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Vesele božične praznike in srečno novo leto 2020
Vam želi uredniški odbor!

Tunški glas

2

Spoštovane Tunjičanke,
spoštovani Tunjičani,
decembrski čas je čas obdarovanj
in verjamem, da ste krajanke in
krajani Tunjic v pričakovanju, da v
domače nabiralnike prejmete glasilo Tunški glas. Beseda in slikovno
gradivo sta bogata zakladnica vašega kraja in prepričan sem, da so
se tudi letošnje leto članice in člani
Društva Tun'ški glas potrudili, da
številni dogodki in zanimivosti,
predvsem pa srečanja ne bodo šli
v pozabo; o njih se je dokumentiralo in pisalo celo leto, vi pa jih
sedaj, verjamem, z navdušenjem

prebirate in številni se tudi nostalgično spominjate prijetnih dogodkov
na travnikih, ob šoli, pri sosedih, pri
Zdravilnem gaju Tunjice ali pa pri
cerkvi sv. Ane in drugod po vaši vasi.
Tudi v letošnjem letu so posamezniki in različna društva vaše krajevne
skupnosti organizirali mnogo dogodkov. Z druženji in srečanji ste se na
takšen ali drugačen način med seboj
povezali ter si stali ob strani tako v
lepih kot tudi v slabih trenutkih. V
letu 2019 smo se tudi predstavniki Občine Kamnik sestali s Svetom
Krajevne skupnosti Tunjice in naredili prednostno listo potreb v kraju.
V skladu s finančnimi zmožnostmi
bomo projekte v prihodnje skupaj
tudi uresničevali. Začeli smo z izgradnjo dela ceste proti Zadnjemu vrhu,
v naslednjih letih pa bomo s projekti
na področju Tunjic tudi nadaljevali.
Naj zaključim z mislimi, ki naj bodo
vodilo ob skorajšnjem zaključku sta-

rega leta in začetku novega leta. Res
je, da je december čas pričakovanj,
dobre volje in prijetnega druženja in
prav je, da se veselimo, vseeno pa se
moramo zavedati, da marsikomu ta
mesec pomeni čas, ko mu je najtežje. Zato namenimo nasmeh, ponudimo pomoč, poklepetajmo s tistimi, s
katerimi že predolgo nismo in bodimo sočutni do tistih, ki sta jim udobje in toplina doma tuja. Da bi bilo
tudi v letu 2020 veliko trenutkov
namenjenih uspehom in da bi vas v
tistih trenutkih, ko si rečeš: To je nemogoče! sosed ali prijatelj potrepljal
po rami in rekel: Vse je mogoče.
Da bi tudi v naslednjem letu tako načrte Krajevne skupnosti Tunjice kot
tudi vaše osebne načrte uresničevali
predano in odločno, zastavljene cilje pa začeli tako, kot ste si zamislili
in jih končali zmagoslavno.

Dragi krajani Tunjic, drage
bralke in bralci Tunškega glasu,
v tem prazničnem času, ki v nas
ustvarja posebno vzdušje, bi rad z
vami delil nekaj besed o obdarovanju in zahvali.
Ko sem pri verouku ob neki priložnosti spraševal otroke, zakaj se obdarujemo, sem dobil zelo zanimiv
odgovor; po pravici povedano – ko
sem spraševal, niti nisem vedel,
kakšen bi bil najboljši odgovor.
Odgovor so mi povedali učenci pri
verouku. In odgovor, zakaj se obdarujemo, je: Da se zahvalimo.
Ob dnevu svetega Miklavža ali pa
ko nekdo praznuje rojstni dan ali
pa kadar nas nekdo nekam povabi,
je globoko v človekovi naravi potreba, da nekaj prinesemo. Prinesemo zato, da se obdarovancu zahvalimo. Za njegov ali njen obstoj, za
njen ali njegov značaj. Ko nekoga
obdarujemo, se zahvaljujemo za

razloge, zaradi katerih je obdarovanec v našem življenju, v našem srcu.
Količina, velikost, vsebina daru pri
tem niti ni tako pomembna. Dobro
je, da darujemo takšen dar, ki bo za
obdarovanca primeren.
Če pogledamo izjave raznih svetnikov in svetnic, je zanimivo, da
se vsi, brez izjeme, ne pritožujejo,
ampak vedno zahvaljujejo, za dobro ali slabo, ki so ga v zemeljskem
življenju prejeli. Spomnimo se samo
svetopisemskega moža Joba, ki je razen življenja izgubil vse, kar je imel,
tudi zdravje, in je govoril: Nag sem
prišel iz materinega telesa in nag se
vrnem tja. Gospod je dal, Gospod je
vzel, naj bo hvaljeno ime Gospodovo! (Job 1,21). Bog je človeku vedno
hvaležen, kadar ga človek sprejme,
takšnega, kakršen je, in si ga ne skuša
razlagati po svoje. Bog je bil hvaležen ponižnemu Jobu, ki mu je ostal
zvest v dobrem in slabem, zato je
Gospod Bog dvakratno povrnil Jobu,
kar je imel (Job 42,10). Bog je človeku neizmerno hvaležen, kadar človek
sprejme Božjo ljubezen, in Bog ga
zato obdaruje: preko zakramentov,
preko Cerkve in tudi preko ljudi. Zato
svete stvari nimajo materialne vrednosti. Zakramenti nimajo cene, kakor

ga nima človeško življenje; oboje je
namreč neprecenljivo. Darila, ki jih
dajemo, in darila, ki jih prejmemo,
so neprecenljive vrednosti.
Obdarovanje je srčika krščanstva in
je pravzaprav prva krščanska vrednota. Bog je podaril Sina na božič.
In Sin je nato na veliko noč podaril
samega sebe zato, da bi mi imeli življenje. Fant ali dekle podarita svoje življenje, bodisi v duhovništvu
bodisi v redovništvu, da bi drugi
imeli življenje. Dva, ki se imata
resnično rada in ki bi rada do konca
življenja živela skupaj, se podarita
drug drugemu preko svetega zakona. Človek je drugemu človeku dar
in ne breme.
Zato je prav, da se ljudje med seboj
obdarujemo. Dar, ki ga damo nekomu, pa ni samo »v celofan zavit«,
kot radi rečemo. Ta dar je lahko
iskren Dober dan. Ta dar je gotovo lahko tolažba v stiski, občutek
človeške življenjske prisotnosti v
kakršnikoli preizkušnji. Ta dar je
lahko molitev, ta dar je lahko zakrament. Dar je vsaka dobra misel,
beseda ali drobno dejanje, ki ga podarimo drug drugemu.

Vaš župan Matej Slapar 

Luka Demšar, župnik 

December 2019

in sankamo ... Koliko veselja, sreče,
smeha in hvaležnosti za snežinke, ki
padajo, padajo ... Vemo, da je prišlo
darilo z neba ...

Lepe stvari je prijetno deliti,
še lepše z darili se je obdariti,
ki ustvarjali smo jih srčno,
s toplino in z ljubeznijo.
Sedim v dnevni sobi ob kaminu.
Veliko je že ura, bliža se polnoč.
Mir. Tišina. Slišim le prasketanje
ognja v kaminu. Zunaj sneži. Prve
snežinke v prazničnem decembru.
Naznanjajo prihod zime. Zrem v
ogenj, ki me omami in ogreje. V
spomin se mi prikradejo brezskrbna otroška leta ... Kakšno veselje
ob prvih snežinkah … Pogled skozi okno in načrti za zimsko rajanje na snegu … Najprej pred hišo
postavimo sneženega moža, nato
se sankamo in kepamo … Nihče
ne pomisli na mraz, samo da smo
lahko zunaj, da se igramo, kepamo

Pred vami je 25. številka glasila
Tunški glas, darilo, ki smo ga za vas,
drage bralke in dragi bralci, pripravili člani uredniškega odbora. Večmesečno delo, ki je za nami, je ponovno obrodilo sadove naše zagnanosti,
zaupanja in ustvarjanja. Prinaša vam
obilo zanimivosti o domačem kraju,
o krajanih in njihovem delu. Zopet
smo se podali v raziskovanje zgodovine našega kraja, v življenje naših
prednikov in v življenje v sedanjosti. Mati narava nam je dala tudi
vodo, vodne izvire in življenje ob
njih; strokovnjaki so raziskovali to
področje in nam odstirajo rezultate svojega raziskovanja. Spremljali
smo dogodke, ki so se odvijali med
letom in nas vabili, da se jih udeležimo in sodelujemo na njih. Vse je
prepleteno s človekom in naravo, z
njegovim življenjem in delovanjem.
Tu, pri nas, imamo veliko dragocenosti in veliko potencialov in tega se
moramo zavedati.
Neprestano se spreminjamo, v družini, v ožji in širši skupnosti, v svojem kraju in na našem planetu. Kot
rojstvo in smrt. Tudi letos so se priselili novi prebivalci, dobili smo

čisto nove krajane: rodilo se je
enajst novorojenčkov. Dobrodošli
v Tunjicah! Naj vam bodo Tunjice topel dom in prijetno zatočišče.
Vsem vam želim prijetno bivanje!
Naslednje leto bomo praznovali
25. obletnico izhajanja našega glasila. Vsi smo lahko ponosni na to,
da nam je uspelo priti do te veličastne številke. Želimo si, da nam
bo to uspevalo še v naprej. Zelo
veliko nam pomeni, da nas podpirate in da ste z nami. Zato se nam
pridružite na praznovanju, da se
skupaj poveselimo.
V imenu celotnega uredniškega
odbora vam v teh prazničnih dneh
želim veliko srečnih in prijetnih
trenutkov, prijaznih besed in miru
ter vse dobro v letu 2020. To naj bo
naše vodilo, ko se obdarujemo med
seboj, z znanimi in tudi s tistimi,
ki jih ne poznamo. Podariti nasmeh
iz srca je najlepše darilo, ki nič ne
stane. Podarite ga drug drugemu
in lepše nam bo. Ne verjamete?
Poskusite 
Odgovorna urednica
Milena Erbežnik Klanšek 
TUNŠKI GLAS
Glasilo krajanov KS Tunjice. Izhaja
enkrat letno v nakladi 450 izvodov
in ga prejmejo vsa gospodinjstva
KS brezplačno.
Uredniški odbor: Ivan Nograšek,
Ivanka Vrhovnik, Mojca Stele Jeglič,
Barbara Klanšek,
Kristina Jamšek – lektorica
in Milena Erbežnik Klanšek.
Glavna in odgovorna urednica:
Milena Erbežnik Klanšek
Naslov Uredništva:
Tunjice 29, 1240 Kamnik
Zbiranje člankov in fotografij
vsako leto do 30. oktobra ali
po dogovoru z urednico.

(Fotografija: Matjaž Sedušak)

urednistvo.tunskiglas@gmail.com,
barbara.tunskiglas@gmail.com
Fotografija na naslovnici:
Milena Erbežnik Klanšek
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Prvo leto občinska
svetnica Občine Kamnik
V lanskem letu sem bila izvoljena v
Občinski svet Občine Kamnik. Lista Sandija Uršiča je na novo nastala
lista skupine volivcev. Pod vodstvom
sedanjega podžupana Sandija Uršiča
se je zbrala ekipa občanov, ki se trudi za spremembe v Občini Kamnik.
Moj razlog za kandidaturo in veselje
ob izvolitvi v občinski svet Občine
Kamnik je v smeri moje izobrazbe.
Sem namreč politologinja, ki ni več
želela samo poslušati o spremembah,
ampak jih s svojo zagnanostjo tudi
ustvarjati.
V tekočem letu smo predlagali in v
proračun umestili že kar nekaj projektov. V Krajevni skupnosti Tunjice
se je uredila in asfaltirala problematična cesta Zadnji vrh, kar bo kraja-

nom omogočilo lažjo in predvsem
varnejšo vožnjo. Do konca mandata
se bomo trudili, da se bodo asfaltirale
še preostale makadamske ceste. V naslednjem letu se bo uredila javna razsvetljava na poti proti cerkvi v Tunjicah. Še naprej se bom zavzemala za
racionalno rešitev pri problematiki
Osnovne šole Frana Albrehta in kot
bivša plavalka za izgradnjo pokritega
olimpijskega bazena. S predstavniki
Krajevne skupnosti Tunjice dobro
sodelujemo in se trudimo, da se čim
več prioritet krajevne skupnosti uvrsti v letni proračun Občine Kamnik.
Žalosti me, da je tudi v današnjem
času veliko ljudi, predvsem mladih,
apatičnih do politike. Spremembe
ustvarjamo skupaj in samo aktivna participacija mladih, povezana z
modrostjo starejših, bo ustvarila boljše pogoje za občane in občanke. V
občinskem svetu sem glas mladih in
se bom do konca mandata zavzemala za aktivnejšo participacijo mladih
krajank, krajanov, občank in občanov
pri oblikovanju politike, ki se tiče
vseh nas.
Karmen Kaplja, občinska svetnica
Občine Kamnik 

Božja ekonomija 1986-2019
Naslov bo marsikaterega bralca našega časopisa zbegal, ker je res nenavaden in ni za vsakdanjo rabo, pomeni
pa preprosto delo za narodov blagor,
ki bo v nebesih poplačano. Prostovoljno delo za skupnost!
Brez tega dela bi bila naša skupnost siromašna v vseh pogledih, tudi duhovnem. Tako pa se skozi naše delo čuti in
vidi duša in utrip srca ljudi in kraja, ki
pa ga mi največkrat ne vidimo, saj se
nam zdi samoumevno, da to mora biti
narejeno. Pa ni. Če bi v mislih zavrteli film Božja ekonomija 1986-2019,
bi bili zelo ponosni na napredek, ki se
je v tem obdobju zgodil v naši vasi.
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Ob tem ne smemo pozabiti na prejšnje
generacije, ki so se prav tako trudile
za razvoj kraja, toda časi so bili resnično težki, saj je bila naša vas v očeh
politike drugorazredna in še danes ni
veliko bolje.
V tem filmu, ki prikazuje 33-letno delo
v Tunjicah, nastopa veliko igralcev,
preprostih ljudi z žlahtnim srcem. Posamezniki so »nabrali« več kot 20.000
prostovoljnih ur, pa vem, da jih niso
nikoli šteli. Največje »gradbišče« za
te delavce je bil hrib, kjer stoji naša
cerkev sv. Ane. V tem obdobju je bil
ta prostor popolnoma obnovljen, dograjeno je novo pokopališče in veli-

ko parkirišče; obnovljene so bile vse
stavbe, zasajen je bil obsežen park.
Vse to je bilo narejeno v obdobju, ko
je bila delovna vnema na višjem nivoju. Danes takšnih projektov ne bi bili
sposobni izpeljati.
Zakaj to pišem?
Zato, da povem, da so za mnogo Slovencev Tunjice najlepša vas v Sloveniji. Sprva sem se takšnim ocenam
nasmehnil, ko pa sem to slišal na nepričakovanih krajih in v pisarnah po
Ljubljani, sem postal ponosen na vse
te ljudi, ki so zgradili to podobo. Lahko si vzamete čas in to preverite v poletnem času pri cerkvi sv. Ane. Iz cele
Slovenije prihajajo ljudje, da v našem
kraju najdejo mir in lepoto ali kot sami
rečejo: Nekaj več!

December 2019

In ta »nekaj več« je tisto, kar moramo
negovati.
Spomnimo se: pred dvajsetimi leti je
Krajevna skupnost Tunjice od Turistične zveze Slovenije dobila priznanje
za urejen kraj in »še nekaj več«. Ta
»nekaj več« pomeni tudi delovanje
društev in sodelovanje med ljudmi.
Komisija se ni najavila in to smo šteli kot dodatno priznanje. Tunjice niso
Potemkinova vas, ampak so verna podoba ljudi, ki dihajo s krajem, da tak
tudi ostane.
Spomladi smo dobili ponudbo (pobudo), da se naša skupnost in naš prostor
preoblikuje v Krajinski park tunjiško
gričevje. Na Ministrstvu za okolje in
prostor so uredili vse potrebne postopke za nadaljnje pogovore pred
dokončnim sprejetjem. Vsakršni strahovi so nepotrebni, saj je poudarek na
zaščiti bogatega nahajališča fosilov v
Tunjicah in spet še »nekaj več«. To pa
je v tem primeru zaščita kulturne dediščine in običajev, katere ohranjamo.
Letos smo petindvajsetič praznovali
krajevni praznik Tunjic. Obarvali smo
ga patriotsko, s festivalom kumar.
Čudovita ideja gospoda Mikuša nam
v prihodnjih letih zagotavlja obilo veselega druženja in spontanega petja,
zato ste že zdaj vabljeni, da si ta dan
vzamete čas zase in za skupnost.
Ko pišem te vrstice, se naša vas barva
v najlepše barve jeseni. Krave bodo
kmalu popasle zadnje zaplate zelene trave. Podoba Velike planine se je
preselila v našo vas. Ni lepšega kot
pesem velikih zvonov v cerkvi in malih kravjih zvoncev. Za dušo in mir v
njej. To je odraz ljubezni do domače
zemlje. Zato hvala vsem, ki skrbite za
to lepoto vasi: žlahtnim vrtnarjem in

Najbolj zimska sorta
kumare

Nepristranska komisija hladnokrvno ocenjuje tekmovalke

vsem kmetom, ki skrbite za pokošene
bregove.
Vesel božič in vse dobro v letu 2020
Vam želi Svet KS Tunjice.

Najbolj embrionalna
kumara

Valentin Zabavnik 
Sašo Mikuš 

Dolžina ni vse

Najbolj okrogla, najdaljša, najbolj
gladka, najbolj frišna, najtežja,
najbolj rumena, najbolj prižasta,
najbolj kumrna, najbolj zapeljiva,
najpočasnejše zakrivljena …

Kumaron
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Gradnja ceste Zadnji rob
Po dolgoletnem čakanju se je vaščanom Zadnjega roba končno le nasmehnila
sreča, saj se je 1. junija 2019 začela gradnja ceste (klanca) proti Zadnjemu
robu, ki je zelo obremenjena in neprestano potrebna popravila.
Gradnja ceste je potekala v skladu z načrtom in brez kakršnihkoli zapletov v
zelo stabilnih vremenskih pogojih.
Zahvala gre v prvi vrsti izvajalcu KPK, ki so svoje delo izvedli strokovno,
Občini Kamnik, ki je uresničila svoje obljube pred volitvami, in vsem sosedom in lastnikom zemljišč, ki so vsak po svoje prispevali k temu, da je gradnja potekala brez zapletov.
Sosedje smo po koncu gradnje ceste vsem sodelujočim pripravili pogostitev
v upanju, da se bo gradnja nedokončane ceste še nadaljevala. Pogostitev smo
imeli pri Marjanu Golobu, spodnjem Golobu.
Simona Brulc 
Marjan Golob 

Krajevni praznik
Letošnjega krajevnega praznika, ki
je bil v soboto, 20. julija, so se naši
predstavniki lotili nekoliko drugače. Rdeča nit vsega so bile včasih
priznane »tunške kumare«. Večina
mladih ne ve, zakaj so tako imenitne, starejše generacije pa se še dobro
spominjamo »tunških mam«, kako so
peš in s košem na ramah vsak torek
in soboto nosile v Kamnik na plac
(tržnico) jabolka, jajca in seveda kumare. Res pa je, da so kumare včasih dobro uspevale, brez plesni in ne
vem kakšnih bolezni, ki jih poznamo
danes. Tako so si naše mame s tem
zaslužkom lahko privoščile kakšen
priboljšek za gospodinjstvo. Danes
se nam, hvala Bogu, za priboljške ni
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treba tako truditi, je pa prav in lepo,
če se kdaj spomnimo na težke čase
naših mam. Prav zato je bil verjetno letošnji praznik tako lepo sprejet. Obujanje spominov, pogovori,
dobra volja, veliko veselja in smeha.
Ugotovili smo, kako se iz nič, samo
s »tunškimi kumarami«, naredi lep
družaben večer. Namesto čevapčičev
so bile domače klobase in kumare na
vse načine, tudi tople s smetano, za
prste obliznit', posladkali pa smo se
s palačinkami. Seveda je bilo treba
oceniti vse kumare, ki so jih prinesli
obiskovalci. Strokovna komisija je
z veliko domišljije in profesionalno
opravila svojo nalogo in zares smo
se jim nasmejali. Ansambla ni bilo,

a ga nismo niti pogrešali, kdor pa si
je želel plesati, pa se je lahko zavrtel
ob zvokih harmonike, ki jo obvladajo
skoraj vsi mladi fantje. V Tunjicah
smo lahko veseli, da imamo na vseh
področjih tako bogastvo talentov in
idej, samo združiti jih je treba.
Naslednje leto pa bomo veselo sadili
kumare, da bo praznična bera še bogatejša.
Tončka Golob 
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Za tunjiški turizem –
kumarjevec
Po mojem mnenju so Tunjice platonski ideal alpske vasi in veliko
ljudi, ki sem jih srečal, se s tem
strinja. Vendar pa mi je vse to dalo
misliti. Pred nekaj leti sem se pogovarjal s predstavniki javnega zavoda Turizem Ljubljana in eden od
njihovih glavnih ciljev je ravno to,
kako tujcem bolje predstaviti mesto
Ljubljana. Ob tem opažam, da je
večini tujcev, ki Ljubljano že poznajo, ta predstavljena kot ljubko
malo mesto. Vseeno pa to mesto v
njihovih očeh ostaja brez neke arhitekturne podobe, spomenika, simbola, znaka ali podobe, s katero bi se
mesto lahko identificiralo. Barcelona ima na primer katedralo Sagrada
Familia, Pariz Eifflov stolp, London
Tower Bridge (dvižni most čez reko
Temzo) … Kaj pa ima Ljubljana?
Ničesar podobnega; Zmajski most je
nekako še najbližja prispodoba zanjo. In ravno s to podobo zmaja so v
zavodu Turizem Ljubljana sklenili
promovirati, torej širiti poznavanje mesta v svetu. Da bi torej bolje
pomagali Tunjicam pri njihovi prepoznavnosti, torej prepoznavanju
njenih lastnosti oziroma značilnosti,
moramo imeti to v mislih. Če hočemo Tunjice bolje prikazati svetu, bi
se bilo zelo uporabno in smiselno
bolj identificirati z edinstveno znamenitostjo, ki bi delovala kot določena prepoznavna podoba oziroma
prispodoba vasi.
Tunjice imajo kar nekaj prepoznavnih lastnosti oziroma značilnosti, v katerih se ta vas razlikuje od
drugih ljubkih slovenskih vasi. Tu
stoji lepa baročna cerkev sv. Ane in
Zdravilni gaj Tunjice. Vendar imajo tudi v veliko drugih vaseh lepe
cerkve, Zdravilni gaj pa nima niti
ene same lastnosti oziroma značilnosti, ki bi lahko služila kot določena prepoznavna podoba znamenitosti gaja.
Ob tem, ko skušam bolje postaviti
Tunjice na turistični zemljevid, tako
za tujce kot za Slovence, se spominjam posebnega dogodka, pri katerem

sem pred nekaj leti tudi sam sodeloval. Prvič sem Tunjice obiskal s svojo bodočo ženo. Obiskala sva njene
starše, ki tu živijo. Ko so z menoj
prišli tudi moji starši iz Združenih
držav Amerike, je ženina babica ravno gostila tekmovanje v pokušanju
in ocenjevanju žganja ali »šnopsa«.
Sodelovalo je osem pridelovalcev
iz vasi, vsi, ki doma tudi sami pridelujejo žganje. Sam dogodek je bil
presenetljivo profesionalno izveden.
Pladenj sira smo spraznili do zadnjega koščka. Glede na to, da je bil
to prvi poskus oziroma prvo tekmovanje, so prvo pokušnjo žganja ponovili, in sicer zato da bi se izognili
neobjektivnemu ocenjevanju. Za
ocenjevanje smo uporabljali formalni sistem, ki bazira na mednarodnih
standardih: vonj, barva in čistost.
Zadnjih dveh sam nikoli nisem razumel. V mojih očeh je bilo vse to le
žganje ali »šnops«. Vseeno pa me je
bilo strah, da slučajno ne bi vedel,
kaj okušam in da bi se mi zdelo vse
enako. Na koncu pa so bili nekateri
dobri, nekateri zelo okusni in nekateri grozni. Tako mi niti ni bilo treba
imeti neke profesionalne lestvice, s
katero bi lahko razlikoval dobrega
od slabega.
Zmagovalec je dobil kipec v obliki
kumare, ki ga je izrezljala babica
moje bodoče žene. Ta kipec je nato
ostal doma pri zmagovalcu vse do
naslednjega tekmovanja. V letu mojega obiska je zmagala ravno babica (prisežem, da tekmovanje ni bilo
prirejeno). Ob vsem tem se mi je
porodila ideja o tem, kako napraviti
iz tega tunjiško-slovenskega dogodka več, in o tem, kako se doma kuha
žganje ali »šnops«. V veliko družinah je vsaj en družinski član, ki to
počne sam doma in zato je dobiti
pravo žganje ali »šnops« v trgovini
kar težko. Vsak ga dobi od sorodnikov. Potem je to vključeno tudi v
dobrodošlici, ki je ravno zaradi tega
tako očarljiva in za Američane tako
nova. Gostom je ta dobrodošlica ponujena ne glede na to, kateri del dneva je. Američani ne pijejo žganja ali

»šnopsa«, saj ga imajo za cenejši del
sestavin, ki jih dodajo v svoje koktajle. Ob vsem tem pa sem na koncu
ugotovil, da sem na teh tekmovanjih
z velikim veseljem gostujoči sodnik.
Nekatera tekmovanja so lahko zelo
zabavna in humorna; na primer tista
v Markovem imajo redno več ducat
prijavljenih, čez sto gostov, loterijo
in tudi kulturni program, sodniki pa
nosijo posebna oblačila; in zaradi
vsega tega to resnično lahko postane
velik dogodek.
Vse to me pripelje nazaj k moji ideji: pokušina in tekmovanje omenjenega domačega žganja ali »šnopsa«
kot tipične lokalne »prepoznavnosti« in izhodišče za tunjiški turizem,
narediti iz tega velik dogodek, tekmovanje med več vasmi, ki bi postal
dogodek na nacionalni ravni; narediti Tunjice za slovensko prestolnico
domačega žganja ali »šnopsa«. Vse
to bi bilo možno peljati še naprej,
na mednarodno raven – s povabilom
tekmovalcev ali sodnikov iz drugih
držav.
Če bi želeli narediti ime Tunjice
bolj prepoznavno, svetujem, da bi
na primer napravili posebno (žgano)
pijačo, ki bi jo na eni strani prodajal
kmečki kolektiv vasi, po drugi strani
pa bi vloga te pijače služila kot predstavnik vasi. Če je vas znana po svojih kumarah, bi jaz povezal tradicijo
pridelovanja žganja prav s kumarami. Kumarice gredo dobro skupaj z
ginom, kako pa bi bilo z brinovcem
z dodano kumaro? Viljamovka ima
v steklenici plavajočo hruško, zakaj
pa tunjiški brinovec (kumarjevec?)
ne bi imel plavajoče kumare? To je
udarna poteza, ravno pravšnja za nastanek znamke.
Pred mnogo leti sem za Esquire magazin intervjuval znanega igralca
Billa Murraya. Med najinim dolgim
pogovorom mi je povedal, da mu
moram povedati, kdaj bo v Tunjicah naslednje tekmovanje v pitju
»šnopsa«, saj bi se lahko zgodilo, da
bo prišel kot sodnik – gost. No, Tunjice, od vas je odvisno, ali boste spet
pripravili takšno tekmovanje. Mogoče bomo potem pričakali Billa, ki
bo prišel v Tunjice poskusit lokalni
»kumarjevec«.
Noah Charney 
Prevedel Gal Pavliha
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Justin Klanšek –
prejemnik srebrnega
priznanja Občine Kamnik
Ob letošnjem občinskem prazniku so
podelili priznanja nekaterim občanom, ki so s svojim trudom nedvomno veliko prispevali. Tudi tokrat je
bil med nagrajenci predstavnik naše
krajevne skupnosti – Justin Klanšek.
Obrazložitev:
Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Justinu Klanšku srebrno priznanje Občine Kamnik za več kot štiridesetletno prostovoljno delo v KS
Tunjice in širše v Občini Kamnik ter
krvodajalstvo. Justin Klanšek se je
že kot osnovnošolec vključil v vaško
gasilsko društvo. Kot mladinec je
sodeloval na gasilskih tekmovanjih,
kot član pa je nepogrešljiv sodelavec
na delovnih akcijah pri obnovi gasilskega doma. V gradbeni šoli, kjer
se je izšolal za tesarja, je postal krvodajalec, in to je ostal do današnjih
dni. Kri je daroval več kot osemdesetkrat. Po končanem šolanju je v 80.
letih prejšnjega stoletja postal član
in kmalu zatem predsednik Društva
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skupne pomoči, ki pomaga zlasti pri
obnovi ostrešij hiš in gospodarskih
poslopij, poškodovanih zaradi požara. Z različnimi deli, kot je dostava vaških kompletov za dogodke na
Prevali, pomaga Sadjarskemu društvu. Justin Klanšek s svojim delom in
strokovnim znanjem sodeluje pri vseh
prostovoljnih delih v Krajevni skupnosti Tunjice: predlagal je lokacijo in
dal idejo za povečanje pokopališča,
sodeloval pri izdelavi vaških miz, klopi in stojnic za različne prireditve, pri
prekritju mrliške vežice, pomaga pri
vaških veselicah, postavitvah mlajev
za krajevni praznik, svoje gospodarsko poslopje pa je odstopil za hranjenje klopi, miz, stojnic, rekvizitov in
odra Kulturnega društva dr. Franceta Steleta. S svojim delom omogoča
različne kulturne dejavnosti v KS
Tunjice in širše. Zelo pomembno je
tudi njegovo sodelovanje s Kulturnim
društvom dr. Franceta Steleta in z
Društvom Tun'ški glas. Pri predstavah na prostem, ki jih je pripravljalo

Kulturno društvo dr. Franceta Steleta, je bil vseskozi vodja postavljanja
odrov za gledalce in scene za igre.
Vsako leto z ekipo postavi sceno za
osrednje občinsko miklavževanje na
pobočju Malega gradu v Kamniku.
Za Društvo Tun'ški glas vedno izdela
sceno za prireditve, rekvizite za Igre
brez meja, darila za nastopajoče in v
košu na hrbtu raznaša glasilo Tunški
glas. Leta 2014 je pomagal tudi pri
postavitvi razstave ob izidu dvajsete
številke tega občasnika. Veliko dela
opravi pri cerkvi sv. Ane v Tunjicah: pomaga pri krašenju cerkve
ob večjih slovesnostih, generalnem
čiščenju notranjosti cerkve z dvižno
košaro, vsakoletnem čiščenju grmovja pod župniščem, izdelal je podest
in stopnice v zvonik, organiziral prekritje župnišča in popravilo strehe na
cerkvenem gospodarskem poslopju,
pomagal pri prekritju strehe nekdanje stare šole (mrliške vežice), vodil
je tudi vsa dela za postavitev novega
cerkvenega lesenega kozolca. Justin
Klanšek s svojim znanjem, delavnostjo, skromnostjo, poštenostjo in
prijaznim odnosom lajša življenje
ljudi v različnih stiskah, omogoča dejavnost društev, skrbi za ohranjanje
naravne in kulturne dediščine. Zaradi njega je življenje pestro in bogato.
Občina Kamnik 
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Rozalija Štrajhar in njenih 100 let
Rozalija Štrajhar je v septembru
praznovala častitljivo stoletnico rojstva. Rodila se je 17. septembra 1919
v Tunjicah pri spodnjem Naumu.
V družini je bilo devet otrok, ki so
otroška leta preživeli v revščini. Po
poroki se je preselila na Duplico. Rodila je sedem otrok in pet je še živih.
Živi pri sinu in njegovi družini. Kot
predstavnika njene rojstne hiše sta se
praznovanja udeležila Anica in Ivan
Nograšek. Na Starem gradu je praznovala v družbi štirih generacij svojih potomcev. Ob zvokih glasbe se je
veselo zavrtela.
Tunjičani se pridružujemo številnim
čestitkam. Želimo ji veliko zdravja in
naj se še večkrat vrne v domači kraj.
Metka Mestek
Simona Komatar

Milka in Vido Žagar –
60 let skupnega življenja
Pravijo, da so praznovanja prijazne
postaje v našem življenju.
Bolj ko poznamo in podoživljamo
njihovo vsebino, več nam pomenijo.

Vedno vama bomo hvaležni za vse
dobro, kar sta nam dala.
Naj vajino diamantno srce še dolgo
bije. Skupaj, drug za drugega. Skupaj
za nas!
Radi vaju imamo!

5. septembra 2019 sta Milka in Vido
Žagar praznovala 60. obletnico poroke. Diamantno poroko!
Vsi domači smo praznovali z vama;
tudi nam ta vajin praznik veliko pomeni, saj se zavedamo, da le redkim
uspe dočakati tako visok jubilej.
Bil je lep dan, prežet s pozitivno
energijo in prijetnimi občutki. Prav
tako kot je bilo 5. septembra leta
1959, ko sta si pred Bogom obljubila
večno zvestobo.
Vajina življenjska pot je s tremi otroki postala prava travnata stezica.
Pa vendar ni bilo vedno tako. Včasih
je bila tudi gorska steza, posuta s kamenjem. A vedno sta znala premagati
vse ovire, se pobrala in šla dalje; kajti
imela sta drug drugega, si zaupala in
se imela rada. Z neizmernim optimizmom sta kljub starosti ohranila spoš-

Radi bi se vama zahvalili,
saj brez vaju se mi ne bi rodili.
Hvala za ljubezen, trud v skrbi,
da še dolgo skupaj bili bi.
Vse želje so za zdravje,
da še večkrat imeli bomo slavje.
Štiri vnukinje in trije vnuki pojemo
vama slavo
in trinajst pravnukov vama pošilja
poljubčke v zahvalo.

Petra Kočar 

tovanja vredno duhovno in telesno
kondicijo.
Sta vzor, ki kaže, da je jesen življenja
lahko lepa, bogata, osrečujoča in nasmejana, predvsem pa ljubeča.
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Zlata poroka
Zadnji dan v letošnjem maju je bilo
na Tunjiški Mlaki nadvse slovesno.
Zlato poroko in 50 let življenja pod
isto streho sta namreč praznovala
Jože in Mihela Čimžar. Ponovila se
je zgodba izpred pol stoletja, saj so
slavljenca k praznovanju pospremili
njuni takratni priči, šofer in pa seveda tudi njuni najožji svojci – rezultat
petdesetletnega zakona.
Naj zakon traja še na mnoga zdrava
leta!
Občina Kamnik 

Zlati par na slavnostni podelitvi priznanj in cvetja diamantnim, bisernim in
zlatim parom v gostišču Marjanca v družbi župana Občine Kamnik Mateja
Slaparja in predsednika Društva upokojencev Vinka Polaka

Pri Bitenčevih so
Šmidova
praznovali kar dvakrat starša sta
poročena
50 let
ZLATA POROKA, BITENC

Pred 50 leti je Šuštarjev
Janko iz Lašne ugledal
Marinko iz Tunjic in se
z njo tudi kar oženil.
Letos sta zato praznovala zlato poroko. Tudi
v cerkvi sta si ponovno
obljubila še nadaljnjo
zvestobo. Kmalu zatem
je Janko 4. septembra
letos dopolnil 80 let
življenja. Njegov rojak
Janez, prav tako poročen v Tunjicah, je v
svoji gmajni posekal
eno najvišjih smrek in
jo namenil za mlaj v
spomin na Jankovih 80
let – da se bo vedelo, da
možje iz Velike Lašne
še vedno držijo skupaj.
Mlaj je pokončno stal
pred Bitenčevo hišo 80
dni, to je do konca novembra. Vsak Tunjičan
ga je lahko videl, ko se
je peljal proti Kamniku.
Janko in Marinka, želimo
vama še mnogo srečnih
let v vajini lepi zvestobi!
Ivan, v letu 2019 
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Šmidov Francelj je pred 50 leti spoznal
svojo nevesto Tončko, doma iz Studencev
v Tuhinjski dolini. Takole sta izgledala na
poročni dan.
Ivan Nograšek 
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20-letni jubilej organiziranega
pohodništva v Tunjicah
Oktober 1999, jesenski dan, ki je kar
vabil v naravo – to je bil začetek organiziranega pohodništva v Tunjicah.
Prvič so nas plakati vabili na pohod
Po mejah krajevne skupnosti – avtor
plakata pa je zapisal: Tunčan na
plan! Če nisi zaspan, bolan ali zadržan, pridi ta dan, 24. oktobra ob pol
enih popoldan, ves nasmejan – cilj je
izbran … in kot se za lep začetek spodobi, se nas je zbralo kar lepo število.
V letih, ki so sledila, se je zvrstilo
veliko pohodov, po vasi in okoli nje,
kjer smo odkrivali stezice, ki jih marsikdo med nami ni poznal. Potem so
naše želje postale večje, cilje smo
izbirali tudi izven našega kraja. Podali smo se tudi v hribe in nato v gore,
naše ambicije so rasle in tako smo
med drugim osvojili tudi Triglav.
Od prvotnih pohodnikov nekateri
niso imeli potrebne vztrajnosti ali
pa so odnehali iz drugih razlogov,
nekateri pa smo si izbrali še druge,
zahtevnejše cilje. Spomine na skupne
pohode smo obujali na našem jubilejnem pohodu do Zaloga, kjer smo pri
Marički jubilej tudi primerno zalili
… in ob slikah z začetnih pohodov so
oživeli spomini ...

