončno obsevanje je bilo v mar-
cu občutno večje, kot je dolgoletno 
povprečje, poleg lepega vremena pa 
niti megle ni bilo. Kar 22-krat je bila 
zjutraj temperatura pod lediščem, ne-
kajkrat pa se je tudi precej segrelo in 
konec meseca smo kar 5-krat presegli 
20 stopinj Celzija – 23. marca smo 
imeli dnevno temperaturno amplitu-
do kar 24 stopinj Celzija. April je bil 
muhast in je končno postregel z nekaj 
padavinami. Nekajkrat se je tempera-
tura za las spustila pod ledišče, k sre-
či pa smo se izognili resnejši pozebi. 
Maj vremensko ni posebno izsto-
pal, smo pa kar štirikrat presegli 30 
stopinj in marsikdo je že napovedoval 
vroče poletje. Junij, julij in avgust 
so bili nadpovprečno vroči in sušni. 
Letos je suša udarila po skoraj 
celotnem območju Evrope. Tudi na 
kamniškem področju so bili pretoki 

rek in potokov zelo nizki, nekateri 
pa so celo usahnili (recimo Pšata). 
Znižal se je tudi nivo podtalnice, kar 
povzroča dodatne težave – pri oskrbi 
z vodo, pri uporabi vrtin za toplotne 
črpalke … 
 
V prvem tednu septembra se je na-
daljevalo še pravo poletno vreme; 
nato se je z obilnejšimi padavinami 
vendarle namočilo in ohladilo, kljub 
rekordnim padavinam pa so nivoji 
podtalnic še vedno ostali nizki. Letos 
smo v Tunjicah trideset stopinj Celzi-
ja presegli kar petdesetkrat! Oktober 
in prvi del novembra sta bila nadpo-
vprečno topla. Oktobra smo presegli 
23, novembra pa 21 stopinj Celzija, 
v zadnjem delu novembra pa je zima 
opozorila nase. 
 
Leto 2022 ob pisanju članka (v času 
pisanja smo v drugi polovici novem-
bra) seveda še ni zaključeno, lahko 
pa zapišemo nekaj dosedanjih zani-
mivih podatkov.
 
Letošnji najhladnejši dan je bil 13. 
januar, ko se je živo srebro spustilo 
do -9,1 stopinje Celzija pod ničlo, 
najbolj vroč dan pa je bil 23. julij, ko 
smo namerili 37,1 stopinje Celzija. 
Najmočnejši sunek vetra smo doži-
veli 2. februarja zvečer, in sicer 43,5 
km/h.
  
Največ padavin je padlo v septembru 
(324 litrov na kvadratni meter), naj-
večja dnevna količina padavin pa je 
bila 15. septembra, in sicer 64 litrov 

na kvadratni meter. Najdaljše obdob-
je, ko ni bilo prav nobenih padavin, je 
trajalo 31 dni (v februarju in marcu). 

Vremenski podatki na spletni stra-
ni https://www.kacnje.eu/ (poglavje 
Vremenska postaja) se posodabljajo 
na 15 minut. Leta seveda še ni konec 
in morda nam vreme postreže še s 
kakšnim presenečenjem. Upajmo, da 
ne bo kaj hujšega. 

Z veseljem vam odgovorim na vaša 
vprašanja. 

V prihajajočem letu vam želim čim 
več srečnih in zdravih dni. 

Iztok Grilc  
(e-naslov: kacnje@gmail.com)

Vreme v Tunjicah v letu 2022

Otroške oči
Zreti v otroške oči,
prebrati v njih stisko in strah,
stopiti do otroka, 
mu roko na ramo položiti,
mu s pogledom upanje vliti, 
iz dušice ranjene strah prepoditi.
Mu razložiti,
ga spodbuditi,
zanimanje v njem prebuditi
in opazovati, 
kako strah izginja,
kako se nezaupanje razblinja.
Kako oči žarijo,
kako govorijo,
pripovedujejo,
samozavest kujejo.
Te drage otroške oči 
so me vsak dan razveseljevale
in mi različne zgodbe  
pripovedovale.
A ko so oči zažarele, 
so moje srce prevzele, 
me napolnile z energijo,
ki me še danes osrečuje
in mi starost olepšuje.
Hvala vam, drage otroške oči,
za vse trenutke mile,
včasih mi solza po licu spolzi,
od spominov, od miline.

Jože Ramuta
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Bil je Miklavžev večer in na zemljo 
je padel mrak. Turobni deževni mrak 
je prekinilo plahutanje angelskih kril, 
rožljanje verig parkeljnov in zlati 
nebeški sij svetega Miklavža. Tudi le-
tos je Tunjice obiskal prvi od decem-
brskih dobrih mož s svojim spremst-
vom, ki mu je pridno pomagalo nositi 
palico, zlato knjigo in tisto najslajše 
– težak koš daril in drugih drobnih 
pozornosti.

Ker pa Tunjice niso majhne in ker 
je vsako leto treba obiskati veliko 
število (pridnih) otrok, se je Miklavž 
tudi letos odločil za motoriziran 
prevoz. Tako je sodobno opremljen 

poiskal otroke – tiste, ki so pridni, 
da jih obdari za celoletno pridnost, 
za tistimi bolj porednimi pa so se 
povečini podili parkeljni in jih skušali 
pripraviti do tega, da bi se poboljšali.

Vsako leto je lepo priti med Tunjičane, 
ki Miklavža in njegovo spremstvo 
nadvse lepo sprejmejo. Kljub obilici 
dela so vsi, tako Miklavž in angeli 
kot tudi parkeljni, veseli, da razves-
elijo predvsem otroke, majhne in ve-
like, ki se jim svetijo oči, medtem ko 
iz Miklavževih rok prejmejo darilo – 
pa kakršno koli že to je.

