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Vesele božične
praznike in srečno
novo leto 2016
Vam želi uredniški odbor!
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Za enega večjih dosežkov leta 2015
lahko štejemo tudi projekt Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice, ki
je s pomočjo evropskega in občinskega denarja zasadilo 1,5 hektara
velik sadovnjak, kjer raste 130 različnih sadik starih sadnih sort.

Spoštovane krajanke,
spoštovani krajani,
iztekajoče se leto je bilo v občini
Kamnik in predvsem na vašem območju v znamenju dveh velikih kohezijskih projektov, skupaj vrednih
okoli 50 milijonov evrov, za katera
bo občina skupaj s sosednjimi občinami prejela dobrih 36 milijonov
evrov evropskega denarja. Občina
Kamnik, vodilna občina omenjenega projekta, ki je hkrati tudi največja investitorka pri obeh projektih,
bo prejela skupaj okoli 18 milijonov evrov. Občina Kamnik bo za
ta denar pokrila svoj delež investicije pri nadgradnji CČN Domžale
– Kamnik, dogradila kanalizacijo v
Stranjah, Tunjicah in izgradila povezovalni fekalni kanal od Vrhpolj
do Šmartnega v Tuhinjski dolini v
skupni dolžini približno 29 kilometrov ter dogradila vodovode v občini
in izvedla navezavo tudi v Tuhinjsko
dolino v skupni dolžini približno 18
kilometrov vodovoda s pripadajočimi objekti. Do danes so že izgradili
I. fazo dograditve biološke stopnje na CČN Domžale – Kamnik, na
območju Stranj so zgradili devet kilometrov kanalizacije, 1,2 km javne
razsvetljave ter sanirali še 1,6 km
vodovoda, na območju Tunjic 6 km
kanalizacije, 2,1 km javne razsvetljave in 2,1 km vodovoda, 5 km vodovoda so prenovili tudi na južnem
delu občine, stroje pa so že preselili
v Tuhinjsko dolino, kjer jih čaka še
izvedba najzahtevnejšega odseka.

Pred kratkim je bil sprejet tudi Občinski prostorski načrt, ki ga je Občina začela pripravljati leta 2007.
Zaradi slovenske birokracije je bila
pot do sprejetja trnova, a z vztrajnostjo premagana. Urejajo se tudi
druge stvari, ki so pomembne za
kraj, a največ energije dajo kraju
ljudje, ki v njem živijo.
Pred nami ni lahko leto. Vlada nam
vsakodnevno nalaga večjo odgovornost, a na drugi strani klesti prepotrebni proračun. Kdaj bodo uvideli svojo zmoto, ne vem, zagotovo
pa vem, da ne sam in ne občinska
uprava ne bomo samo stali in gledali, kako nas potiskajo proti tlom.
Borili se bomo, tako kot smo se za
enoto nujne medicinske pomoči,
tako se bomo tudi za vsakega krajana. Skupaj.
Naj se misel povezovanja še toliko
bolj poglobi v srca vseh nas v tem
času. Pa ne samo za ta praznični čas.
Naj postane stalnica. Konec koncev
se borimo za človeka dostojno življenje, ki si ga zasluži prav vsak.
Drage Tunj'čanke in dragi Tunj'čani, dovolite mi, da se Vam na koncu
leta iskreno zahvalim za vašo cenjeno potrpežljivost in strpnost pri
izgradnji kanalizacije. Zavedam se,
da velikokrat ni bilo lahko, a s skupnimi močmi smo prišli do želenega
cilja. Majhni trenutki ustvarjajo velike zgodbe, pravega začetka pa ni,
če si ne začrtamo poti, in ni pravega konca, če se z zadovoljstvom ne
oziramo nazaj.
Mirne božične praznike ter srečno,
zdravo in preudarno leto 2016!
Vaš župan Marjan Šarec

Voščilo za božič 2015
Človeku kot duhovnemu in racionalnemu bitju voljo do življenja dajeta
upanje in zaupanje. Človek upa, da
bo v življenju dober in pošten, da bo v
življenju srečen in v družbi sprejet, da
bo sebe uresničil v polnosti ter da bo
v zadovoljstvo in dobro domačim, samemu sebi, sodelavcem na delovnem
mestu in v krogu prijateljev. Človeka
zaupanje utrjuje v dobrem, krepča njegovo samozavest, krepi medsebojne
odnose in ga ozavešča, da je soodvisno bitje. Nihče ne more živeti samemu sebi! V kolikšni meri človek živi
v podarjanju, v tolikšni meri je lahko
tudi bolj zadovoljen s samim seboj in
s svetom okoli sebe. Adventni čas, v
katerem smo se kristjani pripravljali
na praznik Jezusovega rojstva, je imel
nalogo, da v kristjanu oživi in poglobi
zavest, da smo ljudje ljubljeni s strani
Boga. Lepo je biti človek, lepo je živeti človeka vredno življenje. Zato kristjani pravimo, da niti Bogu ni bilo pod
častjo, da bi se utelesil in postal človek. Bog se je rodil v družini Jožefa in
Marije. V družini. S svojim rojstvom
je Bog blagoslovil tudi naše družine.
Spoštovane bralke, spoštovani bralci Tunškega glasu, želim si, da bi v
letošnjem praznovanju božiča vsak
človek začutil, da je vreden življenja,
spoštovanja in pozornosti ter da bi se
zavedali, da nas Bog ima rad. Vsem
ljudem dobre volje želim doživet, vesel in blagoslovljen božič ter srečno in
zdravo novo leto 2016.
Mir in vse dobro!
Župnik Edi Strouhal
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nas poslovil Strehov oče. Zato smo še
toliko bolj nestrpno čakali na prvega
stoletnika v naši vasi. Še naprej mu
želimo zdravja, modrih misli in lepih
trenutkov. Tudi pri Birtovih so slavili, zakonca Marija in Peter Stele sta
obeležila 65 let poroke.

Rojstvo
resnice
Človek, dvigni pogled, ozri se
naokoli in videl boš svet, da ima
drugačno podobo, kot si si mislil.
Začni živeti samega sebe, svoj
avtentični jaz, odvrzi okovje, ki te
vleče k tlom, pojdi nazaj k naravi,
v svet, ki ti nudi mir in vrnil se ti bo
nasmeh na obraz. Srce bo oživelo
in začelo živeti.
Zapisane zgodbe, ujete v življenju,
so razgrnjene ležale pred menoj in
mi sporočale, kako naša skupnost
strmi k povezovanju in ustvarjanju, čeprav je morda na prvi pogled
videti drugače zaradi našega hitrega tempa življenja, preobremenjenosti, odmaknjenosti in s skrbmi
obdanimi vsakodnevnimi dogodki.
Barvitosti sporočanja avtorjev so
nam približale vsebino dogodka,
ki se je zgodil v naši skupnosti ali
so ga doživeli sami osebno. Koliko vsega je bilo v naši sredi doživetega in zapisanega, nam pove
že sama debelina nove številke
Tunškega glasu, ki je od lanskoletne bogatejša za osem strani.
V letošnjem letu smo slavili kar nekaj obletnic. Nazdravili smo Jožetu
Pregledu za njegov veličastni 100.
jubilej. Je prvi krajan, ki je dočakal trimestno številko. Spomnimo
se, da se je pred leti, štiri mesece
pred tako visokim jubilejem, od

Tunjiški oktet je skozi leto na različnih prireditvah obeleževal svojih
trideset let delovanja. Pred dvajsetimi
leti pa smo imeli prvi krajevni praznik, na katerem je bila predstavljena
knjiga Tunjice, delo avtorja Toneta
Palčiča. In izid knjige je bil posredni
vzrok za začetek izhajanja Tunškega
glasu.
Poleti me je presenetilo pismo iz
Amerike, naslovljeno na uredniški
odbor. S pismom Cirila Žagarja –
Odamovega, našega rojaka, živečega v Clevelandu, sem začutila, kako
res veličastno je delo in poslanstvo
uredniškega odbora. Malo za šalo –
z našim Tunškim glasom se ne more
primerjati niti New York Times, ki se
verjetno ne bere v naši vasi, kot se
prebira Tunški glas v Ameriki. G. Žagar, ki se nam zahvaljuje za ves naš
trud in delo, ki ga vlagamo v glasilo,
nas je podprl še finančno in mi dal
vedeti, kako je njegova vez z rodnim krajem in domovino še živa. Ob
tej priložnosti vas vabim, da se nam
pridružite s pisanjem o našem kraju,
zgodovinskih trenutkih, dogodivščinah, z vsem, kar bi radi objavili za
naše zveste bralce. Povezanost nas
dela močnejše, zaupanje nas krepi in
je temelj naše sreče.
Vsaka generacija ima potencial za
napredek naše prihodnosti. Skozi
zgodovino so posamezniki, ki so izstopali v družbi v svoji ustvarjalnosti,
naredili velike korake in spreminjali
svet. Že zelo mladi so spoznali svoj
talent, svoje poslanstvo in kljub velikim izzivom so sledili sanjam in
ostali na svoji poti. Od drugih jih
je ločevalo le to, da so bili vztrajni,
delovni, da so verjeli vase in v svoj
uspeh. Na mladih svet stoji, se prenaša misel iz roda v rod. In ravno s to
mislijo smo se v uredniškem odboru
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odločili, da vam med drugim predstavimo, s čim se ukvarja današnja
mladina v našem kraju.
Živimo v času, ko so naša čustva
preobremenjena na vseh področjih
in včasih gremo z nekaterimi
predaleč, kar lahko pripelje do
neprijetnih in težkih dogodkov.
Eden takih je bila 2. svetovna
vojna, ki se je zaključila pred
sedemdesetimi leti. Kar se je
zgodilo v tistem času, se žal ne da
spremeniti, temveč je treba sprejeti
z naukom, globokim obžalovanjem
in s trdno odločnostjo zreti v
drugačno prihodnost v dejanjih,
z zgledom, kaj in s kakšnim
načinom bomo svet zapustili našim
potomcem, da bodo na nas ponosni, nas spoštovali in ljubili. Samo v
tem času in sedaj delujemo; kako
zrelo in odgovorno, pa kažejo naša
dejanja. Zato se ozrimo vase in
razmislimo, kaj lahko doprinesemo
za boljši jutri v naših družinah, v
skupnosti in domovini.
Želim vam lepe in prijetne
praznične dni ter srečno, zdravo in
uspešno v letu 2016.
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, Edi Strouhal,
Barbara Klanšek – pomoč pri lekturi,
Anže Slana – lektor
in Milena Erbežnik Klanšek.
Glavna in odgovorna urednica:
Milena Erbežnik Klanšek
Naslov Uredništva:
Tunjice 29, 1240 Kamnik
Zbiranje člankov in fotografij:
barbara.tunskiglas@gmail.com
Fotografija na naslovnici:
Anja Kočar
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Delo KS Tunjice
v letu 2015
Leto, ki se počasi izteka, je bilo za
nas Tun'čane precej razburljivo; cestne zapore, razrite ceste, slabo urejeni in označeni obvozi, zamude pri
izgradnji in še mnogo nevšečnosti v
zvezi z izgradnjo prepotrebne kanalizacije in obnovo dotrajane ceste.
Predvsem je bilo veliko problemov s
slabo urejenimi in označenimi obvozi, ki niti slučajno niso bili primerni
za tako gost promet. Pa vendarle smo
v sodelovanju z Občinsko upravo
Kamnik in Komunalnim podjetjem
Kamnik, ki so se, kdaj hitro, kdaj
pa tudi ne, odzvali našim prošnjam
o ureditvi oznak cest, zasutju globokih kanalov, ki jih je izkopala voda
ob nalivih, pravočasnem obveščanju
o spremembah prometnega režima
in še mnogih ne planiranih težavah,
ki nastanejo ob tako obsežnih delih,
nekako uspeli sproti reševati vse nastale probleme. Večkrat smo bili pohvaljeni s strani izvajalcev GP Graditelj in s strani Občine Kamnik glede
strpnosti, prijaznosti in dobrotljivosti
domačinov, za kar gre zahvala vsem
Tun'čanom. Bolj ko se bliža konec
leta, več ceste je normalno prevozne
in delovišča se vedno bolj pomikajo
na travnike, glavna cesta Kamnik–
Tunjice je, čeprav ponekod kar precej
neravna in na račun prepotrebnega
pločnika kar precej ožja kot nekoč,
končana do šole. Predvsem na ra-

čun širine oziroma ozkosti ceste smo
člani KS slišali kar precej grenkih,
ki smo jih prenašali naprej na odgovorne, vendar posebnega uspeha ni
bilo. Vedno je bil odgovor približno
enak, se bo pač treba navaditi voziti
nekoliko počasneje, če se sami nismo
pripravljeni navaditi, nam bodo radodarno pomagali občinski redarji
z rednimi meritvami naše hitrosti in
izdajanjem plačilnih nalogov.
Na področju družabnega življenja
je bil v ospredju prvi stoletnik v teh
krajih, Jože Pregled, po domače Dolenčev Joža. Kleni Dolinc je bil rojen
sredi vojne vihre 19. marca 1915. Kot
se za tako častitljivo obletnico spodobi, je soseska poskrbela za res lep in
veličasten mlaj, na katerem je visela
velika tabla s številko 100 in ogromna krvavica, ki jih je Jože kot klavec
še kako dobro znal narediti. Že tradicionalno prvomajsko budnico Mestne godbe Kamnik smo kljub rani uri
in ne ravno topem vremenu pričakali
v velikem številu in dobro razpoloženi. Godbeniki so nam zaigrali nekaj lepih slovenskih poskočnic ter se
podprli z dobrotami Tun'ških gospodinj in gospodarjev. Župan občine
Kamnik g. Marjan Šarec je nekoliko
zamudil godbenike, saj je imel obilo
težav s prebijanjem po obvozih proti Tunjicam, z manjšo zamudo mu je
le uspelo. Budničarji so bili še kako

Prvomajska budnica.