In kako je s pohodništvom v Tunjicah danes? Plakatov, ki bi nas vabili,
ni več. Danes se plakati zdijo nekako zastareli, saj obstajajo modernejši
načini obveščanja. Skupina, ki je bila
motor pohodov, je iz različnih razlogov zdesetkana, toda začetek organiziranega pohodništva v letu 1999 je
prebudil prenekatere Tunjičane, ki se
še danes zavedajo, kako prijetna je
hoja v naravi in to še danes vsak po
svojih zmožnostih tudi počnejo.
Že pred leti je v okviru upokojencev
(beri: upokojenk) ponovno zaživela
hoja v skupini, ki šteje včasih več
včasih manj udeleženk, a je vedno prijetno in enkrat na leto gremo
tudi na izlet. Najbolj pomembne pri
skupnem druženju, ki smo ga začeli
v letu 1999, pa so prijateljske vezi, ki
so se stkale na pohodih, ne nazadnje pa tudi pri delu pri mrliški vežici
ali na skupnih praznovanjih. V slogi
je moč – to smo pri naših aktivnostih
neštetokrat dokazali. Resda vsak lahko hodi sam ali v dvoje, toda hoja v
skupini ima poseben čar, ki ga lahko
okusiš samo tako, da hodiš v skupini.
To pa je že izziv za naše naslednike.
Monika Podjed 
Valentin Zabavnik 

Za jubilejni pohod smo si izbrali:
do Maričke v Zalog
(Fotografija: Metka Mestek)

S Štule je najlepši razgled

Pri obnovljeni kapelici pod Gradiščem

Večkrat smo premagovali tudi
težje izzive

Na obisku pri župniku Arharju,
Črni vrh

Počitek v bohinjskih gorah
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150 let gasilstva na Slovenskem
Leto 2019 je leto jubilejev. Celo leto
so se vrstila različna praznovanja,
saj smo gasilci obeležili 150 let gasilstva na Slovenskem, 70 let ustanovitve Gasilske zveze Slovenije, 50
let Slovenskega gasilskega muzeja
dr. Branka Božiča v Metliki, pa tudi
v PGD Tunjice imamo kar nekaj jubilantov.
Prvo prostovoljno gasilsko društvo
je bilo na naših tleh ustanovljeno 18.
septembra 1869 v Metliki, v osrčju
Bele krajine, med Gorjanci in Kolpo, po zaslugi graščaka dr. Josipa
Savinška, ki je ustanovil prvo požarno »brambo«, predhodnico današnjega PGD Metlika.
Logična naslednica dogodkov izpred
150 let je danes krovna gasilska organizacija – Gasilska zveza Slovenije, ustanovljena 2. oktobra 1949
na ustanovni skupščini v Ljubljani,
ki se je takrat imenovala Gasilska
zveza LR Slovenije; danes združuje
več kot 162.000 prostovoljnih gasilcev, ki so organizirani v 1341 društev, povezanih v 120 gasilskih zvez
in združenih v 17 regij. Med prostovoljnimi gasilci je več kot 40.000
operativnih gasilcev, ki lahko vsak
trenutek priskočijo na pomoč ljudem
v nesreči.
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V PGD Tunjice smo bili dejavni celo leto, tako na tekmovalnem,
družabnem, delovnem in seveda tudi
izobraževalnem področju. Kot že
leta poprej je začetek leta namenjen
občnim zborom, tako v Gasilski zvezi Kamnik kot tudi v sosednjih gasilskih zvezah. Občnim zborom sledi
skupščina, ki je bila letos 12. aprila
v Šmarci. Tunjičani smo se udeležili
vseh zborov, na katere smo bili povabljeni, izmenjevali smo si izkušnje in utrjevali prijateljske vezi.
Nekoliko daljši spomladanski dnevi
so namenjeni pripravam na tekmovanja, ki so bila letos 1. in 2. junija
na Stadionu prijateljstva v Mekinjah; pohvaliti je treba naše veterane,
ko so dosegli odlično 2. mesto, članom in članicam B pa je za las ušlo
tretje mesto, ki bi jih uvrstilo na regijsko tekmovanje.
V začetku maja praznujemo tudi gasilci. Tako smo se 4. maja ob prazniku
našega zavetnika sv. Florjana v velikem številu udeležili svete maše, po
maši pa smo se v družbi župnika Luka
Demšarja zbrali v gasilskem domu.
Poletne mesece smo zapolnjevali z
udeležbami na gasilskih paradah, na
katere smo bili vabljeni ob visokih

obletnicah prijateljskih društev ali
prevzemu novih gasilskih vozil. Zaključili smo 8. septembra, ko smo se
udeležili tudi slavnostne parade ob
150-letnici gasilstva na Slovenskem
v Metliki.
Gasilci žrtvujemo svoj prosti čas
za varnost ljudi in premoženja. Tovrstna predanost se izraža v nešteto
urah prostovoljnega dela, ogromno
ur pa smo prostovoljno delali tudi v
našem društvu. V začetku septembra smo urejali vodotoke, celo leto
pa smo obnavljali staro garažo ter
urejali okolico doma. Izkazalo se je,
da tla v stari garaži niso v najboljšem stanju, zato smo morali narediti
novo ploščo, še prej pa smo obnovili
stene (pri tem je treba pohvaliti delo
naših veteranov). Montirali smo vrata in naposled tla zalili z epoksi tlakom. Naredili smo ograjo pri kletni
garaži, nadstrešku na spodnjem delu
gasilskega doma, ki smo ga naredili
konec lanskega leta, pa smo dodali
leseno ograjo; ponosni smo na unikatno izdelano ograjo pred vhodom
v dom, ki jo lahko občudujete vsak
dan. Na tem mestu se zahvaljujemo
vsem, ki ste kakorkoli pomagali in
karkoli prispevali, da sta tudi stara
garaža in okolica doma dobili današnjo podobo.
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Delo gasilcev na operativnem in
organizacijskem področju postaja
vedno bolj zahtevno in kompleksno,
to pa zahteva vedno več znanja na
različnih področjih, saj nam to v
ključnih trenutkih pomaga sprejemati hitre ter pravilne odločitve. Tako
smo letos v društvu pridobili dve
novi operativni gasilki, ki z ostalimi
mentorji svoje znanje prenašata na
mladino, nižjega gasilskega častnika
in višjega gasilskega častnika. Pohvalimo se lahko tudi s podpoveljnikom GZ Kamnik – Lojze Petek
svoje delo opravlja več kot odlično.
V jesenskem času smo začeli tudi z
izobraževanjem za gasilce pripravnike in zdaj se kar 15 udeležencev
kali v znanju o osnovah gasilstva.
Ker pa je znanje treba utrjevati tudi
v praksi, je bil letošnji oktober, mesec požarne varnosti, idealen za prikaz znanja na vajah. Na medobčinski vaji v sodelovanju GZ Kamnik

in GZ Zgornjesavinjske doline na
območju Velikega vrha – Menina
planina je 28. septembra z osmimi
gasilci sodelovalo tudi naše društvo.
Na vaji so sodelovala vsa društva
GZ Kamnik in 7 društev GZ Zgornjesavinjske doline; skupaj se je vaje
na območju Menine planine udeleži-

lo 214 gasilk in gasilcev z 32 vozili
in člani ERPK KD Duplica s 6 psi.
18. oktobra smo sodelovali tudi na
vaji reševanja in gašenja v Eko Resortu; poleg našega društva so se
vaje udeležili tudi PGD Kamniška
Bistrica, PGD Gozd in GRS Kamnik. Dva dneva kasneje, 20. oktobra,
pa je na Duplici potekala medobčinska vaja v primeru večjega požara in z nevarnimi snovmi v večjem
industrijskem kompleksu, ki tudi ni
minila brez udeležbe Tunjičanov.
Leto gre počasi h koncu, gasilci pa
smo pripravljeni v vsakem trenutku
dneva. Biti gasilec je čast in odgovornost.
Spoštovani člani PGD Tunjice in
krajani Tunjic, naj vam bližajoči
prazniki minejo v miru in slogi.
Z gasilskim pozdravom Na pomoč!
Darja Slana
Predsednica PGD Tunjice 
PGD Tunjice 

Prostovoljno gasilsko društvo
Tunjice vsem članom in krajanom
Krajevne skupnosti Tunjice
želi vesel božič
in srečno, predvsem pa varno
novo leto 2020.
Na pomoč!
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Delovanje Ženskega
komornega zbora
Vox Annae v letu 2019
Ženski komorni zbor Vox Annae si je
pod vodstvom Aleša Sedušaka v času
svojega delovanja vseskozi prizadeval
za bogatitev kulturnega življenja tako
v občini Kamnik kot tudi v širšem
okolju. Pevke rade sodelujejo z drugimi društvi in uživajo v prepletanju
različnih kulturno-umetniških dejavnosti, obenem pa se trudijo ohranjati
in nadgrajevati kvaliteto zborovskega
petja, zato se udeležujejo zborovskih
tekmovanj doma in v tujini.
7. februarja 2019 se je zbor, kot že
večkrat doslej, z veseljem odzval povabilu kulturno-umetniške skupine
Kaj ti mar iz Komende in skupaj z
njenimi člani ter Mekinjskim oktetom

soustvaril bogato prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika.
Dva dni zatem je z dvema sakralnima
pesmima in slovensko ljudsko Dajte
novici na kolač nastopil na jubilejni
40. Območni reviji odraslih pevskih
zborov iz občin Kamnik in Komenda v Domu kulture Kamnik. Poseben
izziv je za pevke in zborovodja predstavljalo povabilo z RTV Slovenija
k sodelovanju v velikonočni oddaji
Obzorje duha 19. aprila. Zbor je tako
prvič zapel v studiu pred kamerami, in
sicer pesem Pojmo skupaj.
Krona kulturnega udejstvovanja v
letu 2019 je bila za zbor organizacija letnega koncerta z naslovom Zim-

Vox Annae na tekmovanju Bielsko – Biała, Poljska, september 2019

Vox Annae na letnem koncertu s tamburaškim orkestrom iz Senožeti,
julij 2019 – Zimzelena rapsodija
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zelena rapsodija, 15. junija v atriju
samostana Mekinje, na katerem je
gostovalo tudi KD Senožeški tamburaški orkester. Zamisel o sodelovanju
ženskega zbora s tamburaškim orkestrom je zorela in končno dozorela
ter zažarela v glavi zborovodja Aleša
Sedušaka, ki je vse prisotne, nastopajoče in poslušalce, v zaključnem
delu koncerta popeljal v čas najlepših
slovenskih zimzelenih melodij (Moje
orglice, Mini in maxi, Dan ljubezni,
Ljubi, ljubi, ljubi) in ustvaril nepozabno vzdušje.
Pevke in zborovodja se zavedajo,
da samo prizadevnost, vztrajnost
in disciplina obrodijo sadove, zato
vsako leto organizirajo nekajdnevne
intenzivne pevske vaje, na katerih se,
čeprav težko, odtrgajo od domačih
obveznosti in skrbi, vso svojo energijo pa usmerijo v petje in medsebojno
druženje. Tako so v avgustu v pastoralnem domu čudovito obnovljene
stavbe nekdanjega romarskega doma
v Strunjanu namenile čas učenju tekmovalnega programa za bližajoči se
zborovski festival na Poljskem in za
regijsko tekmovanje pevskih zborov
v Škofji Loki.
Oktobra so se članice ŽKZ Vox Annae udeležile mednarodnega zborovskega festivala Gaude Cantem v
mestu Bielsko Biala na Poljskem, na
katerem so prejele srebrno plaketo in
priznanje za najboljši tuji zbor, kar je
bilo bogato plačilo za njihov trud.
Po uspešnem nastopu na mednarodnem zborovskem tekmovanju so se
pevke lahko spet popolnoma neobremenjeno prepustile uživanju ob petju
na domačem odru v Domu kulture
Kamnik, na katerem se je 25. oktobra odvijala pestra zvočna paleta domačih in tujih pesmi v izvedbi kamniških in gostujočih čeških zborov.
Mešani pevski zbor Cantemus Kamnik namreč sodeluje s češkimi pevci
mešanega in ženskega pevskega zbora. Letos so se gostje prijazno odzvali
povabilu, pripravili so zares pester in
raznolik program in ustvarili sproščeno vzdušje, h kateremu sta svoj delež
prispevala tudi MePZ Cantemus in
ŽKZ Vox Annae.
Srebrnemu priznanju iz tujine je zbor
dodal še zlato priznanje z regijskega
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tekmovanja odraslih pevskih zasedb v Škofji Loki in tako uspešno zaokrožil tekmovalni del svojega nastopanja.
Članice ŽKZ Vox Annae s svojim umetniškim vodjem vnašajo v svoje glasbeno delovanje zdravo mero ambicioznosti,
ki omogoča napredek, hkrati pa uživajo v medsebojnem povezovanju in izmenjavanju življenjskih izkušenj, zato prijazno
kličejo v svojo sredino tunjiška dekleta in žene, ki si morda
želijo prepevati v skupini, pa doslej še niso zbrale poguma, da
bi se ji pridružile.
Nuša Fujan 

Vox Annae na vaji 2019

Vox Annae z zlato plaketo in pokalom za najboljši zbor iz
tujine, Poljska

Vox Annae med petjem na regijskem tekmovanju v Škofji
Loki, november 2019

Delovanje
Društva skupne
pomoči v letu 2019
Društvo skupne pomoči je letos saniralo škodo po
udaru strele v gospodarsko poslopje. V začetku
septembra je namreč strela udarila v gospodarsko
poslopje pri Matevžu Krumpestarju – spodnjem
Košišu. Velika sreča je bila, da je bil gospodar Matevž, nekdanji poveljnik PGD Tunjice, doma in da
je uporabil svoje znanje ter izkušnje in takoj začel
z gašenjem, tako da se požar do prihoda tunjiških
gasilcev ni razširil na gospodarsko poslopje.
Po ogledu škode na objektu in po pogovoru z
lastnikom glede sanacije ostrešja sem sklical
sestanek članov odbora Društva skupne pomoči.
Na sestanku smo se dogovorili, da bomo nastalo
škodo popravili v soboto, 5. 10. 2019. Ker škoda
ni bila velika, smo sklenili, da material za popravilo kupimo z denarjem od članarine.
Pri popravilu smo sodelovali: Milan Vrhovnik –
Cirjev, Marko Balantič – Balantičev, Matej Kosirnik – Mihov, Nejc Kosirnik – Mihov in Justin
Klanšek – Gradišekov.
Veseli me, da smo sanacijo izvedli na način, kot
so si ga zamislili naši predniki pred 122 leti, ko
so ustanovili Društvo skupne pomoči – pomoči
potrebnim prizadetih ob nesrečah. Obenem pa
sem se zamislil: Koliko časa nam bo še uspevalo
to negovati in vzdrževati? Kaj pa vi mislite?
Zato hvala vsem, ki ste pristopili k delu, da smo
lahko izvedli to sanacijo, hvala pa tudi domačim
za dobro postrežbo, vsem prisotnim pa skupaj
še za dobro voljo; namen društva je seveda tudi
sodelovanje na veselih in prijetnih dogodkih.
Ob praznovanju abrahama leta 2013 je Frane
Vinšek – Mhlavov doniral KS Tunjice defibrilator (aparat za oživljanje pri zastoju srca).
Ker tedaj ni bilo primernega mesta, kamor bi
se defibrilator namestil, je prostor na svojem
domu odstopil Frane Vinšek, vzdrževanje
aparata pa je prevzelo Društvo skupne pomoči Tunjice; 1. 12. 2019 je aparat prevzelo
PGD Tunjice in ga namestilo na nov prizidek
gasilnega doma, s tem pa je posledično prevzelo tudi odgovornost za njegovo uporabo
in vzdrževanje.
Vsem želim lepe, mirne, vesele in blagoslovljene božične praznike ter srečno, zdravo in uspešno novo leto 2020.
Justin Klanšek 

15

Tunški glas

Leto suhih krav (dreves)
V zelo kratkem obdobju, v nekaj letih, nam je narava pokazala vso svojo
moč – od pozebe do obilne letine in
letošnje prazne letine. Tako si bomo
lažje zapomnili, da smo lahko le
ponižni spremljevalci naravnih procesov in zakonitosti ter da se temu
lahko le prilagajamo. Že naši davni
predniki – staroverci so s strahom in
spoštovanjem zrli v nebo, ki jim je
dajalo dobro in slabo. Živeli in dihali so z naravnimi ritmi in procesi. Mi
tega ne znamo, saj se zdi, da je naša
vsemogočnost nad zakoni vesolja.
Za tolažbo si lahko letos rečemo: narava si je pač vzela čas za počitek.
V našem društvenem sadovnjaku
pa ni bilo počitka. Imeli smo veliko

Pomlajevanje
Mlad zasadi si drevo,
da ob njem začutil boš stvarjenje,
ko raslo bo iz tal v nebo
hvaležno ti za trud, gnojenje.
Ob njem naj raste ti spoznanje,
kako težak življenja je ta boj,
kako potreben je ves trud in tvoje znanje
za sam uspeh in tvoj obstoj.
Ko nosil boš že glavo sivo
in veje se do tal bodo upognile,
ko boš pripravljal svežo njivo
za nove sorte in plodove bolj vabljive.
Tedaj obnovi svoje znanje:
spodreži in precepi stare veje,
pa videl boš, kaj je to – pomlajevanje
in da bi moral to opraviti že preje.
Ko mi bi se tako lahko mladili,
bi vsak od nas bil rad samo sadjar,
bi med seboj se vsi tako ljubili,
da bi vse drugo šlo takoj v nemar.
Tine Benedičič 
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dela in bogato letino. Pa ne jabolk ali
hrušk, temveč obiskovalcev.
Letos se je nadaljeval lani začeti projekt Odprta vrata kmetij. To je projekt štirih LAS-ov, ki »nagovarja« k
pridelavi in predelavi senenega mleka (mleko, ki nam ga dajo živali, ki
ne jedo nič silaže in malo močnih
krmil, pozimi jedo večinoma seno,
poleti pa se pasejo) ter pridelavi in
predelavi sadja. Naše društvo sodeluje pri vzgoji od pečke do sadike. V
lanskem letu je bilo treba pripraviti
programe za vse starostne skupine:
za predšolske v vrtcu, osnovnošolce,
srednješolce, kmečke ženske, ljudi s
posebnimi potrebami in invalide, za
turiste in upokojence. Za vse te skupine je bilo treba napisati od 12 do

16 strani dolg program, nato pa še
mentorski program za individualno
svetovanje.
Letos so nas začele obiskovati skupine v želji, da jim predstavimo naš
program. Septembra smo imeli obiskovalce iz štirih lokalnih akcijskih
skupin oziroma LAS-ov: Loškega
pogorja, Gorenjske košarice, Idrijsko-cerkljanskega LAS-a in LAS-a
Srce Slovenije.
Skratka – od Jesenic do Bohinja, od
Idrije do Šmartnega pri Litiji. Obiskali so nas tudi otroci iz vrtca v
Šmarci, upokojenci iz Kamnika in pa
seveda otroci iz naše šole v Tunjicah.
Skupna ugotovitev vseh je bila, da je
tovrstna dejavnost društva še kako
potrebna.
Spomnimo se samo velikih besed politikov in različnih strokovnjakov o
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podnebnih spremembah, samooskrbi
in še o čem, stanje pa je vsako leto
slabše. Resne evropske države imajo
pridelavo hrane za strateško dejavnost, pri nas se pa nič ne splača. Tako
nas druge države zasipajo s hrano,
ki bi v njihovih državah pristala v
kontejnerjih za odpadke, pa se jim še
vedno splača, da jo pripeljejo k nam;
mi pa se potem čudimo, zakaj je toliko bolezni. Postali smo poskusni za-

jci. Zadnji čas je, da se zavemo, kaj
pomeni doma pridelana hrana, hrana
z okusom.
Ker živimo v Tunjicah, želimo, da
bi se nadaljevalo zasajevanje naših
bregov s sadnimi drevesi, da bi bili
veseli skorajšnjega pridelka in da bi
nam bili naši zanamci hvaležni za posajena drevesa. Klimatske spremembe nam omogočajo, da tudi v osrednji
Sloveniji uspeva sadje, ki je bilo v

preteklosti doma le na Primorskem;
zato tudi Vi izberite med pestro izbiro
sadnih vrst za okolico Vaših hiš; ne
sadite smrek in cipres, te so za zadnji
dom.
V imenu Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice Vam vsem želim lep božič, v letu 2020 pa veselje v sadovnjaku. Nam, čebelam in pticam.
Valentin Zabavnik 

Zdravilni gaj Tunjice
v sodelovanju s CKZ
V letošnjem letu smo v sodelovanju
z Zdravstvenim domom Kamnik in
Centrom za krepitev zdravja (CKZ)
za občane kar nekajkrat organizirali
brezplačne dogodke.
V želji po prepoznavnosti in dobrem
delu CKZ-ja smo v Zdravilnem gaju
ponudili brezplačne meritve EKG in
spirometrije ter teste telesne sestave,
brezplačne posvete z dietetičarko in
psihologinjo, izvedli smo delavnice
tehnike sproščanja, kjer ste se lahko
naučili treh preverjenih in učinkovi-

tih tehnik zoper stres. Na voljo je bil
tudi 6-minutni test hoje ter vaje za
moč z različnimi pripomočki. Merili
smo krvni sladkor, holesterol, krvni
tlak in se z nordijskimi palicami podali po Tunjicah.
Šolarji iz podružnične šole Tunjice
so radi sodelovali na vadbenem
poligonu, pri štafetnih igrah in kvizu,
kjer so spoznali, kaj je zdravo, kaj
krepi in dviga imunski sistem.
Katja Jelovčan 

Nordijska hoja

Šolarji iz podružnične šole Tunjice
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Gradimo mladino za prihodnost
Kako veliko je kraljestvo otrok. Bitja,
ki žive v njem, kakor da pripadajo neki
drugi vrsti. Čudno preobilje življenjske
moči je v teh neugnancih, ki tekajo od
jutra do večera in se potlej pogreznejo
v globoko spanje, da naslednjega dne
ob jutranjem svitu začno znova. Primerno usmerimo to preobilje moči in
preprečimo, da bi jo izkoristili za uhajanje na kriva pota. (Hazard)
Na podružnično šolo Tunjice v šolskem letu 2019/2020 hodi 43 otrok,
neugnancev, kot pravi Hazard. Sedem prvošolcev in enajst drugošolcev učiva skupaj z Mojco Kališnik,
pet tretješolcev in deset četrtošolcev
uči Barbka Marin, deset najstarejših
učencev, petošolcev, pa uči Jana Trebušak. Njihovo preobilje moči bolj
in manj uspešno usmerjamo na prava
pota, pri tem pa nam pomagata še učiteljici Darja Bevc in Katarina Plahuta
v podaljšanem bivanju ter učitelji, ki
poučujejo samo posamezne predmete
in so z učenci le nekaj dragocenih ur
na teden. Pa ne le da učence učimo,
ampak jih obenem tudi vzgajamo,
saj je šola vzgojno-izobraževalna
ustanova. Uspeh je zagotovljen, ko
z nami sodelujejo še starši; takrat je
vzpostavljen tako imenovani pedagoški trikotnik, v katerem sodelujemo učitelj, učenec in starši.
Do tu je vse lepo in prav, problemi
pa se pojavijo, ko na učence začnejo
vplivati zunanji dejavniki: prijatelji,
(slaba) družba, elektronska tehno-

logija … O, kako mamljiva so kriva pota, kako zabavno je življenje!
Dokler otrok še nima razvitih svojih
lastnih vrednot in ciljev, bo potreboval pomoč odraslih. Podajmo mu
roko, preden bo preveč zašel ali pa se
morda celo izgubil, pripeljimo ga nazaj na pravo pot, čeprav se bo upiral.
Vzgojimo zdrave otroke, na duhu in
na telesu. Otroci so naša prihodnost.
Glede na trenutno stanje jih ne čaka
rožnata prihodnost. Toda to so govorili tudi že nam, ko smo bili otroci.
O tem je razmišljal že Franklin D.
Roosevelt: Ne moremo vedno graditi
prihodnosti za našo mladino, lahko
pa gradimo svojo mladino za prihodnost.
K temu stremimo tudi v šoli. Učence
učimo, kako se učiti, kako in kje poiskati podatke ter načine, kako svoje
znanje predstaviti in uporabiti. Učimo jih razmišljati, sodelovati v skupini, pustimo jim ustvarjati. Vedno
manj je učenja podatkov na pamet,
saj so ti vsak trenutek dostopni na
spletu. Vsak učenec je unikaten, samosvoj, ima drugačne sposobnosti.
Svoje učence učimo uporabljati njihove lastne sposobnosti, kajti gozdovi
bi bili tihi, če bi pele samo tiste ptice,
ki najlepše pojejo. Vsak bo v življenju sledil svojemu cilju, delal svoje
delo, pel svojo pesem, lažje in lepše
pa mu bo, če bo pri tem sodeloval z
ljudmi okrog sebe.

PRVOŠOLCI RADI HODIMO V
ŠOLO
V šoli mi je všeč, ker veliko delamo in
se učimo veliko novih stvari. Najraje delam na različnih postajah in se
tako učim.
Lili Sedušak

Jelka Vrhovnik 

POHOD PO TUNJICAH
Šli smo okrog Tunjic. Šli smo v
opazovalnico zvezd in videli slike
planetov. Jedli smo malico in pili.
Videli smo potok in šli čez dva mosta.
Artiola Ferataj

Prvošolci Lili Sedušak, Katjuša Kosirnik, Zarja Prosen, Julija Matej,
Jan Drolec, Bine Zalaznik, Anže Erce
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V šolo grem rada, ker se igramo, zbiramo nalepke in se naučimo veliko
novega.
Zarja Prosen
V šolo rad prihajam, da s prijatelji
sestavljamo lego kocke.
Bine Zalaznik
Rad prihajam v šolo, da se nekaj novega naučim, da se igramo elektrončke in sestavljamo lego kocke.
Jan Drolec
Rada pridem v šolo, ker se rada učim,
ker se med odmorom igramo in ker je
dobra malica.
Katjuša Kosirnik
V šoli mi je všeč, saj se lahko igram,
rišem in se učim številke.
Anže Erce
Rada pridem v šolo, da se lahko
igram s prijatelji.
Julija Matej
DOŽIVETJA DRUGOŠOLCEV

SADOVNJAK
V sadovnjaku imajo jabolka, orehe, hruške, slive, grozdje. Vodil nas
je Zdravc. Povedal je, da je bilo pri
nas morje. V gozdu je bil rov in da
je rov še in da so delali iz kremena.
V sadovnjaku imajo težko zemljo,
ker so vmes kamni. Videli smo seme
indijanske banane. Mojca nam je na
telefonu pokazala sliko prerezane indijanske banane. Videli smo, kako se
cepi trto.
Izak Butalič
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Spoznali smo jabolko, indijansko banano, oreh, slivo, hruško, grozdje,
češnjo, kostanj in murvo. Vodil nas je
Zdravko. Pokazal nam je peške indijanske banane.
Vid Mikuš
ZDRAVILNI GAJ
V petek smo bili v zdravilnem gaju.
Vodila sta nas Katja in Miha. Zabavno je bilo na majavem mostu. Nabirali smo kostanj.
Lovro Jelovčan
V petek smo bili v gaju. Super je bilo
na majavem mostu. Zelo je bilo težko.
Imela sta nas Miha in Katja. Plezali
smo po letveniku. Imeli smo poligon.
Tekli smo med stožci. Nabirali smo
kostanj. Nekaj kostanja smo dobili za
v šolo. Imela sem se lepo.
Brina Kaplja
ARBORETUM
Videli smo fontano, angleški park in
hišo iluzij. Potem smo pojedli malico. Hranili smo krape. Nabirali smo
divji kostanj. K nam so prišle race.
Videli smo kitovo srce. V Arboretumu
je veliko rož.
Ela Mikuš
Šli smo z avtobusom. Videli smo
labirint, vodnjak in hišo, ki je podrta.
Hranili smo ribe. Videli smo račke in
močerada.
Bor Uršič
KOPKO IN POLICISTKA NA
OBISKU
K nam je letos prišel na obisk Kopko.
Kopko je bil bober. Povedal nam je,
kako je rešil reko. Skupaj smo malo
potelovadili in nato je Kopko moral
oditi.
Policistka je prišla k nam v septembru. Pokazala nam je znake in razložila, kaj pomenijo.
Lara Puntar
Obisk bobra Kopka je bil kar zanimiv, ker smo poslušali pravljico,
kako je bober Kopko rešil Kamniško
Bistrico, in ker smo dobili balone.
Policistka nam je povedala, kaj pomenijo prometni znaki.
Julija Pušnik
GASILCI
Videli smo gasilce, kako so oblečeni
v gasilsko obleko. Gasilci gasijo in

Glasbena šola na obisku
pomagajo ljudem. Videli smo gasilski
avto. Špricali smo s peno. Pokazali
so gasilski dom.
Nik Rajterič
21. 10. so prišli gasilci. Špricali smo
z vodo in s peno. Šli smo v gasilski
dom in gledali slike. Dobili smo odsevne zapestnice in barvice.
Glorija Petek
MOJA DOMAČA ŽIVAL
Opisal bom mojo psičko Lejdi. Je rjave barve in ima košat rep. Razveseljuje nas s svojo prijaznostjo.
Dobili smo jo na Hribarjevi kmetiji.
Pri nas živi zunaj na dvorišču. Vsak
dan jo hranim in češem, poleti pa jo
tudi skopam. Z Lejdi se rad igram in
jo peljem tudi na sprehod. Ima hecen
nasmešek, pri katerem pokaže vse
zobe. Ko je mokra, strašansko smrdi.
Žan Prezelj Vrhovnik, 4. razred
Opisala bom svojega psa Benija. Je
mešanec, zelo razigran in črno bele
barve. Ima bel gobček, tačke in trebuh. Na belih predelih ima tudi nekaj
črnih pik. Dobila sem ga iz Komende
za god.
Na dvorišču ima kočo, skledo za vodo
in brikete. Zanj skrbim tako, da mu
dajem hrano, mu menjam vodo in ga
peljem na sprehod. Zelo rad je meso,
se lovi z mano, pusti se božati in rad
se sprehaja.
Dve leti nazaj se je sprehajal po vasi.
Povozil ga je avto. Nismo vedeli, če
bo preživel. Na srečo je preživel.
Ana Erce, 4. razred

Opisal bom svojo muco, ki ji je ime
Mici. Je rjave in črne barve. Na glavi ima različne vzorčke. Dobil sem
jo v Ljubljani, avgusta lani. Imam jo
zunaj. Vsak dan jo hranim, božam in
se igram z njo.
Enkrat me je zelo presenetila. Bil sem
v hiši, ona pa je prišla v hišo skozi
okno.
Bor Mikuš, 4. razred
Imam črnega psa Ronija, ki je mešanec s kokeršpanjelom. Dobili smo ga
za bratov rojstni dan. Njegova dlaka
je puhasta in gosta. Kočo ima zunaj
pred hlevom.
Večkrat ga peljem na sprehod. Z Ronijem se zabavava tako, da vzamem
Ronijevo pisano vrv in se igrava z
njo. Kadar Roniju vržem briket v
zrak, skoči in ga ujame. Če nas dolgo
ni doma, je zelo nemiren, veliko teče
in laja.
Enkrat se je Roni prehladil, ker je šel
v mrzel potok.
Tilen Krumpestar, 4. razred
Moja domača žival je zajček. Ime mu
je Zobi. Je belo-črne barve, visok je
15 cm in dolg 70 cm. Zajčka imam
zunaj v zelo veliki kletki. Zanj skrbim
tako, da ga hranim. Zelo rad je
koruzo, deteljico, regrat in brikete.
Vsak mesec mu dam v hiško suho
travo. Z zajčkom preživljam čas tako,
da ga božam.
Vesel sem, da kadar uide od doma,
tudi vedno pride nazaj. Zobi zelo visoko skoči in zelo hitro teče.
David Zalaznik Debelak, 4. razred
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Opisala bom svojega ptička Kokija.
Star je približno tri leta in pol. Njegovo perje je črne, zelene, rumene in
rdeče barve. Kupili smo ga v trgovini
za male živali.
Imamo ga v kletki v dnevni sobi.
Vsak dan ga hranim in mu menjam
vodo, enkrat tedensko pa mu počistim
kletko. Vsako jutro se pogovarjam z
njim. Enkrat se mi je zgodilo, da mi
je pobegnil. Našla sem ga v škatli za
čevlje. Od takrat pazim, da zapiram
kletko. Vsako soboto ga damo na balkon, da je na svežem zraku. Njegova
posebnost je, da se mu včasih rdeča
barva spremeni v oranžno.
Eva Levec, 4. razred

Gibanje je zdravo in nas povezuje
Opisala bom svojega kužka Kana. Je
čistokrven kokeršpanjel in je zlato rjave
barve. Ima srednje dolgo dlako in dolga
ušesa. Imamo ga na hodniku v hiši. Spi v
kletki. Dobili smo ga v Ankaranu.
Vsak dan mu zamenjam vodo in hrano. Ko imam čas, se zabavam z njim:
podajava si nogometno žogo, mečem
mu igrače, loviva se, tečeva. Vedno
maha z repom.
Ker ima velike tačke in z njimi capa,
mu včasih rečemo tudi Capo.
Ko smo z njim iz Ankarana odhajali
domov, je spal kot medvedek. Ko smo
prispeli domov, je bil začuden. Rad
spi zunaj na terasi, v kletki, na tepihu, predpražniku in – najbolj smešno: na naših čevljih.
Iva Čimžar, 4. razred
Mojemu psu je ime Reks. Je črno-rjave barve, ima rjave oči in dolgo dlako. Imam ga zunaj. Zanj skrbim tako,
da ga hranim, ga peljem na sprehod
in ga počešem. Z njim se rada igram.
Reks ne mara muck.
Klara Brežnjak, 3. razred
Opisala bom svojega kužka Mikija.
Ima rjavo in črno dlako, črne oči in
majhno rjavo bradico. Dobili smo ga
na Češkem med poletnimi počitnicami pred dvema letoma. Imamo ga
zunaj. Zanj skrbim tako, da ga peljem
na sprehod, se z njim igram ter mu
dajem vodo in brikete.
Zanimivo je, da ima zelo kratke noge,
pa vseeno hitro teče. Najbolj poseben
trenutek z Mikijem je bil, ko sem ga
lahko prvič nosila v naročju in se z
njim sprehajala.
Ela Vrhovnik, 4. razred
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Moji psički je ime Lina. Njena dlaka
je bela. Dobili smo jo v Ljubljani, ko
sem bila stara 4 leta. Imam jo v sobi.
Zjutraj ji dam hrano in jo peljem ven.
Ko pridem iz šole, jo peljem na sprehod. Ko smo jo dobili, me je ves čas
lizala. Bila je v pasji šoli in zdaj je
zelo pridna. Zna dati tačko in se usede, če ji rečeš. Tudi kadar sva sami
doma, jo spustim na travnik. Tam se
igra z drugimi kužki. Kmalu bomo
dobili še enega psa.
Taja Šuligoj, 3. razred
Moji muci je ime Dejzi. Dobila sem
jo pri mamini prijateljici. Je oranžne barve in ima dolg rep. Doma spi
v garaži. Moja skrb je, da poskrbim
za njeno hrano. Rada se igra z vrvico. Dejzina posebnost je, da zelo hitro teče, je zelo izmuzljiva in se rada
skriva v temi.
Včasih se me je Dejzi izogibala in ni
hotela, da jo primem, zdaj pa mi sledi, kamorkoli grem. Tudi ko pridem iz
šole, me pride pozdravit.
Lara Sedušak Kljakič, 4. razred

Pri observatoriju smo našli
bogomolko

MOJE TRI ŽIVALI
Imam dva mačka in enega psa. Mačkoma je ime Sid in Diego, psu pa je
ime Odi. Sid je bel in siv, Diego je
oranžen in bel, Odi pa je rjav in bel.
Mačka sta stara dve leti, Odi pa je
star pet mesecev. Vsi živijo zunaj,
včasih pa pridejo tudi noter. Živali
vsak dan hranim in se igram z njimi.
Sid je zelo scrkljan in len. Diego se
boji višine, je pa zelo pameten. Odi se
rad tepe z mačkoma. Zgodi se, da mi
uide od doma po Tunjicah.
Ažbe Urh, 3. razred
OBISKAL SEM RAZSTAVO ŽIVALI
Bil sem na razstavi živali v Ljubljani.
Videl sem: kače, dihurje, pajke, aligatorja, zajce, miši in še veliko drugih živali.
Najbolj se mi je vtisnilo v spomin, ko
sem pobožal kraljevega pitona. Bil je
temno sive barve, skoraj že črne. Po
telesu je imel rumene lise. Dolg je bil
50 cm. Star je bil dve leti. Zanimivo
je, da zraste v dolžino kar 6 m. Ko
smo ga božali, je bil zelo miren.
Tej kači se usta lahko tako široko odprejo, da bi lahko pojedel dva človeka.
Julian Kek, 4. razred
POMAGAM
Rad pomagam atiju. Na njivi mu pomagam saditi krompir in fižol. Pri
delu sem se naučil, da so rastline
živa bitja in nam dajejo kisik. To delo
me veseli, ker tako doma pridelamo
zdravo zelenjavo. Zanimivo je bilo,
ko se nam je pokvaril traktor.
Andraž Jeglič, 3. razred
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Ustvarjali smo na igrišču