Vaš tunjiški Miklavž

Miklavž je kamniške otroke letos zopet po-
zdravil s pobočja Malega gradu v Kamniku. 
5. decembra 2022 so člani Kulturnega druš-
tva dr. Franceta Steleta Tunjice, Družinsko 
gledališče Kolenc in Otroški cerkveni pevski 
zbor iz Tunjic združili moči in otrokom pri-
čarali miklavževanje, ki ga prav gotovo ne 
bodo kmalu pozabili. Preden je sveti Mikla-
vž nagovoril otroke, so njegov prihod nazna-
nili angelčki s čudovitim, lahko rečemo kar 
angelskim petjem, ki se je širilo po ulicah 
Kamnika. Prava bitka pa se je odvijala med 
nagajivim parkeljčkom in angelčkom, ki sta 
poskrbela za to, da je bilo čakanje na dobrega 
moža kot odlična glavna jed, začinjena s sre-
čo, razigranostjo, dobroto, veseljem in kanč-
kom nagajivosti. 

Kulturno društvo dr. Franceta Steleta Tunjice  
Katarina Romšak
Matjaž Sedušak

Miklavževanje v letu 2022

Miklavž obiskal pridne 
tunjiške otroke
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1. Drugo ime za mumificiranje
2. Vera v enega Boga
3. Zlogovna pisava najstarejših civilizacij
4. Pisava, ki so jo izumili Sumerci
5. Vodja verskih obredov
6. Najstarejše ljudstvo v srednji Ameriki
7. Ljudstvo, ki je znalo prvo topiti baker
8. Veda, ki raziskuje nebesna telesa in pojave
9. Sultanov svetovalec, pokrajinski namestnik
10.  Pomemben, pismen človek, ki je posrednik med 

vladarjem in nižjimi sloji
11. Egipčanski vladar
12. Kamnita krsta
13. Svetišče v Mezopotamiji
14. Predsednik Nemčije v letih med 1925 in 1934
15. Reka v vzhodnem Sredozemlju
16. Ljudstvo v Mezopotamiji, ki je izumilo pisavo
17. Reka v Egiptu
18. Mostu podoben objekt za pretok vode iz rimskih 

časov
19. Patriarhova oblast in ozemlje
20. Turški sultan, verski poglavar muslimanov
21. Japonski cesar med drugo svetovno vojno
22. Lastnica Aljaske pred ZDA

23. Glavno mesto nekdanjega Inkovskega imperija
24. Šifrirno ime nemškega napada na Sovjetsko zvezo
25. Prvi rimski cesar
26. Prvotno ime faraona, ki počiva v veliki piramidi v Gizi
27. Vlakno, iznajdeno na Kitajskem
28. Zmagovalka peloponeške vojne
29. Prvi šport, ki se je igral na Luni
30. Drugo mesto, ki je bilo bombardirano z atomsko bombo
31. Grška boginja lova
32. Priimek podpoveljnika nemškega diktatorja Hitlerja
33. Vodja fašistične Italije
34. Grški zgodovinar, imenovan tudi oče zgodovine
35. Ljudstvo, ki je odkrilo Grenlandijo
36. Ladja, ki jo je 7. maja 1915 potopila nemška podmornica
37. Kapitan Titanika Edward
38. Rojstna dežela Aleksandra Velikega
39. Prvi francoski cesar 
40. Slovenski pisatelj Pahor
41. Najstarejša civilizacija na svetu
42. Avtor epov Iliada in Odiseja
43. Svetovna pandemija, ki je pustošila po prvi svetovni vojni
44. Prvi ruski car
45. Rojstno mesto Josipa Stalina

Tilen Vrhovnik, Gaber Krumpestar

Križanka vprašanja 

V moji rani mladosti smo imeli vedno 
koline, kakšen teden pred božičem, 
torej v adventnem času, ko je bila 
snežna odeja skoraj vedno že debela.

Decembrski vetrovi, severni ali od 
burje, so vedno prinašali mraz, nano-
sili sneg v visoke zamete in zamedena 
so bila vsa okna in vse poti. Zjutraj, 
ko smo zajtrkovali, je oče rekel, da 
je zima zelo »radodarna«, kajti nane-
slo je veliko snega in tudi vetrovi so 
opravili »svojo nalogo«. In res, visok 
zamet je ležal pred hišo, čez celo dvo-
rišče proti hlevu, na hrbtu pa je imel 
oster bel rob. In ta zamet je moral oče 
premetati, da je naredil gaz do hleva, 
do drvarnice in do svinjskega hleva, 
kajti naslednji dan smo imeli koline. 
Po tej gazi sem hodila za očetom, a 
ven, iz snega, nisem videla. Mama in 
sestrična sta v kuhinji »obarjali« za 

krvavice in pripravljali posodo, ki se 
je rabila pri kolinah. Naslednje jutro 
je prišel k nam klavec, še ko je bilo 
vse temno. Prišla sta še sosedova 
fanta, da so prašiča dobro prijeli, da 
ne bi slučajno »ušel«. Tudi jaz sem 
imela pomembno nalogo – držala 
sem luč, da je klavec opravil svojo 
nalogo. Potem so prašiča dali na stol, 
ki je temu služil, in ga po stopnicah 
odnesli v hišo, kjer je bila kmečka 
peč tudi že topla. Po tleh je ležala 
narezana slama, da se ne bi preveč 
umazalo. Prvemu prašiču so uspešno 
odrli kožo in ga razkosali, nato pa je 
bil na vrsti še drugi prašič. Tudi tega 
so prinesli v hišo in nato malo poma-
licali; sosedova fanta sta se odpravi-
la domov, bila pa sta povabljena na 
večerjo, da poskusita krvavice. V na-
šem kraju pa je bila takrat še šega, da 
ko so se pekle prve krvavice (poseb-
no če je bilo mlado dekle pri hiši), da 
naj bi jih fantje ukradli iz pečice tik 
pred večerjo; to naj bi pokazalo, kako 