Delovna akcija.
veseli, da si je vzel čas in za nekaj
trenutkov pokramljal z nami. Novi
svetniki KS Tunjice smo se odločili,
da poskušamo zopet obuditi tradicionalni praznik KS Tunjic, zato smo
v posvet sklicali predstavnike vseh
društev, da smo se dogovorili, kako
in kdo bo organizator. Na koncu je
padla odločitev, da se praznik Tunjic
organizira skupaj s Kulturnim društvom dr. Franceta Steleta, ki je konec
leta 2014 praznovalo 10. obletnico
uradnega delovanja. Več o prazniku

Obešanje klobase.
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v posebnem članku. Tradicionalno je
tudi obiskovanje in obdarovanje starejših občanov, ki jih obiskujemo na
štefanovo, 26. decembra, kar 43 smo
jih obiskali in z njimi v vedrem razpoloženju pokramljali.
Z upravljanjem naše skupne lastnine, pokopališčem, parkiriščem na
Prosveti in okoliško zemljo je imela
ekipa vestnih in zavzetih prostovoljcev obilo dela. Lepo nasajene rastline
so lepe, samo če jih redno in vestno
vzdržujemo, strižemo, po potrebi
tudi zalivamo. Če te lepe grmičke
pustimo, da se razraščajo po svoje,
kmalu postanejo grdo grmovje. Zato
se ekipa prostovoljcev vsako leto nekajkrat zbere na delovni akciji, kjer
za skromno plačilo (pivo in klobasa)
poprimejo za škarje, kosilnice, motike, grablje in poskrbijo, da so nam

Urejanje okolice pokopališča.
tega lepega parka nevoščljivi daleč
naokoli. Če bi se v to druščino veseljakov želel vključiti nov prostovoljec/ka, je vabljen, da se javi v KS
Tunjice. Vas bomo zelo veseli.

Sanacija plazu pri cerkvi
sv. Ane in dovozni cesti
pod pokopališčem
V letošnjem letu se je v oktobru zaključila sanacija plazu pri cerkvi sv.
Ane in na dovozni cesti pod pokopališkim zidom. Da se je sanacija
izvedla, je bilo pred tem vloženega
veliko truda, ki sta ga vložila Milena
Erbežnik Klanšek in Občina Kamnik.
Plaz pri cerkvi se je sprožil leta 2009.
Ob ogledih njene okolice se je opazil premik zemlje tudi na pokopališču, kar je bilo posledično nevarno
za samo pokopališče in njegov zid.
Potrebna je bila čimprejšnja sanacija,
ki pa se je izvedla v letošnjem letu.
Tako so se s škarpami sanirale in ojačale brežine pri cerkvi in pod pokopališčem. Plaz je saniralo Komunalno podjetje Kamnik. Leseno ograjo
pri cerkvi in ob dovozni cesti pa sta
postavila Justin in Rok Klanšek.
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V letu, ki prihaja, vsem krajanom želimo obilo zdravja, sreče in osebnega
zadovoljstva!
Svet KS Tunjice
Matjaž Sedušak
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Nadaljevanje izgradnje
kanalizacije Tunjice
Izgradnja kanalizacije Tunjice
se je nadaljevala tudi v letu 2015.
Dela se približujejo koncu. Predvideni priklopi na kanalizacijo bodo
spomladi 2016.
Po asfaltiranju tunjiškega klanca v
decembru 2014 so se dela pozimi
2015 preselila v Kurjo dolino ter na
kanal ob potoku Tunjščica od mostu
proti naseljema Tunjice in Tunjiška
Mlaka. Na obeh delih je imel izvajalec težave s talno vodo, ki je sproti
zalivala gradbeno jamo. Posledično
je bila na delu Kurje doline vgrajena
drenažna cev.

vrha tunjiškega klanca proti Podružnični šoli Tunjice z dograditvijo
hidrantnega omrežja;
- priprava kabelske kanalizacije in
jaškov za telekomunikacijske vode
(optiko).
Na odseku Kurje doline in še drugje
so bili obstoječi komunalni vodi slabo evidentirani, zato se je del vodovoda nahajal ravno na trasi kanalizacije. Zaradi tega je bil izveden bypass
za lažjo izvedbo del. Podobno so bili
obstoječi telekomunikacijski kabli
cca. 20 cm pod cesto. Da se je lahko
izvedla zamenjava tampona, so bili ti
kabli prestavljeni.

Lapor pri Bitencu med škarpama.
Odseka sta bila končana do poletnih
šolskih počitnic. V vmesnem času so
se izvedla dela na cesti proti cerkvi
sv. Ane.

Stanje po končanem asfaltiranju na
delu proti cerkvi sv. Ane.
Začasni bypass vodovoda.

Vdor talne vode v gradbeno jamo v
Kurji dolini.
Sočasno z izgradnjo kanalizacije so
se na glavni cesti izvajala sledeča
dela:
- obnova ceste Kamnik–Tunjice, kar
vključuje nadaljevanje enostranskega
pločnika od vrha tunjiškega klanca
proti Podružnični šoli Tunjice;
- meteorna kanalizacija ceste od
vrha tunjiškega klanca proti Podružnični šoli Tunjice;
- kabelska kanalizacija za javno razsvetljavo, ki vključuje vsa gradbena
dela (cevi, jaški …) brez svetilk in
kablov;
- obnova obstoječega vodovoda od

Na delu Kurje doline je bilo treba
izvesti dve kamniti zložbi ob obstoječem jarku.

Kamnita zložba v Kurji dolini.
V nadaljevanju se je v Tunjiški Mlaki pri Bitencu med škarpama pojavil
lapor, ki je bil na celotni trasi najtrši.
Pri pikiranju se je bolj kadilo, kot pa
krušilo. Kakšen dan ni bila vgrajena
niti ena cev.
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Z začetkom šolskih počitnic so se
začela dela na odseku od križišča za
Laniše do Podružnične šole Tunjice.
Izdelava odseka je bila predvidena v
času šolskih počitnic, saj ni bilo mogoče drugače organizirati šolskega
avtobusa. Izvajalec je imel na tem
delu največ težav z obstoječo meteorno kanalizacijo, ki jo je bilo treba
prevezati, saj so bile nanjo priklopljene tudi greznice. Posledično so se
dela zavlekla v september. V septembru je šolski avtobus 4-krat dnevno
prečkal gradbišče, kar je povzročalo
dnevne zastoje. Prav tako je bilo na
tem delu treba na novo vodovodno
omrežje prevezati največ objektov.
Lokacij obstoječih vodovodnih priključkov pa nekje tudi domači niso
poznali, saj so bile le-te izvedene v
letih 1972 in 1973. Dela na tem odseku so bila končana konec septembra.
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Postavitev črpališča v Kurji dolini.
Nekaj napotkov pri sami izvedbi priklopa:

Končano asfaltiranje na cesti proti
POŠ Tunjice.
V jeseni so se tako dela nadaljevala
na stranskih kanalih ob glavni cesti
Kamnik–Tunjice, in sicer v Košišah,
Tunjiški Mlaki ter Tunjicah. Predviden zaključek teh sekundarnih kanalov je konec tega leta.

voda, saniranega z novim DN 150;
- 2,1 km kabelske kanalizacije za
javno razsvetljavo;
- sočasna izvedba telekomunikacijskih vodov na območjih, na katerih
so ponudniki TK storitev izrazili interes;
- 1,5 km meteorne kanalizacije.
Avgusta je Občina Kamnik s strani ministrstva prejela Odločitev o podpori
projektov izgradnje kanalizacijske infrastrukture. Dejansko trenutno občina
še ni prejela evropskega denarja, saj
čaka na podpis pogodb o sofinanciranju z Ministrstvom za okolje in prostor.
Po podpisu te pogodbe bo moč črpati
evropski denar, tako da se trenutno še
vedno vsa izgradnja financira iz občinskega proračuna.
Vrednost del brez davka na dodano
vrednost znaša okoli 2,7 milijona
evrov.

Izgradnja stranskega kanala proti
Krišekarju.
Skupno bo v okviru kanalizacije
izvedeno:
- 8,6 km fekalne kanalizacije s 3 kanalizacijskimi črpališči;
- 2,1 km obstoječega DN 90 vodo-

Priklopi na kanalizacijsko omrežje so
predvideni spomladi 2016. Po končani izgradnji je treba izvesti še vse
potrebno do izdaje uporabnega dovoljenja (tehnični pregledi, poskusni
zagoni črpališč, elektro meritve itd.).
Po izdanem uporabnem dovoljenju
bo sistem predan vzdrževalcu KPK,
d. d., ki bo nato upravljal s sistemom.
KPK, d. d., bo po predaji sistema poslalo uporabnikom obvestilo, da se
lahko priklopijo na sistem. Rok za
priklop na sistem je pol leta po prejemu tega obvestila.
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Pred samo izvedbo priklopa pokličite KPK, d. d., da vam sprazni greznico, saj ste do tega upravičeni, ker
pri plačilu položnic plačujete odvoz
gošče. Izvedba priključka je lahko v
lastni režiji, lahko pa najamete določeno podjetje oz. izvajalca. Pred samim priklopom na glavni fekalni vod
pa morate poklicati upravljavca, t. j.
KPK, d. d., ki preveri ustreznost priklopa. Predvsem je treba paziti, da v
fekalni sistem ne priklopite meteorne
kanalizacije.
Zavedati se moramo, kako pomembna je skrb za čisto okolje, za
ohranjanje narave. Le-ta je temelj
razvoja določenega območja in s tem
tudi celotne družbe. Projekt, ki ga zaključujemo, bo zagotovo neposredno
vplival na zdravje ljudi, razvoj turizma, vrednost nepremičnin, kmetijsko
dejavnost, zmanjšanje onesnaženosti,
estetsko vrednost. Pričakovati je, da
bo vse to več kot ugodno vplivalo
na razvoj našega kraja. Obenem se
želim vsem krajanom in krajankam
iskreno zahvaliti za potrpežljivost
med gradnjo. Skupaj smo prispevali
k ohranjanju naše narave, saj bo nova
kanalizacija poskrbela, da bo voda iz
naših objektov odtekala v naravo čista preko centralne čistilne naprave v
Domžalah, ki se prav tako nadgrajuje
v sklopu tega projekta. To bo pozitivno vplivalo na zdravje in na kakovost
življenja nas samih, zagotovo pa nam
bodo hvaležni tudi naši otroci, vnuki,
naši zanamci.
Viktor Torkar
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Praznovanje praznika
Krajevne skupnosti Tunjice 2015
Praznovanje praznika Krajevne skupnosti Tunjice je potekalo na šolskem
igrišču v petek, 17., in v soboto, 18.
julija. Prvi dan je bil posvečen kulturi, drugi pa športu. Prireditvi je organiziral odbor KS Tunjice.
Navadno ob krajevnem prazniku
predstavimo eno od društev, ki delujejo v Krajevni skupnosti Tunjice.
Letos je bilo to Kulturno društvo dr.
Franceta Steleta, ki je lani novembra
dopolnilo 10-letnico uradnega obstoja. Društvo je bilo registrirano pred
desetimi leti, čeprav je že od leta
1989 v kamniški občini pripravljalo
miklavževanja. Po registraciji pa je
svoje delovanje razširilo na igre, ki
jih je predstavljalo na pobočju pod
tunjiško cerkvijo.
Prireditev sta povezovala Klemen
Kopše in Špela Urh.
V programu so kot gostje nastopili
Kamniški metulji, skupina starejših
za samopomoč, ki jo vodi Jože Gajšek, in glasbeni trio Kamniški grad.
Oder za nastopajoče je kot vedno postavil Justin Klanšek s svojimi fanti,
sceno pa Janez Leskovec in Janez
Golob.
Kamniški metulji so nastopili kot
učenci z učiteljico na čelu v prizoru Iz šolskih klopi. Avtorica Jelica
Slavič kot dolgoletna učiteljica v Ne-