Doma pomagam mamici. Pomagam
ji kuhati in paziti na dojenčka. Bratca
rada pazim in se medtem z njim tudi
malo pogovarjam. Pri tem delu sem
že kar samostojna.
Enkrat, ko sta dedi in babi prišla na
obisk, sem jima še preden sta mami in
oči opazila, skuhala kavo.
Lana Blažek, 3. razred
VTISI PETOŠOLCEV IZ
SAVUDRIJE
Savudrija
V Savudrijo smo šli od 16. 9. 2019
do 20. 9. 2019. Zjutraj smo morali priti pred telovadnico OŠ Frana
Albrehta Kamnik, kjer smo počakali
avtobuse. Tam sem bila prva od Tunjičanov. Prišla je še Nuša in z njo
sem sedela na avtobusu. Počakali
smo še ostale učence. Bilo je zelo
hladno. Kovčke smo dali na avtobus.
Ko smo se vsi vkrcali, Eve ni bilo.
Avtobus je odpeljal. Imela sem tremo in Nuša tudi. Ko smo se peljali v
Savudrijo, smo gledali film Poletje v
školjki. Prispeli smo ob 11.05. Vzeli
smo svoje kovčke in se nastanili po
sobah. Bivali smo v vili. Kasneje
smo se preizkusili v spretnosti plavanja. Nisem dobro plavala. Zvečer
smo šli pogledat svetilnik. Vsak večer smo imeli zabavo. V torek zvečer
smo se šli vsi učenci petih razredov
mornarske igre. V sobi sem bila z
Julijo in Nežo ter z drugimi dekleti
iz Kamnika. Pri mornarskih igrah
smo bili drugi. Bilo je zelo dobro. Ti
dogodki mi bodo ostali v spominu,
ker smo se veliko zabavali.
Gabi Krumpestar, 5. razred

Sončni zahod res je kulski.
Akvatlon ni bil strašen.
Večer se spusti in najemo se mi.
Učitelji so zelo zabavni.
Dar morja nam je podaril ta lep spomin.
Ribe so res zelo skakale v morju.
In valovi so divjali na obalo.
Jadrali so po valovih.
A nikoli, res nikoli, ko boste 5. razred, se ne ustrašite, ker je tukaj kulsko, šponsko in sploh in oh.
Nuša Podjed, Eva Vrhovnik, 5. razred
OBISK ARBORETUMA VOLČJI
POTOK
Nekega oktobrskega jutra nas je
učence PŠ Tunjice avtobus pripeljal

v Arboretum, kjer smo se razdelili po
skupinah in odšli v park.
Najprej smo videli nasajene rastline,
ostanke tulipanov. Pomikali smo se po
potki in vedno bolj je bilo zanimivo.
Ogledali smo si sobo iluzij, francoski
in angleški park, razstavo metuljev in
kaktusov. Po ogledu smo imeli malico.
Po njej smo šli nahranit krape.
Naš obisk Arboretuma se je končal z
obiskom labirinta, da smo se lahko še
malo poigrali. V tem dnevu mi je bila
najbolj všeč soba iluzij in da smo si
lahko ogledali metulje.
Neža Cerar, 5. razred
10. 10. 2019 smo šli v Arboretum.
Tam smo videli veliko metuljev, orhidej, kaktusov in iluzij. Šli smo tudi k
mlaki in hranili krape. V Arboretumu
imajo tudi igrala in tam je labirint,
sredi katerega stoji velik stolp.
Tim Rajterič, 5. razred
Z avtobusom smo se odpravili v Arboretum. Tam smo videli krape, kaktuse,
metulje, orhideje, iluzije, razstavo
kitov, delfine, gosenice, bube in jajčeca. Bilo je zabavno. Z avtobusom
smo se vrnili v šolo in pojedli kosilo.
Vid Podjed, Luka Vrhovnik, 5. razred

Učenci 4. in 5. razreda so se spomladi srečali z Gojcem

Otroški zbor Škrjančki
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Tone Kuntner predstavil svojo
pesniško zbirko Zamrznjena Pomlad
V soboto, 27. aprila 2019, na državni praznik, je Društvo Tun'ški glas
na Grkmanovi domačiji, pri Andreju
in Taji Lap organiziralo predstavitev
Toneta Kuntnerja Zamrznjena Pomlad.
Na dan prireditve je bilo vreme zelo
muhasto, a organizatorjev to ni odvrnilo od namere, da z gostom Tonetom
Kuntnerjem izvedejo načrtovani dogodek. Pred njegovim nastopom je
zazvenela nežna glasba iz citer izpod
prstov priznanega citrarja Tomaža
Plahutnika. Spremljala ga je hčerka
Ana, ki je s svojim čudovitim glasom
razblinila še zadnje dežne kaplje. Posijalo je sonce in svetilo vse do svojega zatona.
V nadaljevanju je Tone Kuntner,
priljubljeni pesnik, igralec in velik
domoljub, predstavil svojo pesniško
zbirko Zamrznjena Pomlad. Zbirka
je izšla v letu 2018, ob 100. obletnici
smrti Ivana Cankarja in ob 30. obletnici slovenske pomladi ter ob drugih
pomembnih okroglih zgodovinskih
dogodkih v Sloveniji. Za pesnika
je »slovenska pomlad« najsvetlejše
obdobje slovenske zgodovine, zato
jo on piše z veliko začetnico. S ponosom, da imamo Slovenci svojo
državo, svoj jezik in svojo kulturo,
se je v svojih pesmih »pogovarjal«
z znanimi domoljubi, kot so Cankar, Menart in Prešeren. Dotaknil se
je našega domoljubja in velikih sanj
za samostojno Slovenijo: Takrat smo
bili enotni in si želeli imeti svojo sa-
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mostojno domovino. To, kar so sanjali naši predniki, se je zgodilo nam in
na to smo lahko zelo ponosni – da živimo v času, ko smo doživeli samostojno državo Slovenijo. O današnjem
času našega občutka, pa: … obstali
smo v nekakšni letargiji ali zamrznjenju, današnji rodovi so odtujeni od
lastnih korenin in ne čutijo več močne vezi z narodno zavestjo.
Med predstavitvijo se je ob nežnih
zvokih citer izpod prstov Tomaža
Plahutnika in angelskega petja pevke Ane Plahutnik občutek zamrznjenosti topil in razblinjal. V razmislek
so nam bila ponujena vprašanja, kaj
pomeni imeti dom, domovino in kulturo v najširšem pomenu besede, ter
kaj nam pomenijo tisti, ki se ukvarjajo s kulturo. Pesnikov in pisateljev,
ki še pišejo o našem domoljubju, ni
veliko, a zagotovo je Tone Kuntner
eden izmed največjih domoljubnih
pesnikov današnjega časa, ki je svojo
predstavitev zaključil s Prešernovo
Zdravljico.
Predsednica društva Tun'ški glas je
vsakemu gostu in gostitelju podarila
simbolično darilo – kruh iz krušne
peči, ki ga je spekla domačinka Joži
Golob, spodnja Golobova, domačo
salamo z Gradišekove kmetije, iz
lesa narejen lipov list, ki ga je izdelal
Justin Klanšek, Gradišekov; roži za
pevko Ano in gostiteljico Tajo pa je
izdelala Marija Šmidovnik, Pikovčeva. Vsi prisotni so ob kozarcu vina,
soka ter domačih dobrot na Grkma-

novi domačiji, na kateri se je vsak
počutil kot doma, lahko poklepetali z
gostom in ostalimi obiskovalci. Fantje iz treh vasi so z ubranim petjem
prepevali še dolgo v noč, pridružili
pa so se jim še ostali gostje.
Organizatorji smo zelo ponosni na
to, da nas je obiskal eden največjih
pesniških domoljubov in nam na
Grkmanovi domačiji predstavil svojo
pesniško zbirko. Lastnika domačije,
Andrej in Taja Lap sta s pesnikom
povezana na prav poseben način, saj
ju veže nit še iz časa, ko so skupaj
s Koledniki, pri katerih je bil tudi
Andrejev oče, sodelovali in domačo
pesem prenašali iz kraja v kraj tudi
izven naše domovine Slovenije.
Naš gost nosi v srcu prav posebno močno domoljubje, ki ga je med
predstavitvijo prenesel tudi na nas.
Hvala, Tone.
Andreju in Taji Lap pa posebna zahvala za prostor ter srčno pomoč pri
organizaciji in pogostitvi.
Milena Erbežnik Klanšek 
Barbara Klanšek 
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Tunjiška literarna transverzala – Steletova pot
Društvo Tun'ški glas je skupaj s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik v
okviru Pohodniškega festivala tudi
letos organiziralo dogodek, ki se je
v soboto, 22. junija, tokrat za razliko
od preteklih let, prvič odvil z naslovom Tunjiška literarna transverzala
– Steletova pot. Ta dogodek je bil
organiziran z namenom, da se obudi
spomin na rojaka dr. Franceta Steleta
in njegovo delo. Pohod se je začel pri
Gostilni za Tunco; zbrane sta pozdravila predsednica društva Milena Erbežnik Klanšek in podžupan Občine
Kamnik dr. Jernej Markelj, nato pa so

se pohodniki podali na krajši sprehod
po Tunjicah; zaradi dežja so morali
organizatorji sprehod prilagoditi trenutnim vremenskim razmeram, kljub
spremembam pa so bili pohodniki
nagrajeni z bogatim programom.
Na Birtovi domačiji, kjer se je rodil
France Stele, je njegovo življenje in
delo predstavila Barbara Klanšek,
svoje spomine na strica pa je zbranim strnjeno predstavil tudi Steletov
nečak, Birtov ata. Pohod se je nadaljeval in zaključil pri cerkvi sv. Ane,
kjer je Ivan Nograšek na kratko pred-

stavil zgodovino Tunjic, nato pa so
si pohodniki pod vodstvom Anžeta
Slane ogledali cerkev. Pred pripovedovanjem pravljic, ki sta jih po Steletovih zapisih pripovedovali Ivanka
Učakar in Sabina Zore, so pohodniki
prisluhnili še ubranemu petju Fantov
iz treh vasi.
Po ogledu cerkve so pohodnike pogostili, medtem pa so jih nagovorili
tudi predsednik Sadjarsko–vrtnarskega društva Valentin Zabavnik, ki
je predstavil zgodovino sadjarstva
v Tunjicah, Drago Vrhovnik, ki je
predstavil zelo uspešno delovanje Naravnega zdravilnega gaja Tunjice, in
predsednik Društva skupne pomoči
Tunjice Justin Klanšek, ki je predstavil najstarejše delujoče društvo v vasi.
Barbara Klanšek 
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Simon Prosen predstavil staroselsko
arhitekturo in nesnovno dediščino
Društvo Tun'ški glas je v nedeljo, 19.
maja 2019, na Jeršinovi kmetiji na
Vinskem vrhu v Tunjicah že drugo
leto zapored gostilo Simona Prosena,
ljubiteljskega zgodovinarja. Dežne
kaplje niso motile poslušalcev, mirno
in zbrano so prisluhnili predavatelju
in pevcem – za začetek so nas Fantje
iz treh vasi z ubranim petjem starih
pesmi popeljali v stare čase.
Simon Prosen nas je nato navdušil s
tematiko, govorom in z občutkom, kaj
vse mu pomeni naša domovina, prostor in ljudje, ki poseljujejo ta prostor.
V predavanju z naslovom Slovenija,
čarobna dežela, je namreč predstavil
sveta mesta v naravi, megalite, tičnice, tročane, staroselsko arhitekturo
in nesnovno dediščino. Tako so se
med predavanjem prepletali vidni del
(narava, prostor), nevidni del (energije, kačje črte) ter naša preteklost in
sedanjost. Osredotočal se je tudi na
tunjiški prostor in njegovo okolico.
Dotaknil se je močnih prostorskih
energijskih povezav, pomena ledinskih imen in sestave prostora za življenje v samooskrbni skupnosti. Predavatelj je na koncu zaokrožil, da vse
predstavljeno potrjuje, da živimo na
enem izmed najbolj čarobnih delov
sveta, poimenovanem Slovenija.
Predavanja se je udeležilo veliko poslušalcev, kar dokazuje, da se čedalje
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več ljudi zanima za tovrstna predavanja, ki odkrivajo naš prvobitni naselitveni prostor in njegovo unikatno
delovanje. Vsa ta znanja so naši predniki uporabljali, naša generacija pa
jih je pozabila in nevede zanemarila.
Lahko jih prebudimo. V sebi namreč
nosimo spomin nanje in iščemo poti,
da bi ta znanja ponovno prišla na dan.
Dala bi nam drugačen pogled in drugače bi razmišljali o življenju v času,
v katerem živimo.
Predavanja so se udeležili tudi gostje, ki so na podlagi raziskovanj na
različnih področjih naše domovine
odkrili pomembno znanje: Leopold
Sever, avtor več knjig, ki že vrsto
let raziskuje tičnice, dr. Anton Perdih, raziskovalec genetike, Stanislav
Kodrič, založnik založbe Jutro, Albin
Apotekar, raziskovalec starih znanj,
Drago Vrhovnik, ustanovitelj Zdravilnega gaja v Tunjicah in drugi.
Poslušalci so bili navdušeni nad predavateljem, pevci in prostorom. Bili
smo v idili pravljične narave, kar je
sovpadalo s predavanjem in predavateljem.
Srečno in pogumno v nova spoznanja
iz preteklosti za snovanje novih poti
v lepšo prihodnost.
Milena Erbežnik Klanšek 
Barbara Klanšek 
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Slovenija, ČARobna dežela
Na povabilo Društva Tun'ški glas
sem v nedeljo, 19. maja 2019, na Jeršinovi kmetiji v Tunjicah predstavil
svoj pogled na prostor v povezavi s
preteklostjo. Na začetku in tudi med
samim predavanjem so Fantje iz treh
vasi z ubranim petjem starih pesmi
polepšali vzdušje.
Pri raziskovanju naše preteklosti in
prednikov se srečujemo tudi s prostorom. Ljudje smo z njim zelo močno povezani, saj se vanj zapisujejo
odzivi, misli, čustva ljudi; te zapise
čutimo vsi, razlika je le v tem, ali se
tega zavedamo oziroma ali si to tudi
priznamo. Vse, kar je vidno, ne more
obstajati brez nevidnega. Nevidni del
sestavljajo energije, kačje črte, različna sevanja, zapisi … Urejenost pokrajine pokaže identiteto (skladnost,
istovetnost) prebivalcev. Pri nas ni
velikih megalitskih gradenj, piramid
... Naši predniki jih niso gradili, ker
so celotno naravo dojemali kot sveto.
Slovar slovenskega knjižnega jezika
pravi, da je svét [1.] zemlja z vsem,
kar obstaja na njej; [2.] rel. zaradi popolnosti vreden češčenja: Bog je svet
in svèt; [3.] izvoljena ali imenovana
skupina ljudi s posebno posvetovalno, svetovalno nalogo za določeno
področje (SSKJ, www.fran.si). Tako
beseda svet pojasni, da naj bi imeli
ljudje enako spoštovanje tako do narave kot do Boga in tudi do izvoljene
skupine ljudi.
Naši predniki so imeli modrost, ki so
jo črpali iz narave; poznali so njene
zakonitosti in danosti. Z naravo so
ravnali spoštljivo in so ji bili hvaležni, zato so z njo živeli v simbiozi.
Megaliti, velike skale, so jim pomagale pri izboljšanju življenjskih pogojev, zdravljenju, vplivanju na vreme, povečevanju duhovne moči …
Megaliti delujejo na nevidnem delu
in držijo energijsko ravnovesje v pokrajini. Eden najlepših megalitov v
bližini je v Kamniški Bistrici. Mogočen matjar (stara slovenska beseda za
pokončno skalo) je posvečen soncu,
torej moškemu božanstvu. V bližini
je izvir Kamniške Bistrice, ki predstavlja žensko božanstvo in skupaj
tvorita celovit prostor.
Kačje črte (zmajeve linije) so nevidni
energijski kanali, ki potekajo tik pod

površjem zemlje in se gibljejo skladno z obliko zemeljske površine. Črte
so razporejene po določeni matrici,
po kateri se pretakajo energija in informacije. Preko kačjih črt je možno
priti v stik z astralno dimenzijo.
Tročan je energijsko polje v obliki trikotnika, sestavljeno iz treh
točk. Točke so med seboj povezane
s kačjimi črtami. Večina cerkva ima
tri oltarje, ki tvorijo tročan. Izjemno
zanimiv tročan s tremi kapelicami je
oblikovan okoli tunjiške cerkve. Cerkev sv. Ane stoji na izjemnem mestu,
o čemer priča tudi posvetitveni napis
Templum Divae Matris Annae, v prevodu Svetišče (tempelj) božanske matere Ane (F. M. Dolinar). Iz Tunjic se
zelo lepo vidi sv. Primož, uravnoteženo, celovito svetišče, ki se povezuje (z nevidnimi energijskimi črtami)
z ostalimi svetišči po Gorenjski. Že
pred leti je Skvarča (Andrej Skvarča,
2008, Uporaba metra v Sloveniji že
pred tisočletji) odkril, da se sv. Primož povezuje z lokalnimi cerkvami,
med katerimi je tudi tunjiška cerkev
sv. Ane.
Cahni (cajhni) so prvi simboli, prve
črke, prvi zapis. Bili so v uporabi,
še preden je bila izumljena abeceda.
Uporabljali so jih za osebni podpis,
bili so tudi hišna znamenja (hišne
številke). Cahen, vklesan v skalo, je
imenovan skalorez (deloma ustreza
tudi petroglif). Najbolje je dokumentiran skalorez s planine Klek, ki ga je
objavil Bizjak (Janez Bizjak, 2015,
Španovo hišno znamenje na planini
Klek). Za ta skalorez so kasneje ugotovili, da je ravno tak kot Španovo
hišno znamenje v vasi Podhom. Na
sliki so hišna znamenja iz vasi Otok
na Cerkniškem jezeru (Notranjski
listi, 1977, številka 1). Zelo dobro je
vidna razlika med preprostimi znamenji, ki so zelo stara, in med novejšimi, ki so nastala v zadnjih sto letih.
Kmetje so si pri večjih delih med seboj pomagali, zato so s cahni označevali svoje orodje, da so ga razločevali. Prav tako so delali skupaj pri
spravilu hlodov, ki so jih tudi označili vsak s svojim cahnom. Staroslovenska beseda za simbol je čar. Naši
cahni so si po obliki in namembnosti
zelo podobni z runami in vilinskimi

simboli. Tako kot na našem prostoru
so namreč tudi na prostoru današnje
Nemčije in nordijskih držav živeli
staroselci, ki so imeli podobno kulturo in jezik. Njihove cahne danes imenujemo germanske in nordijske rune.

Skalorez s planine Klek
(Fotografija: Pavel Jamnik)

Hišna znamenja v vasi Otok na
Cerkniškem jezeru (Janez Bogataj)
Tičnice so posebej izbrani prostor v
naravi, kjer še danes lahko zaznamo
močnejše energije. Ime so dobile po
ticah, kot so v preteklosti imenovali
ptice. Na tičnicah so se vaščani poslovili od preminulega rojaka in prosili ptice, naj odnesejo njegovo dušo
k bogu. Na tičnico so se vrnili sedmi
(osmi) dan po smrti. V današnjem
času je maša zadušnica za pokojnika
sedmi (osmi) dan (Katarina Cvikl,
2014, Stari slovenski pogrebni običaji). Tunjicam najbližja tičnica je v
Komendi, ki je izjemno dobro ohranjena. Tičnice je raziskoval Leopold
Sever, ki je zajetno gradivo objavil
v svoji knjigi Tičnice iz naravoverja
(2008).
Zelo pomembna in zanimiva je staroselska (prvobitna) arhitektura, ki
jo poznamo kot vernakularna arhitektura. Prof. Juvanec jo je opredelil
kot arhitekturo, ki je plod nešolanih
mojstrov, ki so svoje znanje gradili
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na tradiciji, dediščini prednikov in
svojih izkušnjah. V njej najdemo tudi
sveto geometrijo. Vernakularna arhitektura je zelo preprosta. Za načrtovanje objektov, manjših ali večjih, so
uporabljali preprosto orodje: palico,
dva količka in vrv. Palica je imela
določeno mero, kakršno so potrebovali, na primer dolžino 1 meter. S pomočjo palice so na tleh narisali kvadrat. Diagonala kvadrata ima dolžino
korena števila 2 (√2). V obe oglišči
diagonale so zapičili količka in med
njiju napeli vrv. Nato so enega od
količkov izruvali in opisali krožnico,
kakršno so potrebovali. Na takšen
način so nadaljevali in dobili korene
števil 3, 4…

Preprosta matematika in arhitektura
Najlepša primera te arhitekture sta
kozolec (stog) in toplar. Juvanec je
zapisal navodila, kako so določili arhitekturo kozolca: Ne glede na
teorijo in na mere, ki v njej nastopajo in so uporabljene pri kozolcu,
je najbolj običajen, najbolj značilen
kozolec v dve okni sestav treh kock.
Dve postavimo v vrsto, tretjo razrežemo po diagonali ploskve. Vsak
otrok, ki bo zagledal ta telesa, bo
sestavil hišo. In še: Lastnik določi –
odvisno od potreb in možnosti – le
širino kozolca. Vse ostalo je stvar
reda. (Borut Juvanec, 2007, Kozolec). Tudi ljudsko izročilo o kozolcu
je izjemno. Kozolec je izpeljanka iz
besede kozel (kozorog – zlatorog).
Zlatorog je sveta žival boga Belina,
poznan tudi kot Kresnik. Kmetje so
še v sredini 19. stoletja na kozolce
pritrjevali drevesne rogovile in za
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nje zatikali zadnji snop požetega
žita, kar so imenovali »sveti kozel«,
zato da Kresnik v kozolec ni »metal« strel.
Binkl je »skrivnostni« kamen, ki je
bil temelj vsake domačije. Postavili so ga na energijsko mesto, ki je
na domačiji izstopalo. Nato so ga z
ostalimi kamni; temeljnimi kamni,
vogalniki povezali (kačje črte) v nevidne trikotnike (tročane). Na Gorenjskem se še vedno uporablja izraz
vinkelj, ki je le narečni izraz za binkl
(v se je spremenil v b – betatizem).
Toponimi (zemljepisno ime za naselje) in ledinska imena (zemljepisno ime, ki poimenuje najmanjše
dele zemljišča, po navadi glede na
njihove značilnosti) izredno dobro
potrjujejo našo staroselskost. Toponimi in ledinska imena so pomemben dokaz narodne identitete in jezika. Ime kraja točno opiše njegovo
značilnost ali namen ter prostorsko
umeščenost. Na primeru toponimov
in ledinskih imen v Tunjicah lahko
obnovimo staro ureditev. Rant odkriva, da ima toponim Tunjice v svoji osnovi koren dun. Dun naj bi bila
keltska beseda, ki označuje trdnjavo
(Andrej Rant, 2008, Karni in Veneti
v Britaniji in v Alpah), torej naj bi
bil kraj Tunjice neke vrste trdnjave.
Tunjice so rahlo umaknjene od prometnih poti, kar pomeni, da so bile
nekoliko skrite. So zelo vodnate,
kar je osnova za življenje. V Tunjicah so energije izjemno močne. To
potrjuje tudi zdravilni gaj, točka
zelo močnih energij, pa tudi cerkev
sv. Ane. Skupnost za preživetje potrebuje strateško pomembno mesto,
s katerega so opazovali (varovali)
okolico; imenuje se Straža. Vloga
hriba Grmada je bil sprejemanje in
posredovanje informacij. Kurjenje
kresa ni imelo samo sporočilne vrednosti, temveč tudi obredno, saj so na
Grmadah izvajali različne obrede. V
primeru nevarnosti so se prebivalci
umaknili v utrjeno naselje, varovano z obzidjem – Gradišče. Knež in
Knežji potok nosita spomin na kneze. Knez je star slovenski vladarski
naziv; kneza so ustoličevali kosezi.
Španija je spomin na španovijo, staro samozadostno skupnost, ki ji je
načeloval župan. Stari izraz za župa-

na je špan. Rihtarca je eden od izrazov za sodnika, sodnico. Pravičnost
je ključna za razvoj in preživetje
skupnosti. Vinski vrh nam pove, da je
bilo tod vino zelo pomembno (tako
zelo pomembno, da smo Slovenci po
njem poimenovali tudi mesec, ko se
toči vino – Vinotok). Tunjiška Mlaka
nam pove, da je bilo v okolici mlake (moč vir ju) vedno moč preživeti,
in to zaradi vode in zelo bogatega
rastlinskega ter živalskega sveta.
Kozvovc je narečno ime za kozolec.
Košiše so spomin na koseze.
Kosezi so bili slovenska posebnost.
Bili so ključni steber staroslovenske
družbe in zaslužni za ohranitev slovenskega ljudstva, kulture in jezika.
Kosezi so bili knezovi spremljevalci, njegova osebna straža. V primeru
nevarnosti so morali biti pripravljeni za obrambo, zato so se neprestano
usposabljali za vojskovanje in imeli
so vse potrebno orožje. V mirnem
času so opravljali kurirsko službo
in stražo. Sodelovali so na koseških
sodiščih, pri obredih in ustoličevanjih. Spoznali so se tudi na energije
in njihovo uporabo. Kosezi so bili
izvoljeni kmetje. Kmetje so jih izvolili zaradi njihovih posebnih vrlin in
lastnosti. Odlikovali so se predvsem
po poštenosti in modrosti (Anton
Trstenjak, 1995, Slovenska poštenost).
Kot sem že omenil, za vidnim svetom obstaja tudi nevidni svet. Že
marsikateri raziskovalec je namignil,
da je verjetno obstajal »vzporedni
svet«, ki nam je pomagal preživeti
in ohraniti jezik, kako in na kakšen
način, pa še ni znano. Menim, da so
bili ravno kosezi (s pomočjo cahnov)
tisti, ki so imeli ključno vlogo pri
povezovanju nevidnega sveta z vidnim, s fizičnim svetom. Naši predniki so nam zapustili izredno bogato
dediščino. Vse opisano je le delček
tega, kar potrjuje, da živimo na
enem izmed najbolj čarobnih delov
sveta, imenovanem Slovenija. Zakaj
čarobna dežela? Slovar slovenskega
knjižnega jezika opisuje geslo čarôben kot [1.] nenavadno, izredno lep
(tudi čudovit, očarljiv), [2.] čaroven,
in povezuje gesla čaróben – čȃr.
Simon Prosen 
... Zgodovinska izvirnost Slovenije ...
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Bolj ali manj znameniti
izviri v Tunjicah

potok izlije v Tunjščico. Okolica je
mešani gozd. Vodni tok priteka izpod
korenin drevesa, približno 4 višinske
metre nad potokom, vendar se ne da
videti, ali mehki lapor kaj dosti ero-

Bolj ali manj znamenite izvire v Tunjicah sva ponovno »oživela« Vido Kregar
in Rajko Slapnik, člana Jamarskega kluba Kamnik. Kamniški jamarji se v zadnjih letih precej ubadamo z raziskavami
podzemeljskih in izvirskih voda v Kamniško-Savinjskih Alpah in z velikim zanimanjem smo se lotili tudi nekaterih
bolj ali manj znanih izvirov v Tunjicah.
Po informacijah, ki sva jih dobila od nekaterih starejših domačinov, med katere
prav gotovo sodi Ivan Nograšek, sva se
lotila petih izvirov in enega vodnjaka.
Izvire so v preteklosti, ko še ni bilo narejenega vodovodnega sistema, zelo cenili in skrbno vzdrževali. Večinoma so
vso vodo, ki so jo uporabljali v hiši in
»štali«, zajeli prav pri teh izvirih.
V Tunjicah površje sestavljajo miocenski sedimenti, ki so razmeroma
mladi, vsebujejo razne vrste kamenin
in so zelo bogati s fosili; te kamnine
pa so tudi dokaj mehke in neodporne na erozijo, zato so tudi površinske
oblike in drugi pojavi tukaj zelo zanimivi. Med njimi velja omeniti veliko množico izvirov, ki so bili osnova
stare poselitve ali kot pravi slovenski
pregovor: Brez vodice ni vasice.

Studenec izvira v Košišah, Tunjice (Fotografija: Vido Kregar)
Nekdaj zelo cenjen in poznan po zelo
dobri pitni vodi je izvir v Košišah ali
Košišev studenec. Studenec izvira v
Košišah, južno nad potokom, malo
preden se dolina s cesto razširi in

Studenec izvira v Košišah, Tunjice (Fotografija: Rajko Slapnik)

dira. V izvirski kotanji se lepo vidijo
drobne drevesne korenine, pod katerimi se skrivajo izvirski polžki in rakci.
Zaledje sestavljajo oligocenske sedimentne kamenine in zato studenec ni
posebno izdaten, saj jih je v grabnu
potoka še nekaj, eden od njih pa je že
zajet v betonsko korito ob cesti.
Tudi izvir Ribjk na kmetiji Gradišek
je imel v preteklosti pomembno vlogo. Po pripovedovanju je bil ta izvir
vedno le kotanja, v kateri se je zadrževala voda. Da bi bila voda uporabna, so kotanjo redno čistili. Kot vsi
takratni izviri se je tudi voda iz izvira
Ribjk uporabljala za gospodinjstvo in
živino, vse dokler ob hiši niso zgradili
vodnjaka. Pri našem prvem ogledu je
bil popolnoma zasut in izvirne kotanje
ni bilo več, je pa pod njim ostal vršaj,
intenzivno poraščen z močvirsko preslico. Izvir leži v precej strmem bregu,
poraslem z grmovjem in tudi drevjem.
Na zgornjem robu vršaja sva tik pod
strmino izkopala okroglo kotanjo, v
premeru približno en meter, in vanjo
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vodovod; vir je ostal uporaben zaradi
pokrova. V letošnjem letu smo pozno
spomladi in zgodaj jeseni vzorčili, izmerili fizikalno-kemijske in mikrobiološke vrednosti in biološko ovrednotili
vse navedene izvire in vodnjak.
V Tunjicah je še vedno kar nekaj studencev, iz katerih so ljudje v preteklosti uporabljali vodo, med njimi so
Olarjev studenec, Žganov studenec,
Kotarjev studenec, Hrustov studenec
in še več drugih. Iz studenca Jevšovka
je bil celo napeljan vodovod v gostilno pri Jamovcu in v bližnji gasilski
rezervoar, ki je bil zgrajen malo pred
drugo svetovno vojno.

Knežji potok, Tunjice (Fotografija: Rajko Slapnik)
vgradila odtočno cev, da bi preprečila,
da voda nasip predre in odnese. Voda
priteka v kotanjo iz trdnejše kamnine.
Ker je pretok zelo majhen, sva izvir
najprej samo uredila, analizirala pa
sva naslednjič.
Izvir Knežjega potoka (imenovanega
tudi Knežpotok) leži v zatrepu doline
in v njem se v večji količini pojavljajo vode, ki prihajajo prvič na dan malo
višje v bregu, verjetno blizu geološkega stika oligocena s polami apnenca;
tam je izvir Rihtarca in korito za napajanje živine. Voda, ki prihaja na plan v
teh izvirih in drugih solzajih, povzroča
ob večjih padavinah zemeljske plazove, ki dajejo pobočju samosvoj videz.
Tudi Knežji potok je približno sto metrov nižje speljan v korito za živino; izvir je v pasu grmovja med obdelanimi
travniki in pašniki in tudi nižje je potok
obraščen z grmovjem. Pretok vode je
dovolj velik, da z erozijo ustvarja jarek.
Rihtarca je verjetno najbolj stabilen
izvir v tem delu Tunjic. Izvira približno 20 višinskih metrov nad izvirom
Knežjega potoka, malo pod stikom laporja in apnenca, ki je nad njim, kar
kažejo tudi posamezni kamni, ki so
se prikotalili po pobočju. Že v daljni
preteklosti so ga obzidali s skalami in
ob njem je po pripovedovanju domačinov rastla velika in zelo stara jelša,
ki pa jo je v bližnji preteklosti podrla
28

ujma, pri čemer je bila poškodovana
tudi obzidava. Studenec nima vidnega
iztoka, voda v njem pa je zelo stalna.
V bližini je zajetje, ki dovaja vodo v
korito za napajanje živine.

Če bi vodovod slučajno kdaj odpovedal, bi bili ljudje spet prisiljeni iskati to
vodo, saj potoki danes niso več pitni,
kot so bili še pred sedemdesetimi leti.

Špegunek je legendarni studenec, v
katerem so živele ribe. Nad njim je
izdanjala tudi plast premoga. Sedaj je
ostala le še vdolbina v bregu, pod katero se nadaljuje graben, ki teče proti
vzhodu v potok Semeršek; v njem se
nižje pojavi droben curek vode. Vse to
leži v mešanem gozdu. Sredi vdolbine
sva izkopala kotanjo in ker je tu vse
precej položno, sva pod njo izkopala
še odvodni jarek. V nasip sva vgradila
cev za otok vode, in sicer zato da se bo
nabrala. Zanimivo je, da je na dnu te
vdolbine precej debel kremenčev pesek z zaobljenimi zrni, do debeline 2
cm, kaj drugega kot matične kamenine pa tu nisva našla. Tudi ta studenec
je bil le precej velika kotanja vode, ki
pa so jo redno vzdrževali in zato je
bila v njej kvalitetna voda.
Pod kmetijo Martinež je na travniku v
bregu takoj nad cesto betonski jašek s
pokrovom. V njem je betoniran manjši
rezervoar. Pokrov se da odpreti; voda je
bila ob najinih obiskih približno meter
globlje in je brez priprave ni bilo mogoče zajeti. Kdaj (približno) so ta vodni
vir zabetonirali, nisva mogla izvedeti,
opustili pa so ga po tem, ko so dobili

Špegunek, Tunjice (Fotografija:
Vido Kregar)
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Število
lokacij

Lokaliteta

80
86
86
87
87
88
88
89
89
89,1
89,1

Izvir v Košišah
Izvir Ribjk na Rebru
Izvir Ribjk na Rebru
Izvir Knežjega potoka
Izvir Knežjega potoka
Rihtarca, kotanja
Rihtarca, kotanja
Špegunek
Špegunek
Vodnjak nad cesto
Vodnjak nad cesto

Datum
(d.m.l.)
3. 6. 2019
3. 6. 2019
5. 9. 2019
12. 3. 2019
8. 5. 2019
12. 3. 2019
8. 5. 2019
3. 6. 2019
5. 9. 2019
8. 5. 2019
3. 6. 2019

Pretok
(L/s)
0,2
0,03
0,05
0,1
0,1
/
/
0,07
0,01
/
/

Tz
(o C)
18,7
15,3
21,4
5
14
/
15,3
19,6
18,8
16,6
12,9

Tv
(o C)
11,3
12,6
15,7
9,2
11,4
9,1
10,8
11,9
15,1
10,5
12,6

TDS1
(mg/L)
319,9
411,4
387
/
351,1
/
281,4
130,6
166,1
/
174,2

Tabela 1. Seznam lokalitet (število lokacij, lokaliteta) v navedenem času (datum) z ocenjenimi pretoki vode (pretok)
v litrih na sekundo (l/s), z izmerjenimi temperaturami zraka in vode (tz, tv) v stopinjah Celzija (o C), in količino raztopljenih delcev v vodi (TDS1) v mg raztopljenih delcev v 1 l vode (ppm).
Število
lokacij

Lokaliteta

Datum

80
86
86
87
88
89
89
89,1

Izvir v Košišah
Izvir Ribjk na Rebru
Izvir Ribjk na Rebru
Izvir Knežjega potoka
Rihtarca, kotanja
Špegunek
Špegunek
Vodnjak nad cesto

3. 6. 2019
3. 6. 2019
5. 9. 2019
8. 5. 2019
8. 5. 2019
3. 6. 2019
5. 9. 2019
3. 6. 2019

Redox
(mV)
88,5
74,3
294,3
72,2
71,6
75
289,8
119,3

El. prev.
(μS/cm)
650,8
858,2
788,1
723,6
574,9
265
340,1
354,5

Kisik
(mg/l)
9,38
5,87
4,94
9,72
9,79
8,99
7,54
7,29

Kisik1
(%)
94,3
62,6
52,3
88,2
90,4
88,8
82,6
76,3

pH
7,15
7,15
7,24
7,43
7,63
7,35
7,73
6,73

El. n
(mV)
-7,7
-7,8
-11,8
-19.8
-30,8
-18,9
-39,6
16,2

Tabela 2. Lokalitete s podanimi izmerjenimi redoks potenciali (redox) v milivoltih (mV), električno prevodnostjo
(el. prev.) v mikrosimensih na centimeter (μS/cm), nasičenostjo s kisikom (kisik) v procentih (%), vsebnostjo kisika
(kisik1) v miligramih na liter (mg/l), pHjem (pH) in električno napetostjo (el.n) izmerjeno v milivoltih (mV).
Število
lokacij

Lokaliteta

Datum

80
86
86
87
88
89
89
89,1

Izvir v Košišah
Izvir Ribjk na Rebru
Izvir Ribjk na Rebru
Izvir Knežjega potoka
Rihtarca, kotanja
Špegunek
Špegunek
Vodnjak nad cesto

3. 6. 2019
3. 6. 2019
5. 9. 2019
8. 5. 2019
8. 5. 2019
3. 6. 2019
5. 9. 2019
3. 6. 2019

Nnitrati (NO3-)
(mg/l)
1,01
0,25
0,26
0,56
0,93
0,6
0,35
0,4

Fosfati
(SO42-)
(mg/l)
14
1
1
27
21
6
4
2

Amonij (NH4+)
(mg/l)
pmo
0,027
0,027
pmo
pmo
pmo
0,024
0,047

Tabela 3. Lokalitete s podanimi izmerjenimi vrednostmi nitratov (NO3-N) v miligramih na liter (mg/L), sulfatov
(SO42–) v miligramih na liter (mg/l) in amonijevega iona (NH4-N) v miligramih na liter (mg/l) (pmo = pod merilnim
območjem).
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Število
lokacij

Escherichia Koliformne
SŠM pri SŠM pri
coli
bakterije
37° C
22° C
CFU/100ml CFU/100ml
CFU/ml CFU/ml
80
Izvir v Košišah
3. 6. 2019
42
>100
59
>300
86
Izvir Ribjk na Rebru
3. 6. 2019
>100
>100
155
>300
86
Izvir Ribjk na Rebru
5. 9. 2019
12
>100
71
86
najdeno
>100
89
Špegunek
3. 6. 2019
(manj kot 4)
56
>300
89
Špegunek
5. 9. 2019
24
>100
57
288
89,1
Vodnjak nad cesto
3. 6. 2019
12
>100
>300
>300
Tabela 4. Sesame localities s podanimi vrednostmi bakterije Escherichia coli (Escherichia coli), Koliformnih bakterij
(koliformne bakterije), skupno število mikroorganizmov pri 37° C (SŠM pri 37° C) in skupno število mikroorganizmov pri 22° C (SŠM pri 22° C).
Lokaliteta

Vsi obravnavani izviri imajo
majhne pretoke, največ do enega
kozarca (1 dl) na minuto. Velike
potrebe po vodi v kratkem času
in nikoli dovolj časa za počasno
lovljenje vode v čebriček so iznajdljivi domačini rešili tako, da so
pod izvire postavili bodisi lesena
korita ali pa naredili izvirne kotanje, v katerih se je zbirala voda;
izvir Rihtarce so celo obokali z
obdelanimi kamni. Temperatura
vode v izvirih je med prijetnimi
10 in 15 stopinjami Celzija in potrjuje trditve domačinov, do so to
bolj površinske vode; njihovo trditev podkrepijo tudi ostali izmerjeni podatki, kot so število v vodi
raztopljenih delcev (TDS), redox
potencial, električna prevodnost,
količina kisika v vodi, nitrati, fosfati, amoniak in število bakterij.