Koline bo to dekle nekoč skrbna gospodinja. 
Že nekaj časa je bilo temno, ko me 
je mama poslala v drvarnico po drva 
za v štedilnik. V senci pri drvarnici 
sta stala jutranja »pomagača« in eden 
me je vprašal, če bo kmalu večerja 
in da naj nikar ne povem, da sem ju 
videla stati v senci. Vedela sem, da 
se bo nekaj zgodilo in sem čakala v 
kuhinji. V hiši je klavec opravljal še 
zadnja dela, ko je mama povedala, da 
je večerja pripravljena. V tistem pa je 
zmanjkalo elektrike; nastala je popol-
na zmeda, iz štedilnika je odsevala 
svetloba, videla sem, da je nekdo od-
prl pečico, vzel ven pekač s krvavica-
mi vred in že ga ni bilo več. Ko je luč 
spet svetila, so ugotovili, da krvavic 
ni. Še dobro, da je bila še pečenka, da 
nismo ostali brez večerje. Po večerji 
pa sta »tatiča krvavic« prinesla pekač 
in še nekaj krvavic. Še pozno v noč je 
bilo veliko smeha in pogovora.

Fani Vinšek 
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Nekoč so davke plačevali v Mekinje. 
Posestvo je bilo veliko za pol grunta. 
Priimek Golob obstaja od nekdaj, po 
hišnem imenu. Prvi najdeni zapisani 
gospodar je Matija Golob (1694), po-
ročen s Heleno, rojeno Maleš (1704). 
Imela sta devet otrok.

Naslednji rod
Matija (1749), sedmi otrok Matija in 
Helene, poročen z Uršo, ki je umrla 
leta 1834. Imela sta najmanj pet ot-
rok.

Naslednji rod
Jurij in njegova žena Marija, rojena 
Vrhovnik. Poročila sta se leta 1805. 
Imela sta tri otroke.

Naslednji rod
Luka Golob (1818–1875), leta 1847 
poročen z Marjano Jagodic (1827–
1917), Vašk, sv. Lenart št. 2 pod Kr-
vavcem.

Njuni otroci:
Janez – Ivan (1851–1905), je študiral 
in je kot župnik največ služboval na 
Primskovem na Dolenjskem; umrl je 
v Šmartnem pri Litiji star 54 let;
Reza (1854);
France (1857–1939), gospodari na-
prej;

Marija (1864–1890), se je omožila na 
Komendsko Mlako št. 18;
Jožef (1872), je živel v Komendi.

Pri hiši imajo pastirico Marijo Benda 
iz Topol.

Naslednji rod
France Golob (1857–1939), se je 
leta 1888 poročil s Franco Vrhovnik 
(1866–1946), Zoklarjevo iz Tunjic. 
Nekaj časa je bil v Ameriki, delal je v 
rudniku in tam tudi umrl.

Njuni otroci:
Franca (1889–1968), poročena z Ma-
tijem Podjedom, Brodarjem;
France (1891–1973), gospodari na-
prej;
Janez (1894–1977), poroči se z vdo-
vo pri Mešnarju;
Jožef (1896), poroči se s Franco 
Pregled, Zgornjo Dolenčevo; živela 
sta pri Zgornjem Golobu;
Marija (1899–1939), poročena z Bla-
žem Remsom, pri Joškovcu;
Ana (1903–1967), poročena z Jane-
zom Žagarjem, pri Udamu;
Jožef (1910–1910), umre star tri dni;
Nace (1917–1918), umre star še ne 
leto dni.

Naslednji rod
France Golob (1891–1973) in njegova 
žena Katarina Pregled (1905–1995), 
Zgornja Dolenčeva. Poročila sta se 
leta 1926. Imela sta sedem otrok.

Njuni otroci:
Marija (1926–2012), poročena s 
Francem Sluga, živela sta v Kokri;
Štefanija (1927–1996), živela je pri 
Gmajnarju;
Jožef (1929–1974), neporočen;
Angela (1930), poročena z Janezom 
Bajdetom na Duplici;
Julijana (1932–2021), poročena s Fran-
cem Golobom, pri Zgornjem Golobu;
Frančišek (1933–2001), gospodari 
naprej;
Zofija (1940), poročena z Janezom 
Vrhovnikom (1937–2003), Maleže-
vim, živela sta pri Joškovcu.

Janez (1951), nezakonski sin Štefa-
nije;
Srečko (1954–2022), nezakonski sin 
Julijane;
Mirko (1967), nezakonski sin Štefa-
nije.

Naslednji rod
Frančišek Golob (1933–2001) in nje-
gova žena Rozalija Koželj (1938–
1987), Jerušekova. Poročila sta se 24. 
junija 1967. Imela sta tri otroke.

Njuni otroci:
Peter (1968), živi doma;
Jožica (1972), je s svojo ljubeznijo 
Romanom Omejcem odšla proti Šen-
čurju, v Srednjo vas; 
Marjan (1973), gospodari naprej, živi 
s Simono Zupan (1975) iz Podbrezij 
pri Naklem. 