vljah šolsko življenje dobro pozna,
dodala pa je še vrsto svojih domislic.
Kot učenci so nastopili Jelica Slavič,
Jože Gajšek, Marjeta Bukovšek,
Slavka Korošec, Marija Plahuta
in Miha Šorn, učiteljica pa je bila
Tončka Radež.
Gledalci so se učencem in učiteljici iz
srca nasmejali.
Prireditev je zaključil ansambel
Kamniški grad, ki ga sestavljajo dve
harmonikarici: Nada Zajc in Dana
Kočar ter pevec Jože Gajšek. Zaigrali in zapeli so nekaj narodnih in
narodno-zabavnih pesmi. Ob zvokih
harmonike so se obiskovalci veselo
zavrteli. S kozarcem vina ali limonc
pa so nazdravili drug drugemu in se
posladkali z dobrotami, ki so jih kot
vedno pripravile tunjiške gospodinje.
Dogajanje športne sobote je predvsem
krojilo vreme, oziroma vroče poletje.
Sprva je bila tradicionalna nogometna
tekma med večnima rivaloma mladimi in starimi na sporedu ob 15:00 uri,
vendar so temperature blizu 40° C
predstavljale preveliko obremenitev
za obe ekipi. Zato smo začetek tekme
prestavili na 19:00 uro, kar je kasneje
vplivalo tudi na ostali program. Nogometna tekma se je končala s prepričljivo zmago mladih, čeprav se je ekipa
starejših dostojno upirala.

Medtem ko so se starši zabavali ob
nogometu, so imeli malčki obilico
dela v otroški delavnici, ki jo je vodila Marinka Rajterič (Davčarjeva).
Vključevala je delo z glino, poslikavo telesa, barvanje pobarvank in še
veliko zanimivih iger.
Po koncu nogometne tekme so bili
tekmovalci in gledalci deležni okusnega golaža, ki sta ga s pomočjo članov sveta KS Tunjice skuhala Janez
in Tončka Golob, mlajši obiskovalci
pa so se sladkali z okusnimi palačinkami, za osušena grla je poskrbela
domača gostilničarka Nataša Petek.
Ko so se športniki in obiskovalci pošteno podprli, je bil čas za družabne
igre. V programu je bilo pet iger,
vendar smo zaradi pozne ure izvedli
samo eno, iskanje pingpong žogic v
velikem kupu suhega sena, pri tej igri
smo se vsi neizmerno zabavali.
Krajevni praznik smo zaključili s
krajšim kulturnim programom ob
dvajseti obletnici izida knjige Tunjice
avtorja Toneta Palčiča. Voditelja Klemen Kopše in Marinka Rajterič sta
nas v besedi in sliki popeljala skozi
zgodbo o življenju avtorja, o njegovi
navezanosti na našo vas ter o ideji in
nastanku knjige.
Do konca programa se je tudi ozračje
prijetno ohladilo, zato so se, žal maloštevilni, vaščani še dolgo v noč veselo zabavali.
Marjeta Humar, Matjaž Sedušak
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Sto let Dolenčevega Joža
Prav v času, ko so se proti dolini reke
Soče zgrinjale velike trume italijanskih in avstrijskih vojakov v najhujši spopad med prvo svetovno vojno,
je na god sv. Jožefa na svet privekal
deček. Bilo je to v Lanišah pri Zgornjem Dolencu. Že zavoljo tradicije so
mu morali dati ime po svetniku, ki
je godoval tega dne. Bil je že osmi
otrok očeta Florjana in mame Neže,
rojene Golob na Gozdu. Oče pa je
bil že drugič poročen. Prva žena Koželjeva Frančiška mu je rodila dva
otroka, Filipa, ki je umrl kot otrok,
in Antonijo, ki je samska živela med
letoma 1898 in 1965. Prva žena Frančiška mu je po rojstvu Antonije umrla
stara 29 let. Šest Jožetovih sester se
je poročilo na kmetije po Tunjicah in
okolici. Med tremi Jožetovimi brati
pa je Florjan umrl v taborišču Dachau, Karel pa je od vojne dalje ostal
na Nizozemskem, kjer se je poročil in
kjer je edino ostal Dolenčev priimek
Pregled.
Zanimivo je, da se je še Jožetov stari oče Luka, ki je živel med letoma
1820 in 1883, pisal Preklet. Ker se
jim je zdel priimek Preklet žaljiv, so
ga ob predaji posestva sinu spremenili v Pregled.
Nihče iz rodbine Dolenčevih ni dočakal take starosti kot Jože. In tudi nihče od faranov Tunjic ne, vsaj glede na
dostopne zapisane vire. Prej pa tudi
skoraj zagotovo v vasi ni bilo nobenega stoletnika.

Dolenčevi so bili imenitna družina.
Oče Florjan je bil nekaj časa celo
župan Stranj in njim pripadajočim
vasem. Bil je tudi priznani cenilec
zemljiških posestev ob primerih, ko
so se te dedovale ali prodajale. Doma
so imeli mlin za žito, ki ga je poganjala voda iz potoka Tunjščica, ki teče
mimo hiše. Žito so mleli za potrebe
tunjiških kmetov. Ženski del družine
se je ukvarjal s predelavo lanu v platno. To uslugo so delale tudi za druge
gojitelje te rastline. Prav lan je dal
dolini ime Laniše, dokler pa so uradno uporabljali nemški jezik, so dolino
zapisovali kot Harland.
V kroniki cerkve sv. Ane v Tunjicah
je zapisano, da so pri Dolencih klali hrastove skodle za kritje cerkvene
kupole in zvonikov, dokler je bila
cerkev še krita s tako kritino. To pa
je bilo vse do požara ob veliki noči
leta 1929.
Dolenčevi so pletli tudi košare, peharje
in koše, kar sta Jože in njegov brat Janez tudi počela, dokler so jima dopuščale moči. V vasi so imeli navado reči:
»Če hočeš dober koš imeti, ga moraš
pri Dolenčevemu Jožu naročiti!«
Jože se rad pošali, da je največji kmet
v fari, saj po velikosti telesa tudi je.
Tudi njegov doneč glas se poda njegovemu stasu.
Ob praznovanju njegove stoletnice
so Dolinci posekali najvišjo smreko,
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ki je zrastla v Lanišah. Nanjo so obesili več metrov veliko klobaso kot
znak, ki je spominjal, da je bil Jože
več desetletij najbolj priznan vaški
klavec. Slovesnosti so se poleg veliko vaščanov udeležili tudi Karlovi
potomci iz Holandije. Najbolj pa je
Jožeta razveselilo, ko so mu Tun'ška
dekleta zapela podoknico. Sto dni,

Tunški glas
skoraj celo poletje, je stal visok imeniten mlaj s klobaso pred Jožetovo
hišo in ljudem oznanjal, da v tej hiši
živi stoletnik.
Jože se je pri svojih štiridesetih poročil z Anico Krč iz doline Kokre.
Že pred 16 leti pa mu je umrla. Bog
jima potomcev ni dal, zato je moral Jože prijeti tudi za gospodinjska
dela, saj je ostal sam pri hiši. To pa
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mu ni delalo kakšnih posebnih težav.
Pri vojakih v Beogradu je bil namreč
kuhar, kjer se je naučil skuhati vse
za na žlico. Tudi kruh si je Jože pekel sam. Jožetova potica za praznike pa je bila nekaj posebnega. Še ne
tako dolgo nazaj se je rad usedel na
svoj mali traktor in se popeljal po
svoji kmetiji in v gozd. Tudi marsikatero šaljivo je Jože rad povedal,
med drugim tudi na svojo stoletnico.

Še vedno živi sam in sam skrbi zase.
Seveda ga budno spremljajo sosedje
in sorodniki.
Jože, želimo ti še veliko zdravja in
vsega, kar potrebuješ. Veseli se praznovanja spomladi 2016 ob stoprvi
obletnici, le višjo smreko za mlaj od
letošnje bo zelo težko najti!
Ivan Nograšek

Praznovanje 65. obletnice
poroke v Tunjicah
Pri Birtu v Tunjicah pri Kamniku je
bilo 1. maja 2015 nadvse slovesno, saj
sta Marija in Peter Stele praznovala
65. obletnico poroke.
Zbrali smo se ob 10. uri v tunjiški
farni cerkvi, kjer sta slavljenca
ponovno prejela blagoslov svojega
zakona. Jubilejno slovesnost je ob
somaševanju domačega župnika
gospoda Jožeta Razingerja vodil
Štefan Stele, brat slavljenca. Štefan je
kljub zrelim letom še pravi korenjak
in Bog mu daj moči in zdravja, da
bo lahko čez štiri leta daroval zlato
mašo.

V zakonu se je slavljencema
rodilo 9 otrok, njuno srečo pa
danes dopolnjuje 24 vnukov in 13
pravnukov. Poroke smo se (poleg
faranov) udeležili njuni sinovi in
hčere z družinami. Pri poročni maši
smo prepevali tunjiški cerkveni
pevci, saj je Marija še vedno aktivna
pevka v zboru (poje od otroških let
dalje), Peter pa je že vrsto let ključar
in še vedno vsako nedeljo sodeluje
pri maši s pobiranjem puš'ce.
Sovaščani so jima pri Pikovc na
poti k jubilejni maši pripravili
prijetno presenečenje s preprego na

za leto 2015 za nas Tunjičane zelo
popularno temo tunjiške kanalizacije.
V letošnjem letu smo namreč imeli
na tunjiški cesti veliko delovnih dni
dejansko preprego do Kamnika in
smo se morali voziti po stranskih
obvoznicah, kar se je poznalo tudi na
naših avtomobilih, saj je po tem večina
Kamničanov vedela, kdo je Tunjičan.
Po lepi cerkveni slovesnosti smo
se zbrali na praznovanju na Birtovi
domačiji, ki je trajalo do večera, med
drugim pa sta naša slavljenca tudi
veselo zaplesala.
Vsi domači, sorodniki, sosedje in
prijatelji jima želimo, da bi bila
še dolgo tako čvrstega zdravja in
da se dobimo čez 5 let na njuni 70.
obletnici skupnega življenja.
Franc Stele
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Bilo je pred dvajsetimi leti …
Človeka večkrat misli ponesejo v leta
in čase, ki so minili. Spomini so včasih
bledi, manjka nam številk ali sogovornikov, ki bi potrdili, da je naša trditev
še pravilna. Tudi zato je dobro, da imamo vedno pri roki Tunški glas, ki nam
je v takih primerih hvaležen pomočnik, vsaj kar se krajevnih stvari tiče. Ta
pomočnik je z nami že 20 let. Osvežiti
pa želim spomin na zaporedje dogodkov, ki so privedli do praznovanja Krajevnega praznika Tunjic in posledično
tudi izhajanja našega časopisa.
V mesecu oktobru leta 1994 so bile
lokalne volitve. Dobili smo nove župane. V Kamniku je svoj prvi mandat
dobil Anton Tone Smolnikar, v Tunjicah pa Joži Petek. Ustvarjalne energije je bilo dovolj, kakor tudi idej, kako
izboljšati kakovost življenja. Ideja,
da bi v kraju lahko imeli tudi krajevni praznik, je iz sprva ozkega kroga

pobudnikov prišla na svet krajevne
skupnosti, ki je odločil, da bi bil primeren datum 19. julij, dan, ko so naši
predniki leta 1897 ustanovili Društvo
samopomoči, prvo društvo v Tunjicah. S tem sklepom sem šel na sestanek Društva samopomoči, ki je bil
v tistih časih vsako leto na svečnico
pri Znamenšku. Odborniki so to idejo
podprli, saj se je bližala tudi stoletnica
ustanovitve društva, kar je bilo treba
na nek način proslaviti. Potrditev in
soglasje društva sta bila dovolj, da je
krajevna skupnost predlog uvrstila na
dnevni red zbora krajanov, ki je bil
takrat še v veljavi kot redna oblika
potrjevanja najpomembnejših aktov
za kraj. Še danes se dobro spomnim
tistega zanosa ljudi, ko smo razpravljali o tem prazniku. Rodilo se je nekaj
novega, nekaj neznanega, nekaj, kar
je dalo veliko energije, priložnosti za
povezovanje ljudi in tudi srečevanje

Praznik so počastili Tone Palčič, noše, možnarji,
Tunjiški oktet in ansambel Viharnik.