Datum

Rihtarca, Tunjice (Fotografija: Rajko Slapnik)

Ali je voda v obravnavanih izvirih primerna za pitje? Po pravilniku za pitne vode ni pitna; izrazito
negativna je predvsem prisotnost
bakterij Escherichia coli, ki se
pojavljajo v vseh izvirih, vendar
izvirov na podlagi le dvakratnih
meritev seveda še ne smemo odpisati. Mogoče bodo dodatne meritve pokazale, da v določenih pogojih voda v teh izvirih le ni tako
slaba. Po tem bi bilo vsekakor
smiselno, da se ti izviri ohranijo
in ponovno vključijo med znamenitosti Tunjic.
11. 10. 2019
Rajko Slapnik, Vido Kregar 
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Studenec izvira Ribjk, Tunjice (Fotografija: Vido Kregar)
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Od ljudi za ljudi –
10 let ansambla Galop
Čeprav ansambel Galop šteje tudi
kakšno leto več, smo 16. februarja v
kamniški športni dvorani s koncertom uradno obeležili svojo deseto
obletnico delovanja. Veseli smo, da
nas je občinstvo nagradilo s polno
dvorano in tako pripomoglo tudi k
lažji uresničitvi naše namere, da del
izkupička od prodaje kart namenimo
Varstveno delovnemu centru Sožitje
iz Kamnika.
Ljubezen je edina prava stvar, ki jo
lahko deliš na vse strani – tako se sliši v prvih verzih naslovne skladbe in
hkrati slogana glasbenega večera Od
ljudi za ljudi. Prav takšen pa je tudi
naslov naše naslovne skladbe nove
zgoščenke. Na zgoščenki je prostor
našlo štirinajst polk in valčkov. Člani
ansambla Galop smo želeli z obiskovalci koncerta deliti ljubezen, ki nas
druži že 10. leto – ljubezen do glasbe.
V zahvalo, ker prav zaradi njih vsa ta
leta z veseljem ustvarjamo. V zahvalo, ker prav od njih črpamo energijo
za svoje glasbeno udejstvovanje. V
zahvalo za vse preplesane in neprespane noči.

Pester glasbeni večer so poleg nas,
ansambla Galop, ki je skrbel za rdečo nit koncerta, začinili tudi glasbeni
gostje: Klemen Torkar, Tina Debevec, Tomaž Plahutnik, ansambli Domačini, Viharnik, Jodel Express, Šus,
Mladi godci, Uroš in Tjaša, skupina
MJAV ter Veseli svatje in voditeljica
Maja Oderlap.
V vseh teh letih smo se udeležili
kar nekaj festivalov narodnozabavne glasbe v Sloveniji in posegli tudi
po nagradah. Za nami je skoraj 500
nastopov na obletnicah, porokah,
veselicah in koncertih, pa tudi dogodek v kakšni drugi kategoriji bi
lahko našli. Galopovci smo s koncertom in izidom zgoščenke zaključili prvo desetletko in se podajamo
novim glasbenim izzivom naproti.
Ob koncu leta vsem bralcem Tunškega glasu želimo vse dobro v letu, ki
prihaja, predvsem zdravja in osebnega zadovoljstva.
Matic, Matjaž, Janko,
Nina in Matej 

Novi
prebivalci
naše vasi
Tako kot vse na tem svetu se
spreminja tudi struktura prebivalcev v naši vasi. Priselilo se je
kar nekaj »novih« ljudi. Nekateri
so zgradili hišo ali kupili nepremičnino, da o tistih, ki jih je v
naše Tunjice pripeljala ljubezen,
ne govorimo. Bodite vsi lepo pozdravljeni, želimo vam mirno in
zadovoljno življenje med nami,
»staroselci«, obenem pa želimo,
da se vklopite v našo krajevno
skupnost, da skupaj premagujemo težave, ki se postavijo na
pot, pa naj bo to pri razvoju vasi,
pri kulturnem udejstvovanju, na
duhovni ravni, pri skrbi za sočloveka, če pride v težave, pri
pomoči v nesrečah ... Le tako
bomo »stari« in »novi« prebivalci uspeli pri načrtih, ki bi jih radi
dosegli – jih je pa kar nekaj. In to
v časih, ko povsod manjka sredstev – to so predvsem minimalne
plače, nizke pokojnine, visoke
socialne podpore – vse to ne gre
skupaj. Zato bi se morali zavedati, tudi mladi, da moramo držati
skupaj, če hočemo drug drugemu
dobro. Življenje nam ponuja nešteto možnosti, v veliki meri so
neizkoriščene naravne danosti,
tako imenovana »samooskrba«
pa je na nuli. Pa smo spet tam,
v toku državne in svetovne politike, zgrešene ekonomije, ki ne
vrednoti poštenega dela in plačila, ki pozablja in ne spoštuje
zdrave kmečke pameti, o kateri
se samo govori, rezultatov pa ni;
velika tehnološka znanost in lov
za lahkimi zaslužki – pozablja pa
se na malega človeka. Ampak mi
smo tu, podeželje je tu; to je tudi
glavna žila za preživetje, nas, naših otrok in vnukov. Brez stare
modrosti in mladih moči bo šel
voz civilizacije samo še naprej
navzdol.
Ivanka Vrhovnik 
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Tunjiške igre brez meja
Društvo Tun'ški glas je letos že peto
leto zapored organiziralo Tunjiške
igre brez meja, ki so se tokrat odvile
na vročo zadnjo avgustovsko soboto.
Tokrat so se pomerile štiri ekipe, Telebajski, ki so branili lansko zmago,
Žabci, ki na igrah sodelujejo vsako
leto in s svojo zagnanostjo navdušujejo občinstvo, Packi, ki so tokrat
sodelovali drugič, in Limonce, ki so
sodelovale prvič.
Lanskoletne, malo drugače zasnovane igre so navdušile s tematiko igre
Človek ne jezi se, letošnje pa so se
vrnile v že ustaljene tirnice in zopet
kot rdeča nit posamezne naloge povezovale s temo, povezano s Tunji-

cami. Tokratna tema je bila skrbno
izbrana in povezana s krajevnim
praznikom, na katerem se je letos
prvič odvil Festival tunških kumar.
Organizatorji so se namreč odločili,
da tokratne igre kot rdeča nit povezujejo kumare, zato so bile vse naloge
zasnovane na način, ki je ponazarjal
njihovo pridelavo, vse od saditve semen do priprave kumarične solate.
Vse štiri ekipe so se morale soočiti
s sedmimi nalogami, ki so si sledile
v naslednjem zaporedju: tekmovalci
so morali najprej s sosedi izmenjati
semena, jih nato posaditi, pokriti in
negovati. V nadaljevanju so morali
postaviti ograjo, po kateri so se kumare lahko vzpenjale, po obiranju in

umivanju kumar pa so morali pripraviti še okusno kumarično solato,
ki jo je strokovno ocenila tudi naša
kuharska ekipa, ki je skrbela, da so
vsi udeleženci iger na dogodku tudi
dobro jedli.
Tokratni zmagovalci so bili Limonce,
drugo mesto so zasedli Packi, tretje
mesto pa so si z enakim izkupičkom
točk delili Žabci in Telebajski. Prav
vsi, tako tekmovalci kot obiskovalci,
so uživali v sproščenem popoldnevu,
polnem smeha in zabave. Dogodek
sta tudi tokrat povezovali Barbara
Klanšek in Milena Erbežnik Klanšek,
za pravilen potek iger pa so letos skrbeli sodniki Mateja Kragelj, Tatjana
Lipovšek, Marko Balantič, Martin
Jakše, Justin Klanšek in glavni sod-
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nik Matjaž Klanšek. Pred začetkom iger so za slavnostno obešanje zastave
ob zvokih himne, ki jo je zapel Ženski komorni zbor Vox Annae, poskrbela tunjiška dekleta Ana in Eva Vrhovnik, Lora Petek in Julija Jelovčan,
za glasbeno spremljavo dogodka ter zabavo po končanih igrah pa je tokrat
poskrbela skupina Suha špaga.
Organizatorji se zahvaljujejo vsem sodelujočim pri organizaciji dogodka,
tekmovalcem in obiskovalcem, saj so prav vsi pripomogli, da so se letošnje
igre odvile v sproščenem vzdušju in zato napisale nove zgodbe in spomine
ter v naši skupnosti zopet pustile prijeten pečat.
Barbara Klanšek
Matej Stele 

Sedim na terasi na napol polomljenem
gugalniku, poznooktobrsko toplo sonce pa se za hribi poslavlja v lepi, zlatooranžni svetlobi. Razmišljam o tem,
kaj naj sploh napišem … Brez težav bi
na prošnjo, naj nekaj napišem na temo
selitev v Tunjice, odgovorila v enem
stavku: Sem smo se preselili preprosto
zato, ker je v Tunjicah lepo. A ni tako
preprosto. In ni samo to. In članek pač
ne more biti dolg samo en stavek.
Želja po selitvi v Tunjice je rasla
že nekaj mesecev, dogodki so se
uspešno začeli odvijati, a so se na
neki točki neuspešno ustavili in končali; in mogoče je bilo potrebno prav
to, da je končno lahko nastopil trenutek »ob pravem času na pravem mestu« in danes smo tu.
Ne širijo se zastonj govorice, da je v
Tunjicah neka »posebna blagodejna
energija«, tudi če vanjo ne verjameš
in imaš takšne govorice za goli larifari; nehote in nevede začutiš, da se
tukaj lahko umiriš, zbereš misli. Že
moja babica se je rada pošalila, da
… iz Tun'c so pr'hajal' sami brihtni,
pomembni, učenjaki in ta prave korenine … Verjetno bo res nekaj na tem,
saj smo do sedaj spoznali same prijazne ljudi, mnogi izmed njih pa so
nam veliko pomagali in za to smo jim
res hvaležni – hvala vsakemu posebej, ki se je prepoznal v tej zahvali.
Najbrž ima vsak na novo priseljeni
veliko pričakovanj v superlativih.
Mi jih nimamo, gremo korak za korakom. Dan za dnem spoznavamo
ljudi, zgodbe, vaške običaje. Pretekle
izkušnje so nas naučile ravnodušnosti
in potrpežljivosti … in da vsaka stvar
terja svoj čas – in tega imamo sedaj
veliko!
Pa dovolj sedenja; grem peš skozi
vas, se nadihat svežega zraka in v
gostilno Za Tun'co na eno pravo turško, pardon, tunško kavo!
Za pomoč se še posebej zahvaljujemo Tonetu in Mileni Vrhovnik, Robiju in Darji Erce, Janezu Vrhovniku
(Bovčev), Branetu Vrhovniku (Markov), Mateju Klemencu in Zdravku
Zabavniku.
Novo priseljena družina Hiti, pri
mornarju
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Kako ti Portugalska ukrade srce
Konec avgusta 2018 sem se za pet
mesecev odpravila na študijsko izmenjavo v Lizbono. Čeprav nisem
bila čisto sama, saj sva se za to odločili skupaj s sošolko, pa je bilo prvič,
da sem živela »na svojem« in bila
tako daleč od doma za več kot dva
tedna. Priznam, da sem imela pred
odhodom manjše pomisleke oziroma
tremo, saj nikoli ne veš, kako se bodo
stvari odvijale, pol leta pa za morebitno trpljenje tudi ni tako malo časa.
Vsi moji strahovi so se razblinili takoj, ko sem stopila z letala in me je
objel topel lizbonski zrak. Na Portugalskem poletje traja od junija pa do
septembra, tako da je bilo še do začetka oktobra dobrih 30° C. Že samo
iz tega, kar sem videla med vožnjo s
taksijem proti mojemu domu v naslednjih nekaj mesecih, sem vedela,
da mi bo tukaj všeč.
Moram reči, da sem se prav zares zaljubila – v tamkajšnje prijazne ljudi,
ki se jim nikamor nikoli ne mudi, v
pregrešno sladko sangrijo, ki tam
teče v potokih, v vse razgledne točke
na vrhu strmih klancev, na katerih se
ob večerih zbirajo tako »lokalci« kot
turisti, da si spočijejo oči na sončnem
zahodu nad strehami mestnih hiš, v
njihove peščene plaže, kjer valove
krasijo surferji, v njihove znamenitosti in ulične poslikave, ki bogatijo

Razgled nad São Miguel
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mesto, in še in še. Kot sem že omenila, so Portugalci zelo sproščeni in
ne gledajo kaj dosti na uro, kar pa je
včasih lahko tudi slabo, predvsem
če nisi navajen na njihov način življenja. Tega sem se o njih naučila že
v prvih dneh, ko sem prispela tja, saj
sem se odpravila na fakulteto, da sem
uredila vpisno dokumentacijo. Prišla sem na začetku uradnih ur, vzela
listek z zaporedno številko ter čakala,
da se mi na ekranu prikaže »zelena
luč« za vstop; pa sem še malo čakala
in čakala v skoraj prazni čakalnici –
pred mano sta bila še dva, prav tako
kot jaz, zmedena študenta. Ko sem
čez dobro uro le prišla na vrsto, pa
sem bila v pisarni celih pet minut.
Včasih se vprašaš, kako jim sploh
kaj uspe dokončati s takim tempom.
Ampak oni se zaradi tega nič ne sekirajo. Tako pri njih pač je, ti pa se sam
odločiš, ali boš sprejel tak način življenja ali pa se boš zaradi tega postavil
na glavo. Meni se njihove ležernosti
ni bilo težko navzeti (ha, ha, ha). Še
eno podobno izkušnjo sem imela, ko
sem se udeležila koncerta njihove
tradicionalne glasbe fado, ki je znana po tem, kako izrazita in globoko
melanholična je. Glasbenik prepeva
o težki resničnosti vsakdanjega življenja. To lahko opišemo z uporabo
portugalske besede saudade, za katero pravijo, da je ni mogoče prevesti, a

Obok Rua Augusta, v ozadju kip
portugalskega kralja Josepha l.
jo lahko najbolje opišemo kot hrepenenje in občutek nepopolnosti zaradi
odsotnosti nekoga oziroma nečesa.
Ta koncert je bil manjši dogodek v
nekem osamljenem lokalu, na katerem se nas je zbralo mogoče nekaj
deset ljudi, kljub temu pa so nas kot
pravi Portugalci na začetku koncerta
pustili čakati skoraj pol ure. Po treh
odpetih skladbah je sledil še en polurni odmor, saj si je, ko poješ o takih
doživetjih, grlo treba napojiti z vinom; no, vsaj to si misliš, medtem ko

Ena izmed uličnih umetnosti v Portu
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Tradicionalni portugalski tovorni čolni, ki so jih uporabljali za prevoz
portskega vina

Na gradu São Jorge, v ozadju reka
Tagus ter lizbonske mestne hiše

iščeš odgovore za to, zakaj traja tako
dolgo. A to ni klasičen koncert, ampak celotno doživetje. In v tem istem
ritmu se je nadaljevalo pozno v noč,
pa prav nikogar ni motilo, da je tako.

oditi. Prijateljstva za celo življenje,
nepozabni trenutki, pravi pomen študentskega življenja, osebna rast, razširjenje obzorja, spoznavanje drugih
kultur – vse to in še več mi je dala
Portugalska in za to bom vedno hvaležna.

Čeprav ne morem zanikati, da je čez
dan Lizbona živahno mesto, saj se na
vsakem trgu in vogalu nekaj dogaja,
od afriških plesalcev pa vse do igranja svetovno znanih balad na žago …
pa mesto najbolj oživi ponoči. Ulice,
polne barov, se napolnijo z gručami
ljudi, tako da se včasih kar težko prerineš med množico teles in se počutiš, kot da si na kakšnem festivalu; v
resnici pa je samo navadna sreda v
Lizboni.
Da ne bomo govorili samo o Lizboni,
čeprav bi lahko o tem govorila ure in
ure, predlagam, da je najbolje, da se
vsak prepriča sam! Med svojim bivanjem na Portugalskem sem se ustavila tudi v drugem največjem portugalskem mestu, v Portu. Če še niste
slišali za to mesto, pa ste prav gotovo
že slišali za njihov znameniti portovec; to je sladko alkoholizirano vino,
ki je nastalo, ko so v preteklih stoletjih Angleži s Portugalske uvažali
vino, pa se jim je med potjo določena
količina te žlahtne kapljice vedno pokvarila. Zato so, da bi to preprečili,
vino zmešali z alkoholom, ko pa se je
še malo postaralo, je postalo božansko in obnorelo svet. In res – mesta
ne smeš zapustiti brez vsaj ene stek-

lenice portovca ter »francesinhe« v
želodcu – njihove tradicionalne jedi;
to je neke vrste sendvič, ki ga sestavljajo klobasa, šunka in goveji zrezek,
po vrhu pa je sir, ki ga nato stopijo in
zalijejo z omako iz paradižnika, piva
in čilija. Drugače pa je Porto preprosto staro mesto, ki je v primerjavi z Lizbono bolj umirjeno – vsaj tako sem
ga spoznala v tistih nekaj dnevih, ko
sem bila tam.
Za zaključek izmenjave smo se z
družbo, ki se je oblikovala v tej polovici leta, odpravili na Azore, ki je
ena od dveh avtonomnih regij Portugalske. Azori so arhipelag, sestavljen iz devetih vulkanskih otokov
v severnem Atlantskem oceanu, približno 1360 km zahodno od celinske
Portugalske. Mi smo obiskali otok
São Miguel, katerega vzdevek je Zeleni otok, in to tudi upravičeno. Tu
je narava zares neokrnjena in sem se
umakneš iz hektičnega življenja. Slapovi, bujno rastje, klifi, naravni termalni vrelci, črne peščene plaže …
pravi raj za ljubitelje narave, pa tudi
tiste ne-pripadnike bi kaj hitro prepričal. Nisem še videla rastlinja v tako
živih barvah; tu je tako lepo, da včasih misliš, da je vse skupaj umetno.
Ker pa je vsega lepega enkrat konec,
se je tudi moja izmenjava zaključila.
Saudade – pravijo, da je to beseda, ki
je iz portugalščine sicer ni mogoče
prevesti, ampak jo lahko samo čutiš;
in to sem razumela, ko sem morala

Ajda Lipovšek 

Kopanje v naravnih termalnih
vrelcih Caldeira Velha
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Potovanje v Indijo
Prvomajski prazniki so po mojem
mnenju najprimernejši čas za potovanje. Dan je daljši, temperature so
po navadi že precej poletne, pa kljub
temu še znosne. Po zimskem obdobju si zaželim potepa, toplih krajev in
pred poletnimi počitnicami je to najdaljši možni termin, ko si lahko privoščim dopust. Ko sem prijateljem
in znancem omenila, da se tokrat z
možem odpravljava v Indijo, sem pogosto slišala: »Ah, v Indijo pa mene
prav nič ne vleče, kdo bo pa gledal
vso tisto nesnago in množice ljudi.«
Toda – mene pa je v Indijo potegnilo
prav to.
V tem času je bilo v severnem delu
Indije, kamor smo se odpravljali,
vročih 45° C ob sicer nizki vlažnosti, in priznam, da sem se tega, kljub
temu da me vročina ne moti, kar malce ustrašila. Zaradi kratkega časa, ki
sva ga imela na voljo, in zaradi popolnega nepoznavanja dežele sva se
tokrat odločila za organizirano potepanje z agencijo Oskar. V New Delhi smo leteli z brniškega letališča, z
daljšim postankom v Istanbulu. Pot
je bila zelo dolga, ker pa znanost še
ni toliko napredovala, da bi se lahko
preko »zvezdnih vrat prežarčili« in
se v trenutku prestavili v drug kraj
ali prostor, je bilo pač treba počakati
teh nekaj ur. Na poti smo bili ves dan,
naslednje jutro pa smo se takoj po

Varanasi
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pristanku v New Delhiju vkrcali na
avtobus. Odpeljali smo se do trdnjave Amber na obrobju mesta Džajpur,
zgrajene konec 16. stoletja; trdnjava
je mešanica muslimanske in hindujske arhitekture. Pod njo leži jezero,
ki je bilo glavni vir pitne vode za palačo; do nje skozi več obrambnih vrat
vodi zavita tlakovana cesta. Pot smo
nadaljevali do rožnatega mesta Džajpur, danes glavnega mesta zvezne
države Radžastan, in njeno čudovito
palačo vetrov; to je petnadstropna
zgradba, globoka le za eno sobo, ki
se kot kulisa dviguje nad glavno ulico. Ponaša se s številnimi balkoni in
okni, zastrtimi s kamnitimi čipkami.
Namenjena je bila dvornim damam,
da so lahko neopaženo opazovale dogajanje na glavni ulici.
V Džaipurju smo si ogledali tudi astronomski observatorij s 15 izredno
velikimi merilnimi napravami, ki so
zelo natančne.
Kdor ni bil preveč zaspan (in ker se
na potovanju ne sme nič zamuditi),
se je lahko naslednjega dne zarana
odpravil na romarsko pot do Savitrinega templja na hribu v bližini mesta
Puškar. Namen romarske poti je izprositi od boginje Savitri družinsko
srečo, otroke in ljubezen. Kljub temu
da smo z vzponom začeli še pred
sončnim vzhodom, je bil zrak zatohel

in megličast, temperature pa precej
visoke. Na vrhu so nas pričakale zvedave opice, ki so eni od naših sopotnic hitro ukradle sendvič. Ob sončnem vzhodu je svečenik v templju
opravil obred, mi pa smo spili čaj, se
poslikali in se odpravili v dolino.
Preostanek dneva smo preživeli v
hindujskem svetem mestu Puškar; to
je eno izmed pomembnejših romarskih mest, zato je v njem prepovedano uživanje mesa, jajc in alkohola.
Sredi mesta je sveto jezero, ograjeno
z neštetimi stopnicami, kjer se hindujci obredno kopajo. Naš vodič Matjaž, ki ima očitno v tem mestu nekaj
prijateljev, nas je povabil, če seveda
želimo, da smo udeleženi pri obrednem maziljenju ob jezeru. Obred je
trajal 10 do 15 minut, vseboval pa je
molitve, povezovanje traku okoli zapestja, posipanje s cvetovi in risanje
rdeče pike na čelo.
Popoldne smo sami raziskovali tržnico, kjer smo si na priporočilo našega
vodiča lahko v neznanskih količinah
brezskrbno privoščili sveže smutije.
Seveda smo se odpravili tudi po nakupih. Midva sva zašla k prodajalcu
začimb in iz tega je nastala prava dogodivščina. Glede na to, da sva bila
takrat edini stranki, naju je mladenič
povabil, da sedeva, in nato nama je
razkazal in dal preizkusiti vse začimbe, za katere niti nisva vedela, da obstajajo. Ob tem nama je razložil, da
je poročen, da ima že hčerko in da
z ženo pričakujeta drugega otroka.
Živijo skupaj z očetom in mamo ter
babico. Vodi kuharske tečaje, zato
nama je pokazal nekaj jedi, ki jih je
skuhal, in povedal, katere začimbe
je uporabil. Seveda je po taki dobrodošlici treba opraviti kar konkreten
nakup, saj pri nas česa takega ne doživiš. Priporočila sva ga tudi ostalim
članom naše skupine, zato menim, da
je bil tisti dan s slovenskimi kupci in
njihovimi nakupi lahko več kot zadovoljen.
Naslednji dan nas je pot vodila do
mesta Agra, kjer je sloviti Tadž Mahal. Na poti do tja smo si ogledali
poseben stopničasti vodnjak, globok
30 metrov; poseben je zato, ker je
kvadratne oblike, do njega pa s treh
strani v obliki črke V vodi na deseti-
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ne stopnic; na četrti strani je obokan
paviljon, ki je bil namenjen veljakom, da so si ob vodnem hladu ogledovali predstave, ki so jih uprizarjale
plesalke.
Za Tadž Mahal pravijo, da ga je treba
obiskati ob sončnem vzhodu, mi pa
smo tam pričakali sončni zahod, ki
je bil navdušujoč in nepozaben. Prej
smo se ves dan smukali okrog njega
in ga opazovali z razdalje, tako malo
za »gušt«, kot da bi se morali počasi
pripraviti nanj. Učinek je bil dosežen.
Tadž Mahal je zgradil Šah Džahan
kot grobnico za svojo drugo ženo.
Graditi so ga začeli leta 1631. Visok
vhod iz rdečega peščenjaka zakriva
pogled na grobnico in simbolizira
mejo med tuzemskim in nadzemskim
– rajem. Pred grobnico je vrt, narejen
v obliki kvadrata, ki ga delijo vodni
kanali. Grobnica je zgrajena iz belega
marmorja, okrašena je z izklesanimi
verzi iz korana in rožnimi motivi, z
vdelanimi poldragimi kamni. Grobnica je popolnoma simetrična, na
vrhu pa jo krasi velika središčna kupola v obliki bisera.
Po navadi sem vzorno poslušala
razlago našega vodiča, ki je bil pravi
leksikon znanja, tokrat pa me ni zanimalo nič od tega, kar je povedal. Občutkov ob tem, da sem na tem prostoru, ne znam opisati, saj je na tem
kraju nekaj posebnega; lahko samo
rečem, da se je zame čas tu ustavil,
da me ni motila množica ljudi, ki je
bila na tem kraju skupaj z menoj, da
sem se popolnoma stopila s to lepoto
in mirom, ki obdaja ta prostor, in da
je to prostor, kjer ti od radosti pridejo
solze v oči …
Varanasi, najbolj sveto mesto izmed
sedmih svetih mest hinduizma, zame
pa mesto smrti, leži na zahodnem bregu reke Ganges. To je najbolj zaželeno mesto, kjer si hindujec želi umreti.
Tu se najbolj intimni religiozni obredi odvijajo vsem na očeh, na slavnih
kopalnih stopniščih, kjer potekajo
kremacije; verniki se tu obredno kopajo, perejo perilo, meditirajo. Hindujci, ki si lahko privoščijo potovanje
v Varanasi, da tam umrejo, obiščejo
ajurvedskega zdravnika, ki s posebno tehniko lahko napove človekovo

zadnjo uro. Bodočega pokojnika navadno v Varanasi pospremi cela družina in ko napoči njegova zadnja ura,
se umirajoči zateče v osamo, nekam
na breg reke Ganges in umre. Kremacijo lahko opravijo le nedotakljivi
(najnižja kasta). Truplo pred kremacijo pomočijo v sveto reko Ganges,
nato pa ga zažgejo na grmadi. V
zadnjih letih je količina lesa, potrebnega za sežiganje, predpisana, saj so
v preteklosti revnejši trupla sežigali
s premajhno količino lesa in trupla
niso popolnoma zgorela in zoglenela. Pepel nato potresejo v reko. Voda
iz Gangesa ima pomembno vlogo v
številnih hindujskih obredih. Vsak
dan se samo v Varanasiju obredno
okopa 60.000 ljudi. Hkrati je Ganges
ena najbolj onesnaženih rek na svetu,
zaradi širjenja mest, industrije, intenzivnega kmetijstva, kanalizacije,
odplak …
Amritsar, prestolnica Sikhov, ponosnega visokoraslega ljudstva, z
moškimi s turbani na glavi in dolgimi
bradami, je bila naša zadnja postaja. Tu je zlati tempelj iz 18. stoletja,
ki stoji v okviru širšega kompleksa,
z bazenom s sveto vodo za obredno
kopanje, javno kuhinjo in jedilnico, knjižnico, muzejem … Posebno
doživetje je bil obisk javne kuhinje.
Deluje na principu dobrodelništva,
kar pomeni, da vsakdo, ki dela v
kuhinji, to počne prostovoljno. Tudi
hrano za kuhanje kmetje prispevajo
dobrodelno. Kako poteka organizacija dela v kuhinji z množico ljudi,
mi ni bilo jasno, očitno pa je vsak
opravljal svoje delo in vse faze dela
so bile pokrite in opravljene. V javni
jedilnici se je prav tako prehranjevala
množica ljudi in tudi mi bi dobili svoj
obrok, če bi ga želeli. Javne kuhinje
so organizirane po vseh večjih mestih
v Indiji in zagotavljajo vsakemu en
obrok dnevno.
Zapiranje indijsko-pakistanske meje
je bilo presenečenje in paša za oči
in ušesa. Indija je zaradi pokrajine
Kašmir že od leta 1949 v sporu s Pakistanom. Imajo le en mejni prehod,
ki je odprt od sončnega vzhoda do
sončnega zahoda, ko ga z velikim
pompom zaprejo. Tega zapiranja
meje smo se poleg množice Indijcev
in Pakistancev udeležili tudi mi. Ob

Tadž Mahal
meji imajo zgrajen majhen amfiteater
z osrednjim prostorom, kjer se odvija zapiranje meje. Tribune so bile ob
našem prihodu polne veselih in prepevajočih Indijcev, iz zvočnikov je
donela indijska filmska glasba. Skratka, vzdušje je bilo podobno tistemu
na nogometnem stadionu (toda ne
iz slovenske nogometne lige). Predstavo je nadzoroval indijski vojak,
ki je spodbujal ljudi na tribunah, da
so ob sinhronem marširanju vojakov
in vojakinj indijske vojske vzklikali
gesla. Podobno, skoraj simetrično se
je odvijalo na pakistanski strani meje.
Vojaki obeh strani so z gestami merili
svoje moči in seveda za navijače na
obeh straneh so bili »naši« najboljši.
Prireditev se je končala z zaprtjem
visokih železnih vrat, ki so ostala zaprta do jutra naslednjega dne.
Prebivalstvo Indije je že leta 2000
preseglo številko milijarda, leta 2010
pa jih je bilo 1.156.897.766. Tretjina
prebivalcev je mlajših od 15 let, kar
jih uvršča med države z izrazito mladim prebivalstvom. Povprečna živl37
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jenjska doba je 68 let. Zaradi 300-letne britanske nadvlade večina Indijcev
govori angleško. Indijci so izredno
prijazni ljudje, čeprav se morda nam,
zahodnjakom zdijo nekoliko vsiljivi, ker ves čas nekaj prodajajo; kljub
temu pa nikoli nisem imela občutka,
da bi hoteli kaj ukrasti. Deček mi je
vztrajno ponujal dva nastavka za na
glavo za 100 rupij. Ker tega nisem
hotela kupiti, sem mu želela podariti
50 rupij, pa jih je odklonil. Nazadnje
sva sklenila kupčijo za en nastavek,
ki je stal 50 rupij. Poleg tega so izredno odprti ljudje, odkrito se zanimajo
za nas, Evropejce in ničkolikokrat
sem se morala fotografirati z njimi.
Zaradi svetlih las sem se jim zdela
še posebej zanimiva. Na koncu sem
se že šalila, da bi lahko zaslužila za
celo potovanje, če bi za fotografiranje
vsakomur zaračunala. Ko sva v svetem templju sedela v senci in opazovala mimoidoče, sva hitro ugotovila,
da sva na ogled midva in ne oni. Nekateri so odkrito prosili, če se lahko
fotografirajo z nama, drugi pa so na
videz brezbrižno, z razdalje naredili nekaj »selfijev«, seveda z nama v
ozadju.

Palača vetrov
Kastni sistem v Indiji je uradno sicer
prepovedan, v resnici pa še vedno obstajajo štiri kaste. Pripadniki najnižjega sloja se imenujejo nedotakljivi
in opravljajo najnižja dela.
Večina porok v Indiji je dogovorjenih. Čeprav starši svojim otrokom
dajejo možnost izbire partnerja po
svojih željah, jo ti v večini primerov
zavrnejo. Dogovorjene poroke so namreč v 90 odstotkih uspešne. Razlog
za to je, da starši partnerko svojemu
sinu najdejo na podlagi ujemajočih se
horoskopov. Skratka, na podlagi horoskopov vseh potencialnih kandidatov oziroma kandidatk se odločijo za
tistega, ki ima najbolj »ujemajočo se
napoved« za uspešen zakon.
Higiena v Indiji se z našo res ne more
primerjati. Čeprav se problema zavedajo in so se ga v nekaterih mestih že
lotili, je še vedno povsod preveč plastike. Vodič nam je razložil, da so Indijci
narod, ki je izredno povezan z naravo;
vse, kar dobijo iz zemlje, v zemljo tudi
vrnejo. Zato v hišah še vedno ne poznajo stranišč, ampak opravljajo svojo
potrebo na obrobju vasi ali mesta. Za
embalažo so včasih uporabljali papir,
ki so ga lahko požgali, ali pa delno
žgano lončevino za enkratno uporabo,
vse dokler jih niso Angleži prepričali
s poceni plastiko, ki pa se v naravi ne
razgradi. Njihove navade pa so ostale
nespremenjene.