Ivan Nograšek
Milena Erbežnik Klanšek

Zgodovina tunjiških domačij
SPODNJI GOLOBOVI
Stara hišna številka Tunjice 28, nova številka Tunjice 34

Poroka Franceta Goloba in Katarine Pregled, Zgornje Dolenčeve, leta 1926

Julka in Angela Golob, Spodnji Golobovi
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France Golob, Spodnji Golobov, 
z birmanskim botrom Janezom 
Pregledom, Zgornjim Dolenčevim

Orača France Golob, Spodnji Golobov, in France Golob, 
Zgornji Golobov

Zadaj: Zofka Vrhovnik, Joškova, Franci Sluga, Minka Sluga, France 
Sluga, Rozka in France Golob, Spodnja Golobova, Štefka Golob, 
Spodnja Golobova, z Damjanom Vrhovnikom, Joškovim; na sredini: 
Janko Sluga, Katarina in France Golob, Spodnja Golobova; spredaj: 
Janko, Nada in Veronika Vrhovnik, Joškovi

Poroka Zofke Golob, 
Spodnje Golobove, 
in Janka Vrhovnika, 
Maleževega; zadaj: 
France Golob, Spodnji 
Golobov, Lojze Štupar, 
Komatarjev, Janez 
Vrhovnik, Slanov

Peter pri prvem svetem obhajilu, mama 
Rozka, oče France, Joži, Marjan, leta 1975 

Frančiška Golob, Zgornje 
Golobova (rojena Zg. 

dolenčeva), France Golob, 
Spodnji Golobov, mama Ka-
tarina, Rozka Spodnje Golo-

bova (rojena Jerušekova), 
oče France, Peter
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Priimek Klanšek se je pri Vovku dr-
žal zelo dolgo.

Prva zakonca, zapisana na Vovkovi 
domačiji, sta Lorenc Klanšek (1818–
1869) in njegova žena Katarina z 
dekliškim priimkom Hacin (1817–
1891), doma iz Mlake št. 8, pri 
Spodnjem Sitarju. Poročila sta se leta 
1844.

Njuni otroci:
Lorenc (1845);
Janez (1847–1908), gospodari na-
prej;
Jožefa – Zefa (1849), poročena na 
Potoku št. 8; 
Peter (1850), je služil pri Zefi na Po-
toku;
Marija (1853), omožena v Suhadole, 
leta 1880;
Johana (1855), omožena z Antonom 
Bregarjem v Ljubljani;
Helena (1859), je služila pri Zefi na 
Potoku;
Marjeta (1859), je bila v špitalu v 
Komendi;
Antonija (1864–1913), poročena v 
Kamniku.

Franc (1878), nezakonski sin Johane, 
služi na Selih.

Naslednji rod:
Janez Klanšek (1847–1908) in njego-
va žena Rozalija Pirc (1856–1932), 
Pikovčeva iz Tunjiške Mlake; poro-
čila sta se leta 1878.

Njuni otroci:
Marija (1879), omožena na Vrhovju 
št. 2;
Franca (1881–1942), neporočena;
Ana (1884), omožena v Kamniku, 
Podgora 10;
Johana (1890–1973), dekla in šivilja 
pri Spodnjem Kosirniku;
Peter (1893–1971), gospodari naprej;
Terezija (1887), poroči se s France-
tom Steletom, pri Kurežu.

Naslednji rod:
Peter Klanšek (1893–1971) in nje-
gova žena Frančiška Romšak (1896–
1967), Španova s Cerkljanske Dobra-
ve. Poročila sta se leta 1925.

Njuni otroci:
Marija – Minka (1925–1983), gospo-
dari naprej;
Cecilija (1926–2015), poročena z Jo-
žetom Cerarjem v Domžalah;
Matilda (1928), poročena z Jurijem 
Miheličem v Nevljah;
Janez (1929–1987), poročen s Pere-

grino Uršič, pri Gradišeku;
Frančiška (1931), poročena z Rudol-
fom Sedušakom, Pot na Poljane 10, 
Kamnik;
Peter (1932–1937), umre star pet let;
Terezija (1934–2018), poročena pri 
Grlušeku v Tunjicah;
Frančišek (1936), poročen na Vrh-
polju.

Naslednji rod:
Marija – Minka (1925–1983), imela 
je nezakonsko hčer Marinko.

Naslednji rod:
Marinka Klanšek (1945–2012), hči 
Minke, se poroči s Simonom Mlakar-
jem, Spodnjim Hribarjem (1942). Pri 
hiši se naseli priimek Mlakar. Poroka 
je bila leta 1978. Imata dva sinova:
Janez (1979);
Matej (1986).

Marinka je umrla za posledicami raka 
leta 2012, Simon pa je zdaj v Domu 
starejših občanov Kamnik. Matej se 
je odselil in ima že potomstvo, doma 
pa je ostal Janez.

Ivan Nograšek
Milena Erbežnik Klanšek

Zgodovina tunjiških domačij
VOVKOVI 
Stara hišna številka Tunjice 24, nova Tunjice 28

Vovkova družina: Rezka, France, Francka, Janez, Tilka, Minka, mama 
Francka, ata Peter, Cilka, leta 1954

Vovkova poroka Marinke in 
Simona, leta 1978

Marinka pri prvem svetem obhajilu, 
leta 1951
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Minka, Cilka in Tilka pri birmi

Poroka Vovkovih staršev, leta 1925Vovkovi: oče Peter, Janez, mama Francka, Milan Slanovec, Grlušekov, 
Minka, Rudi Sedušak, Komovčev; spredaj: Rezka, Francka, Cilka, 
Marinka, Peregrina Klanšek, Gradišekova, Tejka in Mija, leta 1961

Vovkova družina

Cilka s sinom Jožkom  
in hčerko Nušo Janez in France, leta 1951 Rezka s hčerko Tejko
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Najstarejše omembe Tunjic 1. del
V veliki večini primerov je bržkone nemogoče dognati, 
kdaj je posamezno naselje nastalo. Podatki o najstarejših 
omembah kraja (z redkimi izjemami, ko je bila naselitev 
plod načrtne kolonizacije nekega prostora) tako pravza-
prav niso nič več kot to. Poleg tega gre največkrat za frag-
mentarne omembe, ki v najboljšem primeru le nekoliko 
priprejo naoknice in nam, če imamo srečo, za hip ponu-
dijo bežen vpogled v preteklo stvarnost. Pa vendar ni na-
pak, da se nekoliko ozremo tudi nanje. Kot raziskovalci 
in premišljevalci o preteklosti tudi v luči pomanjkljivih in 
ne prav zgovornih virov namreč nismo povsem nemočni. 
Pričujoči seznam najstarejših omemb, ki ga povzemamo 
po delu Historična topografija Kranjske (do leta 1500), 
bralcu, če ne drugega, omogoča vpogled v razvoj krajev-
nega imena. Poleg tega bomo v tem in v katerem od pri-
hodnjih prispevkov priobčili tudi fotografije in povzetke 
vsebine nekaterih zanimivejših listin.