Tone Palčič
Tone Palčič se je rodil 6. februarja
1939 v Andrejevi hiši v Tunjiški Mlaki. Bil je edini otrok učiteljske družine. Oče Ernest je umrl star komaj
31 let, mati Jožefa pa je poučevala
v Tunjicah do leta 1955. Takrat se je
s sinom preselila v Kamnik, kjer je
Tone končal gimnazijo. S šolanjem
je nadaljeval v Ljubljani, kjer je na
Filozofski fakulteti na Oddelku za

s prijatelji. Svet krajevne skupnosti je
takoj začel oblikovati program prireditve, kjer je bila osrednja točka predstavitev knjige Tunjice, avtorja Toneta
Palčiča. Vsi smo bili ponosni na ta dan
in knjigo, ki smo jo lahko tam kupili. Mnogi so jo brali kar na prireditvi.
Nepozabni spomini.
Krajevni praznik je uspel z resnično
veliko volje številnih zanesenjakov.
Združil se je z bližajočim farnim praznikom sv. Ane. Rojstvo krajevnega
praznika Tunjic je zelo hitro prineslo tudi potrebo po časopisu. V knjigi
Tunjice je manjkalo nekaj podatkov,
bilo je nekaj drobnih napak, veliko pa
je bilo stvari, ki bi jih bilo treba objaviti. Tako si je krajevna skupnost Tunjice v enem letu naložila kar dva križa,
ki pa ju je z veseljem nosila mnogo let.
Valentin Zabavnik

Nabijanje možnarjev tik pred prireditvijo krajevnega
praznika.

geografijo diplomiral leta 1964. Leto
dni po diplomi je bil zaposlen kot
asistent na Inštitutu za geografijo v
Ljubljani. Po odsluženju vojaškega
roka se je hotel zaposliti na kamniški
gimnaziji. Službe pa zaradi politične
neaktivnosti ni dobil, saj ni bil član
Zveze komunistov. Zaposlil se je kot
komercialist v Alpremu in Stolu.
Vsa leta se je rad vračal v svojo rojstno vas, kjer je imel številne prijatelje
in znance.
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Toneta smo poznali kot vnetega zbiralca znamk in vžigaličnih nalepk. S
tem je bil poznan tudi daleč po svetu.
Imel je skoraj popolno zbirko znamk
z božično tematiko. Imel je tudi bogato fotografsko dokumentacijo, katere
začetke je osnoval že njegov oče. Po
njegovi zaslugi je ostala zabeležena
marsikatera stara domačija v Tunjicah, ki se je kasneje morala umakniti
novogradnjam. Zbral je tudi fotografije vseh 26 nabožnih znamenj in kapelic v tunjiški fari. Uredil jih je v album
v spomin na čase, ko bodo morda drug
za drugim počasi izginjala.
Na zboru krajanov leta 1993 je bila
izražena želja, da bi zbrali in zapisovali, kar je še mogoče najti o zgodovini naše vasi. Krajani so v en glas
predlagali, naj za to delo prosimo Toneta, ki je bil znan kot dober pozna-

Pozdrav iz
Amerike
Včasih pregledujem v mojem arhivu in albumih in sem odkril tudi
sliko od mojega prijatelja Toneta
Palčiča in sem se domislil, da bi bilo
zelo lepo, da se ga spomnim tudi v
Tunškem glasu za njegovo 12 sto
obletnico njegove prerane smrti. Pač
pa to ni samo za ta čas, spominjam
se velikokrat nazaj, kako smo se
igrali skupaj enkrat pri njemu na hribčku pri Sveti Ani, največkrat pa pri
nas, ker pri nas nas je bilo več otrok
in je bilo bolj živahno. Spominjam
se tudi, da je dostikrat omenil, kako
lepo vam je, ko vas je več pri hiši,
jaz sem pa sam.
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Tone Palčič predstavlja izid svoje knjige Tunjice, ki je obenem pomenila
začetek praznovanja krajevnega praznika v Tunjicah.
valec našega kraja. Tone je ponujeno
z veseljem prevzel in leta 1995 je izšla knjiga Tunjice v spomin na naše
prednike in v poduk zanamcem.
Po tistem je sodeloval, pisal in lek-

toriral članke v krajevnem časopisu
Tunški glas.
6. julija 2003 pa je star 64 let nepričakovano umrl.
Ivan Nograšek, 2014
v Tunjice, ki vem, da ga pri sebi ni
imel.

Hvala za pomoč pri izdaji glasila.
Jaz sem mislil, da je 10 let in ko nisem bil siguren in zavrtim telefonsko
številko in se oglasi žena Maruška in
mi je povedala, da je že 12 let, kako
čas beži.
To je bilo do izselitve iz Tunjic v
Kamnik in tako smo izgubil več obiskov, pa je še vedno rad zahajal nazaj
v rojstno vas. No, in takrat smo se
tudi ponekajkrat videli in tako so leta
tekle naprej in on je šel naprej v višje
šole, jaz pa v vojsko za 3 leta mornarice. No, in ko sem odslužil moj
vojaški rok, sem bil še en čas doma
in čez nekaj časa sem jo pa popihal v
Ameriko, kje sem še danes in tako se
nismo ali slišali za precej let.
Kako smo prišli v stik iz Tonetam
pa je bilo takole. Kar naenkrat dobim pismo od njega (Toneta) iz
Slovenije in mi je v pismu razložil,
kako je dobil moj naslov. Rekel mi
je, da je srečal našega očeta Janeza
Žagar (UDAMOV) dober zidar in
mu ga je dal ali pa je šel ponjega
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No, in tako sva se izmenjavala s pismi dokler niso prišli bolši pogoji, da
smo se lohka pogovarjali po telefonu
in pisma so potem odpadla. To je šlo
vse do zadnjega klica in mi je povedala žena, da je ravno kar odšel k Bogu.
Za konec pa še enkrat izrekam globoko sožalje in mislim, da se mi pridružite še ostali Tunški krajani in vsi, ki
so ga poznali.
Prejmite pozdrave vsi iz Tunjic.
Ciril Žagar, 5. 9. 2015
Opomba: Prispevek je objavljen z minimalnimi lektorskimi posegi v besedilo.
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Tunjiški oktet praznuje
30-letnico delovanja
S sezono 2014/2015 so oktetovci
vstopili že v svoje 30. leto delovanja. Zato so svoje moči posvetili predvsem jubileju. Kljub temu so nastopili na nekaj prireditvah (Območna
revija pevskih zborov, odprtje fotografske razstave Iz skrinje spominov
– Tunjice skozi objektiv).
Med sezono sta se zamenjala dva
pevca – prišla sta Silvo Lipovšek in
Primož Stele.
Uvod v praznovanje jubileja je bilo
tradicionalno, že sedemnajsto srečanje Pozdrav Mariji. Srečanja, ki je
potekalo v nedeljo, 17. maja 2015,
se je udeležilo šest moških pevskih
sestavov. Poleg Marijinih so bile v
program vključene tudi velikonočne
pesmi.

Na farni praznik sv. Ane, 26. julija
2015, so oktetovci po maši pripravili krajši koncert cerkvenih pesmi.
S petimi pesmimi so sodelovali tudi
pri sveti maši, po maši so se v svojem imenu in v imenu Mešanega
cerkvenega pevskega zbora poslovili
od župnika Jožeta Razingerja. Sledil
je koncert, v katerem so se oktetovci
spominjali tako lepih, kot žalostnih
trenutkov – graditelja tunjiške cerkve
Petra Pavla Glavarja, nove maše
Jureta Koželja julija 2011 ter pokojnih sorodnikov, prijateljev in sokrajanov. Obeleževanje 30-letnice so
nadaljevali 1. novembra, ko so, tako
kot pred 30 leti, zapeli na pokopališču pod cerkvijo sv. Ane v Tunjicah.
Slovesno so praznovanje 30-letnice
zaključili z jubilejnim koncertom 28.

novembra 2015 v avli Podružnične
šole Tunjice. Gostje koncerta so bili
pevci Šenturškega okteta. Tega dne
so predstavili tudi novo, svojo drugo
zgoščenko z 18 pesmimi in jubilejno
brošuro.
Sedemnajsto srečanje oktetov in
malih vokalnih skupin Pozdrav
Mariji
Sonce je toplo sijalo in vabilo majniško cvetje, da se razpre in odene
travnike v odejo preštevilnih barv. V
cerkev sv. Ane v Tunjicah pa je vabila pesem na tradicionalno, že 17.
srečanje oktetov in malih vokalnih
skupin Pozdrav Mariji. Z njim je
Tunjiški oktet vstopil v slovesno
praznovanje 30-letnice delovanja.
Letošnjega srečanja, ki je potekalo
v nedeljo, 17. maja 2015, ob 15.00,
se je udeležilo šest moških pevskih
sestavov. Prireditev je povezovala
Urša Klemenc. Poleg Marijinih so
bile v program vključene tudi velikonočne pesmi, saj smo bili še v tem
času cerkvenega leta. Poslušalce je
s pesmijo Marija mati ljubljena pozdravil Tunjiški oktet, ki je preostali program izvedel ob koncu. Sledili
so Kranjski kvintet, Šenturški oktet,
Kvartet Krt, Zagorski oktet in Zbor
Šmartin. Za zaključek so pevci vseh
šestih zasedb skupaj zapeli pesmi O
gospa, o mati moja in V Marijinem
vrtu cveto. Sledilo je prijetno druženje ob pesmi, jedači in pijači, ki je
trajalo do poznega popoldneva.
V imenu Tunjiškega okteta se zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli prispevali k pripravi in izvedbi prireditve,
še posebej pa velja zahvala umetniški
vodji Olgi Stele in gospodu župniku
Jožetu Razingerju.
Koncert cerkvenih pesmi

Tunjiški oktet ob 30-letnici – Primož Stele, Janez Golob, Silvo Lipovšek,
Tomaž Stele, Štefan Stele, Matej Stele, Milan Stele in Franc Stele.
(Foto: Matjaž Sedušak)
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Na farni praznik sv. Ane, 26. julija
2015, je Tunjiški oktet po maši pripravil krajši koncert cerkvenih pesmi. Cerkev, napolnjena z domačini in
romarji, ki so od blizu in daleč prišli
počastit sveto Ano, je z veseljem prisluhnila ubranemu petju. Oktetovci
so s petimi pesmimi sodelovali tudi
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pri sveti maši. Zapeli so psalm Glej
prihajam Vendelina Špendova (harmonizacija Jože Trošt), molitev Oče
naš Jožeta Leskovarja ter pesmi Naša
ljuba gospa Angelika Hribarja, O devica, pomočnica Hugolina Sattnerja
in Molite angeli Franceta Kimovca.
Ob koncu sv. maše so se v svojem
imenu in v imenu Mešanega cerkvenega pevskega zbora poslovili od
župnika Jožeta Razingerja, ki je po
šestih letih zapustil Tunjice. Župniku so v slovo zapeli njemu ljubo Tihi
večer Jožeta Tovšaka v priredbi Roka
Juhanta. Besede slovesa je izrekla
Olga Stele.
Sledil je koncert, v katerem so se
oktetovci spominjali tako lepih, kot
žalostnih trenutkov. Z uvodno pesmijo Življenje naše Dominika Krta, na
besedilo Franca Juvana, so obudili
spomin na graditelja tunjiške cerkve
Petra Pavla Glavarja. Pesem so prvič
zapeli na blagoslovu Glavarjevega
kipa na Anino nedeljo leta 2012. Sledili sta dve evharistični pesmi: Kje je
Jezus? Janeza Kranjca, s katero so se
spomnili nove maše Jureta Koželja
julija 2011, in O kam, Gospod v priredbi Gregorja Zafošnika, ki je ena
tistih, ki jo najraje pojejo. S pesmijo
Ko bom umiral Antona Acmana so
se spomnili vseh, ki so jih pospremi-

Koncertu cerkvenih pesmi na praznik sv. Ane je prisluhnil tudi nadškof
Franc Zore. (Foto: Dominik Stele)
li k večnemu počitku. Oktet namreč
poje na pogrebih v Tunjicah, Kamniku in okolici. Koncert so zaključili s pesmijo Marija, ljubiti te vedno
želim v priredbi Mirka Cudermana, s
katero so se zahvalili župniku Jožetu Razingerju za pomoč in podporo
pri organizaciji srečanja oktetov in
malih vokalnih skupin Pozdrav Mariji. Z besedo je koncert povezovala