Jedilnica v Amritsarju
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Promet v Indiji je nedvomno nekaj posebnega, od preobteženih tovornjakov
do rikš na nožni pogon. Osebnih avtomobilov imajo malo, prevladujejo mopedi, na katerem skoraj nikoli ne sedi
en sam potnik, ampak kar vsa družina.
Z mopedi se vozijo po najbolj ozkih uli-

cah in po avtocesti, nenehno trobijo in
piskajo, ker s tem opozarjajo pred seboj
vozečega, da ga bodo prehiteli. Tudi
šofer našega avtobusa je vozil tako in
ko je po avtocesti že skoraj 300 metrov
vozil v napačno smer, se zaradi tega ni
nihče razburjal; vsi so se umikali, dokler nismo zavili na svoj vozni pas.
Priznati pa je treba, da avtoceste niso
tako kvalitetne kot pri nas (čeprav se
vsi razburjamo nad kakovostjo cest) in
ne dopuščajo takšnih hitrosti kot naše.
Potovalna hitrost je med 60 in 80 km/h.
Ko smo se potikali po ozkih mestnih
ulicah, nas je bilo neprestano strah,
da nas bo kdo povozil, z mopedom
ali rikšo, pa se mi zdi, da se je edina
»nesreča« zgodila, ko je nekdo iz naše
skupine pohodil psa, ki je ležal na tleh.
Ob tem pa je treba omeniti, da so Indijci izredno strpni in tolerantni ljudje;
svoje tegobe prenašajo z dobro voljo,
nasmehom in s skrbjo za sočloveka.
Posebna dogodivščina je bilo potovanje z indijskim spalnikom; sicer
so nas namestili v kupe s klimatsko
napravo, toda spali smo v treh nadstropjih, na enem ležalniku pa je bilo
prostora za enega majhnega Indijca
(ne za enega velikega Evropejca).
Pokrajina in narava v delu Indije, ki
smo ga obiskali, ni bila ravno navdušujoča; navdušila pa me je arhitektura, katere vrhunec je nedvomno Tadž
Mahal, in pa ljudje, množica preprostih, vedno nasmejanih, odprtih,
veselih, skromnih ljudi, oblečenih v
živobarvna oblačila, tesno povezanih
z naravo, z vero in tradicijo … tako
zelo drugačnih od nas …
Toplo priporočam.
Tatjana Lipovšek 
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Albanija
S kolegico sva se odločili, da greva
tokrat malo na jug, malo v Albanijo.
V zgodnjih jutranjih urah nas je v
ljubljanskem parku Tivoli »pobral«
avtobus in odpeljal proti Primorski.
Čez Kras, Trnovski gozd – in že smo
bili na mejnem prehodu Fernetiči.
Furlanija, mimo Trsta, ki je bil včasih
zelo pomemben za Slovenijo, pogled
na Julijske Alpe in nato še na Dolomite, Padova in že smo zapustili Benečijo. Še nekaj ur smo se vozili do
Barija, sledilo je vkrcanje na trajekt;
zvečer smo se namestili v kabine in
se zjutraj zbudili v Albaniji, v mestu
Drač.
Iz Drača smo se odpeljali do Tirane, glavnega mesta Albanije, ki
ima okoli 3 milijone prebivalcev.
To mesto nas je takoj očaralo – na
eni strani moderne zgradbe, trgovski
centri, na drugi strani poslikane stare
stavbe, z različnimi motivi v pisanih
barvah. Malo peš malo z avtobusom,
še ogled dveh mošej, urnega stolpa
in narodnega muzeja ter nato v hotel
na večerjo in prenočitev. Naslednje jutro po zajtrku je sledil ogled
največjega pristaniškega mesta v
Albaniji ter Fatihove mošeje iz 15.
stoletja, nato pa vožnja proti srednjeveškemu mestu Berat, ki je v ce-

loti muzej in velja za eno najlepših
in najslikovitejših mest v Albaniji,
ter ogled trdnjave, muzeja Onuf, ki
je posvečen enemu najslavnejših slikarjev iz 16. stoletja. Prespali smo
v mestu Vlore. Po zajtrku smo si
ogledali mesto, kjer je bila leta 1913
razglašena neodvisnost Albanije.
Nato je sledila vožnja v Gjirokaster,
ki mu pravijo tudi kamnito mesto ali
mesto muzejev. V mestecu Saranje, ki je povsem na jugu Albanije,
ob Jonskem morju, kjer smo se tudi
kopali, smo ostali dva dni. Po dveh
dneh je sledila vožnja v narodni park
Butrih, od tu pa vožnja v Plavo oko,
kjer prihaja na dan oziroma iz globine kar vre kristalno čista modra –
plava voda, ki so jo prav zaradi barve in oblike poimenovali Plavo oko.
Nadaljevali smo z vožnjo – nazaj
v Drač, kjer smo jo tudi začeli. Na
poti smo si ogledali znamenite kleti
Skenderberbeu, kjer pridelujejo konjak. Dobro so nas pogostili, vsak od
nas pa je tam tudi kupil steklenico
ali dve konjaka. Po zajtrku smo se iz
Drača odpeljali v Krujo in si ogledali mesto – rojstno mesto albanskega
heroja Skenderbega, simbol upora
proti Turkom. Mesto slovi po starem
bazarju, ki je v resnici tudi prava
paša za oči. Nato je sledila vožnja
v Skadar ob Skadarskem jezeru, ki
si ga delita Albanija in Črna gora; tu
smo zadnjo noč našega 8-dnevnega
potovanja tudi prespali. Preden sem
zatisnila oči, sem še enkrat preletela
vse dogodke in vtise, vse, kar sem
videla in slišala od našega vodiča, ki
nas je spremljal ves čas potovanja.
Albanija je leta 2008 stopila v NATO
in je kandidatka za vstop v Evropsko unijo; ima le 4 % nezaposlenih.
V poljedelstvu pridelujejo največ
olivnega olja, sledi ovčereja, imajo ogromne zaloge nafte, glavna
gospodarska panoga pa je turizem.
Večji del prebivalstva so muslimani
in imajo veliko mošej; ogromno denarja prispeva tudi turški predsednik
Erdogan in islamske skupnosti. Imajo moderne trgovske centre in hotele,
v katerih je dobra hrana in prijazno
osebje.
Res, bili smo prijetno in pozitivno
presenečeni, kako hitro se razvija ta
nekoč »uboga in poteptana« država.
Fani Vinšek 
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Škotska
Škotska, dežela na severu Velike
Britanije, je poleg viskija, dud in
kiltov (škotsko moško krilo) znana
tudi po svoji lepi, divji in neokrnjeni
naravi. Pokrajino zaznamujejo zeleni pašniki, na katerih se brezskrbno
pase znamenito dolgodlako škotsko
govedo, črede konj in na stotine ovc
z jagenjčki; tu nimajo nobenih sovražnikov, saj ni ne medvedov in ne
volkov. Škotska je tudi zibelka golfa;
igrali so ga že v 15. stoletju in imajo
največ golf igrišč na prebivalca.
Na to kratko, a sladko potovanje
je šla skupina petinštiridesetih; v
Domžalah smo počakali na avtobus,
s katerim smo se odpeljali proti letališču v Italiji, od tam pa naravnost v
Edinburg, v prestolnico Škotske, kjer
smo tudi prenočili. Edinburg velja za
enega najbolj šarmantnih evropskih
prestolnic, najbolj znan pa je edinburški grad, ki ga obišče preko milijon turistov na leto.
Najprej smo se odpeljali v vasico
Rosslyn, kjer se je še pred nekaj leti
pasla prva klonirana ovca. Preden
smo prišli v mesto Pitlochry, smo
si ogledali še grad Stirling, ki stoji visoko nad mestom in je zaščiten
s pečinami; tu so okronali več škotskih kraljev in kraljic. V mestu smo
si ogledali destilarno viskija; videli
smo, kako izdelujejo to »vodo življenja«, kot Škoti imenujejo to žlahtno
pijačo; seveda smo jo tudi poskusili.
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Tu smo prespali, naslednje jutro pa
nadaljevali vožnjo proti čudovitemu
gradu Blair, kjer ima svoj sedež edina
zasebna vojska v Evropi. V družbi pisanih pavov in račk smo se sprehodili
skozi mogočen park, ki obdaja grad.
Del gradu so lastniki obdržali zase,
30 sob pa je na ogled obiskovalcem.
Med drugo svetovno vojno je bila
v gradu bolnišnica. Na poti do otoka Skye smo se ustavili še na enem
idiličnem gradu, malo fotografirali
in nato odšli naprej. V Portreeju, največjem mestu na otoku, smo odšli
na krajši pohod do vulkanske skale,
imenovane Starec, od koder je čudovit razgled. Na poti proti največjem
mestu Škotskega višavja, Fort Wiliamu, ki leži pod vznožjem Ben Nevisa (1344 m), najvišje škotske gore in
tudi najvišje gore Velike Britanije,
smo si ogledali železniški viadukt,
kjer so posneli kader filma Harry Potter. Pripeljali smo se v Glasgow, si
ogledali trg, katedralo, mestno hišo,
galerijo moderne umetnosti in muzej; v Glasgowu smo tudi prespali.
Naslednje jutro smo se spet popeljali po Edinburgu – mimo Škotskega
parlamenta in veličastne edinburške
palače, ki kraljuje na vrhu ugaslega
vulkana sredi mesta.
Preden smo se odpravili proti letališču, smo se sprehodili po nakupovalni
ulici, nato pa odšli na avtobus in pomahali škotskim gradovom, kulturi
in vremenu; ujeti sončno vreme je tu
prava redkost, saj je vreme na Škotskem zelo muhasto, spreminja se iz

minute v minuto, iz dežja v sonce, pa
spet v meglo in veter. Tu zares velja
njihov pregovor: Če ti vreme ni všeč,
počakaj tri minute. To na Škotskem
resnično drži.
Fani Vinšek 
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Na naši zemlji – tunjiške
domačije in studenci
Uredniški odbor glasila Tunški glas
si prizadeva narediti zemljevid tunjiške fare oziroma Krajevne skupnosti
Tunjice z označbo ledinskih imen,
križev, kapelic, studencev, potokov
in domačij. Ker vsakdo najbolje pozna svoj kos zemlje, okolico in domačijo, vas prosimo, da nam ledinska
imena, imena studencev, potokov in
domačij, ki na karti niso zapisana in
vi veste zanje, sporočite, da jih bomo
vnesli v zemljevid in ga tako še izpopolnili; dopolnjeni zemljevid z vsemi
vsebinami, ki so na naši zemlji, se bo
v prihodnje natisnil v večji velikosti in ga bo dobila vsaka hiša v naši
skupnosti.
Lani smo Pregledno karto Tunjic začeli z vodami in z zemljo, nadaljuje
pa se naj s človekom in njegovim
domom. V zadnjih letih je v Tunjicah
»zraslo« veliko novih hiš. Večinoma
so ljudje iz novih hiš potomci tunjiških »staroselcev«. Še do začetka 20.
stoletja skoraj ni bilo drugih hiš kot
kmetije; zraven teh kmetij so »zrasle« nove hiše. Kdor je hodil v službo,
si je lahko privoščil hišo brez zemlje,
ki bi ga preživljala. Tako je lahko kupil kos zemlje ali pa, kar je bilo bolj
običajno, dobil od staršev kos zemlje,
na kateri je postavil hišo.
Vsaka domačija je imela tudi svoj
vir vode, saj vodovoda ni bilo; imeli so ali odprte studence ali »šterne«.
Ljudje so to vodo potrebovali in
uporabljali za pitje, kuhanje, umivanje, napajanje živali, prali pa so v
Tunjščici oziroma v najbližjem potoku. Ob suši so nekateri vodni viri
presahnili in takrat so hodili po vodo
k drugemu studencu, k tistemu, ki
je imel še vodo in ki je bil najbližji.
Nekateri studenci so označeni tudi na
Pregledni karti Tunjic.
Na Pregledni karti Tunjic so letos na
novo označene prvotne kmetije in nekateri studenci, ki so jih v Tunjicah
uporabljali za pitno vodo. Ne smemo
pozabiti, od kod izhajajo naše korenine. Ljudje se menjajo, zemlja pa
ostaja.

Stare hiše je fotografiral Tone Palčič
(približno leta 1989); fotografije je
zbral v album in jih je podaril Angeli Vrhovnik – Žerjavovi za god. Na
prvo notranjo stran albuma je zapisal: Tunjice – najlepša vas na Gorenjskem. Kasneje je naredil še en
album, v katerem so poleg hiš še znamenja. Tonetu in njegovi ljubezni do
Tunjic gre velika zahvala, da imamo
o Tunjicah toliko zapisanega in fotografiranega. Tone je veliko prekmalu
zapustil to našo Zemljo, a njegova
dela še živijo. Tone, hvala.
Korbar

Najstarejša hiša v Tunjicah je Korbarjeva stara lesena hiša, ki datira v
leto 1734. Leta 2011 je bila razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Njena obrazložitev ob
razglasitvi se glasi: Je ena izmed še
redko ohranjenih domačij z leseno,
brunasto konstrukcijo sten in zidane
veže na kamniškem podeželju s časa
predindustrijske dobe. Od nekdanje
kmetije, ki je obsegala poleg hiše še
gospodarsko poslopje, svinjake, kozolec in vodnjak, je danes ohranjena le še hiša z vežo in črno kuhinjo,
leseno »hišo« z okni »na smuk« in
manjšo sobo »cimrom«. Hiša je delno podkletena. Prvotna tricelična
stavba je imela streho dvokapnico,
prekrita pa je bila s slamnato kritino.
Predstavlja dediščino tesarskih obrti,
zgodovino načina življenja kmečkih
ljudi v hribovitem predelu Tunjic.
Korbarjevi so bili od nekdaj cerkveni
ključarji in pomembni farani. Korbarjev oče je bil v prvi svetovni vojni
vojak v Rusiji; znan je bil po tem, da
je znal povedati mnogo pripovedk.
Zapisoval je tudi vaško zgodovino,

ki se je našla na podstrešju in jo sedaj
hranimo v arhivu.
Zgornji Kosirnik

(Fotografija: Milena Erbežnik
Klanšek)
Kosirnikovo posestvo je bilo skupaj
s Španijo (ledinsko ime) po površini
največje v Tunjicah, saj je obsegalo 2
grunta in pol. Do leta 1890 je bil pri hiši
prvotni priimek Kosirnik, tako kot hišno
ime. Nato se je vdova Reza poročila z
Janezom Lahom iz Kaplje vasi; Reza
se je morala poročiti s svojim dekliškim
priimkom Golob, ker se takrat nobena
vdova ni mogla poročiti s priimkom
svojega pokojnega moža. Zadnji Kosirnikov, Janez Lah, je umrl 10. januarja
2016. Od tedaj je hiša nenaseljena.
Brnus

Brnusove domačije ni več. Vedno so
živeli le od tega, kar so skromnega
pridelali na domači zemlji. Do te hiše
ni bilo nikoli nobene prave poti, bili
pa so prvi v vasi, ki so imeli gramofon – na ročni pogon. Bil je tako imeniten, da so ga hodili poslušat iz cele
vasi. Kot zadnji, ki je živel pri Brnusu, je bil Lojze Kosirnik, ki je umrl
leta 2014, star 85 let. Zadnja leta je
živel pri Davčarju.
Spodnji Naum
Do leta 1842 so se pri hiši pisali še
s prvotnim priimkom Naum. Leto
poprej je gospodar Andrej Naum
v potoku Ulčnik padel pod voz in
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se smrtno ponesrečil. Vdova Urša
Grkman, rojena 1. oktobra 1812, ki je
bila doma pri Vogrinu, se je ponovno
poročila z Jurijem Koželjem iz Stolnika. Imela sta še pet otrok. Nato so
sledili trije rodovi, vsi so imeli 9 ali
10 otrok. Iz zadnjega rodu se je od
doma poročilo vseh 10 hčera in sinov. Posest je nato prevzel vnuk Janez Nograšek, ki je zgradil novo hišo
in gospodarsko poslopje.

li zemlje le za 1/3 grunta, so pod
hišo kopali ilovico in žgali zidarsko
opeko; še bolj pa so bili znani po
strešni opeki, imenovani bobrovec.
S to opeko je bil pokrit dobršen del
Kamnika. Usoda je hotela, da je prva
svetovna vojna vzela mladega Rudolfa; zadnji rod je bil brez otrok in
domačija je ostala prazna in se je prodala. Danes na mestu stare hiše stoji
nova.

Hrust

V prejšnjih stoletjih so bili Hrustovi
zelo dobri gospodarji. Ker so ime42

Kotar

Komovc – iz Vinskega vrha

Jank

Jankova domačija je bila zelo majhna,
saj je bilo zemlje le za 1/8 grunta.
Zadnji človek pri Janku je bil Lojze
Koželj, ki je umrl leta 1984, star 78
let. Lojze je bil klavec, po malem pa
je tudi prekupčeval z živino. Najbolj
se je v tem izkazal, ko je po drugi svetovni vojni, ko je bilo klanje domače
živine prepovedano, za vsake praznike to na skrivaj počel po gozdovih.
Pri njem se je dobilo vedno tudi »kaj
za popit«. Po njegovi smrti je domačija propadla, stavbe so se podrle in
danes o Jankovih ni več sledu.

vi potomci, ki so sorodniki Krišekarjevih kar po dveh straneh.

To je bila nekdaj imenitna kmetija v
velikosti ¾ grunta; čeprav je bila v
samih bregovih, je bila vzorno obdelana, družine pa velike. Štula je bila
do vrha posejana s pšenico. Komovčev oče, Janez Grkman, je bil priznan
vaški klavec. Kar nekaj časa se je pri
Komovcu držalo tunjiško županovanje. Ko je leta 2007 umrl zadnji mož
Stane, je kmetovanje presahnilo, gospodarsko poslopje se je podrlo in
hiša je ostala prazna.
Krišekar

Pri Krišekarju se je dolgo držal priimek Drolka. Zadnje dekle iz družine
Drolka se je poročilo k Sušaku, kamor je potem spadalo tudi vse Krišekarjevo imetje. Sušakovi so vse skupaj prodali Jožetu Steletu – Birtu, ki
je pred drugo svetovno vojno ¾ grunta večinoma po delih prodal naprej.
V hiši so najprej stanovali Holcarjevi, nato pa jo je kupil Holcarjev brat
Andrej Vrhovnik – Pocinov; ta rod je
leta 2009 izumrl. Ostanek nekdanje
kar velike kmetije so dobili Holcarje-

Staro ime za domačijo je bilo pri Kržovt, dalj časa pa se je obdržal priimek Vidmar. Zadnja dva, Jakob in
Marija Vidmar, sta umrla v Glavarjevi
bolnišnici v Komendi. Ker je bilo posestvo brez gospodarja, ga je država
leta 1860 izročila Jerneju Malešu, ki
je bil lastnik posestva Kotar na severnem delu smodnišnice; da so lahko
širili tovarno, so ga izselili. V Tunjice
so prenesli hišno ime Kotar, v priimku pa so črko š zamenjali s črko ž.
Za Jernejem je bil gospodar France,
rojen leta 1859, in nato Martin, ki pa
ni imel svojih potomcev; leta 1994 je
umrl, pred tem pa je posestvo izročil
Šmidovim. Prevzel ga je starejši sin
Janko z ženo Mileno Sušnik s Križa; imata dva otroka. Kmetija je lepo
vzdrževana in obdelana.
Mlakar

Pri Mlakarju je bila zelo dolgo hišna
številka Mlaka 1, zato se je verjetno
prijelo tudi tako hišno ime. Gospodar
France Grkman je 26. oktobra 1909
odšel v Ameriko, kamor je postopoma odpeljal tudi pet svojih otrok, šest
pa jih je ostalo doma. Za svojega je
mati Franca vzela še siroto brez staršev, Ladislava Verovška, ki se je tu
popolnoma udomačil. France je umrl
v Ameriki 5. junija 1947. Na začetku
letošnjega leta je kot zadnja pri Mlakarju umrla Magdalena. Še prej je
posest izročila sosedom, ki so zadnja
leta skrbeli zanjo.
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Kavselj

ti je še naprej delala nekdanja dekla,
Bitenčeva, s svojima hčerama.
Spodnji Žgan

s Tonetom Vrhovnikom – Bovčevim.
Tone je bil kovač. Pri Žganu je imel
kovačnico, kjer je Tunjičanom podkoval konje. Kmalu po drugi vojni pa
je kovačnica pogorela. V zadnjem zakonu pri Žganu ni bilo otrok. Domačijo je podedoval sorodnik z domačim priimkom in hišo lepo obnovil.
Zgornji Koželj

(Fotografija: Sašo Mikuš)
Nekdaj so bili pri hiši, ki je imela 1/3
grunta, zelo priznani in cenjeni zidarji.
To je zapisano v cerkvenih zapiskih, saj
so pomagali ob katastrofah, ki so prizadele farno cerkev. 22. februarja 1938 so
doživeli hudo tragedijo – s sankami se
je smrtno ponesrečila 11-letna Štefanija Goltes. Drugi tako hud udarec jih je
prizadel junija 1944, ko so sina Maksa
na Viševci ustrelili partizani; bilo mu
je 25 let. 26. marca 2012 je kot zadnja
iz roda Kavseljevih umrla Marija Zabavnik, tudi ona nesrečno. Domačija je
bila prodana. Staro hišo, ki so jo letos
podrli, je zamenjala nova.
Krt

(Fotografija: Milka Čevka)

Pri spodnjem Žganu so zgradili novo
gospodarsko poslopje in novo hišo.
Posest je velika za ½ grunta. Gospodar in vdovec Ivan je umrl leta 2012.
V hiši je ostal gospodarjev brat Stane. Od tedaj so tu gospodarji sorodniki Mešnarjevi.
Zgornji Žgan

(Fotografija: Milena Erbežnik
Klanšek)
Tudi pri Krtu je bil kar dolgo prvotni
priimek Krt. To družino so doletele
same hude reči. Najprej je leta 1907
na Veliki planini hči Marija padla v
prepad in umrla. Samo mesec dni za
tem je na planini umrl še njen oče –
zadela ga je kap. Marjeta Krt, rojena Goltez, se je zastrupila in umrla
1915, stara komaj 29 let. Janez Krt
je živel sam; leta 1921 so ga umorili
roparji, mrtvega pa so našli šele čez
mesec dni. Leta 1938 je požar uničil
gospodarsko poslopje. Franceta so
med vojno partizani najprej strahotno
mučili in nato pa ga pod Krvavcem
ubili. Tako so Krti izumrli. Na poses-

(Fotografija: Valentin Zabavnik)
Prvi znani priimek pri Žganu je bil
Verovšek; od tod izhaja tudi sirota
Lado Verovšek, ki je živel pri Mlakarju. Eden od Žganovih mož je bil
solastnik velike trgovine s stroji v
Ljubljani Schneider & Verovšek,
kasneje Metalke. 1846 se je k hiši
priženil Matija Vidic iz Stolnika.
Ker so bile pri hiši same hčere, se je
tja priženil Janez Jamšek – Strehov,
ki pa je umrl v prvi svetovni vojni.
Vdova Frančiška se je nato poročila

Obe Koželjevi hiši sta bili povezani
skupaj kot ena dolga hiša. V predzadnjem rodu so doma prebivale sestre in
brat kot tete in stric. Naključje je naneslo, da se je zadnja potomka preselila v
sosednjo faro. Dom in večino posestva
se je prodalo. Iz prvotne domačije sta
nastali dve hiši z drugimi ljudmi.
Zgornji Dolenc

Pri tej hiši so bile vedno številne družine in v preteklosti so se ukvarjali s
pridelavo in predelavo lanu. Priimek
Preklet so leta 1880 spremenili v Pregled. Pri hiši so imeli mlin za žito,
ki ga je poganjala Tunjščica. Florjan
Pregled je bil večkrat župan Stranj,
kamor so spadale tudi Laniše. Zadnji
gospodar je bil vdovec Jože Pregled,
ki je umrl 25. januarja 2016, star 100
let, 10 mesecev in 6 dni. Do sedaj je
bil najstarejši Tunjičan. Za njim je
zgornja Dolenčeva hiša ostala prazna. Za kmetijo skrbi njegova nečakinja z družino.
Ivan Nograšek, Mojca Stele Jeglič,
Milena Erbežnik Klanšek 
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Zgodovina tunjiških domačij
Bobnarjevi

Velikost Bobnarjevega imetja je po
nekdanjih merilih za »četrtino grunta« (grunt – posestvo, ki obsega približno 15–20 ha) in je nekoč spadalo
pod graščino Češenik. Prva »dostopna« gospodarja sta bila Bartolomej
– Jernej Švab, rojen 1798 leta, in njegova žena Marija, z dekliškim priimkom Martinak, doma pri Ambrožu,
rojena 1801, umrla 1837. Imela sta
šest otrok, dva sinova in štiri hčere.
Hči Helena je imela nezakonsko hčer
Marijo Švab, ki je živela na Koroškem, pri Thalerju v Möllbrücku,
Heleno pa so kot zaničevano nezakonsko mater preživljali po hišah in
je umrla 21. 2. 1901 na Mlaki št. 22
pri spodnjem Košišu, stara 70 let. Pri
Bobnarju pa so živeli še Jernejev brat
Lukas Švab in njegova žena Marija, z
dekliškim priimkom Ogrinc – Tinetova z Raven. Imela sta dve hčeri, Marijo, rojeno 1836 in Johano, rojeno
1838; za njiju pa razen rojstnih podatkov ni nobenih zapisov. Verjetno
sta umrli mladi.
Bobnarjeva hiša je prvič prodana.
Kupec je Gregor Gerbic iz Nevelj,

rojen 1826, in njegova žena Uršula, z
dekliškim priimkom Bevčič, doma v
Polju pri Vodicah, rojena 1825.
Njuna otroka sta bila Marija, rojena
1846, ki je kasneje živela v Zapogah,
in Gregor, rojen 1848 – za njega ni
podatkov.
Bobnarjevo je drugič prodano. Kupec je Matevž Traven iz Topol, rojen
1809, in njegova žena Marija Smešnjavc – Strehova iz Tunjic, rojena
1802.
Imela sta dva sinova. Nace, rojen 1848, je bil naslednji gospodar.
France, rojen 1846, je bil duhovnik,
redovnik, frančiškan, z redovnim
imenom pater Nikolaj, gvardijan v
Somborju, pisatelj, učitelj grščine,
hrvaščine in nemščine; služboval je
tudi na Sveti Gori pri Gorici. Umrl je
11. marca 1905 v Novem mestu, star
59 let.

Marija (1884-1888)
Franca (1885-1921)
France (1887)
Marija (1888-1890)
Johana (1891) – omožena k Mešnarju
Andrej (1894-1915), kot vojak zelo
prehlajen, umre doma
Peregrina (1896) – dolgoletna organistka
Iz tega rodu se je Johana leta 1922
poročila z Alešem Klanškom, k Mešnarju. Imela sta tri otroke, Stanislava,
Marijo in Janeza, a so vsi trije umrli v
prvih dveh letih svojega življenja. Po
petih letih zakona pa je umrl še mož
Aleš, star komaj 34 let. Še istega leta,

Naslednji rod:
Nace Traven (1848), žena Katarina
Urh (1853), Bokunkova. Za doto je
dobila del gozda pod cerkvijo, ki je
še danes del Bobnarjeve imovine.
Otroci:
Janez (1882)

France in Marija Traven, Bobnarjeva, približno leta 1965

Cerkveni pevski zbor pod vodstvom Peregrine Traven:
Peter Koželj, Jerušekov; Matevž Vrhovnik, Žerjavov; France Klanšek,
Vovkov; Janez Romšak, zgornji Hribarjev; Jože Sedušak, Komovčev; Tone
Koželj, Jerušekov; Janče (Janez) Koželj, Jerušekov; Janez Klanšek, Gradišekov; France Traven, Bobnarjev; Tončka Vinšek, Mhlavova; Francka
Malež, Verovška; Angelca Malež, Verovška; Peregrina Traven, Bobnarjeva; Pepca Malež, Verovška; Francka Lah, zgornja Kosirnikova; Micka
Lah, zgornja Kosirnikova
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France Traven, rojen 1887
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Bobnarjevi – Pavla, Pepca, mama Marija, oče France in
France

Praznovanje 80–letnice pri spodnjem Naumu, France
Traven, Bobnarjev, igra na harmoniko

1927, se je Johana drugič poročila, z
Janezom Golobom – spodnjim Golobovim.
Bobnarjev Andrej se je v prvi svetovni vojni tako prehladil, da je kmalu
po vrnitvi domov umrl.
Peregrina je živela samsko življenje
kot organistka in »mežnarica« v mežnariji v Tunjicah.
France je služil vojaški rok, potem pa
se je začela vojna. Po vojni je bil vojni ujetnik v Rusiji. Po devetih letih
se je razcapan in neobrit vrnil domov.
Doma ga niso prepoznali. Mislili so,
da je eden od beračev, ki so redno beračili po hišah. Ko je videl, da ga ne
prepoznajo, jih je prosil za »jerperge« – stara beseda za prenočišče. V
hlevu so mu postlali s slamo, da bi
tam prespal. Sestra Peregrina mu je
zvečer prinesla večerjo in prepoznala
svojega brata. France je bil star že 35
let, ko se je oženil s štiriindvajsetletno Marijo Lanišek – spodnjo Lanišekovo. Rodilo se jima je še 13 otrok,
7 sinov in 6 hčera. Dva sinova sta
zaradi otroških bolezni umrla v prvih
treh letih svojega življenja, vse hčere
pa so preživele in se poročile.

Luka Vrhovnik, Bovčev, na vozu,
France Traven st., Bobnarjev; sin
France Traven, Bobnarjev, kopljejo
za »šterno«

Nace in Katarina Traven ter njuni
hčerki Peregrina in Johana

Bobnarjeva dekleta, približno leta
1962, Minka, Pepca, Rezka, Peregrina in Pavla

Dom je prevzel sin France, rojen
1933, ki se je leta 1960 poročil z Marijo Močnik, Trobevšekovo iz stranjske fare. Rodilo se jima je 6 otrok.
Dom je prevzel mlajši sin Tomo,
rojen 1969, z ženo Heleno, rojeno
Sušnik leta 1971, z Gozda nad Kamnikom.
V tem zakonu so se rodili 3 otroci,
dve hčeri in sin.
Ivan Nograšek 

France Traven, Bobnarjev, skrajno desni, vojak v prvi svetovni vojni
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Zgodovina tunjiških domačij
Oborhovi

Tunjice 15, stara številka 14
Ime domačije naj bi izhajalo iz imena
Obvrh, ker sta bili hiša in gospodarsko poslopje »ob vrhu« griča Brezje,
vse skupaj pa je na Srednjem vrhu.
V starih listinah je domačija zavedena (vpisana) kot Srednji vrh, številka
14 v Tunjicah. Kmetija je bila nekoč
ena največjih v fari, spadala pa je pod
gospostvo Jable. Del posestva, ki se
imenuje Prevala, je bilo že davno
v preteklosti »odprodano« cerkvi.
Prvi zapis, ki ga lahko najdemo, je,
da se je 7. oktobra 1791 Neža Zalokar, Oborhova, poročila z Andrejem
Vrhovnikom iz Tunjic; hišna številka
ni zapisana. Zoklarjev Joža je ob tem
vedel povedati, je bil to Bovčev Andrej. Neži so doma za doto dali dobršen kos zemlje od domačih parcel. Z
možem sta zgradila hišo, ki so ji dali
ime pri Zoklarju. Ker je bilo tedaj v
Tunjicah 39 hiš, sta dobila najvišjo
hišno številko, 40, čeprav je bilo to
čisto izven vrstnega reda.
Doma pri Oborhu sta tedaj gospodarila oče Jur Zalokar in mati Mica. V
vsakem rodu je umrlo kar nekaj otrok. Tudi v zadnjem, šestem po tej
kroniki, so umrli trije. Umirali so tudi
v »najlepših letih življenja«. Mici in
Jurju se je rodilo sedem otrok. Jur
je posest izročil šestorojenemu sinu
Marku, ki so mu včasih rekli Marka. Rojen je bil leta 1803. Poročil je
Uršulo (Uršo) Dolenc iz Možjance.
Tudi njima se je rodilo sedem otrok;
trije sinovi so mladi umrli, Matija se
je poročil s Heleno Kuhar, Johan pa
je prevzel dom in se leta 1870 poročil z Antonijo Poterdin; kje je bila
Antonija doma, se iz nečitljivega
zapisa ne da razbrati. Imela sta dve
hčeri, Marijo in Johano; Marija se je
rodila leta 1870 in že naslednje leto
umrla, za Johano pa razen rojstva leta
1871 ni ničesar zapisanega. Johan
se je menda v gozdu s sekiro grdo
usekal v nogo; zaradi slabih razmer
je domačijo leta 1870 prodal 18 let
starejšemu Primožu Sedušaku – Sušakovemu, ki je bil poročen z Barbo
Vavpetič – Bitenčevo; imela sta že

eno hčer Marijo, ki je bila rojena še
pri Bitencu, na novem domu pa sta
se rodila še dva sinova, leta 1871 Jožef in leta 1873 Franc. France se je
poročil v Komendo, hči Marija pa je
služila kot gospodinjska pomočnica
pri Vogrinovemu Tonetu, župniku v
Prečni pri Novem mestu. Tam je leta
1891, stara komaj 22 let, umrla. Jožef je prevzel domačijo in se poročil
s Terezijo Pirc – Pikovčevo. Imela sta
štiri otroke; Marija, rojena 1910, se
je leta 1939 poročila z Francem Žagarjem in zaživela pri Bokunku, toda
moža ji je zelo kmalu vzela vojna.
France, drugi Oborhov otrok, je umrl
star eno leto. Ignacij (Nace) se je 23.
11. 1946 poročil z Angelo Čimžar,
Andrej Sedušak, rojen leta 1905, pa
se je leta 1937 poročil z Antonijo Zabavnik – Pikovčevo; Antonijo je mati
pripeljala v zakon kot svojo nezakonsko hčer, zato je imela drug priimek –
Zabavnik. Tako sta bili dve zaporedni
Oborhovi gospodinji doma pri Pikovcu. Rodilo se je sedem otrok, od katerih so trije dečki zgodaj umrli. Tone,
zadnji sin, se je izučil za mehanika in
si zgradil hišo na drugem koncu vasi.
Oborhove je zadela še ena huda tragedija – 26. julija 1971, na god sv. Ane,
je v večernih urah gospodarsko po-

slopje iz neznanega vzroka zajel hud
požar. V hlevu se je v mukah podušila vsa privezana živina, tudi konj. Od
vročine so se topile šipe na oknih hiše,
drevje okrog hiše pa se je od vročine
posušilo. Zaradi težkega dostop in
problema, kako priti do vode, so imeli
gasilci pri gašenju veliko težav.
Za pregled kronike Oborhovih sem
se dogovarjal s prijateljem, sošolcem
Tonetom Sedušakom, vendar ga je
pred uresničitvijo tega načrta premagala huda bolezen.
Ivan Nograšek 

Tone Sedušak, Oborhov, motorist

Prvoobhajanci, 23. maj 1948: Janko Koželj, Jamovčev; Ivan Nograšek,
Šmidov; Danijel Brelih, Kaplanov z Vinskega vrha; Janez Vrhovnik, Holcarjev; Jože Vombergar, Korbarjev; Tone Sedušak, Oborhov; Peter Lavrič,
spodnji Naumov; Joži Lanišek, spodnja Lanišekova; Zofi Golob, spodnja
Golobova; Jože Smolič, župnik; Mari Zlatnar, zgornja Dolenčeva; Peter
Koželj, Jerušekov; Simon Uršič, Nivčarjev
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Ani Sedušak, Oborhova, na domačem dvorišču

Oborhovi: mama Rezka, Pikovčeva, oče Jože
in otroci Nace, Micka in Andrej

Tone Sedušak, Oborhov, na kolesu, leta 1958

Tone Sedušak, Oborhov, približno leta 1962
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Tone Sedušak, Oborhov,
s klarinetom na cvetočem
travniku

Oborhov Janez in žena Nada,
Košišev Andrej, Oborhov
Tone in Pikovčev Tone

December 2019

Oborhov ata Andrej, leta 1980

Na »štelengi«, letnik 1940: Tone Sedušak,
Oborhov; godec France Pirc, Gmajnarjev iz
Kurje doline; Ivan Nograšek, Šmidov; Simon
Uršič, Nivčarjev; Stane Pirc, Žganov

Kamniška godba, vmes sta tudi dva Tunjičana, Tone Sedušak, Oborhov, in Pavle Vinšek, Mhlavov

Oborhova domačija

Mimi
Sedušak,
Oborhova

Bokunkova poroka, France z
ženo Rozko

Tone in Janez Sedušak, Oborhova
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Izlet na
Gorenjsko
Letos smo se pohodnice odločile, da
obiščemo zahodni del naše domovine. Odpravile smo se na blejski konec. Za program in izvedbo je poskrbela Brodarjeva Monika, za prevoz
pa se je dogovorila Vinškova Fani.
Obema se zahvaljujemo za trud in
vloženi čas.
Najprej smo se ustavili v srednjeveškem mestu Radovljica, ki je zraslo
v 14. stoletju in leži na robu ravnine,
nad sotočjem Save Bohinjke in Save
Dolinke. Sprehodili smo se skozi staro mestno jedro in si v stari Lectarjevi hiši ogledali prikaz izdelovanja
izdelkov iz lecta. Z zanimanjem smo
si ogledali trgovinico z darili. Ustavili smo se na simpatičnem, prijetnem
trgu, kjer se odvijajo prireditve in pomembni dogodki. Pot nas je vodila do
Lesc, kjer smo v trgovini Žita nakupili izdelke iz čokolade. Vožnjo smo
nadaljevali proti Bledu. Odpravili smo
se peš okoli jezera, ki leži ob vznožju
Pokljuke na nadmorski višini 475 m in
je pomembna turistična točka.
Vsi vemo, kako dobro se počutimo,
ko smo v naravi. Zvoki gozda, vonj
dreves, sončni žarki, ki se poigravajo
med listi, in svež, čist zrak nas pomirjajo, lajšajo stres in zaskrbljenost,
nam pomagajo, da se sprostimo in

zbistrimo misli. Čas, ki ga preživimo
v naravi, nam izboljša razpoloženje,
vrne vitalnost, nas poživi in pomladi.
Med sprehodom razrešimo marsikatero zadrego in dobimo nov zagon.
Pot smo nadaljevali proti Bohinju,
kjer nas je v prijetni kmečki gostilni
Mihovc čakalo dobro kosilo. Po kosilu smo se odpeljali v Srednjo vas,
kjer smo v vaški sirarni kupili bohinjski sir in maslo. Ob povratku smo si
v prostorih TIC Bled pod strokovnim
vodstvom ogledali stalno razstavo
Raj pod Triglavom z bogato multimedijsko predstavitvijo.
Dan se je prevešal v pozno popoldne,

ko smo se ustavili v znani romarski
cerkvi, v Baziliki Marije Pomagaj na
Brezjah. Vsak je s svojimi mislimi in
željami obiskal cerkev. V poznopopoldanskem soncu, ki nas je prijetno
grel, smo si na prostoru pred cerkvijo
privoščili kavico, poklepetali in se
zadovoljni vrnili domov. Med vožnjo
smo se nasmejali šalam, ki so jih kot
iz rokava stresali Sedušakova Danica, Vinškova Fani in Brodarjev Tone.
Prijetno smo preživeli dan, ki nam bo
ostal v toplem spominu in nas bo grel
v mrzlih zimskih dnevih.
Metka Mestek 
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Romanje k Mariji
pomagaj na Brezje
V še ne tako zelo daljni preteklosti se
je iz Tunjic na Brezje romalo ponoči.
Vendar pa smo pred nekaj leti začeli
romati podnevi in to se je kar nekako prijelo. Tudi po trasi, po kateri se
je hodilo, danes ne hodimo več, ker
smo (vsaj tam, kjer je bilo to mogoče) našli potke, ki vodijo ali po gozdu
ali pa so makadamske, kajti 40 kilometrov asfalta ob prometnih cestah je
naporno in za skupino tudi nevarno.
Romanje naj bi bilo v septembru,
ko ni več hude vročine, dan pa je še
dolg, kajti hoje do Brezij je s postanki za skoraj 10 ur.
Tudi letos je bilo tako. Vreme je bilo
prijetno, kot naročeno za hojo, in ne
tako kot lani, ko nas je več kot polovico poti neusmiljeno pral dež; tudi

udeležencev je bilo temu primerno
veliko.
Ker smo o romanju obvestili tudi
svoje prijatelje, ki so že romali z
nami, smo letos pripeljali s seboj še
druge romarje; in tako smo pri šoli,
kjer smo se zbrali, začeli romati le
štirje romarji iz Tunjic, deset pa od
drugod. Po poti se je to razmerje nekoliko popravilo v našo korist in na
koncu nas je na Brezje uspešno prišlo
vseh dvajset.
Še v temi smo se, vsak od nas s svojim namenom romanja, podali proti
Zalogu; od Vrhovja do Jurčkove Dobrave smo skupaj molili rožni venec
in si prvo kavico privoščili v bifeju v
Dvorjah; bili smo enotni, da bi se moral bife imenovati Pri počasnem pol-