Seznam najstarejših znanih omemb Tunjic.1

V naslednjih prispevkih bomo, kot rečeno, skušali pred-
staviti vsebino in podobo nekaterih zanimivejših listin, 
ki si spričo časovnih in drugih omejitev ne bodo vselej 
sledile v kronološkem zaporedju. Tokrat bomo na kratko 
predstavili listino z najstarejšo znano omembo kraja.

Listina s prvo znano omembo Tunjic z dne 20. aprila 
1306.2

Kot rečeno je listina nasta-
la 20. aprila 1306, v njej pa 
je zapisano, da »kamniški 
gradiščan Wernher pro-
da s soglasjem žene Neže 
gornjegrajskemu samosta-
nu za osem mark oglejskih 
denaričev dve hubi v Tun-
jicah.«3 Daljši povzetek 
vsebine je moč najti v delu 
Ignacija Orožna Das Bene-
diktiner-Stift Oberburg iz 
leta 1876.4

Jan Bernot (zgodovinar)
1  Historična topografija Kranjske (do leta 1500) [Elektronski vir] / Miha 
Kosi ...[et al.] ; uvodna študija Miha Kosi, Matjaž Bizjak. - 1. e- izd., verzija 
1.0. - El. knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, 2016. Dostopno na: https://topo-
grafija.zrc-sazu.si/sht/
2  NŠAL, Arhiv Listin (1140-1500), 63. Dostopno na: https://www.monaste-
rium.net/mom/SI-NSAL/NSAL/063/charter
3  https://www.monasterium.net/mom/SI-NSAL/NSAL/063/charter
4  Tako Orožen: »1306 am 20. April verkauft Wernher der Ritter von Lok, 
Purchgrave dez Oberen Hovs ze Stain, mit Willen seiner Hausfrau Agnes dem 
Abte Wlfing und dem Kloster von Oberemburch zuel Huben am minderen 
(kleinen) Hart nahe bei der Teunitz (Tujnica) um 8 Mark Aglayer Pfennige 
mit dem Gelöbnisse, daß wenn jemand den Abt und das Kloſter mit besserem 
Rechte, als es sie, die Verkäufer, auf diese Huben haben, vom Besitze 
derselben vertreiben würde, er, der Verkäufer, dem Käufer 15 Mark Aglayer 
Pfennige zu zahlen haben werde. Hiefür erklären ſich als Bürgen Wilhelm 
von Rotempühel, dessen Bruderssohn Nykolaw von Rotempühel und Gerloch 
und zwar so, daß sie für den Fall der Nichterfüllung dieſes Gelöbnisses auf 
Verlangen des Abtes zu Laibach in ein Leythous (lituš) ziehen und das-
selbe nicht früher verlassen sollen, bis dem Käufer die bedungenen 15 Mark 
Aglayer Pfennige ausbezahlt sein werden. Sollten aber die Bürgen dem nicht 
nachkommen, dann ſoll man sich an ihrem Besitze schadlos halten. Zeugen: 
Wlreich der Pfarrer von Göriach, Fritz von Windischgraetz; Fritz der Dienger, 
Perchtold der Appetz, Seifried von Lilgenberch, Niclaw der Schovmrak und 
Bernhard der Landrichter. Befigelt haben den Vertrag der Pfarrer von Göriach, 
Wilhelm von Rotempühel und Fritz von Windischgretz.« Orožen, Ignacij. Das 
Benediktiner-Stift Oberburg. Marburg : Selbstverl., 1876, str. 79-80.

Zgodovinski pogled  
na Tunjice

Datum Toponim
1 20. april 1306 Tevnitz
2 12. marec 1312 Tewnicz
3 13. december 1345 Tewnicz
4 18. junij 1352 Toͤwnicz
5 14. avgust 1352 Toͤwnicz
6 9. junij 1353 Taͤwnicz
7 3. februar 1359 Taevnicz
8 20. april 1359 Teunicz
9 1. september 1360 Toͤwnicz

10 14. september 1360 Toͤwnicz
11 19. september 1371 Töwniz
12 28. september 1372 Tewnicz
13 5. september 1374 Toͤwnicz
14 23. junij 1379 Tevnicz
15 19. junij 1392 Tewnitz
16 6. december 1397 Tewnicz
17 5. marec 1405 Tewcz
18 13. avgust 1407 Tewnitz
19 29. junij 1432 Tewnitz
20 1436 Tewnitz
21 1436 Tewnicz
22 1436 Tewnicz
23 1444 Tewnicz
24 8. julij 1445 Teẅnicz
25 1455 Teynicz
26 1456 Tewnicz
27 9. oktober 1456 Tewnitz

28 1457 Tewnicz
29 1458 Thewnicz
30 1458 Thewnitsch
31 24. januar 1463 Thewnicz
32 1493 Tewnitz
33 1493 Teÿnitz
34 1493 Teynitz
35 1496 Teẅnitz
36 22. junij 1499 Teynitz
37 16. januar 1535 Teütz
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50 let, rojeni leta 1972 
Alojz Petek – Grlušekov
Beti Krumpestar – Prajzova
Darko Gregl – Brodarjev
Dušan Vavpetič – Lojzetov
Franc Nograšek – Mizarjev
Franc Vrhovnik – Maležev
Miha Mlakar – Spodnji Hribarjev
Milan Gregorinčič – Kotnikov
Primož Čimžar – Andrejev
Simona Brulc – Galjotova
Veronika Žagar Stevanovič – Bukunkova
Zdravko Golob – Zgornji Golobov