Urša Klemenc. Sledila je zahvala,
ki jo je za trideset let delovanja okteta ter svojih štirideset let orglanja
in zborovodstva izrekla Olga Stele.
Kot dodatek h koncertu so oktetovci
zapeli pesem O gospa, o mati moja
Silvestra Miheliča.
Nadaljevanje praznovanja 30-letnice v novembru
Obeleževanje 30-letnice delovanja
Tunjiškega okteta se je nadaljevalo 1.
novembra, ko so, tako kot pred 30leti, na praznik vseh svetih zapeli na
pokopališču. Zapeli so pet pesmi.
Jubilejni koncert ob 30-letnici delovanja

Jubilejni koncert ob 30-letnici delovanja. (Foto: Dominik Stele)
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Slovesno so pevci Tunjiškega okteta praznovanje 30-letnice zaključili
z jubilejnim koncertom, ki je bil 28.
novembra 2015 ob 19. uri v Podružnični šoli Tunjice. Tega dne sta izšli
tudi zgoščenka Moje pesmi ter CD-ju priložena brošura, v kateri so v
besedi in sliki predstavljeni zgodovina, delovanje in zasedba Tunjiškega okteta. Med obiskovalci lepo
zapolnjene šolske avle je bilo moč
opaziti veliko znanih obrazov – nekdanje pevce okteta Braneta Sedušaka, Petra Steleta in Cirila Vinška,
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bivšega umetniškega vodjo Aleša
Sedušaka, pevce znamenitega Okteta bratov Pirnat, domačega župnika
Edija Strouhala, župnika v Preski
in tunjiškega rojaka Jureta Koželja
ter številne druge ljubitelje slovenske pesmi. Gostje koncerta so bili
pevci Šenturškega okteta pod vodstvom Braneta Jagodica. Prireditev
je povezovala Urša Klemenc, ki je
poslušalce popeljala skozi 30 let delovanja okteta.
Obiskovalce so oktetovci pod vodstvom Olge Stele pozdravili s tremi
pesmimi: L. Hafner: Hišica draga
domača, W. A. Mozart, prevod J.
Humer: Večerna in z narodno v harmonizaciji M. Bajuka: Goreči ogenj.
V nadaljevanju koncerta pa so zapeli še narodno iz Zilje v priredbi F.
Marolta: Travniče sa žie zaliene, F.
Gerbič: Pastirček, koroško narodno:
Uštnejša ja ni, R. Gobec, besedilo L.
Turšič: Moje pesmi, J. Verbič, J. E.
Polák: Vasovalec in L. Slak, prir. F.
Šarabon: Čebelar. Vmes so dvakrat
po dve pesmi zapeli pevci Šenturškega okteta, ki so svoj nastop popestrili
s harmoniko. Zapeli so: G. Ipavec,
besedilo A. Funtek: O mraku, A.
Vavken/J. Močnik, besedilo J. Puhar:
Mlin (duet Patrik Jagodic in Domen
Veternik, harmonika Dejan Maleš)
ter J. Kranjec: Lep spomin je nate
mati (harmonika Dejan Maleš) in J.
Aljaž, besedilo M. Zemljič: Triglav.
Ob koncu je bil čas za priznanja,
zahvale in čestitke. V imenu Javnega sklada za kulturne dejavnosti je
oktetu čestitala Tina Dobovšek, samostojna svetovalka kamniške območne izpostave JSKD, ki je tudi
podelila Gallusova priznanja za
aktivno udejstvovanje na področju
ljubiteljske glasbene dejavnosti.
Srebrno priznanje za več kot 10-letno pevsko dejavnost je prejel Matej
Stele, častna Gallusova priznanja za
več kot 30-letno zvestobo zborovskemu petju pa so prejeli Janez Golob,
Franc Stele, Milan Stele in Štefan
Stele. Predsednik območne izpostave
JSKD Tone Ftičar in zastopnica sveta izpostave JSKD Karla Urh sta se
zaradi službene prerazporeditve na
druge prireditve opravičila.

Letošnje, že 17. srečanje Pozdrav Mariji. (Foto: Gašper Plevel)
Zaradi drugih obveznosti so se opravičili tudi kamniški župan Marjan
Šarec in oba podžupana. Besedo je
imel predsednik KS Tunjice Matjaž
Sedušak, ki je slavljencem čestital
v imenu sokrajanov. Nato je govoril
predsednik Tunjiškega okteta Matej
Stele, ki se je zahvalil poslušalcem,
dolgoletnim sodelavcem, podpornikom in prijateljem. Za ves trud,
delo in pomoč pri izvedbi koncerta
sta simbolično darilo – šopek – dobili umetniška vodja okteta Olga
Stele in povezovalka koncerta Urša
Klemenc. Sledila je zahvala sponzorjem – Občini Kamnik in podjetju
Samson Kamnik, d.o.o., (Sašu Mikušu) za finančno podporo ter OŠ Frana Albrehta Kamnik, PŠ Tunjice, ki
oktetu že vrsto let brezplačno daje
na voljo prostor za vaje in je, tudi
brezplačno, dovolila uporabo avle za
izvedbo jubilejnega koncerta. Oktetovci so se zahvalili tudi nekdanjima,
sicer odsotnima, župnikoma Pavletu
Juhantu in Jožetu Razingerju, da sta
omogočila izvedbo že 17 srečanj Pozdrav Mariji, ter sedanjemu župniku
Ediju Strouhalu, ki je dovolil snemanje CD-ja v cerkvi. Župnik je pevce razveselil s prisrčnim voščilom.
Posebno zahvalo in priznanje za skoraj
30-letno delovanje v oktetu je prejel
dolgoletni pevec in nekdanji predsednik Ciril Vinšek, ki je postal prvi častni
član Pevskega društva Tunjiški oktet.
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Ob jubileju so Tunjiškemu oktetu
čestitali Šenturški oktet, Vox Annae,
Kranjski kvintet, Zbor Šmartin ter z
nekoliko zamude (po koncertu) tudi
Jurovski oktet. Za konec so pevci
domačega okteta kot dodatek zapeli
še dve pesmi, ki so jih poslušalci nagradili z velikim aplavzom. Nato so
se oktetovci zahvalili še predsedniku
Mateju Steletu.
Sledilo je prijetno druženje nastopajočih in obiskovalcev ob pecivu in
pijači v avli PŠ Tunjice. Nastopajoči,
sodelavci pri pripravi in izvedbi koncerta ter gostje so srečanje nadaljevali na večerji pri Grilušeku. Hvala tudi
Nataši Petek za njen prispevek in prijazno postrežbo.
Matej Stele
Ob svoji 30-letnici so pevci Tunjiškega okteta izdali zgoščenko
Moje pesmi, na kateri je 18 pesmi,
ter brošuro, v kateri so predstavili
svojo zgodovino, delovanje in zasedbo. Brošuro, ki obsega 16 strani, so obogatili z barvnimi fotografijami in jo priložili CD-ju. Cena
zgoščenke je 10 evrov. Dodatne
informacije so vam na voljo na telefonski številki 040 515 404 (Matej Stele) in na elektronskem naslovu tunjiski.oktet@gmail.com.
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Pozdrav Mariji v Tunjicah
Pesem je most, ki različnosti spaja.
Je kot studenec, ki žejo gasi. Sonce, ki gore ledene odtaja. Pesem je
cvet, ki življenja krasi!
V pomladnih mesecih, ko narava bogato oživi, ko zacvetijo bele šmarnice
in ko trave in gozdovi ozelenijo, življenje postane živahno in sproščeno.
Dnevi se daljšajo, opravila se vrstijo
dan za dnem. Od jutra do pozne noči.
Pa vendar si vzamemo čas za počitek.
Trenutek zase. In morda za molitev.
Molitev z Marijo. Posebej v mesecu
maju, ko se v slovenskih cerkvah po
vaseh in mestih zbiramo ob branju
šmarnic, molitvi litanij in petju Marijinih pesmi.
V Tunjicah se je v organizaciji Pevskega društva Tunjiški oktet 17. maja
že sedemnajstič odvijala prireditev
Pozdrav Mariji. Pod mogočno kupolo domače cerkve ter pred oltarjem sv. Ane se je v programu poleg
domačega predstavilo še pet pevskih
sestavov.
Marijin venec je pričel spletati
Kranjski Kvintet, ki že od samega
začetka prihaja v Tunjice, krasi pa
ga preko dvajset let pevskega udejstvovanja v tej zasedbi. Posvečajo se
predvsem slovenski narodni, umetni
ter nabožni pesmi. Izkušnje prinesejo
določene rezultate in to vedno znova
dokazujejo z izjemno interpretacijo
pod vodstvom Ane Erman.

S sosednje Šenturške Gore se je povabilu odzvala med nami dobro znana zasedba osmih mož pod imenom
Šenturški oktet, ki so se pevsko začeli kaliti v rani mladosti na domačem cerkvenem koru. Le-ta je še danes njihov stalni oder pri nedeljskih
in prazničnih mašah. V leto 2003
segajo začetki skupnega prepevanja,
s svojimi nastopi pa popestrijo razne
obletnice in prireditve v domačem
kraju ter širše v občini Cerklje na
Gorenjskem. Vsa leta prepevajo pod
vodstvom domačega organista Braneta Jagodica.
V advent, pripravo na Jezusovo rojstvo, nas je v uvodu svojega programa popeljal Kvartet Krt. Pravzaprav je kvartet ob svojem rednem
udejstvovanju zabeležil prvih 10 let
in je še vedno na razpolago vsem, ki
želijo uporabiti nabožno in posvetno
pesem za posebno priložnost. Lansko
leto je bil v času prireditve Pozdrav
Mariji gost pri slovenskih rojakih
na Švedskem, kamor redno zahaja
vsako leto na prijateljski in pevski
obisk. Letos je bilo to oktobra ob posebni priložnosti srečanja treh v Stockholmu delujočih pobratenih zborov:
švedskega, japonskega in slovenskega. Kvartet Krt je bil tam gost, obenem pa je z vsakim zborom zapel
posebej za to priložnost pripravljene
skladbe izpod peresa Dominika Krta,
ki je umetniški vodja tako kvarteta,
kot slovenskega mešanega zbora v

Tunjiški oktet.

Šenturški oktet.
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Stockholmu. Seveda pa jih lahko slišimo tudi doma; če že ne na pogrebih
v ožji in širši okolici, pa na državnih,
občinskih, krajevnih ali osebnih prireditvah.
Gostje, ki so bili na tunjiški prireditvi prvič, prihajajo iz Zagorja ob
Savi. Želje pevskih zanesenjakov, da
bi ustanovili oktet, so se v Zagorje
naselile sredi sedemdesetih let, uresničile pa z javno avdicijo leta 1977.
Pojoči osmerec je odplul na prvo regato kot Oktet Delavsko prosvetnega
društva Svoboda Zagorje ob Savi in
danes pluje že 38. leto pod imenom
Zagorski oktet. V dosedanjem dolgem in bogatem obdobju delovanja
se je zamenjalo kar nekaj pevcev. Vsi
pa čutijo izjemno predanost in pripadnost kraju, ki ga nosijo v imenu.
Njihov repertoar je širok in raznolik.
A posebno skrb namenjajo slovenski
pesmi, tako ljudski kot umetni, ki jo
vedno znova s posebnim žarom predstavljajo na domačih koncertnih odrih. Pod umetniškim vodstvom Urške
M. Luzar jo z veseljem ponesejo med
ljubitelje petja po svetu.
Moški pevski zbor Šmartin je pred
oltarjem sv. Ane prepeval že v lanskem letu. V domači farni cerkvi
sv. Martina v Stražišču pri Kranju
nadaljujejo tradicijo prepevanja pri
nedeljskih mašah. Običajno pojejo
kot mešani zbor, s katerim so se redno udeleževali revij cerkvenih pevskih zborov kranjske dekanije. Na
koru vedno zapojejo eno pesem tudi
v moški izvedbi. Vsako pomlad se
odpravijo na izlet po slovenskih kra-
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jih ali v zamejstvo, pravijo pa, da so
posebno prijetna njihova druženja ob
praznovanju godov. Zbor vodi Jože
Benedik.
Kot se je prireditev začela, tako se
je tudi zaključila: z nastopom Tunjiškega okteta. To je bil tudi uvod
v praznovanje njihovega 30-letnega
popotovanja. Velik poudarek namenjajo cerkvenemu petju: mašnim, pogrebnim in pesmim cerkvenega leta,
med katerimi so največkrat zapete
prav Marijine pesmi. Po novem letu
je prišlo do spremembe v njihovi zasedbi – Roka Matjaža je na mestu 2.
tenorja nadomestil Silvo Lipovšek.
Pod taktirko profesorice Olge Stele,
ki vodi Tunjiški oktet, so za zaključek družno zapeli vsi pevci, iz rok
predsednika organizatorja Mateja
Steleta ter predsednika KS Tunjice
Matjaža Sedušaka pa so prejeli spominske plakete.