Po premagani skoraj 40-kilometrski razdalji pred baziliko na Brezjah
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žu, saj je natakarica za pripravo naše
kavice in čaja porabila okroglo uro.
Pot smo nadaljevali do Hotemaž, kjer
smo prečkali Kokro, pot nadaljevali
ob ograji posestva Brdo, prečkali Veliko gmajno in Udin boršt, nato pa
v Strahinju medse sprejeli Steletovo
Zalo, ki tu obiskuje šolo in je ravno ta
dan imela delovno soboto. Pred nami
je bil še zadnji del – s kavico v Podbrezjah in nato po »ciljni ravnini« do
bazilike Marije Pomagaj na Brezjah,
kjer smo naše romanje zaključili z
udeležbo pri maši. Čeprav je že med
hojo vsak zase lahko za namen svojega romanja zmolil kakšen očenaš ali
drugo molitev, pa smo tudi zadnji kilometer pred baziliko namenili skupni molitvi rožnega venca.
Bilo je lepo, a tudi naporno, vendar
na koncu smo bili vsi enotni: Vredno
je bilo truda in obljubili smo: Nasvidenje prihodnje leto.
Monika Podjed 
Matija Podjed 
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Zeliščarski izlet članic Zeliščarskega
krožka društva Lipa Univerze za
tretje življenjsko obdobje
6. marec 2019 je bil prvi dan v tem
letu, ki smo ga članice našega Zeliščarskega krožka lahko preživele v
naravi. Izbrale smo si Tunjice.
Predvidevale smo, da bomo med neokrnjenimi tunjiškimi griči že našle
prvi regrat in čemaž ter si ogledale
tudi druge pomladne zdravilne rožice. Naš podvig je bil v tem delu zelo
uspešen.
Le nekatere med nami so že obiskale
znamenito romarsko cerkev sv. Ane,
zato smo si v program zabeležile tudi
ta ogled. Naša požrtvovalna kolegica
Olga, ki je vaščanka Tunjic, je s svojimi zvezami in poznanstvi omogočila izvrstno voden ogled tega kraja.
Gospod Ivan Nograšek nam je izčrpno, slikovito in na hudomušen način
predstavil zgodovino kraja in cerkve,
pri tem pa mu je pomagal gospod Valentin Zabavnik; obema se za to predstavitev iskreno zahvaljujemo. Prav
tako se lepo zahvaljujemo tudi gospe
Marjani, ki zgledno skrbi za urejenost cerkve in njene okolice. Žal nas
večina živi v mestu, zato smo tudi me
že davno izgubile občutek za pristno
sodelovanje in medsebojno pomoč,
kakršnega še vedno gojijo vaščani
Tunjic. Za trenutek se nam je zazdelo, kot da smo vstopile v že zdavnaj

pozabljene čase medsebojne človeške povezanosti in zaupanja.
Vsakokrat, ko bomo v naših
dnevnih sobah zagledale glinena
darilca z upodobitvijo cerkve sv.
Ane, ki smo jih prejele od naših
prijaznih gostiteljev, se bomo
spomnile tega nepozabnega popoldneva.
Marina Kopač 
Maja Serajnik 

Zeliščarsko popotovanje
k sveti Ani
Letos se je zima poslovila,
še predno se je poslovil pust,
na zelene, cvetoče trate nas zvabila
vesela, nasmejanih ust.
Tako nas Veronika je v Tunjice peljala,
kjer trobentice, pljučnik in lapuh cveti,
da vsaka si je regrata nabrala,
da danes v kuhinji lepo diši.
Na hribčku, sredi Tunjic,
prelepa cerkvica stoji:
cerkev svete Ane
ponosna v soncu se blešči.
Prava baročna lepotica,
da ti zastane dih,
in njena notranjost bogata, tiha,
človeku je lahko navdih.
Le koliko žena, deklet,
je k sveti Ani že prosilo,
da njihovo življenje bi
sadove obrodilo.
Za vse stvari na svetu ljudje
odgovore imamo,
a tistega, na koncu,
le zvezde nad nami poznajo …
Veliko zgodb o kraju in ljudeh
pa gospod Ivan pozna,
presenečene in navdušene,
smo z veseljem poslušale ga.
Gospod je živi leksikon,
veliko takih ni,
ohranja ljudsko izročilo,
da naprej živi.
Le upamo lahko,
da najde se še kdo,
ki bo zapisal vse,
kar v Ivanovi glavi skrito je.
In za piko na i
nas je še naša Olga,
kot kraljice pogostila,
nam pravi gurmanski humus naredila.
Iz lepega popoldneva
nam je pripravila čudovit dan,
zapisan z velikimi črkami
na našo srčno stran.
Marina Kopač 
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Blagoslovitev obnovljenega
Oborhovega križa na Srednjem vrhu
Med mnogimi znamenji križa, ki jih
najdemo v župniji Tunjice, je tudi
Oborhov križ na Srednjem vrhu. Stoji na odcepu, kjer cesta zavije proti
Oborhovi domačiji. O tem, kdaj in
zakaj so ga postavili, ni nobenega
zapisa, pa tudi ljudskega izročila
ne. Domači so zanj ves čas zgledno
skrbeli, a načel ga je zob časa. Zato
so se v letošnjem letu skupaj s sosedi dogovorili za obnovo, ki so jo 26.
oktobra 2019 zaključili s slovesnim
blagoslovom.
Slovesnost obnovljenega Oborhovega
križa je bila na zelo lep, sončen jesenski dan. Blagoslovil ga je upokojeni
župnik, Danijel Kaštrun, ki je lastnike
križa in tiste, ki so poskrbeli za obnovo, pohvalil, da so na tak način poskrbeli za ohranitev še enega vaškega
znamenja. Med drugim je razložil tudi
simboliko križa – križ je namreč sveto
znamenje in po njegovih besedah simbol dvojne ljubezni: pokončni del, ki
je daljši, je resnična ljubezen do Boga,
ki ga priznavamo, molimo in ljubimo
z vsem srcem, prečni del pa pomeni
ljubezen med ljudmi, med brati in
sestrami. Tako je Jezus s tem, ko se je
daroval na križu, pokazal dvojno ljubezen, do Očeta in do nas.
Po blagoslovitvi je vaški kronist Ivan
Nograšek, ki med svojimi zapiski ni
našel nobenega zapisanega podatka
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ali ustnega ljudskega izročila o znamenju, prebral zapis iz knjige Zlati
hrib, zapisovalca dr. Franceta Steleta,
kjer se omeja Oborhovo znamenje:
Pri Oborhovem znamenju je našel
po četrsto eden, pa jih je odkopal …
zlatnikov namreč… in o gospodarju
Oborhu in o zlatnikih, najdenih na
poti v Kamnik: Oborh je šel k prvi
maši, ga je ura zmotila, je prehitevala
in je bil tam še pred tretjo. Je pa luč
videl, je bilo eno rehto denarja, pa luč
je na njej gorela, mu pa ni bilo nič na
misel, da bi jih vzel, je šel kar naprej.
Še dan ni zvonilo, ko je prišel k maši.
Križ so po obnovi postavili nazaj na
isto mesto, kjer je bil prej in kamor
so ga pred mnogimi leti postavili
predniki. Za sanacijo lesenega dela
in strehe sta poskrbela soseda Janez
Zalaznik, zgornji Naumov in Janez
Nograšek, spodnji Naumov, križanega pa je obnovil domačin Janez Klemenc – Ivko, Jagrov iz Laniš. Tanja,
hčerka pokojnega Toneta Sedušaka,
Oborhovega, je uredila okolico križa
in posadila rože. Tako se je zopet potrdil stari pregovor V slogi je moč.
Če so ljudje složni, se marsikaj naredi. Po Tanjinem pripovedovanju je
bil križ enkrat že obnovljen, obnovil
ga je kipar Miha Kač, starost križanega pa je neznanka, saj njegova postavitev sega daleč nazaj v preteklost.

V Tunjicah je tudi navada, da ob blagoslovitvi za vse udeležence slavja
pripravijo pogostitev. Tokrat je potekala na Oborhovi domačiji. Pripravili
so jo domači in pridne gospodinje s
Srednjega vrha. Srečanje je bilo prijetno, ob sproščenem klepetu in veselem vzdušju. Take obnove nam dokazujejo, da je odveč skrb, da bi križi
in kapelice, resnični pomnik naše
kulturne dediščine, ostali zapuščeni.
Milena Erbežnik Klanšek 
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Blagoslov novega oltarja
v »tunjiški podružnici«
V cerkvici Srca Jezusovega, ki bi
jo lahko poimenovali kar tunjiška
podružnica, je bil v oktobru blagoslov novega oltarja in zunanjih del,
slovesnost pa je vodil upokojeni
ljubljanski nadškof msgr. mag. Alojz
Uran.
V cerkvici Srca Jezusovega v Tunjicah je bilo tudi v letošnjem letu
slovesno. Na misijonsko nedeljo,
20. oktobra, je namreč upokojeni
ljubljanski nadškof msgr. mag. Alojz
Uran blagoslovil novi oltarček, pa
tudi zunanja dela, ki so bila opravljena v zadnjem letu – obnovljeni sta
bili streha in fasada. Pri zunanjem
blagoslovu se je tudi začela slovesnost, pred tem pa so pevci župnijskega pevskega zbora zapeli pesem, ki
govori o cerkvici pri Golovcu. Nadškof je nato daroval slovesno sveto
mašo, somaševala pa sta »naša« Danijel Kaštrun in Jure Koželj; slednji
se je v nagovoru v spominih večkrat
vrnil v svoje otroštvo. Opomnil nas
je, da smo eden redkih narodov, ki
v svojem jeziku ni »izumil« kletve;
poudaril je tudi, da smo zato lahko
misijonarji prav vsi, tisti najmlajši in
tisti starejši. Med mašo je blagoslovil
tudi novi oltar, ki krasi cerkvico. V

središču je obnovljeni kip Jezusa, ki
kaže na svoje usmiljeno Srce, kip, ki
ga je Juretu v otroštvu kupila njegova mami. Ob straneh sta upodobljeni
dve veliki častilki Srca Jezusovega
in njegovega usmiljenja, sveta Favstina Kowalska in sveta Marjeta Marija Alacoque. V spodnjem delu so
še vedno vidne in dostopne relikvije
blaženega Alojzija Grozdeta. Oltarček sicer ne bo postavljen za stalno,
saj v središču še vedno ostaja leseni
(palisander) korpus križanega Kristusa, prinesen z Madagaskarja in je
trenutno postavljen ob stran.
Ob koncu maše je za vse, kar se je
postorilo predvsem v zadnjem letu,
zadonela zahvalna pesem. Nato je
sledilo druženje pod nadstreškom pri
Golovcu, gospod nadškof pa je zbrano družbo bodril tako s pesmijo kot
z zabavnimi izkušnjami iz svoje dolgoletne službe ter šalami, ki so se jim
zbrani do solz nasmejali. Druženja se
je udeležil tudi župnik Luka Demšar.
Zadonela je harmonika, nato pa še
slovenska pesem. Bogu hvala za
nadškofa, Bogu hvala za dobro voljo
in vse dobro, kar nam je storil!
Matevž Vidmar 
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Baročna lepotica
na Bukovem griču –

prenovljena in dopolnjena izdaja
2. maja leta 2012 je minilo natanko
250 let, odkar je nekdanji komendski
župnik Peter Pavel Glavar na svoj
41. rojstni dan blagoslovil vogelni,
temeljni kamen za novo cerkev sv.
Ane v Tunjicah, na mestu, kjer je do
takrat stala manjša gotska cerkev, ki
je bila v dokumentih prvič omenjena 19. julija 1510. V spomin in počastitev te obletnice je bila izdana
knjiga Baročna lepotica na Bukovem
griču. Knjiga je po izidu kmalu pošla in zaradi velikega zanimanja smo
letos izdali prenovljeno in dopolnjeno izdajo. V njej so upoštevana nova
dokumentirana dejstva o naši cerkvi
in njeni zgodovini. Našel se je tudi
podatek o posvetitvi cerkve sv. Ane,
ki se je iskal več let. V vizitacijskem
poročilu je zapisano, da jo je posvetil
škof Wolf 23. avgusta leta 1835. Ob
tej priložnosti so bile v glavni oltar
vzidane relikvije mučencev sv. Faustina, sv. Urbana in sv. Katarine. V
prenovljeni izdaji je dopolnjena tudi
kronika Tunjic in okolice.
V knjigi Baročna lepotica na Bukovem griču je zajetih veliko zanimivih

podatkov o cerkvi sv. Ane, o kraju
samem in njegovi zgodovini. Kronološko je podan opis zgodovine kraja in
predhodnice današnje cerkve, priljubljene romarske gotske cerkvice sv. Ane.
Že v 17. stoletju je imela poseben status; na to kaže tudi oznaka »tempelj«
v popisu leta 1684 – Templum Divae
Matris Annae – kar pomeni svetišče
svete matere Ane. Del takratne opreme je ohranjen do danes: na križevem
oltarju visi Križani, nad spovednico
Metzingerjeva slika sv. Izidorja, relikviarij z relikvijo sv. Ane pa je shranjen
v župnišču. Po Steletovih zapisih so
domnevno del opreme gotske cerkve
tudi kipci sv. Ane Samotretje, sv. Joahima in sv. Jožefa; ti so shranjeni v
župnišču in čakajo na restavriranje.
Pred nazornim umetnostnozgodovinskim opisom današnje cerkve nas beseda vodi skozi življenje in delo Petra
Pavla Glavarja, ki je med letoma 1762
in 1766 v Tunjicah zgradil našo lepotico; v knjigi je tudi njegova, domnevno
zadnja pridiga, s katero se je leta 1766,
pred odhodom na gospostvo Lanšprež,
poslovil od tunjiških faranov.

Pregleden opis cerkvene zgodovine
od 18. do 21. stoletja nakazuje bogato
in gospodarno delovanje. Podrobneje
so predstavljene Križmanove orgle
in štirje zvonovi. Knjiga se zaključi s
pregledom duhovnikov, ki so v Tunjicah opravljali dušnopastirsko delo, in
s seznamom tunjiških novomašnikov,
redovnic, cerkovnikov in organistov.
Vsem avtorjem: Barbari Klanšek,
Mileni Erbežnik Klanšek, Ivanu
Nograšku, Anžetu Slani, Olgi Stele
in Mateju Steletu, ki so z vloženim
znanjem, srčnostjo in ljubeznijo pisali in posodabljali besedila za objavo, gre zahvala za njihov trud pri
nastajanju knjige, ki bo ostala trajni
dokument o zgodovini tunjiške fare.
Najlepša hvala Marjeti Humar za
jezikovni pregled besedila, za vsebinski pregled pa Metodi Kemperl,
Francetu Martinu Dolinarju, p. Franciju Seničarju in Luku Demšarju.
Dopolnjeno in prenovljeno izdajo
knjige Baročna lepotica na Bukovem
griču so omogočili Župnija Tunjice,
Občina Kamnik in Društvo Tun'ški
glas. Posebna zahvala gre našemu
župniku, upravitelju tunjiške župnije, Luku Demšarju za vso podporo in
pomoč. Obenem pa se iz srca zahvaljujem vsem, ki ste nam na kakršen
koli način pomagali pri zbiranju gradiva in informacij ter nas podpirali
pri našem delu.
Milena Erbežnik Klanšek 
Matjaž Sedušak 
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Tun'ški
oratorij
malo
drugače
Letošnje leto se je oratorij prestavil
za nekaj mesecev naprej; otroci so že
spet stopili v šolske klopi, animatorji
pa smo skupaj s starši nekaterih otrok
organizirali oratorijski vikend. Letošnji animatorji smo se v Tunjice pripeljali iz okolice Kamnika, iz Šmarce, Lahovč in Križa, seveda pa sva tu
še vedno najvztrajnejši domačinki, ki
vsako leto zastopava domače barve.
Nekaj večerov pred začetkom oratorijskega vikenda sva s Tadejem še
stikala glave in ustvarjala vse potrebno za udeležence, pa je že prišla sobota zjutraj. Najprej smo v župnišče
zložili pelete za ogrevanje. Katja,
Nadja, Lucija, Urban, Tadej in moja
malenkost smo se ogreli z zlaganjem
peletov, potem pa smo se ob jutranji
kavici dogovorili še vse podrobnosti.
Oratorij smo s papirja spravili v realnost in kmalu so se nam pridružili
še naši in vaši otroci. No, pa začnimo! Spoznavne igrice, ker se ne poznamo, nekaj »bansov«, potem pa v
cerkev; začeli smo z nekaj pesmimi,
nadaljevali s katehezo o tem, da smo

skupaj močnejši in da je vsakdo na
tem svetu in v tej družbi pomemben,
unikaten in nepogrešljiv. Prišel je čas
za kosilo, po kosilu pa malo večja
gugalnica in nekaj zabavnih športnih
dejavnosti. Hitro je prišel večer; po
večerji smo na ognju pekli hrenovke
in »tvist«, do spodobne ure peli ob
ognju, nato pa smo se zavili vsak v
svojo spalno vrečo in trdno zaspali. Mogoče so nekateri potrebovali
kakšno minuto več, a to naj ostane
naša skrivnost. Zjutraj smo sestavili
zahvale, prošnje, uvod v mašo, očenaš in pozdrav miru. Pri maši smo sodelovali z branjem prošenj in zahval,
pri petju pa smo pomagali našemu
otroškemu zboru. Po maši so otroci
pobrali svoje stvari in odšli domov;
upamo, da z novimi spomini in da so
za konec tedna uživali tako kot smo
mi, letošnji animatorji, ki se mogoče
v isti zasedbi še kdaj vrnemo v tunjiško župnišče.

Naj se na tem mestu zahvalim še
vsakemu animatorju posebej. Katja,
Nadja, Lucija, Urban in Tadej, hvala
vam za vso vašo pomoč, za nore ideje
in za ves trud, ki ste ga vložili v to,
da je oratorij uspel in da imamo spet
nekaj skupnih spominov več. Zahvaljujem pa se tudi vsem ostalim, ki ste,
vsak na svoj način, pomagali in doprinesli dobrega k temu oratoriju.
Hvala vam.
Katarina Romšak 
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Najin poročni dan
Mladoporočenci!
Uredništvo Tunškega glasu Vam
želi, da v ljubezni premagujete ovire, v slogi sprejemate življenjske
odločitve in s spoštovanjem prisluhnete drug drugemu. Želimo Vam
življenje polno harmonije, skupnega
zadovoljstva, zdravja, miru in nepozabnih doživetij.
Barbara Klanšek 

Nina in Gregor Kregar
25. maja sta se poročila Nina Uršič iz
Tunjiške Mlake in Gregor Kregar s
Kregarjevega. Civilna poroka je bila
v poročni dvorani Občine Kamnik,
cerkveni obred pa v tunjiški cerkvi
sv. Ane. Skupni dom sta si mladoporočenca skupaj s hčerkama Nežo in
Najo ustvarila v Tunjiški Mlaki.

Petra in Boštjan Zupan
31. avgusta sta se poročila Petra Železnikar iz Tunjic in Boštjan Zupan iz Moš.
Cerkveni obred se je odvil v cerkvi sv.
Martina na Bledu, civilna poroka s slavjem pa na Piknik prostoru Ribno. Skupaj
s hčerkama Nežo in Evo sta si toplo gnezdece ustvarila v Kamniku.

Lidija in
Janez Lenarčič

Poroka Nina Uršič
in Gregor Kregar

31. avgusta sta se po sedmih letih
zveze poročila Lidija Vrhovnik
iz Vrhovja in Janez Lenarčič iz
Trzina. Cerkveni obred je bil v
Domžalah, civilni pa v Gostilni
pod Krvavcem v Cerkljah. Skupni dom sta si s hčerkama Majo in
Katjo ustvarila v Trzinu.

Najin poročni dan je bil 25. 5. 2019.
Dogajati se je začelo že dva dni prej.
Tunjiški fantje so prišli po prežo in ker
se je ženin izkazal, so mu nevesto predali. Kot simbol so dan pred poroko
postavili mlaja. Ker pa so fantje, kot
se šika, so mlaja celo noč pazili, da jim
Kregarjevci niso prišli do živega.
Poročni dan se je začel že zgodaj
zjutraj – s frizerjem in ličenjem, nato
pa je ženin po nevesto prišel z lepo
okrašenim rumenim fičkom. Po krajši
pogostitvi so bližnji sosedje pripravili zelo prijetno in »ta pravo« kmečko
šrango. Še enkrat hvala.
Sledila je civilna poroka, ki je potekala na Občini Kamnik. Po obredu so
naju pred vhodom pričakali prijatelji
glasbeniki in nama čestitali; cel dan
ni manjkalo dobre glasbe, saj vedo,
da nama to veliko pomeni.
Po slikanju in kosilu je sledila cerkvena
poroka. Pred Bogom sva si zvestobo
obljubila v cerkvi sv. Ane v Tunjicah.
Tam sem presenečenje za ženina pripravila jaz, saj sem mu zapela pesem
Kot nekdo, ki imel me bo rad. Ko smo
se malo posladkali, nazdravili in si voščili, se je ohcet nadaljevala v gostilni
Pod Krvavcem (Rezar). Na zabavi sta
bili tudi najini hčerkici Neža in Naja,
ki sta po zgledu staršev zdržali in se zabavali pozno v noč. Najlepša hvala tudi
najinim staršem, saj so hčerkici pazili
in nama pomagali, da sva bila ta dan
lahko povsem sproščena in brez skrbi.
Poroko smo zaključili v veselem
vzdušju, tako kot sva si želela; spat
sva se odpravila šele v popoldanskih
urah. Tako sva zaključila in začela
novo zgodbo v najinem življenju, ki
jo bova v začetku prihodnjega leta,
po štirih letih, odkar skupaj živiva v
Tunjiški Mlaki, kronala še s selitvijo
v novo hišo.
Nina Kregar 

Urša in Sandi Orel
Novorojenčki 2019
Aleksander Repenšek –
spodnji Naumov
Aljaž Grilc – Komatarjev
Amar Ferataj – Kotnikov
Anej Blažek – Znamenškov
Filip Kaplja – Udamov
Jure Osolnik – Lesarjev
Nuša Brodar – Jožovčeva
Rok Nograšek – Šmidov
Tarja Vrhovnik – Brnusova
Tin Sedušak – Komovčev
Tinkara Koželj – Golovčeva

Novorojenčki 2018
Ažbe Hočevar – Hočevarjev
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29. junija sta si večno zvestobo
obljubila Urša Lanišek iz Laniš in
Sandi Orel iz Kobdilja pri Štanjelu. Spoznala sta se na spletni strani
za spoznavanje ljudi ona-on.com,
kjer sta bila nato izbrana za sanjsko poroko. Cerkvena poroka je
potekala v tunjiški cerkvi sv. Ane,
civilni obred in poročno slavje pa
v Gostilni Repnik na Vrhpoljah pri
Kamniku. Dom sta si uredila pri
možu v Kobdilju na Krasu.
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V podzemlju
Po res predolgem času smo šli ponovno v Habečkovo brezno, ki je v
Črnem vrhu nad Idrijo. Sama sem šla
v jamo zaradi ohranjanja kondicije in
podpore Simonu in Alešu, onadva pa
sta tovorila vsak svojo jamarsko torbo. V torbi, ki se ji reče prasica, sta
imela jeklenki z zrakom. Simon se
je namreč pripravljal, da se ponovno
potopi; šel naj bi skozi štiri sifone,
preplezal kamin, po katerem teče
slap, in raziskal, če morda obstaja
prehodni rov.
Do globine -340 metrov, kjer sta Simon in Aleš pustila tovor, smo hodili
uro in pol, kar precej hitro glede na
to, da je jama dolga več kot 1400
metrov. Aleš je bil nekaj minut pred
nama, saj ima več kondicije in moči,
jaz pa sem v meandru Simonu pomagala tovoriti prasico, saj je ponekod
izredno ozko in nosaču pride prav
vsaka pomoč. Na dnu smo pojedli
čokolado, nadeli pantin, del osebne
jamarske opreme, in se začeli vzpenjati. Aleš je vzel prazni prasici, dal
eno v drugo in začel plezati. Seveda mu pri plezanju nista bili ravno
v pomoč, saj sta se zataknili v vsako
skalo, špranjo ali karkoli je pač bilo
na poti. Šla sem za njim, Simon pa
za mano. Vedela sem, da bo treba iz
jame zelo hiteti, saj je Aleš tekmovalen. Res je bilo naporno, a sem ga lovila; na vrvi mi je ponekod pobegnil,
ampak v meandru sem ga ujela. Proti

vrhu sem na sidriščih slišala njegovo
glasno dihanje. To mi je dalo moč in
voljo, da sem mu lažje sledila. Simon
je bil vseskozi za nama, čeprav je rekel, da mi ni treba tekmovati z njim.
Opazila sem, da je tudi v njem kanček tekmovalnosti. Na vhodu smo
bili v eni uri in petdesetih minutah.
Dobro, zelo dobro.
Čez teden dni smo vajo ponovili. Dol
smo hodili ravno toliko čas, a vseeno
malce bolj umirjeno. K temu pripomore kondicija, ki se zelo hitro povrne, pa tudi poznavanje jame; res je
veliko lažje hoditi, če jamo poznaš.
Kljub temu da sem bila v tej jami
že več kot tridesetkrat, občasno pozabim na določene stopnje, previse,
skale … in zato vedno znova iščem
oprimke in stopinje. Tako kot vsak.
Po namestitvi opreme, ki sta jo nosila Simon in Aleš, smo se vrnili proti
vrhu. Tokrat sem vodila jaz, Aleš je
šel za mano, zadnji pa spet Simon.
Ponovno smo šli »na polno«. Hitro
sem se oznojila; tokrat mi je curljalo
izpod čelade, podobleka je bila premočena, skratka, povsem sem bila
mokra, a ne toliko od vode v jami kot
od lastnega potu; glasno in težko sem
dihala, v pljučih me je že malo peklo,
a od zadaj sem čutila pritisk – fanta
me priganjata. Mučila sem se do konca, tako da je bil čas, ki smo ga potrebovali, da smo dosegli izhod, izjemen. Ura in tričetrt. Enkratno! Vsaka
mišica in kita je bila pretegnjena in
razmigana. Kako prijeten občutek!

Ko prideš iz jame, ko si preoblečen
in imaš pločevinko piva v roki! Ena
za vse tri! Res smo uživali v družbi
in plezanju!
Čez tri dni smo se spustili še tretjič.
Simon in Aleš sta tudi tokrat nesla s
seboj potapljaško opremo, jaz pa sem
peljala tečajnike, dve dekleti in fanta.
Fant je na sredini jame, v »kuhinji«,
obrnil ter se vračal sam, dekleti pa
sem vodila do dna. Hodile smo dobri
dve uri in pol, ven pa več kot tri ure.
Vse to pišem zaradi primerjave, da se
vidi razlika med obiskom s poznavalci in obiskom z začetniki, ki se hoje
po jami še učijo; potem pa je tu še
prepenjanje in strah, ki je vsekakor
koristen zaradi pozornosti pri gibanju.
Po štirih dneh, spet v soboto, je bil
načrtovan potop. Tokrat nisem bila
zraven, ker sem šla na pokopališče,
saj sem bila na praznik, 1. novembra,
v službi.
Simon je tokrat vzel s seboj tri jamarje – reševalce. Nosili so mu osebno
opremo ter ga spustili v vodo in povlekli iz nje. Kljub temu da je bil v
vodi in za sifoni več kot tri ure, mu
ni uspelo nič opraviti, saj mu je voda
zalila vrtalko, telefon in merilno napravo; tako mu torej ni uspelo preplezati kamina ter izmeriti glavnega
rova na drugi strani, za večino nevidnega sveta podzemlja. No, mimogrede je treba omeniti, da v tistem delu
ni bil še nihče drug kot Simon.
Barbara Vrhovnik Burja 
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Starodobniki na sejmu v Gornji Radgoni
in na razstavi v Arboretumu Volčji potok
Društvo starodobnih vozil Kamnik
je sodelovalo na 11. mednarodnem
sejmu lovstva in ribištva in 5. mednarodni razstavi starodobnih vozil v
Gornji Radgoni od 12. do 14. aprila
2019. Razstavljena so bila najstarejša in najlepša vozila članov društva
do letnika 1927, ki so navdušila udeležence in vodstvo sejma, posebno
občudovanje pa je požel starodobnik
Ford T letnik 1919, ki ga je v celoti iz
lesa izdelal Marko Kveder in je stal
na vrtljivem stojalu.

V juniju je društvo organiziralo dvodnevno strokovno ekskurzijo v Krapino na Hrvaškem, kjer smo si ogledali
Muzej krapinskega neandertalca, ki
so ga odkrili leta 1899, nato smo si
ogledali Muzej oldtajmerjev Presečki, kjer so na 1100 kvadratnih metrih
razstavljeni avtomobili, motorji, kolesa in avtobusi. Popoldne smo preživeli v Kleti Presečki, ob vrhunski
gastronomski ponudbi specialitet in
vinski kapljici; ogledali smo si tudi
cerkvico sv. Antona in križev pot. Pot
smo nadaljevali do Term Banovci,
kjer smo se naužili vodnih radosti,
naslednji dan pa smo si ogledali Čebelarski muzej Kraplje v Veržeju, ki
predstavlja izjemno bogato kulturno
dediščino, in Rokodelski center Duo
v Veržeju, center domače in umetnostne obrti.
Društvo je 25. avgusta 2019 na pobudo in v sodelovanju z Javnim zavodom Arboretum Volčji Potok pri njih
pripravilo razstavo. Povod za to razstavo sta bila dva častitljiva jubileja;
prvi je, da letos mineva 100 let, odkar
je Leon Souvan zasadil prvo domače in eksotično drevje, ga ob južni in
jugozahodni strani obdal z gabrovo
živo mejo in uredil ribnike ter tako
postavil zasnovo arboretuma. V tem
čudovitem okolju smo predstavili
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nekaj najstarejših in najlepših vozil
svojih članov in gostov.
Posebno mesto je imel drugi stoletnik – avtomobil Ford T, ki je eno
najslavnejših vozil, saj se je s tem
avtomobilom začela prava zgodovina avtomobilizma, prispeval pa je
tudi k povečani mobilnosti. To je bilo
namreč prvo vozilo, ki je bilo sestavljeno na tekočem traku. Podrobnosti
o šestletni izdelavi edinstvene replike
nam je predstavil avtor Marko Kveder.
Poleg Forda T smo si lahko ogledali
še vozila: Picolo, letnik 1906 (replika), Petra Svetlina; Donnet zedel C1
6, letnik 1926, Alojzija Lenčka; Buick 5950, letnik 1927, Saša Benedika; Packard, letnik 1937, Antuna Presečkega; Škoda Popular 998, letnik
1938, Boža Jereba. Poleg teh so bili
na ogled še štirje mlajši starodobniki: Ford Tunderbird cabriolet, letnik
1957, Petra Slatnarja; Volkswagen
karmann ghia, letnik 1966, Janeza
Prenarja; Cadillac eldorado, letnik
1971, Ferdinanda Vodeta; Lincoln
continental mark 4, letnik 1972, Milana Lavriča.
Razstavo so pozdravili direktor Arboretuma Volčji Potok Aleš Ocepek,
župan Občine Kamnik Matej Slapar,
predsednik Zveze starodobnih vozil
Slovenije Janko Uratnik, predsednik
Zveze starodobnikov Hrvaške Antun
Presečki, direktor Zavoda za turizem,
šport in kulturo Kamnik dr. Tomaž
Simetinger in predsednik DSV Kamnik Miroslav Vrhovnik.