60 let, rojeni leta 1962
Andrej Lap – Grkmanov
Angela Zalaznik – Zgornja Naumova
Anica Kosirnik – Spodnja Kosirnikova
Brane Vrhovnik – Markov
Janez Zalaznik – Zgornji Naumov
Justin Klanšek – Gradišekov
Marija Vrhovnik – Dolinarjeva
Marija Železnikar – Martineževa
Mojca Koželj – Petrova
Olga Stele – Steletova
Silvester Lipovšek – Lipovškov
Stanislava Kočar – Tišlarjeva
Vida Zobavnik – Užarjeva
Vladimir Žavbi 

70 let, rojeni leta 1952
Anka Adamovič – Jamovčeva
Frančiška Vinšek – Voštatarska
Ljudmila Nograšek – Spodnje Košiševa
Marija Stele – Birtova
Marjana Kosirnik – Mihova
Marjeta Rajšp – Komovčeva
Milan Sedušak – Milanov
Milena Sedušak – Leskarjeva
Miro Kaplja – Udamov
Olga Zobavnik – Potokarjeva
Peter Čevka – Spodnji Koželjev
Veronika Sedušak – Dolinškova

80 let, rojeni leta 1942
Simon Mlakar – Vovkov
Tončka Golob – Smrekarjeva

90 let, rojeni leta 1932
Julijana Šmidovnik – Zgornje Košiševa
Valentin Šmidovnik – Vogrinov

Najstarejša krajanka v tunjiški fari je ANTONIJA 
VRHOVNIK, Podbregarjeva mama, rojena leta 1928, 
stara je 94 let.

Najstarejši krajan v tunjiški fari je ANTON 
ŠMIDOVNIK, Zgornji Košišev, rojen leta 1928, star je 
94 let.

Najstarejši rojak FLORIJAN KOŽELJ, Spodnji 
Naumov, je spomladi praznoval svoj 99. rojstni dan, 
rojen je 8. aprila 1923. Živi v Kamniku.

V vasi imamo 8 krajanov, ki so dočakali devetdeset 
let in več 
Anton Šmidovnik, Zgornji Košišev, star 94 let
Dragotin Rudež, Zgornji Koželjev, star 94 let
Antonija Vrhovnik, Podbregarjeva, stara 94 let
Marija Stele, Birtova, stara 93 let
Jožefa Čevka, Spodnja Koželjeva, stara 93 let
Frančiška Golob, Vrbnikova, stara 91 let
Valentin Šmidovnik, Vogrinov, star 90 let
Julijana Šmidovnik, Zgornje Košiševa, stara 90 let

Ivan Nograšek

Letos so praznovali okrogle obletnice
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Pred 260 leti, leta 1762, so v Tun-
jicah začeli graditi cerkev. Dunajska 
oblast je zato poslala 100 pruskih 
vojnih ujetnikov.

Pred 240 leti, leta 1782, roji kobi-
lic uničijo vse žito na Ljubljanskem 
polju.

Pred 140 leti, leta 1882, so Tunjičani 
svoje zvonove menjali s komendski-
mi. V vasi je nastal prepir, o čemer 
nam priča še obstoječa pesmica, ki 
je bila v celoti objavljena v Tunškem 
glasu leta 2005. Te zamenjane zvono-
ve je kasneje »vzela« prva svetovna 
vojna.

Pred 90 leti, leta 1932
- V Tunjicah so kupili še zadnji, dru-

gi zvon. Težak je 734 kilogramov.
- To leto se je pri Jamovcu zgodila 

huda tragedija – umorili so gospo-
darico Ivano Rakef, ki je bila doma 
pri Korbarju. Morilec je pobegnil 
čez mejo.

Pred 70 leti, leta 1952
- Po sedmih letih odkrijejo nemške-

ga vojaka Adalberta Heigla, skri-
tega pri Gmajnarju.

- Na pustni torek za dolga leta za-
prejo tedanjega tunjiškega župnika 
Jožeta Smoliča zaradi domnevne-
ga sodelovanja z belogardisti.

- Tega leta zapade sredi februarja 
največ snega, kar se pomni.

Pred 60 leti, leta 1962
- V Tunjicah na 38 hektarjih začnejo 

delati sadno plantažo, od katere pa 
ni bilo koristi.

- Tega leta strela ubije Žvabovo 
Micko.

Pred 50 leti, leta 1972
- Tega leta umre naš rojak, umet-

nostni zgodovinar dr. France Stele.
- V tem letu je v Tunjice napeljan 

vodovod.
- V Tunjicah se je zgodila huda ne-

sreča – pod kolo traktorske priko-
lice je padel 7-letni Matjaž Vrhov-
nik, Turnškov, in umrl.

- Odprta je avtocesta Vrhnika-Po-
stojna, prva v Sloveniji.

Pred 30 leti, leta 1992
- Za razširitev pokopališča smo 

podrli šolsko drvarnico.
- V Tunjice pride službovat mladi 

župnik Pavle Juhant iz Most.

Letos pa se je zgodilo

19. februarja so v Tunjicah oživljali 
pohodnika na Brezje. Čez nekaj dni 
je umrl v bolnici.

24. februarja Rusija s svojo vojsko 
napade Ukrajino.

12. maja huda nesreča v Melaminu v 
Kočevju raznese neko večjo posodo. 
Šest delavcev je mrtvih.