Za zaključek so vsi zbori zapeli skupaj.
Prijetno druženje se je ob pesmi,
klepetu in prigrizku nadaljevalo ob
cerkveni kapeli.

viti in pogledati, v katero smer nas
peljejo. Tudi naše življenje je le
kratko potovanje proti večnosti ...

Vsak človek ima svojo pot in vsaka
pot ima svoj pomen. Zato si moramo na teh poteh vzeti čas, se usta-

Urša Klemenc
Foto: Gašper Plevel

Ženski komorni zbor
Vox Annae
Letošnje leto je bilo za ženski komorni zbor zopet zelo pestro in prelomno
v marsičem. V zboru je prišlo do nekaj
glasovnih zamenjav, v začetku maja
pa je prišlo tudi do odcepitve od Društva Tun'ški glas in ustanovitve Kulturnega društva Vox Annae. Kakorkoli je
že bilo, začele smo novo poglavje in
naša energija nas žene naprej v nove
čase, čeprav zaenkrat shajamo samo
s prostovoljnimi prispevki in morebitnimi donacijami. Kjer je volja, tam
je pot in kjer je pot, tam je cilj in mi
gremo po tej poti naprej.

rovske glasbe v kamniški občini. Na
Prešernov dan se predstavijo vokalne
skupine in pevski zbori iz kamniške
in komendske občine. Seveda smo
na reviji pevskih zborov svoje delo
predstavile tudi Vox Annae in ponovno potrdile, da se je trud na vajah
poplačal. Navdušen aplavz občinstva
in pohvala strokovne spremljevalke
revije Andreje Martinjak, ki nas je
predlagala za nastop na regijskem
tekmovanju, sta nam dala krila in
trdno smo sklenile, da se jeseni zares
udeležimo tega tekmovanja.

Tako kot lansko leto, smo tudi letos v
mesecu januarju ponovile koncert božičnih pesmi v mekinjski cerkvi, kjer
so nas tamkajšnji poslušalci nagradili
s toplim aplavzom in spodbudnimi
besedami, ki v začetku novega leta
vedno dobro denejo.

9. marca je bila na vrhu tunjiškega
klanca otvoritev prenovljene ceste in
urejene kanalizacije, kjer smo z nekaj
pesmimi dopolnile kulturni program
in se nato nekaj časa prijetno družile
pri Petrovem hlevu.

Mesec februar je vedno v znamenju
kulturnega praznika in praznika zbo-

Sredi aprila smo s krajšim koncertom
v Domu počitka Mengeš tamkajšnjim varovancem obogatile popoldan s
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slovensko ljudsko in narodno pesmijo, pri katerih so se nam poslušalci
pogosto tudi pridružili s svojimi glasovi. Tovrstni nastopi so vedno tako
prijetni in domači, da nam vedno pogrejejo dušo in srce. Tu je slovenska
pesem vedno zelo dobrodošla in tako
na mestu, da bolj ne more biti, in vesele smo, da jo lahko delimo skupaj
z njimi.
Mesec maj pa se nam bo vtisnil v
spomin predvsem po letnem koncertu s sakralnimi pesmimi, ki smo ga
izvedle v Mekinjah, v cerkvi Marijinega vnebovzetja. Naš umetniški
vodja Aleš Sedušak je sestavil zanimiv program z deli romantičnih
(Brahms, Faure, Mendelssohn, Foerster), renesančnih (Franck, Palestrina) ter slovenskih skladateljev (Trošt, C. Vremšak). V maju smo doslej
nastopale tudi na koncertu oktetov in
malih vokalnih skupin z naslovom
Pozdrav Mariji, kar pa se letos žal ni
zgodilo in upamo, da bo v prihodnje drugače. Smo pa kljub temu imele
kmalu dovolj dela, saj smo ponovile
koncert Marijinih pesmi še v Tunjicah in na Šmarni gori. Na Šmarno
goro smo se odpravile kar skupaj s
svojimi domačimi. Odkorakali smo
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iz Zavrha, se na vrhu nadihali svežega zraka in se nato prijetno ohladili v
cerkvi. Najprej smo pele pri nedeljski maši, nato pa izvedle še koncertni program na koru in pred oltarjem.
Publiko smo prijetno presenetile in z
veseljem so prisluhnili vsem našim
skladbam, ki so prav lepo odmevale
v akustični cerkvi. Po koncertu so nas
dobro pogostili v bližnji gostilnici z
okusnim ričetom in čajem.
Na zadnji dan pred poletnimi počitnicami so nas povabili v sosednjo
občino, v Komendo, in sicer na praznovanje ob državnem prazniku. V
kulturnem programu, ki ga vsako leto
pripravlja komendsko društvo Kaj ti
mar, smo v sodelovanju s kvartetom
Fantov z vasi soustvarile program s
slovenskimi ljudskimi in narodnimi
pesmimi.
4. julija pa nas je čakal prav poseben
nastop. Pred rojstno hišo Jakoba Aljaža, v Zavrhu pod Šmarno goro, smo
sooblikovale program ob svečani
akademiji ob 60-letnici rojstva Jakoba Aljaža. Poleg orgličarjev in MePZ
Jakob Aljaž smo zapele pesmi Slovenka sem, Kazen (Tam gori za našo
vasjo) in Tam, kjer teče bistra Zilja.
Na god naše zavetnice sv. Ane smo
tako kot prejšnja leta pele pri praznični jutranji maši, nato pa nas je večina pevk odšla na zaslužen dopust
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in naredila kratek premor s pevsko
sezono.
V začetku avgusta smo prepevale na
poroki v Cerkljah, konec avgusta pa
smo se odpravile na intenzivni pevski
vikend v Fieso in pošteno zagrizle v
nov program, ki ga je Aleš izbral za
regijsko tekmovanje. Po treh intenzivnih dnevih smo ugotovile, da so
tovrstne vaje zelo učinkovite in jih
bomo še kdaj ponovile. Očitno je tudi
morska klima in samo vzdušje na vajah pripomoglo k dobremu delu. Z
zadovoljstvom in novim žarom smo
zrle proti novi pevski sezoni v letošnji jeseni.
Regijsko tekmovanje, na katerega
smo se prijavile, je bilo tik pred vrati. Za dobro pripravo na tekmovanje
smo opravile še dva predtekmovalna
nastopa v Kamniku in Domžalah. Na
koncertih so nastopili kamniški in
domžalski zbori, ki so bili ravno tako
prijavljeni na to tekmovanje.
8. november je bil dan D in vrhunec naše dosedanje pevske kariere v
ŽKZ Vox Annae. V Žalec smo prišle
kot nekakšne tujke. Skupaj z Alešem
na čelu smo si rekle: »Kar bo, pa bo,
izgubiti nimamo kaj, če pa kaj dobimo, pa tudi prav.« In smo šle na oder
prvič, opravile tonsko vajo, šle na
oder drugič ter pele pred tričlansko
žirijo in občinstvom, ki nam je

Vox Annae na Območni reviji odraslih pevskih zborov v Kamniku,
8. 2. 2015.
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glasno ploskalo. Smejale smo se in
si rekle: »Bilo je dobro! Poslušalci
so bili lepih obrazov in to je to.« Potem pa se je začelo nestrpno čakanje
na razglasitev rezultatov. Množica
pevcev in zborovodij, ki so tega dne
nastopili na regijskem tekmovanju v
Žalcu, se je zgrnila v dvorano in z
aplavzom pozdravila tričlansko žirijo. Predsednik žirije Ambrož Čopi in
člana žirije Stojan Kuret in Danica
Pirečnik so odločili, da Ženski komorni zbor Vox Annae z 88,7 točkami prejme ZLATO PRIZNANJE
in še POSEBNO PRIZNANJE za
najboljšo izvedbo skladbe, napisane od 20. stoletja do danes! Ostale
smo brez besed. Vriskanje, cviljenje
in nepopisno veselje kar niso prenehali biti del nas. »A je to mogoče?!« Očitno smo zapele odlično in
zaslužile takšno oceno, saj je bila
pred nami le žirija, ki je zborovska
elita v Sloveniji. Žiriji lahko samo
zaupamo in gremo novim zmagam
naproti! 
Leto 2015 bomo, kot vsako leto doslej, zaključile z božičnim koncertom. Veselimo se srečanja z vami in
Vam želimo obilo miru in osebnega
zadovoljstva v prihajajočem letu
2016. Srečno!
zapisala Marjeta Čimžar
Foto: Gašper Plevel
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Dobra letina tunjiških sadjarjev
Projekt
Sadni mozaik
Spodbujanje razvoja podeželja v
predalpskem prostoru s fokusom
na Tunjiškem gričevju
Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice
se je prijavilo na razpis za financiranje
nevladnih organizacij, ki med drugim
skrbijo za razvoj podeželja, povečanje samooskrbe s hrano, za ohranitev
kulturne krajine itd. Program financirajo Finančni mehanizem EGP in
Norveški finančni mehanizem.
V zimskem in spomladanskem delu
smo izvedli več delavnic in strokovnih predavanj ter ekskurzijo z
ogledom dobrih praks. Izbor predavateljev smo zasnovali tako, da smo
zajeli vse vidike potrebnih znanj.
Dr. Jan Bizjak – Zakaj ponovno pridelovati domače sadje?
Vprašanje je na mestu. Predavatelj je
na slikovit in preprost način povedal
veliko življenjskih resnic in izkušenj,
ki nas silijo v ponovno pridelavo
domačega sadja. Najmanj dve generaciji v Sloveniji sta bili izgubljeni
zaradi negativnega odnosa do kmetijstva in s tem posredno do sadjarstva.
Izgubljeni so bili znanje, tradicija
in odnos do krajine. Zelo težko se
danes vračamo na začetek prekinjenega procesa, ki je mnogim odvzel
občutek za zdravo, doma pridelano
sadje. Pomembno je spoznanje, da
doma pridelano in predelano sadje
vsebuje veliko več vitaminov in je
polnejšega okusa kot pa sadje, ki je
predčasno obrano in za pot do naših
trgovskih polic potrebuje tisoče kilometrov. Pomembno je tudi, da znamo
doma pridelano sadje koristno predelati in shraniti. Miselnost, da vse
lahko kupimo v trgovini, nas je naredila odvisnike od trgovcev, kar pa se
zelo pozna na samooskrbni pridelavi
sadja in drugih za življenje potrebnih
hranil. Projekti, kot je ta, nas vodijo

v pravo smer, saj bo znanje, pridobljeno na ta način, osveščalo vse večji
krog ljudi, ki gledajo na svet prihodnosti kot na svet zdravja.
Mag. Marko Babnik – prikaz obrezovanja sadja
Prvi mentor Sadjarsko-vrtnarskega
društva Tunjice se je z veseljem odzval vabilu na tradicionalni vsakoletni prikaz obrezovanja sadja. Veliko
zanimanje za tovrstno predavanje je
še polepšalo sobotno dopoldne, ki
je kar hitro minilo ob množini raznih informacij, kako pravilno pričeti z opravili v sadovnjaku in kako
ravnati z drevesi skozi vse leto. Zdi
se, da tovrstnega znanja ni nikoli
dovolj. Mnogi udeleženci tečaja se
vračajo vsako leto, da bi morda zvedeli še kaj, kar so v preteklosti preslišali ali pozabili. Gospod Babnik
je prav nazorno prikazal življenje
dreves in njihovo obnašanje ob naši
pravilni oskrbi. Pomembno je tudi
opazovanje dreves skozi vse leto in
pravočasno ukrepanje v primeru bolezni. Torej sožitje na vsakem koraku. Sožitje med človekom in naravo
ter spoštovanje zakonitosti in naravnega reda, ki ga narava zahteva. Od
obrezovanja jabolk smo se preselili
tudi k sosednjim hišam, kjer nam je
gospod Babnik prikazal pravilne reze
na trti, ribezu, malinah, borovnicah,
marelicah, breskvah, češpljah, kiviju,
kakiju, robidi itd.
Mateja Reš – predelava sadja
Kako in kdaj sadje obirati in pripraviti za kasnejšo uporabo?
Najprimernejši čas za obiranje vsakovrstnega sadja lahko dobimo z
vpogledom v koledar Marije Thun,
kjer vidimo, kdaj so dnevi za plod.
Obiramo v času, ko se lunini loki
nad horizontom nižajo, saj so takrat
sile v plodovih. Na osnovi dolgoletnih opazovanj in preizkušanj so
mnogi strokovnjaki, med njimi tudi
Marija Thun, spoznali vpliv lune na
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življenjski ciklus v naravi. Koledar,
ki ga je naredila omenjena gospa,
nam je resnično v veliko pomoč pri
vsakodnevnih opravilih na vrtu ali v
sadovnjaku. Gospa Mateja Reš nam
je v celoti predstavila načine predelave sadja: predelava v marmelade,
predelava v sokove in sirupe, sušenje in žganjekuha. Predstavila nam je
delitev jabolk na rdeče, rumene in
bele mesnate sorte, njih značilnosti in najprimernejši način predelave
glede na čas zrelosti. Prav tako nam
je predstavila obširni svet jagodičevja in način uporabnosti le-tega v
gospodinjstvu. Poučno predavanje
je zaključila s praktičnim prikazom
uporabe sokovnika v te namene. Sobotno dopoldne je bilo spet prekratko
za še mnoga vprašanja.