Razstavo vozil smo v popoldanskem
času popestrili še z modno revijo,
kjer so udeleženci predstavili oblačilno dediščino; večina lastnikov starodobnih vozil namreč poskrbi za to,
da so tudi sami oblečeni v oblačila, ki
spadajo v tisto obdobje oziroma čas,
v katerem so nastala njihova vozila.
Med modno revijo so predstavili ta
oblačila in ob tem povedali še nekaj
zanimivosti o tistem času. Strokovna žirija, ki jo je vodil dr. Tomaž Simetinger, je nato izmed sodelujočih
izbrala tri zmagovalne predstavnike.
Tretje mesto so zasedle predstavnice
Predic, drugo mesto je pripadlo Marku Kvedru, prvo mesto pa Martini in
Alojzu Lenček. Izbor zmagovalnih
predstavnikov je popestril dr. Tomaž
Simetinger z zanimivo in strokovno
poglobljeno analizo oblačil.
Vse ljubitelje starodobnikov vabimo
na Mednarodno revijo starodobnikov,
ki bo 23. in 24. maja 2020; v soboto
bodo starodobniki dopoldne ozaljšali prelepo mestno jedro Kamnika, v
popoldanskem času si jih boste lahko
ogledali v Termah Snovik, v nedeljo
pa v Arboretumu Volčji Potok.
Predsednik DSVK: Miro Vrhovnik 
Mija Vrhovnik 
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Tombola v Anekdota
Tunjicah
V arhivu smo našli podroben zapisnik o veliki tomboli, ki je bila
v Tunjicah pred 80 leti, točno 13.
avgusta 1939, ob 15.30. Namen
tombole je bil zbiranje denarja za
prosvetni dom, ki so ga že začeli
graditi. Za tombolo so pripravili
114 dobitkov, med katerimi je bil
prvi moško kolo, drugi vol, zadnja
dva pa zajec in kokoš. Izklicatelj
številk je bil Peter Železnikar. Pravila tombole je »prečital« gospod
Stele, številke iz bobna pa je vlekla Rems Slavka, stara 4 leta. Moško kolo je zadel Vrhovnik Anton,
Tunjice 13, Krišekarjev, kasnejši
Holcar, vola je dobil Jeran Franc iz
Stranj, vrečo moke Kališnik Ivan
iz Zakala, fotoaparat pa Kosirnik
Peter. Predsednik komisije je bil
gospod župnik, Frančič Janez.
Obiskovalcev je moralo biti kar veliko, saj so bili zapisani dobitniki
tudi iz oddaljenih vasi. Naj pripišem še nekaj zanimivih dobitkov:
blago za moško obleko, klobuk,
ponev, srajca, brisača, smetišnica,
»ribežen«, škarje, kapa, žganje
– hruševec, zvonec za kolo, ruta,
pila, sekira, past za miši, sladkor,
»štrigel«, »taška«, klešče, grablje,
cekar, klobasa, »vaga«, cikorija,
ogledalo, krtača, »knajp« …
Tombola je bila na prostoru za veselice. Zaključena je bila ob šesti
uri zvečer. Pred to je bila tombola organizirana že leto poprej, 7.
avgusta 1938, njen predsednik pa
je bil gospod župnik Andrej Križman. Obe je pripravilo Prosvetno
društvo Tunjice; načrte, da bi zgradili dom tam, kjer je sedaj cerkveno parkirišče, jim je uničila druga
svetovna vojna.
V Tunjice so prišli tudi potujoči
ljudje in postavili »ringenšpil«, ki
je bil še na ročni pogon. Kdor se je
hotel peljati, je moral prej ta »ringenšpil« za lon nekaj rund ročno
vrteti. O teh dogodkih ni ostalo nič
zapisanega, le starejši ljudje nam o
tem vedo še kaj povedati.
Ivan Nograšek 

Kot otrok sem imela zelo gnile zobe,
polne lukenj, tako da sem zaradi
zobobola že kot majhna deklica okusila hude bolečine in neprespane noči.
V zdravstvenem domu na Lazah je
imel ordinacijo tudi zobozdravnik. Z
mamo sva šli na Laze k zobozdravniku peš, čez Kostavsko planino, uro
in pol v eno stran. Šli sva že dvakrat ali trikrat, ko je tudi sestra začela
tarnati, da jo boli zob, in naslednjič
smo šle vse tri k zobozdravniku. Datum za naslednji pregled je bil spet
že čez teden dni. Mi pa smo imeli
nekaj travnika že pokošenega in ker
takrat še nismo imeli nobenega stroja
in smo mrvo grabili in nakladali na
voz še ročno, so se starši odločili,
da bova šli s sestro k zobozdravniku
sami, mama pa bi ostala doma, da
pomaga pri spravilu sena. Čeprav me
je bilo zobozdravnika strah, sem bila
vesela, da sem se izognila grabljenju,
kajti pri nas doma smo otroci morali
poprijeti za vsako delo. Rečeno, storjeno, s sestro sva se odpravili sami
od doma, peš čez Kostavsko planino
proti Lazam. Že na poti tja so naju
zvabile gozdne jagode, ki so rasle po
bregovih ob poti, in kar nekaj časa

Dimnikar
Zgodilo se je pred nekaj desetletji.
Nekega poletnega dne se je po vasi s
kolesom od hiše do hiše vozil dimnikar srednjih let. Na rami je imel ovito
dolgo omelo za ometanje dimnikov.
Ustavil se je na manjši kmetiji, kjer
sta bila doma mlajša zakonca, Francka
in France. Zmenili so se, da bo očistil
dimnik krušne peči in »rauhkamro«
na podstrehi. France je medtem odšel
k živini v hlev, Francka pa je pomila
posodo od zajtrka. Dimnikar je sam
odšel gor v kamro, od koder je ometel dimnik navzgor in tudi navzdol.
Saj je bilo zelo veliko, od celega leta.
Dimnikar je bil sajast od glave do pet.
Ko se je vrnil iz kamre, je videl, da
Francka na podstrešju suši perilo. Od
enega konca podstrešja do drugega
so bili napeti trije »štriki«. Ravno na
prvem so se v celi vrsti sušile Franckine snežno bele oprane spodnje hlače.
Dimnikar pa je bil lump in je vsake

sva jih nabirali in jedli. Na poti proti Lazam sva morali prečkati potok
in tudi ta naju je ustavil; nekaj časa
sva vanj metali kamenčke, nato pa
še smrekove storže in gledali, kako
jih voda premetava in odnaša naprej
po skalah in kamenju. Čas pa je ob
igri hitro tekel; ko sva se spomnili na
zobozdravnika, sva se zavedli, da sva
zagotovo zamudili uro, ki je bila napisana na kartončku. Predlagala sem,
da greva domov in da se zlaževa, da
zobozdravnika ni bilo.
Domači so počivali v senci; pospravili so vso mrvo in imeli so popoldansko malico, ko sva se midve s sestro
prikazali izza ovinka. Na krožniku
sem zagledala še malo hrane in ker se
mi je želodček že močno oglašal, sem
segla po njej; mama pa je rekla, da
še ne smeva jesti, in to zaradi zalivk,
ki naj bi jih dobili pri zobozdravniku.
Čez nekaj časa me je sestrična, ki je
živela pri nas, le vprašala, če me je kaj
bolelo. »Nič, saj ni bilo zobozdravnika,« sem ji odgovorila in postrani
pogledala sestro, da ne bi ona kaj
preveč povedala. Ko je oče to slišal,
je zelo jezen rekel: »Mar da bi mrvo
grabili, bi bilo več koristi,« in skozi
zobe stisnil zelo močno kletvico ...
Fani Vinšek 
hlače prijel s svojo sajasto roko, in to
ravno tam kjer se stikata obe hlačnici.
Malo se je muzal in odšel po stopnicah dol v kuhinjo, kjer mu je Francka narezala klobaso in mu nalila pol
kozarca »šnopsa«. Nato sta še poračunala za tistih nekaj deset dinarjev
in dimnikar je povil svoje omelo ter
se odpeljal naprej po vasi. Čez nekaj
časa je Francka vzela metlo in smetišnico ter odšla na podstrešje pospravit
umazanijo, ki jo je dimnikar pustil za
seboj. Ko je na »štriku« zagledala, da
so vse njene oprane bele spodnje hlače
»obšlatane«, je takoj poklicala moža.
France je izgovoril dolgo kletvico, za
katero bi gotovo moral k spovedi. Takoj je iz šupe potegnil svoje kolo in
se odpeljal za dimnikarjem. Tam nekje pri šesti ali sedmi hiši ga je dohitel.
Molče mu je »primazal« klofuto in mu
na koncu rekel: »Saj veš, zakaj!«
Dimnikar se v vsej svoji delovni karieri ni nikoli več ustavil pri Francki
in Francetu.
Ivan Nograšek 
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SONCE – MOJA ENERGIJA
Sončne elektrarne v Tunjicah
Sonce nam ter celotni Zemlji daje
prvobitno energijo. Davno preden
je človek »odkril« ogenj in ga začel uporabljati, nam je Sonce dajalo
energijo, ki smo jo potrebovali za
preživetje, vsem ostalim bitjem (ki
niso udomačene) je Sonce še vedno edini vir energije. Ko je človek
s pomočjo lesa »udomačil« ogenj in
ko je ugotovil, kako izrabiti vire pod
zemljo (premog, nafta, zemeljski plin
...), da mu dajejo energijo, se je spet
obrnil k Soncu. S pomočjo znanosti,
predvsem vesoljske, ki je odgovorna tudi za veliko drugih, nam sedaj
običajnih stvari, se je fotovoltaika
(proizvajanje električne energije iz
sončnega sevanja) razvila do te mere,
da je lahko vsako gospodinjstvo samooskrbno z električno energijo.
Začetek fotovoltaike sega v 19. stoletje, ko je fizik Becquerel leta 1839
ugotovil, da se jakost električnega
toka med elektrodama v elektrolitu
poveča, ko sta obsijani s sončno svetlobo. Že leta 1873 so izdelali prvo
sončno celico, sestavljeno iz selena
in prekrito s prosojnim delom zlata;
njen izkoristek je bil okoli 0,1% do
0,2%. Za primerjavo naj povemo, da
imajo današnje sončne celice od 15%
do 20% izkoristek, za kar je »odgovoren« silicij, ki je eden najboljših
materialov za izdelavo sončnih celic,
kar so odkrili v 50. letih 20. stoletja.
Prvi solarni kolektorji so bili postavljeni na strehe leta 1975, pred tem
pa so sončne celice uporabljali predvsem v vesoljski industriji za oskrbovanje satelitov z električno energijo.
V Sloveniji so bile v 90. letih 20. stoletja prvotne sončne celice postavljene na večjih objektih za prodajo elektrike v omrežje, šele v zadnjih letih
pa se sončne celice vgrajujejo na strehe za namen samooskrbe z električno
energijo. Velikost sončne elektrarne
se določi glede na to, kolikšno porabo imaš; če imaš porabo večjo, kot jo
proizvede sončna elektrarna, koristiš
električno energijo iz omrežja, v primeru da imaš manjšo porabo, pa gre
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električna energija iz sončne elektrarne v omrežje. Od leta 2017 Eko sklad
za male sončne elektrarne podeljuje
subvencije, kar zagotovo pripomore
k temu, da se ljudje lažje odločijo za
takšno investicijo.
V Tunjicah smo prvo sončno elektrarno dobili leta 2017, v letu 2019
jih je že pet, koliko jih je še v fazi
načrtovanja, pa bomo videli v naslednjih letih.

naredil streho iz sončnih panelov.
Tudi vso zakonodajo in papirologijo preučiti sam ni bilo ravno lahko.
Nadstrešek s sončnimi paneli je bil
postavljen leta 2017. Paneli, ki predstavljajo streho in steno nadstreška,
niso ravno pod najboljšim kotom,
vendar pa je to objekt, ki ima dvojno funkcijo – funkcijo nadstreška in
funkcijo sončne elektrarne. Paneli
na strehi dajejo najboljši izkoristek
poleti, na steni pa pozimi, ko je kot

Ker so Tunjice dovolj osončene tudi pozimi, so sončne elektrarne primeren
tip pridobivanja električne energije za naš prostor
(Fotografija: M. Stele Jeglič)
Pri Klemnovih (po domače pri Joškovih) so začeli razmišljati o sončni
elektrarni leta 2015, ko so želeli narediti nadstrešek za kombi. Razmišljali
so o različnih variantah nadstreška, a
nazadnje so se odločili za takega, ki
ima streho iz sončnih panelov. Ideja
o tem je se rodila, ko je Jože v tujini
opazil veliko malih sončnih elektrarn
za samooskrbo. Vendar to izvesti v
Sloveniji takrat ni bilo najbolj enostavno. Leta 2016, ko so začeli s projektom, je bilo težko najti nekoga, ki
bi montiral sončne panele, kaj šele

sonca manjši. V letu 2019 so dopolnili sončno elektrarno z dodatnimi sončnimi celicami na drvarnici.
Skupaj proizvedejo 17000 kWh na
leto. Sončna elektrarna oskrbuje 2
gospodinjstvi, šivalnico, toplotno črpalko ter od letos naprej tudi hibridni
avto. Nada in Jože sta s to investicijo
nadvse zadovoljna, saj je občutek, da
imaš svojo električno energijo, dober
in to samo na način, da izkoristiš, kar
ti ponuja narava sama; investicija se
jim bo, glede na veliko porabo elektrike, tudi kmalu povrnila.
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Letos so se z lastno električno energijo
začeli oskrbovati tudi pri Kosirnikovih
na Zadnjem robu in pri Vrhovnikovih (Cirjevih) ter Jakšetovih v Dolini. Vsakdo, ki se je odločil za sončno
elektrarno, ima malo drugačno zgodbo,
a so si enotni v enem: sončna energija

je »čista« energija, ki jo imaš doma, le
izkoristiti jo moraš. Tunjice so dovolj
sončna vas, da sončno energijo lahko
izkoristi skoraj vsaka hiša. Samo odločiti se je treba za to. Pa veliko sonca
vam želim!
Mojca Stele Jeglič 

Paneli, ki so del nadstreška, so narejeni tako, da vmes prepuščajo svetlobo (Fotografija: J. Klemen)
Pri Deisingerjevih/Sheikhovih so se
za postavitev sončne elektrarne odločali že nekaj časa, letos pa so se dokončno odločili za to vrsto pridobivanja električne energije. Postopek in
količina ponudnikov sta se v zadnjih
treh letih zelo spremenila. Sedaj je
toliko ponudnikov, da je največji problem koga izbrati. Preko telefona ali
na spletu oddaš povpraševanje za ponudbo, nato pa v nekaj dneh predstavnik ponudnika sončnih elektrarn stopi
s teboj v kontakt in uredi vse potrebno,
da prideš do svoje sončne elektrarne.
Odločitev za sončno elektrarno je bila
pri njih precej lahka, saj imajo dve gospodinjstvi, toplotno črpalko, avto in
sedaj še električni skiro in kolo. Za to
vrsto energije so se odločili, ker menijo, da poleg dolgoročnih prihrankov
investicija v obnovljive vire pozitivno
pripomore tudi k varstvu okolja. Zato
niso kaj dosti premišljevali, da so se
odločili za svojo sončno elektrarno.
Investicija se jim bo povrnila že v
manj kot šestih letih. Sama montaža je
trajala dva dni, daljši postopek je bil
v »papirologiji« ter trenutni prezasedenosti ponudnikov, saj je na to vrsto
pridobivanja električne energije velik
naval. S postopkom so začeli maja, na
svojo elektrarno pa so se priklopili novembra.
 	

Na strehi imajo 54 sončnih panelov
(skupna površina 113,4 m2), ki letno
proizvedejo okoli 17100kWh
(Fotografija: Ž. Deisinger)

Pri Kosirnikovih imajo dve sončni elektrarni (11 kW in 3,5 kW). Vseh 52 sončnih panelov imajo nameščenih na gospodarskem objektu. Za sončno elektrarno so se odločili, ker potrebujejo elektriko za tri gospodinjstva in kmetijo.
(Fotografija: M. Stele Jeglič)

Pri Vrhovnikovih (Cirjevih) imajo
na Veliki Planini, kjer imajo kočo,
mini sončno elektrarno že kar nekaj
let. Letos so se odločili za sončno
elektrarno tudi doma, saj rabijo elektriko poleg gospodinjstva tudi v delavnici in za sušilnico sena. Njihova
sončna elektrarna proizvede letno
okoli 7000 kWh.
(Fotografija: M. Stele Jeglič)

Pri Jakšetovih so vzeli sončno elektrarno »na ključ«. Ponudnik jim je
uredil vse birokratske zadeve in izvedbo. Imajo 36 panelov, ki med seboj delujejo samostojno – vsak proizvaja toliko energije, kot je osončen.
Letno proizvedejo okoli 11.000 kWh.
Elektriko potrebujejo za gospodinjstvo in ogrevanje.
(Fotografija: S. Jakše)
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Temne noči
Ko me Milena povpraša, ali se je tudi v letošnjem letu na
nebu zgodilo kaj zanimivega, sem malo v zadregi. Zanimivih dogodkov je bilo kar nekaj, vendar – ali dovolj, da si
jih bo vredno zapomniti komu, ki ni ravno navdušen lovec
za kometi? Letos sta bila samo dva »zelenca«, to pomeni
svetlejša (kometa) od 10 m, tako da vsaj na fotografijah
dobi kometna koma značilno zelenkasto barvo. Bilo pa
je še nekaj šibkejših in ulovil sem Gaulta s šibko 17. magnitudo; to je pravzaprav asteroid, vendar tak z značilno
izrazitim kometnim repom. Tu šele bo pravzaprav navidezni Merkurjev prehod prek Sončeve ploščice, če ga ne
bodo skrili novembrski oblaki, pa samo Sonce skoraj povsem brez peg ... Navidezni prehod je bil že 18. novembra,
vendar ga zaradi oblačnega in deževnega vremena nismo
mogli opazovati, naslednji tak dogodek, ko se planet Merkur znajde točno med Zemljo in Soncem in ga je ob lepem
vremenu mogoče videti kot majhen črn krogec, seveda le
s pomočjo večjih ali manjših teleskopov, se bo ponovil
leta 2032. Toda to leto si bom zapomnil predvsem po nekaj zares temnih nočeh. Pred dvema letoma sem namreč
v najbolj znanem ameriškem nacionalnem parku s SQM
(merilec kvalitete neba) ob počitniškem naselju dve noči
zapored nameril neverjetnih 21,90 (svetlost neba kot ozadja) in potem na Veliki planini vso jesen nisem ujel niti ene
noči z 21,60, zato sem menil, da je merilnik pokvarjen.
Tistih nekaj februarskih noči leta 2009 s temnostjo med
21,70 do 21,75 je bilo torej vendarle nekaj izjemnega; dve
od treh sem prebil na planini, tretjo pa v kontrolni sobici
observatorija Rezman, za ekranom teleskopa, snemajoč
zimske kopice in meglice nizko nad obzorjem. SQM je
na observatoriju kazal sicer le približno 21,30 in ugotovil
sem, da je temno nebo na Veliki planini povprečno za pol
magnitude temnejše in zato je moč videti pol magnitude
šibkejše zvezdice. Toda na Veliki planini sem zadovoljen
s temnostjo nad 21,50 in na observatoriju s temnostjo, ki
je večja kot 21,00.

Potem pa pride letošnja pomlad in na planini se SQM
spusti pod 21,80 in na observatoriju se spet pojavijo
vrednosti okrog 21,30! In to ne samo eno noč. Nekaj je
takšnih in 10. maja na spletni strani med nočno izmeno
ujamem neverjetnih 21,46! Bi šlo na Veliki planini čez
magičnih 22,00?
Ne potrebujem prav veliko časa, da se spomnim na Moharjevo (Andrej Mohar, slovenski astronom, predsednik
društva Temno nebo) opozorilo, da je ob Sončevih minimumih temnejše kot v času večje aktivnosti. Potem dobim podobno potrditev še v knjigi Stephena O'Meare o
Meserjevih objektih.
Tisti februar v letu 2009 je bil le nekaj mesecev po globokem in dolgem minimumu drugo leto s krepko več kot
200 dnevi brez peg in to leto, ki še sedaj poteka, bo zelo
podobno, morda še celo globlje? Daljše? Sončeva aktivnost niha z dobo enajst let in sedaj smo spet v obdobju, ko
na Soncu skoraj ni peg in je Sončev veter precej šibkejši;
prejšnje tako obdobje z nekaj s temnimi nočmi je bilo v
letih 2008 in 2009. Čeprav je do konca leta še več kot
dober mesec, je to leto po številu dni brez peg že preseglo
lansko in seveda tistih 200 dni in tudi za prihodnje leto ne
kaže nič drugače.
Torej se nam obeta še kakšna zelo temna noč? Zelo verjetno, le pravo bo treba izbrati; tu pa bo marsikomu v
pomoč avtomatski SQM (Sky Quality Meter – merilec
temnosti neba), ki poleg »vsenebne« kamere (»allsky«
kamera), podobna astronomskemu fotoaparatu, ki samodejno s pomočjo računalnika snema celo nebo) opazuje in
meri temnost neba; podatke je mogoče prebrati na spletni
strani, saj se sproti osvežujejo.
In na kaj naj bi bili pozorni v takšni noči? Kaj in koliko
več vidimo v desetinko ali dve temnejši noči? Verjetno
je to opazovanje same Rimske ceste, ki jo je v primestnih okoljih, v katerem žal stoji tudi observatorij, zaradi
svetlobnega onesnaženja, ki ga povzroča razsvetljava ljubljanske kotline vedno teže opazovati. In tisti, ki so ime-

Nebo nad observatorijem v eni lepših noči, ko sem ujel tudi enega od utrinkov iz meteorskega roja Liridov (levo) in
na Veliki planini med lovom na najbolj znane Perzeide v prvi polovici avgusta (desno). Čeprav se na Veliki planini
niti še ni povsem znočilo in je še opazna zadnja zarja nad Grintovci, je nebo zaradi višine in večje odmaknjenosti
od virov svetlobnega onesnaževanja že opazno temnejše.
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li priliko opazovati to v primerljivih nočeh s kamniških
hribov, bodo vedeli, da je tudi slabe pol magnitude velika
razlika; in to lahko vidimo recimo od doma, če smo pozorni na noč – zvezd je precej več kot običajno …
Seveda pa ni vsaka jasna noč takšna temna noč; temnost
noči je namreč zelo odvisna od vremenskih pogojev v atmosferi in vlage v njej. Poletne soparne noči so že na oko
precej slabše, pa tudi zimske so redko temnejše, predvsem zaradi povečanega onesnaženja (drevje brez listov,
odbijanje svetlobe na snegu). Potem so tu še velikokrat
komaj vidni cirusi, ki jih (ponoči) pokaže šele fotografija;

Pogled na spletno stran Rezman observatorija https://
rezmanobservatory.azurewebsites.net/Weather pod zavihek weather nas utegne prepričati, da se kakšno takšno
noč splača stopiti ven in pogledati Rimsko cesto, ki bo
izrazitejša. Morda bomo videli tudi kakšen utrinek več,
saj se bo pred našimi očmi pokazal tudi kakšen šibkejši, ki jih je več v spomladanskih poznih večerih. Utegne
pa se pokazati tudi zodiaška svetloba; še bolje pa bo v
zgodnjih jesenskih jutrih, ker imamo na vzhodnem delu
neba iz Tunjic vendarle manj svetlobnega onesnaženja, ker tam ni večjih razsvetljenih naselij. Prav gotovo
pa bomo lažje našli ozvezdja, ki jih sestavljajo šibkejše
zvezdice, kot so Mali voz in kar nekaj ozvezdij živalskega
kroga, ki so drugače le slabo opazni. V takšni noči bomo
spoznali, da se nekaj najsvetlejših kopic da opaziti že s
prostimi očmi, celo Orionovo meglico in Andromedino
galaksijo, čeprav nas moti svetlobno onesnaženje.

(cirusi so tanki slojasti oblaki večinoma na višini med 5
in 10 km, podnevi bolj ali manj vidni kot nežne belkaste
meglice, ponoči pa se velikokrat zlijejo s sivino neba; podobno ponoči ne vidimo sledi letal, ki jih ta puščajo po
nebu, fotografija pa jih »izda«), pa puščavski in vulkanski
prah (noči po barvitih zarjah so redko temne – jesenski
občutek, da je SQM vedno malce pokvarjen), kar je verjetno posledica južnih vetrov iz Sredozemlja in puščavskih
saharskih vetrov iz Severne Afrike.
Tone Špenko 

Rimska cesta, ki sem jo posnel poleti 2017 iz ameriškega
nacionalnega parka Yellowstone in letos z Velike planine. Čeprav sem v Yellowstonu fotografiral tik ob naselju
turističnih koč, je svetlobno onesnaženje očitno skoraj
povsem odsotno, medtem ko je na Veliki planini to močno opazno, kljub temu da je najhujši del tik nad južnim
obzorjem zastrt s samim vrhom Velike planine.
V avgustu 2017 sem opazoval Sončev mrk v ZDA. Nekaj
dni sem preživel v najbolj znanem nacionalnem parku
Yellowstone in ponoči snemal nebo; zaradi neposeljenosti in odsotnosti mest (prvo manjše je 100 km južneje)
je nebo temno do obzorja. Če bi hotel podobno sliko posneti z Velike planine, bi morali v Sloveniji ugasniti vse
luči javne razsvetljave.
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Prepoznaj znamenja časa
Mi se ne zavedamo, v kakšnih časih
živimo. Gigantski vzpon tehnike in
elektronike spreminja način življenja, mišljenja in ravnanja. Po drugi
strani pa propada etika – morala. Ta
razpon povzroča neravnovesje v svetu, tako v posameznikih kot v družinah, narodih in državah, to pa ogroža
svetovni mir. Ta je zaradi silnega napredka zla sila, ki ogroža ne samo naš
planet, temveč zaradi visoko tehnične oborožitve vse narode. Prihodnost
človeštva je samo še v vrnitvi k vrednotam, k evangeliju Jezusa Kristusa.
O tem je bil prepričan tudi papež sv.
Janez Pavel II.
Tu ne gre za strašenje, temveč gre
za realnost: edini optimizem, edino
upanje nam more dati le Bog, saj smo
ustvarjeni za srečo, ki je dosegljiva,
resnična in večna samo v Bogu.
Če pogledamo stanje v naši mladi
državi, prednjačimo v omenjenih
problemih. Od preobilice propagande in ideologij smo oslepeli. Kljub
naravnemu bogastvu, lepoti in pestrosti narave in pridnosti, ki nam jo je
dalo krščanstvo, smo na mnogih področjih v hudi krizi. Naš kmet propada
in išče poleg kmetije skupaj z ženo še
zaposlitev. Mnogo podjetij propada
kakor domine. Kje je blagoslov, ki ga
očitno ne potrebujemo več? Usodno
je demografsko stanje prebivalstva,
ker se že desetletja staramo, izumiramo. V to luknjo bodo prišli tujci z
vseh strani, ki se ne bodo asimilirali.
Tudi župnije so na udaru. Pomanjkanje duhovnikov je hudo, pa tudi
vernikov. Mnoge župnije bodo ukinjene ali pa bodo v soupravi. Doživljamo plazove, ker nam mnogo vernikov uhaja v Emavs, to pomeni, da
jih ni več v občestvu župnije. Učenca, ki sta odhajala domov v Emavs,
sta bila razočarana nad Jezusovim
trpljenjem, nista ga razumela. Takih
razočarancev iz različnih razlogov je
tudi med nami veliko. Razlogov je tu
še več in so si med seboj različni. Pri
mnogih ni več volje in samozavesti,
ne da se jim. Mlačnost na mlačnost!
Po poti popolnosti hodimo zelo nepopolno. Ali smo še varuhi bratov, ki
so se oddaljili od nas? Ali smo njihov
vzor in spodbuda? Ali molimo zanje
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in so nam ljubi? Smo na velikem prelomu vernosti. Stare podobe vernosti
se izgubljajo. Ljudje imajo po pametnih telefonih veliko pogovorov,
a le malo osebnih. Vsak čepi v svojem domu. Mnogo ljudi globoko spi
in živijo v jugoslovanskem razsulu,
v nostalgiji nekdanjih dni, posebno
če so imeli privilegije. Mnogi ta čas
propagandno idealizirajo. Vera je že
desetletja obrekovana, odklanjana,
čeprav je pot slehernega človeka in
nihče ne more brez nje živeti, delovati
ter še manj – biti srečen. Iz vseh teh
razlogov postajamo brezbrižni do
ljudi, celo najožjih sorodnikov. Ljudje smo zmožni vsega, od najvišjega
dobrega do nizkotnega zla. Marsikdo
komaj čaka, da bo Cerkev propadla in
si sprevrženo domišlja, da bo potem
raj na zemlji. Kakšna slepota in zmota! Vera nikoli ne bo propadla, propade tisti, ki jo je zavrgel. Vedno znova
bo upanje za človeštvo, ker brez tega
upanja človeštvo nima prihodnosti. Brez vere in vrednot postaja svet
zmešan, izprijen, krut ter protisloven.
V takem svetu mladi ne vidijo več
smisla! Še slovenski pregovor pravi:
Vse se vrača, vse se plača.
Blaženi Anton Martin Slomšek je
imel vizijo in preroške slutnje, zato
je toliko storil za naše ozaveščanje
in prebujenje. Toliko dobrega nam je
želel. Deloval je z vso ljubeznijo in
spoštovanjem do slehernega Slovenca: Vera vam bodi luč, materina beseda pa ključ do zveličavne narodove
omike. In kot bi slutil našo samostojnost: En rod, ena hiša in en jezik.
Tudi mi moramo danes tako delovati. Krščanstvo nas uči, da imamo vsi
skupnega Očeta, zato smo med seboj
bratje in sestre. Delati moramo z vsemi svojimi močmi, da bomo zmogli
ljubezen do ubogih in zavrženih,
posebno do nasprotnikov, da bomo
graditelji mostov. Rojak z Znojil v
Tuhinjski dolini, nadškof in metropolit, msgr. Stanislav Zore v svoji pesniški zbirki Podest življenja v pesmi
Prijatelj, roko mi podaj, pravi: Prijatelj, roko mi podaj, sezi mi v dlan
in stopi z menoj. Greva človeka iskat.
Nikar ne kolebaj, pojdiva, dokler je
dan.

Glede na naše stanje pa je napisal
pesem Poznal sem človeka, v kateri
pravi: Poznal sem človeka. Bil je kot
bolno drevo, ki mu življenje odteka in
z vejami kliče nebo. Želel sem ga ljubiti, pa nisem vedel, kako. Nisem ga
hotel izgubiti, zato mi je danes hudo.
Nisem ga hotel izgubiti … namreč,
sodobnega človeka; zato nam Jezus
naroča: Pojdite in učite ter krščujte.
To bolečino danes nosimo v sebi vsi
duhovniki, ki nam ni vseeno za brate
in sestre, ker jim želimo srečo in zveličanje. Kar imamo sami, bi radi dali
drugim.
Z Bukovega griča pa se še vedno
oglaša veliki zvon, njegov glas se izgublja po valovitem gričevju, da ga
je k Bundercu komaj slišati. Oznanja
edino zvezdo stalnico, vero preteklih rodov, ki so živeli pod vznožjem
Kamniško-Savinjskih Alp. Nekoč
so ob tem zvonjenju skoraj vsi molili Angel gospodov in se spominjali
največjega dogodka – Božjega učlovečenja. Danes je te molitve gotovo
manj, kjer pa je, je posebno znamenje.
Tunjice so kraj, ki naj bi bil poseljen že v rimskih časih. Krajevno ime
Tunjice je verjetno (Snoj, Marko,
2009, Etimološki slovar slovenskih
zemljepisnih imen) izpeljano iz starocerkvenoslovanske besede tun'e v
pomenu zastonj, oziroma tun'ь v pomenu zastonjski, podarjen. Če je domneva pravilna, je ime prvotno torej
pomenilo podarjeno zemljišče. Komu
in kdaj, se ne ve. Župnija je nastala
konec 19. stoletja (1875). Prvotna romarska podružnična cerkev sv. Ane
ima srednjeveško prednico – bila je
gotska cerkev. Sedanjo baročno cerkev je gradil znameniti komendski
župnik Peter Pavel Glavar med leti
1762 in 1766. Tu živijo dobri ljudje, nekoč kmetje, danes tudi delavci,
uslužbenci in izobraženci. Večina so
kristjani, ki so v tragičnem 20. stoletju doživeli dva totalitarizma, nacizem in komunizem, poskusa odvzema domovine (narodnosti) in vere,
kar ima za posledico razdeljenost.
Čas je, da se dvignemo iz strahu, da
stopimo skupaj, saj smo kot kristjani
vsi isti. Ne bojte se, čeprav je versko
življenje še na udaru. Naš Jezus je
ljubezen in jo vsi potrebujemo. Postanimo glas kristjanov, ki osvobaja
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in povezuje. Kristjani moramo biti
pogumni v prizadevanju za boljše
čase, mir in zveličanje ljudi. Zbuditi se moramo iz »sna« brezbrižnosti,
da bo zaživel dialog. Iskati in najti
moramo pot k sožitju, biti z ljudmi,
vnašati novo upanje. Imamo prav in
po Jezusu imamo besedo življenja.
Od velikih ljudi se lahko veliko naučimo. Vsak kraj jih ima; naj omenim
samo duhovnika Petra Pavla Glavarja, ki je rekel, da sicer grdo gleda, da
pa ima dobro srce. Kaj vse je on naredil za Tunjice! Kot nezakonski sin
je bil v tistih časih sicer zaničevan,
a se je dvignil do časti duhovništva,
gospodarstvenika, kulturnika in
umnega čebelarja. Spomin nanj ostaja.
Drugi veliki mož, Tunjičan, je dr.
France Stele, Birtov, umetnostni
zgodovinar, univerzitetni profesor,
predstojnik Akademije znanosti in
umetnosti. Čeprav so mu rekli, da je
»homo matematicus«, je spodbudo in
motiv za umetnostno zgodovino dobil že kot deček, ko je iz pogovora odraslih slišal: Imamo tako lepo cerkev
kot v Rimu. Bil je miren in vljuden;

zelo je bil navezan na svoj dom, rad
je poslušal petje domačih, ko so peli.
Njegovo veliko življenjsko delo so
strokovni popisi cerkva z naslovom
Umetnostni spomeniki Slovenije.
Ko sem bil župnik na Mirni na Dolenjskem, so pri beljenju notranjosti
cerkve, ki jo je vodil moj prednik,
župnik Janez Kokalj, v prezbiteriju
odkrili freske. Ker je gospod po treh
letih odšel, sem to delo nadaljeval
sam. Freske sta odkrivala akademska
slikarja Izidor Mole in Viktor Snoj.
Ves strop prezbiterija je bil poslikan
z nepoškodovanimi freskami. Ko je
dr. France Stele gledal te freske iz 15.
stoletja, so mu prišle solze v oči.
Tunjiška župnija je dala Cerkvi od
19. stoletja naprej dvanajst duhovnikov in dve redovnici.
V letu 2019 sta se zgodila dva pomembna dogodka. Prvi je vesel, to
je izid knjige Baročna lepotica na
Bukovem griču; urednica je Milena
Erbežnik Klanšek. Njej in vsem sodelavcem izrekam iskrene čestitke. V
uvodniku piše kratko: Minevajo leta
… Prihajajo novi ljudje, nove duše,
novi verniki in novi romarji … Svet

se spreminja, se krepi in modernizira,
a vendar bistvo ljudi še vedno ostaja
isto… Vera v ljubezen … Božjo ljubezen, dodajam!
Drugi, žalostni dogodek, pa je odhod
župnika Edija Strouhala, srčnega in
zavzetega za kraj in dobro ljudi, v
župnijo Šmartno v Tuhinju. Žalostno
je, da bo župnija zaradi pomanjkanja
duhovnikov odslej naprej brez duhovnika, da bo v soupravi župnije
Kamnik z župnikom Lukom Demšarjem.
Majhna fara za svoj obstoj potrebuje
večjo velikodušnost, zavedati pa se
moramo, da bodo v prihodnje preživele samo misijonske župnije. Dobro
znamenje je, da je v župniji kar nekaj
dobrih sodelavcev, ki čutite s svojo
faro in ste ji v pomoč. Zvesti nedeljski
maši ste zgodovinsko pomembni, ker
ohranjate »zvezdo stalnico«, ko se
vse drugo spreminja in mineva. To je
za sedanji čas nekaj velikega, za kar
vam gre priznanje. V Svetem pismu
pa nekje piše: Spomnili se bodo in vrnili h Gospodu vsi konci zemlje.
					
Danijel Kaštrun 

Srečanje starejših in bolnikov
Letošnji november res ne skopari z
dežjem. Vendar pa nam je na dan,
ki so ga letos gospod župnik in člani ŽPS izbrali za srečanje starejših
in bolnikov, nebo prizaneslo in celo
malo je posijalo sonce.
Srečanje je tokrat potekalo že tretje leto. Začelo se je s sveto mašo v
župnijski cerkvi sv. Ane. Med mašo
so vsi, ki so želeli, prejeli zakrament
bolniškega maziljenja. Mašo sta darovala župnika Luka Demšar, ki je
prisotne tudi nagovoril, in Danijel
Kaštrun, za glasbo in petje pa je poskrbel mešani cerkveni pevski zbor
župnije Tunjice.
Po končani maši so se prisotni zbrali
na pogostitvi v župnijski kapeli. Čas
je ob prijetnem klepetu (pre)hitro tekel. Spet se je pokazalo, kako takšna srečanja bogatijo naše življenje,
spletajo vezi, polnijo naša srca s prijetnimi doživetji in obnavljajo stara
prijateljstva.