V začetku julija se v italijanskih Do-
lomitih odlomi del ledenika. Plaz od-
nese več ljudi.

15. julija na Triglavu strela udari v 18 
gornikov. Po čudežu ni mrtvih.

20. julija na Krasu 12 dni pustoši naj-
večji požar v zgodovini Slovenije.

26. julija odprejo čudoviti most na 
Pelješac, dolg 2,5 kilometra in visok 
55 metrov. Projektiral ga je Slovenec 
Marjan Pipenbaher.

6. avgusta avtobus poljskih romarjev 
na poti v Medžugorje na Hrvaškem 
zapelje s ceste. Bilo je 12 mrtvih.

V začetku avgusta je angleški pred-
sednik Boris Johnson s svojo »friš-
no« ženo preživel medene tedne na 
Jezerskem.

Avgusta je huda suša po celi Slove-
niji vzela veliko pridelka.

8. septembra umre angleška kraljica 
Elizabeta II. v starosti 96 let.

V začetku novembra se v Italiji zru-
ši helikopter, ki je iz otoka na celino 
prevažal ljudi. Pri tem umre štiričlan-
ska družina iz Slovenije, starša in dva 
otroka.

V novembru skoraj vsako nedeljo ho-
dimo na različne volitve. Izvolili smo 
novo predsednico Slovenije Natašo 
Pirc Musar. Njen stari oče je bil Tun-
jičan, doma pri Košišu. Izvolili smo 
kamniškega župana Mateja Slaparja 
in novo tunjiško vlado. Pa še na refe-
rendumih se je bilo treba odločiti, ali 
smo za ali pa proti.

Ivan Nograšek

Na pepelnico so vlačili ploh
Čas za ženitev je bil predpisan v času 
pred pustom. To je po treh kraljih 
pa do pusta. V pustu pa nikakor 
ne. Dekletom, ki so bile godne za 
ženitev, pa jim to ni uspelo v pred-
pustu, so fantje prvi dan v postu, to 
je na pepelnično sredo, privlekli ploh 
pred hišo in tako so jo še dodatno 
zasmehovali. Odžagali so ji košček 
ploha za spomin, katerega je neožen-
jeno dekle moralo plačati s pijačo. 
Hrane pa jim ni smela ponuditi, ker 
je bil na pepelnico zapovedan strogi 
post. Po krajši zabavi so ploh po tleh 
vlekli naprej do naslednje hiše, kjer 
so imeli tudi dekle, potrebno za mo-

žitev, pa ji v tem letu to ni uspelo. Us-
peh za možitev je bil menda odvisen 
od tega, da ji prejšnje leto na veliko 
soboto ni uspelo z jerbasom na glavi 
kot prvi priteči iz cerkve z žegnan-
ja jedi. Saj se še dobro spomnite, 
kakšen drenj je bil pri cerkvenih vra-
tih na ta dan. Taka pravila so velja-
la ali pa še veljajo tudi v Tunjicah. 
Nekaterim dekletom je menda uspe-
lo, vsem pa nikakor ne. Ponekod na 
zgornjem Gorenjskem to navado še 
vedno ohranjajo. V Tunjicah pa tega 
sedaj verjetno ni več. 

Ivan Nograšek

Letos se spomnimo 
okroglih obletnic
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V letu 2022 smo se poslovili od naših krajanov

24. januarja je umrla  
LJUDMILA SEDUŠAK 
– Sušakova Milka, mama 
dveh otrok. Celo življenje 
je delala na kmetiji. Doča-
kala je 90 let. 

5. aprila je umrla  
JOŽEFA VINŠEK – 
Škrjančeva. Celo življenje 
jo je mučila neozdravljiva 
bolezen. Dočakala je 75 let.

26. maja je umrl  
PETER STELE – Birtov 
oče. Bil je kmet in 
dolgoletni sodelavec v 
cerkvi. Dočakal je 94 let.

7. aprila je umrl  
PETER MALEŽ – Verovški 
Peter. Bil je samski, delal je 
na kmetiji. Dočakal je 90 let.

8. maja je umrla  
ANICA SEDUŠAK – 
Uborhova. Bila je samska. 
Doživela je hudo prometno 
nesrečo, ki ji je pustila 
posledice za celo življenje. 
Dočakala je 79 let.

11. julija je umrla FRANČIŠKA LETNAR – 
rojena Šmidovnik, Pikovčeva Francka.  
Poročena je bila v Komendi. Dočakala je 74 let.

3. januarja je umrl SREČO GOLOB – rojen je 
bil pri Zgornjem Golobu. Živel je v Kostanju v 
Tuhinjski dolini. Star je bil 68 let. Pokopan je v 
Tunjicah.

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

Zapustili so nas Tunjičani,  
ki so živeli drugod

15. avgusta je umrl MIRKO ZOBAVNIK – 
Potokarjev Miro. Živel je v Črni. Bil je  
upokojenec Zarje. Dočakal je 75 let.

Pelargonija, plezalka pri JoškovcuPelargonija, plezalka pri Joškovcu
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VESEL BOŽIČ IN 
SREČNO NOVO LETO 2021
VAM ŽELIJO NAŠI OBRTNIKI,  
PODJETNIKI IN POSAMEZNIKI,  
KI SO OMOGOČILI, 
DA JE TUNŠKI GLAS IZŠEL 
TUDI LETOS.

ODLIČNE PICE
NAJBOLJŠI 

OCVRT PIŠČANEC
031-30-22-21

Gradbena mehanizacija
Romšak Janko s.p.

041/859-741

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

TESARSTVO Justin Klanšek s.p.
Tesarska • krovksa • kleparska dela

Justin Klanšek
tesarski mojster

Tunjice 29, 1241 Kamnik
T: 01 83 92 951
F: 01 83 97 684
M: 041 362 609
E: tesarstvo.klansek@gmail.com

69

Tunški glas December 2010

CVETLIČARSTVO LAP 
Tina Lap, s.p.