Praktični prikaz predelave sadja s
sokovnikom.
Slavko Turšič – permakulturno in
biodinamično sadjarstvo
Najbolj obsežno in zahtevno predavanje je prav gotovo pripadalo gospodu Slavku Turšiču. Tematika je za večino ljudi manj znana, a je zanimiva
in ji pripada lepa prihodnost. Torej,
način vrtnarjenja in kmetovanja. Tudi
tu na vsakem koraku vidimo vpliv
lune na procese, načine in posege v
kmetijstvu. Gospod Slavko Turšič je
vse svoje znanje pridobil v dolgoletnem izobraževanju doma in v tujini,
ob tem pa je to znanje najprej v praksi
preizkusil pri sebi doma. Velja za enega vodilnih strokovnjakov – praktikov
na tem področju v Sloveniji.

Tunški glas
Najbolj celovito predstavo o njem in
znanju, ki ga ima, najdete, če v internetni iskalnik vtipkate program dela
in aktivnosti za biodinamično sadjarstvo za leto 2015. Na 26 straneh
vidimo nov način dela za zdravo zemljo, okolje in pridelke. To znanje so
naši predniki pred prihodom škropiv
že imeli, vendar je z industrializacijo
počasi zamrlo. Zdaj se vrača.
Skoraj 5-urno predavanje gospoda
Slavka Turšiča je na vse navzoče naredilo globok vtis in želeti je, da se
tovrstna predavanja vključijo v šolski
učni proces. Z vidika sonaravnega
kmetovanja pa so njegove izkušnje
dragocene in koristne za vsakogar, ki
mu ni vseeno, kaj prideluje.
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našo vas, ki je nekako odmaknjena
od industrije in večjih onesnaževalcev okolja, je čebelarjenje lepa prihodnost, če se bomo lotili sadjarstva
na tradicionalen ekološki način. Na
predavanju smo spoznali tudi skrb in
obenem zaskrbljenost za usodo čebel
v sodobnem svetu, ki ni vedno prijatelj čebel, ampak jim odmerja vedno
manjši življenjski prostor. Zavest o
sobivanju čebele in človeka mora biti
vedno prisotna.

Strokovna ekskurzija – ekološka
kmetija Černelič

Predavateljeve čebele pri delu.
Strokovna ekskurzija – ekološka
kmetija Kastelic

Slavko Turšič iz Borovnice je predaval o biodinamičnem sadjarstvu.
Sašo Mikuš – Kranjska sivka, hvaležna pomočnica umnega sadjarja
Naslov predavanja ekološkega čebelarja, gospoda Saša Mikuša nam
pove, da je naša čebela resnično hvaležna pomočnica umnemu sadjarju,
seveda, če ji ta nudi življenjski prostor, v katerem se bo počutila varno.
Vračala mu bo z velikimi obrestmi.
Predavanje gospoda Mikuša je bilo
zelo zanimivo in vseskozi se je čutil vpliv ljubezni do čebel in čebelarjenja. Spoznali smo nam neznano zgodovino čebel in prve začetke
koristne uporabe čebel pri umnem
kmetovanju. Bogato slikovno gradivo je še poudarilo besedno sporočilo,
ki je predstavilo čebelo kot resnično pomočnico umnemu sadjarju. Za

prehajanje upravljanja kmetije na
naslednika pomeni veliko gospodarsko škodo in zastoj v razvoju kmetije. Takih primerov je v Sloveniji
ogromno in posledično vplivajo na
razpad kmetij. V drugem delu nas je
popeljal v svoj 7 hektarov velik sadovnjak. Po njem ga pozna vsa Slovenija, saj je prvi, ki je zasadil večjo
površino z jabolki sorte topaz. Počasi in vztrajno povečuje delež površin
s sadjem na račun živinoreje. Želi pa
si, da bi cela vas, ki res ni velika, postala ekološka vas. Tudi takšni izzivi
so hvalevredni.

Obisk ekološke kmetije Kastelic v
Mirni Peči na Dolenjskem je presegel naša pričakovanja. Namen našega obiska je bil ogled dobrih praks,
ki jih gospodar Alojz opravlja že
več let in jih vsakemu, ki to želi, z
veseljem tudi predstavi. Najprej nas
je presenetil z zanimivo in zelo pomembno debato o pravočasnem prenosu lastništva kmetije na naslednika. Mnenja je, da nepravočasno

Ekološka kmetija Černelič nam je
predstavila resničen vpogled v dolgoletno delo pri preusmerjanju iz konvencionalne v ekološko kmetovanje.
Gospodar Zvone nam je ponosno
predstavil svojo odločitev izpred
mnogo let. Skromen kot je, je še bolj
izražal pripadnost ideji, ki ga je vodila, da je uresničil svoj cilj. Danes je
nosilec blagovne znamke Biodar, ki
predstavlja vrhunec ekološkega kmetovanja. V njegovi vasi Dečno selo
pri Artičah je bil prvi, ki je šel po tej
poti. Danes ostaja še eden, ki ni šel,
vsi ostali kmetje gredo po njegovi
poti. Vse, kar pridela, z lahkoto proda na domu ali pa na ekološki tržnici
v Ljubljani. Resnično dober zgled za
mnoge, ki bi želeli hoditi po njegovi
poti.

Člani društva na razstavi starih sort na Dnevih narodnih noš v Kamniku.
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Projekt Dynalp Nature – muzej starih
sort sadja na Prevali
V lanskem letu je Občina Kamnik
uspešno kandidirala na mednarodnem razpisu in v svoje proračunske
dokumente vključila tudi sredstva,
potrebna za realizacijo projekta, ki je
bil zaključen jeseni. Zaključek tega
projekta ne pomeni konca zgodbe,
ampak se delo Sadjarsko-vrtnarskega
društva Tunjice začenja na drugačen
način. Projekt je bil izveden v obliki,
kakršno smo si zamislili in jo dolga
leta negovali ter upali, da se nam nekoč uresniči. Zdaj je na mestu, ki ga
ima društvo v najemu, posajenih 125
različnih sort sadnega drevja, ki pa
bodo kmalu dobile družbo še vsaj 25
novih različnih sort sadja. Vse to in še
več sort jagodičevja bo ta prostor obogatilo v prihodnjih letih. Po zamislih
članov našega društva bo to predvsem
prostor znanja in izobraževanja ter
proučevanja raznih sort sadja v tem
okolju. V mislih imamo tudi ponudbo
sadik po željah naročnikov, za kar pa
bo potrebno pridobiti nekaj soglasij.

Postavljanje ograje okrog muzeja starih sadnih sort.
divjadi in posadili sadike. To je zelo
kratko poročilo o stotinah delovnih
ur članov našega društva, ki večinoma vseh 16 let obstoja društva nosijo
glavnino dela. Beseda hvala je mnogo premalo ob dejstvu, da ti ljudje, ki
jih vsi poznamo, nesebično več desetletij delajo tudi v drugih društvih
ter pri urejanju kraja.

Del več kot 50 razstavljenih starih
sort sadja. (Foto: Matej Povše)

večja finančna sredstva. Gospe Barbari Strajnar, svetovalki za razvoj in
investicije na Občini Kamnik, pa gre
posebna zahvala za dolgoletni trud
tudi v mednarodnem okolju, da je ta
projekt zaživel in bo rasel.
Naj končam z željo, da se sadjarska
zgodba v Tunjicah nadaljuje, saj smo
prepričani, da je ta panoga resnična
dodana vrednost v naših bregovih.
Ko smo letos razstavljali stare sorte jabolk v Tunjicah, Kamniku in
Ljubljani, smo povsod naleteli na
odobravanje in pohvalo za naše delo.
Neodgovorjena pa so ostajala najbolj
pogosta vprašanja: kje imate jabolka
za prodajo, kje imate sadike za prodajo, kje kis, kje sok, kje imate suho
sadje? Torej smo resnično na začetku
poti, pa čeprav društvo deluje že 16
let. K sodelovanju vabimo vse resnično zainteresirane krajane, da skupaj nadaljujemo to zgodbo, ki se je v
Tunjicah začela že pred stoletji.

Kmalu bomo pozabili, kakšen je bil
prostor na Prevali pred enim letom.
Večletno sanitarno obžagovanje 50
let zapuščenih dreves ni dalo želenih
rezultatov. S pridobitvijo sredstev iz
projekta smo najprej posekali preko
100 dreves, izruvali in odstranili vse
štore, po načrtu izkopali nove jame, v
katere smo navozili novo zemljo. Ves
prostor smo ogradili z mrežo proti

Občini Kamnik gre zahvala za posluh, da je ta projekt podprla in da
smo našli skupno vizijo napredka na
tem področju. Upamo, da letošnje
rezanje traku ne bo zadnje, saj je po
obsežnem projektu v naslednjih letih
predvidena postavitev vaške sušilnice sadja, ki pa bo zahtevala mnogo

Sajenje dreves po sprotnih navodilih.

Janez Nograšek, Barbara Strajnar in Lado Dobrovoljc, vsi zaslužni za uspešno izveden projekt.
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Miren, blagoslovljen božič in mirno,
ustvarjalno leto 2016 Vam želi
Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice.
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Društvo Tun'ški glas prejelo priznanje
za sodelovanje na državni proslavi
Tradicionalne prireditve ob dnevu
slovenske zastave v GEOSS-u so se
letošnje leto ponovno udeležili predstavniki Društva Tun'ški glas, tokrat
z drugačnim namenom – prejeli so
priznanje za izvedbo kulturnega
programa na državni prireditvi, ki se
je v Spodnji Slivni pri Vačah odvijala
lansko leto. Nagrado je iz rok predsednika Društva Heraldica Slovenica
Jožefa Lajevca prevzela predsednica
Društva Tun'ški glas Milena Erbežnik Klanšek.
V nedeljo, 12. aprila 2015, se je v
geometričnem središču Slovenije
v Spodnji Slivni pri Vačah odvijala tradicionalna svečanost ob dnevu
slovenske zastave v spomin na prvo
izobešanje slovenske zastave, ki jo
je na Wolfovi ulici 8 v Ljubljani 7.
aprila 1848 izobesil študent Lovro
Toman s prijatelji. Društvo Heraldica
Slovenica proslavo od leta 1998 dalje
organizira vsako prvo nedeljo po 7.
aprilu.
Društvo Tun'ški glas je na državni
proslavi ob dnevu slovenske zastave
v Spodnji Slivni pri Vačah s kulturnim programom sodelovalo 13. aprila 2014 in bilo eno izmed štirih prejemnikov zahval in priznanj. Poleg
našega društva, ki je za sodelovanje
pri organizaciji lanskoletne slovesnosti dobilo priznanje za izvedbo

Justin Klanšek v sprevodu zastavonoš.
(Foto: Matjaž Klanšek)

Predsednica Društva Tun'ški glas Milena Erbežnik Klanšek prejema
priznanje. (Foto: Zvone Kolenc)
kulturnega programa, so zahvale
za sodelovanje prejeli še podjetja
RUDA, d.o.o., iz Sečovelj, BRUS,
d.o.o., Transport iz Godoviča in Stanovanjsko komunalno podjetje KSP
Litija. Pri kulturnem programu so
sodelovali Milena Erbežnik Klanšek z uvodnim nagovorom o obredu
ustoličevanja knezov, Lara Uršič,
Anže Slana in Barbara Klanšek z recitiranjem slovenskih domoljubnih
pesmi in Tomaž Plahutnik, ki je
poskrbel za glasbeno spremljavo s
citrami. Priznanje je v imenu društva prevzela predsednica Milena
Erbežnik Klanšek, na oder pa so jo
pospremile sledeče besede: »Malo je
v Sloveniji podeželskih društev, ki so

tako aktivna, kot je v Tunjicah v Občini Kamnik aktivno Društvo Tun’ški
glas. Simpatična skupina tega društva nas je na lanski proslavi dneva
slovenske zastave zelo presenetila
in navdušila. Društvu želimo v prihodnje še veliko uspehov.«
Društvo pa ni le prejelo priznanja,
temveč je tudi letos sodelovalo pri
proslavi, z manjšim, pa kljub vsemu zelo pomembnim vložkom. Član
društva Justin Klanšek je namreč sodeloval v sprevodu zastavonoš, v katerem je nosil zastavo Občine Ljubljana.