Letos se je srečanja udeležila skoraj
polovica starejših od 75 let. Verjetno
ni bilo nikomur žal, da je prišel na
srečanje, zagotovo pa je bil ta dan zaradi tega zanje lepši in prijaznejši. To
pa je tudi glavni namen takih srečanj

in verjamem, da se bodo tudi drugo
leto, če jim bo zdravje dopuščalo, z
veseljem odzvali v tako velikem številu.
Monika Podjed 
Matija Podjed 
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Vonj resnične pravljice
Pred mnogimi leti sta se v majhni
slovenski vasici poročila dekle in
fant. Poročila sta se v tujo hišo. Imela
sta le dva krožnika, dve žlici in dve
vilice. On je hodil na dnino, zidal je
hiše, ona pa je obdelovala zemljo.
Hrepenela sta po svojem lastnem
domu, hrepenela sta po kosu zemlje,
ki bi dajal kruh njunim otrokom.
Začela sta graditi hišo. Z voli sta
vozila kamenje in skromna kamnita
hiška je počasi rasla. Rodil se je prvi
otrok. Hiša je dobila streho, vselili so
se na svoje. Rodil se je drugi otrok.
Kupili so nekaj zemlje in prvič so
želi svojo pšenico. Kupili so kravo.
Imeli so svoje mleko. Sedaj so bili
že bogati. Rodil se je tretji otrok. Ob
zimskih večerih so sedeli na krušni
peči. Oče in mama sta otrokom
pripovedovala pravljice, stiskali
so se eden k drugemu. Oče jih je s
svojo neobrito brado podrgnil po
nežni otroški koži, vsi so se smejali
in toplo jim je bilo pri srcu. Vsi so
občutili neskončno ljubezen, ki je
prihajala iz srca in se zopet vračala
v srce.
Spomladi je oče odšel na delo v
Nemčijo. Ostali so sami. Sami za
vse. Le redko je odmeval smeh v
kamniti hiši. Večkrat se je slišal jok,
vpitje, zmerjanje. Otroci so morali
prijeti za vsako delo. Treba je bilo

orati, sejati, saditi, okopavati, kositi,
grabiti, pasti, pripravljati drva, ob
vsem tem pa hoditi tudi v šolo. Mlada
telesa so komaj zmogla vse to. Pri hiši
ni bilo elektrike, bila je petrolejka.
Mama je otroke vedno bodrila, da
bodo s pridnim delom dosegli in
imeli vse tisto, kar imajo drugi. Učila
jih je molčati in delati. Tudi tisti, ki
so jim otroci zavidali premoženje, so
morali delati, delati.
Oče se je vrnil, prinesel je denar. Bil
je suh in zgaran. Ko so ga videli, so
jih oblile solze. Ometali so še eno
sobo, dokupili še nekaj njiv. Pri hiši
so bili voli. Oče se je vrnil v Nemčijo.
Bili so ponosni nanj, težko so čakali
na poštarja in ob vsakem pismu, ki
je prispelo iz Nemčije, so jokali. Ob
večerih so sanjali, kako bo lepo, ko
bodo spet skupaj. Rodil se je četrti
otrok. Njive so klicale, zahtevale so
pridne roke. Otroške roke so morale
postati roke odraslega moškega. A
delo jih je povezovalo. Veselili so se
vsake bilke, ki so jo rešili plevela,
ponosni so bili na valovito žitno njivo,
z dvignjeno glavo so sedeli na vrečah
domačega žita, ki so ga v mlin peljali
njihovi voli. Spredaj je stopala mama,
v roki je držala bič in njena hoja,
njena dvignjena glava in presrečen
izraz na obrazu, njena obleka, vse,
prav vse na njej je govorilo: Zmagali
smo. Molčali smo in delali. Trpeli

in delali. Poglejte nas, tudi mi smo
sedaj eni izmed vas.
V hišo se je spet naselila velika toplina,
spet je bilo več časa za pogovor. Vsak
večer so se pogovarjali o minulem
dnevu in načrtovali delo za naslednji
dan. Mama jih je vedno vprašala, kaj
mislijo, kako bi oni to storili. Rada je
poslušala mnenje svojih otrok, rekla
jim je, da se od njih uči. Tudi oče se je
vrnil. Spet so dokupili nekaj njiv, gozd
in steljnik, v hlevu pa so vole zamenjali
konji. Otroci so odraščali. Spopadali
so se s pastmi odraščanja, mama in
oče pa sta jih razumela in jim stala ob
strani. Mama jim je ponavljala: »Sam
ne boš zmogel, skupaj bomo zmogli,
zato ne skrivaj, ne laži in se nas ne boj.
Kdo te bo razumel, kdo ti bo pomagal,
če ne mi, ki smo tvoja družina?« Čutili
so, da jih imata oče in mama rada.
Rodil se je peti otrok. Najstarejši je
tistega leta odšel od hiše. Pri hiši ni
bilo več pomanjkanja, dela pa je bilo
zmeraj dovolj. Otroci so odraščali, oče
in mama sta se starala. Radi so prihajali
k njima domov, s hvaležnostjo za vse,
kar sta jim dala.
Staršev ni več, otroci pa so ohranili
njune nauke, ki jih prenašajo na
naslednje rodove. Blagor otrokom,
ki imajo ljubeče, razumevajoče in
zahtevne starše. Ti otroci bodo v
ponos staršem in narodu.
Jože Ramuta 

Obilje svetlobe pri prižiganju
velikonočne sveče pri sv. Ani

Mlada sova pred cerkvijo na veliki četrtek 2019, verjetno po neuspešnem prvem poskusu vzleta
Sašo Mikuš 
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mladnega dne grabili travnik. Prišla
sem na obisk, ni je bilo v hiši, zato
sem šla okrog nje in jo zagledala daleč spodaj v grabnu. Spustila sem se
do nje. Z nasmeškom na obrazu mi je
povedala, da so zgoraj »pr' kozuc« še
ene grablje.
Nekoč sem jo vprašala, zakaj se ni
omožila, pa mi je hudomušno odgovorila, da je imela fanta, ki je imel
rad še eno drugo, tako da iz tega ni
bilo nič. Bili pa so to časi, ko so tudi
starši vplivali na to in mnogokrat določali partnerje svojim otrokom. Zelo
pomembno je bilo, koliko dote bo
kdo prinesel v hišo.
Majdin pogled na svet

Nekoga moraš imeti rad
Nekoga moraš imeti rad
pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen.
Nekomu moraš nasloniti roko na
ramo,
da se lačna nasiti bližine.
Nekomu moraš, moraš,
to je kot kruh, kot požirek vode,
moraš dati svoje oblake …
Pesem, ki jo je napisal Ivan Minatti,
je bila napisana tudi za Majdo, meni
drago osebo in prijateljico.
Spoznala sem jo pred dobrimi 18 leti
in takoj začutila, da je Majda posebna ženska – preprosta, s premnogo
lepimi lastnostmi, vedno nasmejana,
dobrih, iskrenih in iskrivih misli, polna modrosti in znanja; vedno zadovoljna sama s seboj in z vsem, kar je
bilo okoli nje; hvaležna ob misli, da
bo njen dom po njej živel še naprej.
Hvaležna sem, da sem jo poznala in z
njo preživela marsikatero uro. Od nje
sem odhajala polna energije in dobre
volje.
Posebna je bila tudi zato, ker je znala
imenitno pripovedovati o starih časih
in o ljudeh. Njen besedni zaklad je bil
poln besed, ki jih danes morda nihče
več ne govori. Seveda sva se dogovorili, da bom vse to njeno znanje zapi-

sala, pa je žal ostalo le pri besedah.
Ko sem jo na dan njenega odhoda s
tega sveta še zadnjič obiskala, je bila
taka kot vedno, nasmejana, polna humorja in dobre volje ter vesela, da
se spet vidiva. Ko bi vedela, da je to
zadnjič, bi gotovo še ostala pri njej,
vendar usoda ne izbira.
Njene zadnje besede ob mojem odhodu so bile: »ZAPRI VRATA.« In
res so se za vedno zaprla. Prepričana
sem, da so se Majdi odprla nova …
Poslednji pozdrav Majdi ob njenem
grobu.
Pisati o Majdi pravzaprav ni težko,
posebno če si jo dobro poznal, opazil
njene posebnosti in če ti je zlezla pod
kožo.
Zame je bila to ena najbolj preprostih,
bistrih in iskrenih žensk. Kadarkoli
sem jo obiskala, si je vzela čas, da
sva klepetali o vseh mogočih stvareh.
Njeno življenje je bilo težko in hrapavo, kot so bile njene roke, pogled
pa nežen in radosten.
Življenje ji ni prizanašalo, kljub
starosti in tudi bolezni mi je bila za
zgled.
Bila je delovna, motika in grablje so
bile njena ljubezen; vrt, rože ... hortenzije in narcise je imela spravljene
v posebnem predalčku.
Spomnim se, kako sva nekega po-

Zelo ponosna in hvaležna je bila na
napredek na kmetiji, ko so vajeti prevzeli Janez in njegova družina. Nikoli ni pozabila povedati, kako mladi
gospodarji skrbijo zanjo in za kmetijo. Če je bil v hlevu nov teliček, je
bila vesela kakor otrok nove igrače.
Sosedje in znanci smo jo radi obiskovali, vesela je bila vsakega posebej.
Bila je živ leksikon za celo vas in še
naprej in vedno mi bo žal, da nisem
zapisala njenih zgodb.
Hvala za čas, ki sem ga preživela z
njo.
Veronika Pogačar 

Pri Mlakarju
Dragi pogrebci in sorodstvo, to
so besede, za katere imam željo,
da se jih pove ob mojem slovesu.
Najprej se moram zahvaliti Janezu in Joži, Juretu in Marku, ki so
do groba skrbeli zame in za kmetijo.
Če pa kdo misli, da jim je kaj
»šenkano«, naj kar skupaj spravi
in jim prinese, pa mu bodo odstopili.
Za morebitno nezadovoljstvo kogarkoli naj vsak sam sebi pripiše.
Če je bilo meni prav, naj bo tudi
drugim prav.
Zahvaliti se moram vsem tistim,
ki ste me obiskovali. Hvala vsem
za skrb in trud.
Tunjice, 9. 10. 2012
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Letos so praznovali okrogle
obletnice Tunjičani,
ki živijo v Tunjicah
50 let 1969 – 2019
Bogomir Čimžar – Kuharjev
Jernej Koželj – Jerušekov
Marjetka Uršič – Nivčarjeva
Mira Lanišek – zgornja Lanišekova
Primož Krumpestar – Prajzov
Rezka Vrhovnik – Davčarjeva
Simona Radovan Smole – Smoletova
Tomislav Traven – Bobnarjev
60 let 1959 – 2019
Ana Stele – Leskovčeva
Franc Stele – Steletov
Helena Čepič – Čepičeva
Marija Šmidovnik – Pikovčeva
Marjan Šmidovnik – Pikovčev
Slavko Petek – Jeršinov
Stane Zobavnik – Strehov
70 let 1949 – 2019
Alojz Petek – Tratnikov
Anica Vrhovnik – Maleževa
Anton Kočar – Tišlarjev iz Laniš
Brane Osolnik – Lesarjev
Danica Sedušak – Sedušakova
Drago Vrhovnik – Pocinov
Franc Vinšek – Voštarski
Janez Vrhovnik – Slanov
Marjan Gregl – Brodarjev
Matevž Krumpestar – spodnji Košišev
Mihaela Čimžar – Kuharjeva
Miro Vrhovnik – Graverjev
Rado Mestek – Grabnarjev
Vladimir Maroh – Marohov
80 let 1939 – 2019
Angela Malež – Verovška
Janez Klemenc – Jagrov
Janez Šuštar – Bitenčev
Leopold Klemenc – Klemenčev
Peter Trobevšek – Trobevškov
90 let 1929 – 2019
Jožefa Čevka – spodnja Koželjeva
Marija Stele – Birtova
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V letu 2018 so praznovali
okrogli jubilej naslednji
prebivalci Tunjic
50 let 1968 – 2018
Aleš Slabe – Jamnikov
Andreja Vrhovnik – Vrhovnikova
Barbara Stele – Birtova
Domen Vrhovnik – Zoklarjev
Erika Mlakar – spodnja Hribarjeva
Janez Kosirnik – spodnji Sitarjev
Janez Nograšek – spodnji Naumov
Marija Štupar – Komatarjeva
Milena Nograšek – Kotarjeva
Peter Golob – spodnji Golobov
Tatjana Vrhovnik – Zoklarjeva
60 let 1958 – 2018
Franci Zobavnik – Užarjev
Janez Plevel – Mevžarjev
Leopold Kopše – Kopšetov
Marija Urbič – Kotnikova
Marjan Torkar – Mohtov
Mira Krumpestar – Hrušovčeva
Nada Adamovič – Jamovčeva
Štefan Omovšek – Omovškov
70 let 1948 – 2018
Feliks Škrlep – Potokarjev iz Laniš
80 let 1938 – 2018
Marija Traven – Bobnarjeva
90 let 1928 – 2018
Anton Šmidovnik – zgornji Košišev
Antonija Vrhovnik – Podbregarjeva
Peter Stele – Birtov
Najstarejša Tunjičana, ki živita v Tunjicah
Marija Zobavnik, Potokarjeva, rojena leta 1924,
stara 95 let
Lojze Štupar, Komatarjev, rojen 1927, star 92 let
Vsem jubilantom želimo še veliko srečnih, zdravih in
prijetnih dni v vaški skupnosti.
Uredniški odbor 
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Žabci
ponovno
v gosteh
Perovanje – sobota, 18. maj 2019
Letos smo se neugnani Žabci že drugič zapored z veseljem odzvali na
povabilo KS Perovo na zabavno in
z igrami prepleteno druženje na Perovem. Lanskoletni uspeh nam ni dal
miru in nas je le še podžgal za nove
podvige. Kot se za Žabce spodobi,
se je 5-članska ekipa zbrala v naši
popolni opravi. Nadeli smo si enotne majice z žabjim motivom in kape,
v roke pa vzeli še zastavice in žabji
prapor. Tako dobro pripravljeni smo
se s polno vnemo pripeljali na začetno mesto, parkirišče pred tovarno
Svilanit v Kamniku. Po dolgih minutah čakanja so se nam le pridružili
tudi organizatorji tega dogodka in še
nekaj Kamničanov, ki pa so prišli le
kot obiskovalci in ne kot aktivni udeleženci – naši morebitni nasprotniki.
Nekaj časa smo se spogledovali, nato
pa ugotovili, da smo očitno edina
ekipa, ki bi se zares rada spopadla z
igrami.
Na začetku so nas prijetno ogrele
plesalke plesnega kluba Šinšin, nato
pa smo se s »pešbusom« odpravili
po Kovinarski cesti. Med potjo po
pločniku in cesti smo si ogledova-

li znamenite stare hiše in njihove
posebnosti. Moramo priznati, da za
marsikatero od njih nismo vedeli,
da obstaja, ali pa vsaj toliko ne, kot
smo slišali v razlagi vodičke. To je
le dokaz več, kako malo poznamo
svoj kraj. Po zanimivem pripovedovanju in zabavnem vodenju nas je z
vsakim korakom bolj lovil tudi dež.
Vse je kazalo na to, da do kamniškega gasilskega doma ne bomo prišli
suhi. V močnem nalivu smo vendarle
prišli pod streho kamniških gasilcev
in prisluhnili gasilcem, ki so se odlično pripravili in nam predstavili svojo
opremo in vse možne načine reševanja v nesrečah.
Perovanje se je zaključilo z okusnim
riževim narastkom, ki smo ga dobili
prav vsi udeleženci druženja. Kljub
zelo dobri organizaciji pa je za nas,
Žabce, ostalo kar nekaj praznine …
Domov bi namreč morali oditi brez
kakršnekoli nagrade in preostalim

žabcem, ki se niso udeležili Perovanja in so doma praznovali rojstni dan,
sporočiti, da letos nismo dobili nobene nagrade. Edini resni udeleženci,
pa da ne bi domov prinesli ničesar!?
Ne, to pa že ne!
In so šli trije Žabci v akcijo! (Po »toplem čaju« se kajpada rodijo tudi
dobre ideje. ) Odšli so v trgovino in
kupili simpatičen pokal, na katerega
smo še v Kamniku s ponosom zapisali: PEROVANJE 2019, 1. MESTO.
Vsi veseli in razigrani smo Žabci brž
zdrveli proti Tunjiški Mlaki in že
pr' Bitenc veselo trobili in z žabjim
praporom mahali iz avta. Ko smo prišli do naših »neudeleženih« Žabcev,
smo naš pokal s ponosom dvigali v
zrak in jim razložili, kakšne igre smo
morali izvesti, kako smo se potili in
kako nam je dež oteževal igro, ki
pa smo jo tokrat izpeljali vrhunsko!
Resnično so bili veseli našega uspeha, celo tako da nam je ena od žab na
hitro pripravila simbolične medalje!
Koliko smeha in tudi koliko neizrečenih oziroma zadržanih besed! Ja,
nismo se več mogli zadrževati … iz
nas se je ulil huronski smeh in zatem
pojasnjevanje dejanskega stanja. Vse
to s pokalom in izmišljenimi zgodbami o igrah v dežju je bila le ena
VELIKA laž, ki so jo žabe napihnile
za ljubi smeh in popestritev dneva pa
tudi rojstnodnevnega praznovanja.
Vsem morebitnim užaljenim se iskreno opravičujemo, saj si želimo,
da nam naslednjič zares uspe zmagati
skupaj.
razigrani Žabci 
Matevž Skamen in kamnik.info 
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S pesmijo v praznične dni
Društvo Tun'ški glas je letos že šestič
zapored pred decembrskimi prazniki
pripravilo tradicionalno prireditev S
pesmijo v praznične dni. V soboto,
30. 11. 2019, so gostili znane ljudske pevke Predice. Z možem že vrsto
let prihajava na tovrstne prireditve v
Tunjice in vedno znova se veseliva
prazničnega vzdušja, ki nam ga pričarajo nastopajoči. Rdeča nit prireditev
je obuditev in ohranjanje slovenskega narodnega bogastva. Tudi Predice, ki so nam zapele letos, imajo tovrstno poslanstvo. Ljudske pevke iz
Kamnika namreč že 17 let neutrudno
negujejo ljudsko pesem in so prava
zakladnica starih pesmi, ki bi utonile v pozabo, če jih one ne bi oživile
ter zapele na svojstven način. Čeprav
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niso več mladenke, so polne življenja. Vriskale so in se veselile, plesale
in nas s svojim humorjem spravljale
v smeh. Njihova dobra volja je bila
tako nalezljiva, da je bilo slišati vriskanje tudi iz občinstva. Predice so s
seboj pripeljale harmonikarja, ki jih
je spremljal ob petju nekaterih pesmi,
v roke pa so vzele tudi svoja glasbila
– gudalo, perilnik in bučo ter zaigrale
nanje. Njihove pesmi so nas popeljale daleč nazaj, v druge čase. Nekatere poslušalce so vrnile v otroštvo in
mladost, da so se jim utrnili lepi, verjetno pa tudi kakšen grenak spomin,
ostali pa smo si ob lepih napevih greli
srca. Začutili smo veličino modrosti
in bogastva naših prednikov. Naša
odgovornost je, da ohranimo spomin
in spoštovanje na našo bogato zapuščino. Ali bomo zmogli, da to prenesemo naprej, na naše naslednje rodove? Vse je odvisno od nas in našega
udejstvovanja na tovrstnih bogatih
prireditvah in prenašanju tega izročila naprej; in prav zato so kar neprijetno presenetili mnogi prazni stoli v
avli tunjiške podružnične šole, kjer je
potekala prireditev.
Ksenja Prosen 
Matej Stele 
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Opazovanje nočnega neba pri cerkvi sv. Ane v
Tunjicah s teleskopom Košast
(Fotografija: Matjaž Sedušak)
Ta nenavadni jajčevec je zrasel pri nas na vrtu
(Fotografija: Maja Šmidovnik)

POTUJOČA KNJIŽNICA
OBISKUJE TUNJICE
OB ČETRTKIH
OD 18.00 DO 19.30 (postajališče je pred OŠ)

Skavti v Tunjicah
(Fotografija: Matija Podjed)
Nebo brez zvezd je kakor puding brez smetane.
Andraž Jeglič 

URNIK OBISKOV V LETU 2020:
16. in 30. januar
13. in 27. februar
12. in 26. marec
9. in 23. april
7. in 21. maj
4. in 18. junij
10. in 24. september
8. in 22. oktober
5. in 19. november
3. in 17. december
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Zahvala za izdelavo
novoletnih voščilnic
Letošnje novoletne voščilnice, ki so
priložene v glasilu Tunški glas, so
za uredniški odbor in za vas, drage
Tunjičanke in dragi Tunjičani, izdelali učenci OŠ Frana Albrehta iz
Kamnika. Učencem in učiteljicama
Anamariji Erčulj in Metki Bizjak
se iz srca zahvaljujemo in jim želimo še veliko uspehov. Prav posebna zahvala pa gre našemu dragemu
Jožetu Ramuti, ki nam je priskočil
na pomoč pri organizaciji in tudi pri
izdelavi novoletnih voščilnic. Kot
sam pravi, in to občutimo tudi mi, so
Tunjice in Tunjičani prav na posebnem mestu v njegovem srcu. Jože,
prav prisrčna hvala za tvoja plemenita dejanja.
Milena Erbežnik Klanšek 

Tunjiški
Miklavž
Bil je Miklavžev večer in na zemljo je padel mrak. Počasi so se v
Tunjice spustili Miklavž in njegovo
spremstvo; angeli so nežno prhutali
s krili ter Miklavžu pomagali držati
zlato knjigo in palico, parkeljni pa
so glasno rožljali z verigami in nosili težji tovor. Vsi skupaj pa so iskali
otroke – pridne, da jih obdarijo za
celoletno pridnost, za tistimi bolj porednimi pa so se povečini podili parkeljni in jih skušali pripraviti do tega,
da bi se poboljšali.
Ker pa Tunjice niso majhne in je
vsako leto treba obiskati veliko število (pridnih) otrok, se je tudi letos
Miklavž odločil za motorizirani prevoz in se na pot čez drn in strn odpravil kar s traktorjem. Prikolica se je šibila pod težo daril in dobrot in komaj
je šlo vse v koš, ki pa se je čez noč
praznil in razveseljeval tiste, ki so
nebeškemu spremstvu prekrižali pot.
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Vsako leto je lepo priti med Tunjičane, ki Miklavža in spremstvo nadvse
lepo sprejmejo. Kljub obilici dela so
vsi, Miklavž, angeli in parkeljni veseli, da razveselijo predvsem otroke,
ki se jim svetijo oči, medtem ko iz
Miklavževih rok prejmejo darilo – pa
kakršno koli že to je.

Dar, ki je padel v parkeljske roke, pa
bo tudi letos našel svoj dom in bo razveselil še koga drugega. Saj Miklavž
nima dela le v Tunjicah, ampak povsod tam, kjer ga nestrpno pričakujejo
in mu skrbno nastavijo pehar; če pa
so pri hiši pridni otroci, se zjutraj v
njem gotovo kaj najde.
Vaš tunjiški Miklavž 

December 2019

Nekaj iz kronike
Pred 490 leti, leta 1529, so Turki
najhuje pustošili po naših krajih, oblegali so tudi Dunaj.
Pred 210 leti, leta 1809, so Francozi zavzeli naše kraje in vkorakali v
Ljubljano.
Pred 160 leti, leta 1859, je po dolgem času le uspelo v Tunjicah ustanoviti šolo, ki je bila takrat še pod
okriljem cerkve. Zato ima največ
zaslug takratni tunjiški župan Jur
Grkman, gospodar pri Škletu. V stavbi mežnarije so uredili prostor za eno
učilnico. »Obstajala« sta samo prvi
in drugi razred. Učitelji so obenem
opravljali tudi cerkovniško službo.
Prvi, ki je učil na tej šoli, je bil »izprašani podučitelj« Jernej Pirnat, ki
je v Tunjicah že šest let prej opravljal
službo cerkovnika in organista.
Pred 140 leti, leta 1879, se je cerkovnik, mežnar Jernej Bernot »spozabil«
in ukradel iz cerkvene »kase« 352 goldinarjev. To ga je stalo leto in šest mesecev zapora ter izgubo službe.
Pred 120 leti, leta 1899, zadnje leto
v tem stoletju, je mojster Vurnik iz
Radovljice v cerkvi prenovil stranske oltarje, ki so bili poškodovani še
od potresa pred štirimi leti. Potres in
ustanovitev Društva skupne pomoči
leta 1897 sta pripomogla k temu, da
so krajani začeli graditi zidane, pred
ognjem varne stavbe, saj bi v nasprotnem primeru morali Društvu skupne
pomoči plačevati višjo članarino.
Pred 110 leti, leta 1909, je Edvard
Rusjan prvič poletel z letalom Eda, ki
ga je naredil sam.
V Ameriki se je smrtno ponesrečil
Dionizij Vrhovnik – Zoklarjev Nizl,
star 31 let. V Ameriko je prišel le dve
leti prej.
Pred 90 leti, leta 1929, se je v Tunjicah rodilo 19 otrok.
Na veliko noč je velik požar uničil
ostrešje cerkve. Cerkev je bila krita
s hrastovimi skodlami in zato je bil
požar zelo silovit. To je bila po potresu že druga velikonočna katastrofa
na cerkvi.

Pred 70 leti, leta 1949, so politično
na veliko zapirali ljudi in jih vozli na
Goli otok.
6. julija so Janeza Grkmana – Komovca z Vinskega vrha pri košnji
trave sršeni tako močno opikali, da je
takoj umrl. Star je bil 80 let.
Pred 60 leti, leta 1959, je pri Odamu
pogorelo gospodarsko poslopje. Gašenje je oteževalo mrzlo zimsko vreme,
saj so gasilcem cevi sproti zmrzovale.
29. junija zvečer je strela udarila v
gospodarsko poslopje pri Birtu. To je
bil eden največjih požarov v Tunjicah
in pri obnovi tudi največja akcija krajevnega Društva skupne pomoči.
Pred 40 leti, leta 1979, je bila za vas
velika pridobitev asfaltirana cesta od
Kamnika do Holcarja. Prvič jo je peš
prehodila skupina Tunjičanov s harmonikarjem na čelu.
Pred 20 leti, leta 1999, so okrog
Ljubljane zgradili avtocestni obroč.
V maju umre Alojzij Groznik, dolgoletni župnik v Tunjicah.
V juliju je bil asfaltiran parkirni prostor, namenjen obiskovalcem cerkve.
Prav tako je bilo dokončano delo
na vzhodnem delu pokopališča, kjer
smo pridobili prostor za skoraj 80
grobov. Stiska na pokopališču je bila
s tem rešena.
1. julija strela pri Prajzu v hlevu ubije
dve kravi.
Pred 10 leti, leta 2009, dva zakonska
para iz Tunjic kot prva prehodita romarsko pot Santiago de Compostela
v Španiji.
27. junija na dirki v Logatcu do smrti
povozijo Cilko Plevel – Mevžarjevo.
1. avgusta po 17 letih iz Tunjic odide
župnik Pavle Juhant.

Letos, leta 2019,
se je zgodilo
Aprila prvič fotografirajo zelo oddaljeno črno luknjo v vesolju.
Aprila je poletelo največje letalo na
svetu, ki ima krila daljša od nogometnega igrišča. Z njim bodo lansirali rakete v vesolje.

15. aprila pogori mogočna katedrala
Notre Dame v Parizu.
Junija prodajo kamniško kabelsko,
televizijsko omrežje, v katero smo
leta 1988 tudi Tunjičani vložili 40
milijonov dinarjev, pobranih ljudem,
in mnogo prostovoljnega dela.
17. septembra je 100. rojstni dan
praznovala naša rojakinja Rozalija
Štrajhar, spodnja Naumova. Živi v
Kamniku.
V letošnjem letu je Garmin navigacija (po nepotrebnem) po najkrajši
možni poti oziroma po bližnjici vodila več težkih »kamionarjev« skozi
Tunjice proti kamnolomu Calcit. Na
ozkih poteh v Tunjicah so se zagozdili in se le z veliko težavo in s pomočjo
domačih traktoristov obrnili.

»Tunški internet«
objavlja
16. januarja nam vzamejo župnika
in fara Tunjice preide v soupravo
župnije Kamnik z župnikom Lukom Demšarjem.
Pri spodnjem Košišu je udarila
strela.
Kavseljnove stare hiše ni več.
Mira je pri Hribcu prodala.
Pri Znamenšku so novi prebivalci.
Hiša mornarja Andreja je prodana.
Škletov pes je ugriznil kolesarko,
ki je zašla na njihovo dvorišče.
Po Tunjicah so napredli optični
kabel.
Julija se asfaltna cesta približa
spodnji Golobovi hiši.
V Lanišah, točneje v Rojih, smo
pridobili novo hišno številko.
Smolnikarjeva hiša je naseljena.
S policije so sporočili, da je naša
kolesarka v Kurji dolini trčila z
avtomobilom, ki je zavil tik pred
njo.
Gostilna in picerija za Tunco z
novo posadko dobro posluje.
Nadomestna Brnusova hiša je naseljena.
Oborhovo znamenje (križ) je obnovljeno.
Pri Kuharju je voznica zadela kandelaber.
KS Tunjice vsakemu novorojenčku
v Tunjicah v letu 2019 podari sadiko sadnega drevesa.
Ivan Nograšek 
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Pozdrav iz
Amerike
Kot že nekaj let do sedaj je tudi letos
na uredniški naslov prispelo pismo iz
tujine. Poslal nam ga je naš sokrajan,
Ciril Žagar, ki je leta 1964 odšel v tujino. Amerika je postala njegov drugi
dom, na svojega prvega pa ni nikoli
pozabil in rad se spomni na ljudi, s
katerimi se je družil. Če le more, se
rad vrne nazaj v svoj rodni kraj Tunjice. Pred leti se je ustavil tudi na sedežu uredniškega odbora. Tako sem
imela priložnost z njim poklepetati
in ga spoznati »v živo«. Hvala, Ciril,
za vaš dar, slike in podporo pri nastajanju našega in vašega glasila Tunški
glas, na katerega smo zelo ponosni,
da ga imamo.

Joži Spahich, rojena Torkar, Mohtova, z
možem Juretom na obisku pri nas
Zima v Ameriki, sneg
je tudi bel

Milena Erbežnik Klanšek 
Pozdravljeni, krajani Tunjic!
Zopet je prišel čas, da se vam malo
oglasim, ker vem, da že delate in pripravljate s polno paro, da bo glas
čim lepši in čim boljše izpadel. V
nadalje vas pa vse lepo pozdravljam
in vam želim veliko uspeha pri nabiranju novih podatkov. Leto je minilo,
sedaj je tukaj jesen, že prvi oktober
in pri nas temperatura kar ne more
popustiti, saj danes je visoka, do 35°
C; znanstveniki pravijo, da presega
vse nove rekorde.
No, in za danes se bom poslovil od
vas in vam vsem želim vesele božične praznike in srečno in zdravo novo
leto! Tudi vsem, ki berete Tunški glas.
Pošiljam vam nekaj fotografij, pa sami
ugotovite, katera slika spada v glas.
Še en lep pozdrav, pa nasvidenje!

Udamovi in nekaj sosedov

Ciril Žagar, 1. 10. 2019 

Naše trobente
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Se mastimo z dobrimi klobasami, krvavice delamo skupaj s prijatelji

December 2019

Miklavževanje 2019
Kulturno društvo dr. Franceta Steleta je 5. decembra pripravilo že 32.
mestno Miklavževanje. Prireditve pa
so bile tudi drugje: za otroke Mekinj
v Kulturnem domu v Mekinjah, za
otroke Tunjic v tunjiški cerkvi, za nekatera kamniška podjetja in ustanove
pa v Domu krajanov v Šmarci in v
prostorih podjetij.
Tunjice je Miklavž obiskal v sredo,
4. decembra, ob 18.30. Cerkev sv.
Ane so napolnili malčki, ki so napeto
spremljali program in na koncu brez
strahu prišli k Miklavžu, ki jih je obdaril s skromnim darilom in prijazno
besedo.

Tudi v Kamniku se je igra končala s
prihodom Miklavža s spremstvom
in z Miklavževim nagovorom. Posebnost je bil seveda ognjemet, ki
je očaral otroke z lepimi barvami in skoraj neslišnim pokanjem.
Potem se je Miklavž v spremstvu
parkljev in angelov sprehodil po
Glavnem trgu in obdaril otroke z
bomboni.
Za popestritev Miklavževanja je Kulturno društvo dr. Franceta Steleta kot
vsako leto v Tunjicah in Kamniku
postavilo stojnice, na katerih so tunji-

ške gospodinje brezplačno ponudile
tradicionalna Miklavževa darila, pecivo, čaj in kuhano vino.
Prireditev si je v celoti zamislila in jo
organizirala predsednica društva Ana
Stele.
Miklavževanje je tako kot prejšnja
leta obudilo star slovenski običaj in
ponudilo priložnost za prijetno druženje ljudi različnih starosti, zlasti pa
otrok in staršev.
Marjeta Humar 
Matjaž Sedušak 

Osrednji del prireditve je bila otroška
igra. Letos so organizatorji izbrali
igro Leopolda Suhadolčana Veliki
paket v priredbi Alojza Stražarja in
Andreje Humar Gruden, ki je prireditev tudi režirala. Kratko besedilo so
popestrili glasba, plesni vložki angelov in nastopi parkljev, ki jih je pripravila Saška Pavlovič.
Občinsko Miklavževanje pa je potekalo sredi Kamnika – na pobočju
Malega gradu. Sceno je postavil Justin Klanšek s sinom in drugimi sodelavci. Za varnost so skrbeli tunjiški in kamniški gasilci ter ekipa prve
pomoči.
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Stare fotografije
v
iz Jerusekove
skrinje
Poroka Ane Kosirnik (1903 1971) – Grkmanove in Franceta Laha (1890 - 1962) –
zgornji Kosirnikov, približno
leta 1925

Smučarski skoki v Tunjicah, leta 1952

Anton Koželj – Jerušekov (18911918), vojak v prvi svetovni vojni,
padel 28. 1. 2018 na Soški fronti

»Jager« Kompare iz lovske družine Komenda je na Jerušekovi
kmetiji oplenil divjo svinjo

Gregor in Janez Koželj – Jerušekova

Tako se je včasih vozilo na Brezje
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Nivčarjeva zlata poroka, leta 1974
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Jože Koželj – Jerušekov s
starši, kot nemški vojak

Kosci so se pomerili med seboj

Najmlajši Jerušekovi: Peter, Ludvik in Rozka
Koželj s teto Franco

Jerušekova domačija nekoč

Vovkova starša (Frančiška in Peter Klanšek) in
Jerušekova starša (Rozalija in Janez Koželj), leta
1957; Frančiška in Rozalija sta sestri

Mlada dekleta

Jerušekovi
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Tunjice v reviji
Dom in svet
Ena prvih fotografij tunjiške cerkve je bila objavljena leta 1892 v
reviji Dom in svet, v številki 12. Cerkev je krita še s hrastovimi
skodlami, s katerimi so jo prekrili leta 1888. Na odprtinah zvonikov so vidna polkna, na pokopališču pa na sredini manjša zidana
hišica, v kateri so hranili orodje in ostale stvari, ki so jih rabili pri
pokopih pokojnikov; zdajšnjo hišico ali toten kamro so verjetno
naredili takoj po prvi svetovni vojni, ko je izbruhnila španska
gripa; bolezen je bila tako nalezljiva, da pokojniki zaradi možnega prenosa bolezni niso smeli ležati doma. Stavba šole je še
brez drvarnice in prizidka enega razreda, ki je bil dograjen leta
1932. Na fotografiji še ni čebelnjaka in sušilnice za sadje; postavil ju je župnik Jakob Razboršek, ki je prišel v Tunjice leta 1912.
Prav tako na fotografiji še ni Komovčeve kapelice; do takrat so
za procesijo vsako leto sproti naredili kapelico iz vej.
Pod sliko je Josip Benkovič, avtor članka Kamnik (Prirodopisno
– zgodovinski obraz) v reviji Dom in Svet zapisal o Tunjicah: Tunjice so sicer neznatna, a po hribih in doleh razpršena vas, pičlo
uro od Kamnika na zahod. Vrhu zelenega holma se dviga krasna
farna cerkev, posvečena sv. Ani. Sezidal jo je leta 1762. slavni blagodarnik slovenski Peter Pavel Glavar. Cerkev je pristna središčna stavba, izdelana po popolnem vzorcu cerkve sv. Neže v Rimu.
Zanimivo je, da se s tega holma, ki je primeroma jako nizek, vidi
na razne strani do 70 cerkvic po hribih in dolinah.
Ivan Nograšek 
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Od zadnje izdaje glasila Tunški glas smo se poslovili od naših krajanov
Ni res, da so odšli – nikoli ne bodo. Ujeti so v naša srca. S spomini bodo vsak naš korak spremljali v tišini.
26. decembra 2018 je po hudi
bolezni umrla FRANČIŠKA
REMS – Seliškarjeva mama.
Rodila se je pred 86 leti v
Žerjavovi družini.

3. januarja 2019 je nenadoma
umrla MARIJA MAGDALENA
GRKMAN – Mlakarjeva Majda.
Rodila se je pred 88 leti; živela
je samsko življenje na domači
kmetiji.

31. decembra, na zadnji dan
leta 2018, je huda bolezen
vzela 63-letno MARIJO
ČEVKA – mlado spodnjo
Koželjevo mamo. Mlada leta
je preživela v Sidražu pri
Havtežu.

18. januarja 2019 je kruti
bolezni podlegel ANTON
SEDUŠAK – Oborhov Tone.
Le dva dni mu je zmanjkalo, pa
bi praznoval 79. rojstni dan.

15. marca je umrla TEREZIJA
URŠIČ – Mejačeva mama.
Rodila se je pred 92 leti na
Komatarjevi domačiji.

V letu 2019 so umrli Tunjičani,
ki so živeli drugod
Proti koncu januarja 2019 je umrla ANGELA
SEDUŠAK, rojena Čimžar – zgornja Sitarjeva.
Živela je na Podgorski poti v Kamniku. Dočakala je
visoko starost 98 let.

Proti koncu avgusta 2019 je v 90. letu umrla
ANGELA MOLJK, rojena Krumpestar – Prajzova.
Po poklicu je bila medicinska sestra. Živela je v
Kamniku.

Na svoj god v marcu 2019 je umrl JOŽE
VAVPETIČ – Lojzetov. Živel je v Podgorju,
dočakal pa je 86 let.

V začetku septembra je umrl JOŽEF KOŽELJ –
Jerušekov. Dočakal je 93 let. Živel je v Mostah pri
Komendi. V drugi svetovni vojni je bil mobiliziran
v nemško vojsko na vzhodni fronti.

Konec aprila 2019 je umrla FRANCKA BERLIC,
rojena Lah – zgornja Kosirnikova. Živela je v
Mengšu. Usojeno ji je bilo dočakati 75 let.

V septembru 2019 je v 85. letu življenja umrla
ANICA KOMATAR, rojena Trobevšek –
Bunderčeva. Živela je v Klancih (ledinsko ime) v
Košišah.

19. julija 2019 je umrl IVAN TROBEVŠEK –
Bunderčev. Živel je v Županjih Njivah. Dočakal je
89 let.

V septembru 2019 je umrla ANGELA PIRNAT,
rojena Lah – zgornja Kosirnikova. Dočakala je 90
let. Živela je v Domžalah.
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Gradbena mehanizacija
Romšak Janko s.p.
041/859-741
Škocjan 4 B, 1233 Dob pri Domžalah
T: 041-716-229, 041-752-226
E: info@lanser.si
www.lanser.si

Storitve z gradbeno mehanizacijo

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

BREZPLAČNA DOSTAVA
PLINA NA DOM
051 387 770 IN 040 422 232

040
820 209
borutkosirnik@gmail.com
Okrepčevalnica
Slanovec s.p.
ODLIČNE PICE
NAJBOLJŠI
OCVRT PIŠČANEC
031-30-22-21

Tunški glas
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December 2010

unški glas

JANEZ VRHOVNIK S.P.

December 2010

Galerija Majolka
1241 Kamnik, Medvedova 16
031 638 483
www.majolka.si

69
Tunski glas 2010.indd 69

85

Tunški glas

Tunški glas

Masažni sistemi

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

December 2010

M 1:10

MIZARSKE STORITVE

Matej Rajterič s.p.
Tunjice 42, Kamnik

040 882 933
igor.vinsek@gmail.com

KRAJEVNA SKUPNOST
TUNJICE

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

slikopleskarstvo.kozelj@siol.net

HOMEC
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CVETLIČARSTVO LAP
Tina Lap, s.p.
Šutna 60, 1241 Kamnik
Tel. (01)839 17 69, faks: (01) 831 93 85
Id. št. za DDV: SI14259028

TESARSTVO Justin Klanšek s.p.
Tesarska • krovksa • kleparska dela
Tunjice 29, 1241 Kamnik
T: 01 83 92 951
F: 01 83 97 684
M: 041 362 609
E: tesarstvo.klansek@gmail.com

Justin Klanšek
tesarski mojster

HOMEC
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Hvala vam za pomoč
pri izdaji glasila Tunški glas.

Tunski glas 2010.indd 69

16.12.2010 14:15:10

VESEL BOŽIČ IN
SREČNO NOVO LETO 2020
VAM ŽELIJO NAŠI OBRTNIKI,
PODJETNIKI IN POSAMEZNIKI,
KI SO OMOGOČILI,
DA JE TUNŠKI GLAS IZŠEL
TUDI LETOS.
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