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

Id. št. za DDV: SI14259028

HOMEC

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

Tunski glas 2021.indd   86 16-Dec-21   10:33:16 AM

Vesel Bozic 
in srecno 

Sam d.o.o. Domžale, Preserska cesta 1, Zg. Jarše, 1235 Radomje

< <

<

ZEMELJSKA DELA
Blaž Romšak s.p.

031/273-166

Dabor d.o.o.
Kranjska 3a, 1240 
Kamnik
Tel: 01 831 04 81
gsm: 051 399 577
dabor.doo@siol.net

Storitve z gradbeno mehanizacijo: (041-716-229) Tomaž
Video produkcija PRIMATE: (041-283-902) Miha

Gradbena mehanizacija  
in Video produkcija
Škocjan 4 B, 1233 DOB 
www.lanser.si
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igor.vinsek@gmail.com

Hvala vam za pomoč  
pri izdaji glasila Tunški glas. 

MK
PRO SPORT

MK PRO Šport, Matjaž Klanšek s.p.

OSEBNI NOGOMETNI TRENER
Tel.: 031-272-110
Mail: mk.pro.sport1@gmail.com
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051 603 376   •   info@milax.si   •   www.milax.si

sedežne garniture • počivalniki • postelje • tabureji
 sedežne vreče • sedežniki za stole •  dekor dodatki

Oblazinjeno pohištvo

Prepustite se udobju

Z VAMI ŽE 30 LET Z UDOBNIMI MODELI V VRHUNSKIH MATERIALIH
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69

Tunški glas December 2010

CVETLIČARSTVO LAP 
Tina Lap, s.p.

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

Id. št. za DDV: SI14259028

HOMEC
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Tunški glas

68

December 2010

Fax: 01 834 73 99
Gsm: 031 574-756

e-mail: s.grzincic@siol.net, www.grzincic.com
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Tunški glas
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Fax: 01 834 73 99
Gsm: 031 574-756

e-mail: s.grzincic@siol.net, www.grzincic.com
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Galerija Majolka
1241 Kamnik, Medvedova 16

031 638 483
www.majolka.si

naredi.eu
PROFESIONALNI MATERIALI ZA DOBRE USTVARJALCE

materiali za izdelavo mil

revivo kredne barve
olja in voski za les
epoksi smole
...

materiali za izdelavo sveč

www.naredi.eu 

SAMSON KAMNIK d.o.o. 
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051 363 527

v

Gozdarstvo in tesarstvo
051 363 527

 363 5251 70

v

Gozdarstvo in tesarstvo
GSM: 051 363 527

Tunjice 24e, 1241 Kamnik

051 363 527

v

Gozdarstvo in tesarstvo
051 363 527

Gozdarstvo in
tesarstvo

Tunjice 24e, 
1241  Kamnik

GSM: 051 363 527

86 87

December 2021

VESEL BOŽIČ IN 
SREČNO NOVO LETO 

2022  
VAM ŽELIJO NAŠI 

OBRTNIKI,  
PODJETNIKI  

IN POSAMEZNIKI,  
KI SO OMOGOČILI, 
DA JE TUNŠKI GLAS 
IZŠEL TUDI LETOS.

JANEZ 
VRHOVNIK S.P.

KRAJEVNA 
SKUPNOST

TUNJICE
Okrepčevalnica  

Slanovec s.p.

Letos ni bilo prave zime, zato so maškare preganjale korono

Marjan Golob, Spodnji Golobov, 
se veseli snežnih padavin

Vinko Klemenc, novomašnik, je 
v Tunjicah služboval v času, ko 
je župnik Alojz Groznik služil 
vojaški rok 

Le sedi mi na kolena
Le sedi mi na kolena, 
dete drago.
Le sedi, da s tabo pokramljam, 
da ti v zaupnem pogovoru izdam, 
da sem opazil strah, 
da sem opazil žalost v tvojih očeh. 
Zato sem tu, 
da mi zaupaš, 
da mi poveš, 
kaj tvoje srčece mori, 
kaj dušo mlado ti teži. 
Tiho bom poslušal zgodbo tvojo, 
te skušal razumeti in breme ti odvzeti, 
da boš, dete drago, srečno in veselo, 
da boš od veselja, sreče ves ta svet objelo. 

 Jože Ramuta

KMETIJA SPODNJI GOLOB, 
IZDELAVA LESNIH IZDELKOV, 

TUNJICE 34, 
041 829 199

KMETIJA ZGORNJI NAUM, 
ZALAZNIK JANEZ, 

TUNJICE 20, 
041 233 864
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December 2022

POTUJOČA KNJIŽNICA  
OBISKUJE TUNJICE 

 OB ČETRTKIH OD 18.00 DO 19.30 
postajališče je pred OŠ

URNIK OBISKOV V LETU 2023
12. in 26. januar
9. in 23. februar
9. in 23. marec
6. in 20. april
4. in 18. maj
1. in 15. junij 

7. in 21. september
5. in 19. oktober

2., 16. in 30. november
 14. in 28. december
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Primož Jeglič s.p. Okrepčevalnica
Slanovec s.p.

Vesel božič in  Vesel božič in  
srečno novo leto 2023 srečno novo leto 2023 
vam želijo naši obrtniki,  vam želijo naši obrtniki,  
podjetniki in posamezniki,  podjetniki in posamezniki,  
ki so omogočili, ki so omogočili, 
da je Tunški glas izšel da je Tunški glas izšel 
tudi letos.tudi letos.

Hvala vam za pomoč  Hvala vam za pomoč  
pri izdaji glasila Tunški glas. pri izdaji glasila Tunški glas. 
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