Narodne noše v povorki.
(Foto: Matjaž Klanšek)
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sodelovala pri vseh ostalih delih in
organizaciji. Sode za izdelavo temeljev je prispeval Janko Nograšek, za
dostavo vode s cisterno za beton pa
je poskrbel Roman Štupar. Pri nalaganju kamna, ki smo ga uporabili za
betoniranje stebrov, smo sodelovali
Rok, Roman, Tine in jaz. Pri delu so
sodelovali še Uroš Stele, Peter Stele, Žan Nograšek, Marko Balantič,
Tine Grilc in Blaž Romšak.
Blagoslovitev novega kozolca.

Postavitev novega
kozolca na Prevali

Za malice je poskrbela žena Milena, Dušan Vrhovnik je podaril zaboj piva. Za pogostitev po žegnanju
kozolca je poskrbel g. župnik Jože
ob pomoči nekaterih dobrih vaških
gospodinj.
Hvala vsem tistim, ki ste na kakršen
koli način pripomogli k izvedbi projekta in se opravičujem, če sem med
naštevanjem še koga pozabil navesti.
Ob takih projektih lahko vidimo, da
je v vasi še nekaj takih, ki z veseljem
priskočijo na pomoč, nekateri z večjim, drugi z manjšim vložkom, prav
vsak pa je za skupnost s svojim prostovoljnim delom še kako pomemben, vreden in cenjen, zato nam tudi
drobna in za nekatere nepomembna
dela veliko pomenijo. Še posebej pa
me veseli, da so pristopili k delu in
nam z veseljem pomagali ter bili v
pomoč mladi fantje iz vasi. Tako smo
z obnovo vasi dodali še en košček
urejenosti in prijetnosti ob pogledu
na prenovljeni kozolec, ki je narejen
na način, kot so ga izdelovali mojstri
v preteklih časih. Hvala vsem za vaš
trud, čas, marljivo opravljeno delo,
predvsem pa za dobro voljo.

Nekdanji tunjiški župnik gospod Jože
Razinger me je prosil, da bi se, glede na slabo stanje starega farovškega kozolca na Prevali, postavil nov.
Ob pomoči sokrajanov in s finančnimi sredstvi gospoda župnika smo
letos kozolec tudi postavili. Preden
pa se zahvalim vsem sodelujočim,
naj omenim le, da Društvo skupne pomoči Tunjice pri postavitvi ni
prispevalo nikakršnih finančnih sredstev. V pomoč so člani društva ponudili marljive delovne roke, svoje strokovno znanje in poslovne storitve ter
seveda najpomembneje, svoj prosti
čas in dobro voljo. S prostovoljnim
delom in prispevkom v obliki materiala in raznih storitev so stroške krili
krajani sami, preostali potrebni material pa je plačal župnik Jože.
Kozolec smo zaradi prostorske stiske
postavili na novi lokaciji – na drugi
strani ceste. Vsa dela vseh sodelujočih so bila opravljena brezplačno.

Pripravljalna dela so se pričela že v
preteklem letu, ko so nekateri farani prispevali les za streho in late, ki
ga je nato razžagal Boštjan Vrhovnik, župnik Jože pa je kupil šest novih hrastovih stebrov. Poleg stebrov
je kupil tudi strešno kritino, cement
za beton, armaturo za betonske podstavke in pritrdilni material. Kovinske vezi je izdelal Jože Koželj,
prevoz strešne kritine iz Mengša na
parcelo je opravil Matej Kosirnik.
Late je pooblal Tone Vrhovnik, izkop za stebre, postavitev stebrov in
pomoč pri pokrivanju pa je opravil
Jano Romšak, poleg tega je prispeval še ves pesek za beton s prevozom
in vse remelne za streho. Polovico
špirovcev je prispeval Milan Vrhovnik, ki je sodeloval tudi pri izdelavi
strehe in pokrivanju, preostalo polovico špirovcev pa sem prispeval sam.
S sinom Rokom sva izdelala betonske podstavke in stebre ter skupaj

Med delom.

Župnik Jože Razinger med blagoslovom.
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Nov obraz
v naši sredi

darjenje in vodenje župnije je že moč čutiti tudi v njegovih delih – pred pričetkom šolskega leta so se preuredili
prostori v župnišču. S tem so dobili naši najmlajši novo
učilnico, ki jim nudi prijaznost, domačnost in morda
večjo vnemo za pridobivanje novega znanja in utrjevanje
vere. Omogoča jim medsebojno povezovanje in nadgrajevanje življenja v vrednotah za srečno življenje.

V začetku meseca avgusta se je po šestih letih dušnopastirskega službovanja v tun'ški fari od faranov poslovil
Jože Razinger. Premeščen je bil v župnijo Tomišelj pri
Igu. Na njegovo mesto je stopil Edi Strouhal, ki je pred
tem služboval v župniji Ljubljana - Črnuče.
Jože Razinger je za seboj pustil veliko lepih sledi, ki
bodo za vedno ostale v našem kraju in naših srcih. Kmalu
po prihodu v župnijo, ki jo je prevzel od Pavleta Juhanta, je z vso resnostjo, strpnostjo in mirnostjo nadaljeval
njegovo dušnopastirsko delo in tudi z obnovo objektov v
župnijski posesti. Gospodarno je pristopil k obnovitvenim delom, ki so še bila potrebna. V cerkvi se je napeljala
centralna kurjava in pod klopmi so se stare lesene podnice zamenjale z novimi. Obnovila so se bandera in laterni.
V zvoniku so se očistili zvonovi in bili peskani; s tem so
jim dali nov videz, obenem pa se je zamenjalo električno
zvonjenje. Ob 250-letnici postavitve temeljnega kamna
naše cerkve je izšla Baročna lepotica na Bukovem griču
in v spomin na Petra Glavarja se je postavil Glavarjev doprsni kip, ki je pritrjen na cerkvenem zidu pred vhodom
v cerkev. V župnišču se je uredila prijetna kapelica, ki
služi maševanju v zimskem času. Tudi okolica je dobila svežo podobo z novim čebelnjakom, obnovo sušilnice
sadja in prekritjem poslovilne vežice. Poleg župnišča se
je ob vrtu uredil Anin gaj, namenjen pobožnosti križevega pota. Pred njegovim odhodom pa so se zaključila tudi
dela na novem kozolcu na Prevali. Skupaj s farani je bilo
postorjenega še marsikaj, kar ni omenjeno, a je vseeno
pustilo svoj pečat med župljani. Za ves njegov trud je
morda besedica hvala premajhna, veliko več pomeni lep
spomin, zapisan v naših srcih.
Od premestitve novega duhovnika v naši sredi, Edija
Strouhala, je minilo šele nekaj mesecev, a skrbno gospo-

Edi Strouhal, zgovoren, pozitiven in energičnih potez, je
po rodu Čeh in prihaja iz Bele Crkve v Vojvodini. S prevzemom nove župnije v Tunjicah je postal tudi soupravitelj župnije na Šenturški Gori. V župnijskem glasilu, ki
se je septembra preimenovalo v Anin in Urhov list, nam
je zaupal svojo zgodbo pastoralne poti. »V Slovenijo sem
prišel študirat teologijo leta 1997. Diplomiral sem leta
2003. Leta 2004 sem bil posvečen v diakona, leta 2005
pa v novomašnika. Novo mašo sem obhajal na Jesenicah.
Od leta 2005–2010 sem služboval kot kaplan v župniji
Šentvid nad Ljubljano. V šolskem letu 2009/2010 sem
služboval tudi na katoliški osnovni šoli Alojzija Šuštarja
kot njen prvi kaplan. Med letoma 2010 in 2012 sem bil
župnik v župniji Ljubljana - Barje (Črna vas), nato sem
bil eno leto duhovni pomočnik v župniji Ljubljana - Ježica, zadnji dve leti pa v župniji Ljubljana - Črnuče. Posebnost mojega duhovniškega poslanstva je, da sem kot
duhovnik s strani Slovenske škofovske konference imenovan za vikarja Pastorale gluhih in naglušnih Slovenije.
Z gluhimi oziroma v znakovnem jeziku delujem ves čas,
odkar sem duhovnik. Zelo rad kretam oz. se pogovarjam
v slovenskem znakovnem jeziku za gluhe in naglušne. V
znakovnem jeziku enkrat mesečno mašujem v naslednjih
župnijah: na prvo nedeljo v mesecu v Maribor - Podbrežje
(16.00), na tretjo nedeljo v Kranj - Šmartin (10.00) in na
četrto nedeljo v Ljubljana - Črnuče (16.00). V študijskem
letu 2015/2016 bom obiskoval drugi letnik izobraževanja
za tolmača za slovenski znakovni jezik in izobraževanje
na tem področju tudi dokončal.« Svojo predstavitev je zaključil z mislimi: »Spoštovani župljani, veseli me, da sem
med vami v službi župnika in upam, da bomo kot občestvo
verujočih v troedinega Boga in vstalega Jezusa še naprej
nadgrajevali svojo vero in utrjevali naše medčloveške odnose znotraj obeh župnij. Bog z vami!«
Novemu dušnemu pastirju želim prijetno sobivanje v naši
župniji ter pogumno nadaljevanje njegovih plemenitih
dejanj v soustvarjanju in nadgrajevanju kakovosti življenja med farani.
In za konec še misel Cheja Guevare:
»Zmeraj je treba imeti veliko mero skromnosti,
veliko mero občutka za pravico in resnico,
da človek ne zapade … v ekstremistične dogme …
Boriti se je treba, da se ta živa ljubezen do človeštva
preoblikuje v konkretna dejstva, v dejanja,
ki imajo vrednost vzora.«

Hišna kapelica v župnišču.

Milena Erbežnik Klanšek
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Zahvala in blagoslov
Dragi veroukarji, starši in vsi, ki ste
me poznali. Prosili so me, naj vam ob
bližajočih se praznikih kaj napišem.
To prav rada storim.
Veliko mislim na vas, predvsem pri
sveti maši in v molitvi, ki sta sestavni
del mojega načina življenja. Kakšni
so otroci, koliko so zrasli in napredovali v modrosti in razumnosti, jim
gre dobro, so polni veselja, kakor si
vsi želimo?
Hvaležna sem Bogu in vam za te dve
leti, ki sem jih preživela v služenju v
Tunjicah in na Šenturški Gori. Hvaležna sem za vse svete maše, pri katerih
sem smela sodelovati, in za vse ure,
ki sem jih preživela z otroki. Ko mi
je bilo najtežje, sem enostavno odprla
srce za Božje delovanje in pozabila na
vse slabo. Včasih ljudje – morda nehote – sami sebi škodujemo, ko nismo
pripravljeni ponotranjeno udejanjati
sočutja do bratov in sester, ki jih je po
človeško najtežje razumeti.
Delo z otroki je bilo v vseh pogledih
nekaj najlepšega v mojem življenju. Nikoli mi ni bilo odveč, nikoli
se nisem naveličala in nikdar mi ni
zmanjkalo poguma in vedrine. Vedno
sem razmišljala, kaj bi lahko skupaj
storili bolje, in predvsem, izkusila
sem, da je v Cerkvi še vedno veliko

prostora za služenje, da si ljudje želijo sprejetosti in topline in na to služenje odgovarjajo z odprtimi srci. V
meni je za vedno ostalo polno prelepih spominov na ure verouka, skupno
molitev, petje in slovesnosti ob prejemu zakramentov. Hvala vam za to
izkustvo.
Gospod vsakega človeka vodi po
njegovi poti – o tem moramo biti
prepričani, čeprav mnogokrat ne razumemo zakaj in kako. Nič hudega.
V tem je namreč to čudovito Božje
otroštvo, ko enostavno sprejmemo,
zaupamo in ne sprašujemo. Moči za
tako ravnanje pa seveda ni mogoče
najti v zakrknjenem srcu, temveč le v
odprtosti za delovanje Svetega Duha.
Ko sem tako rekoč čez noč ostala brez
služenja, ki sem ga tako rada opravljala, sem enostavno prosila Jezusa,
naj mi da novo delo. A ta prošnja je
bila res goreča in vztrajna. Gospod je
hitro odgovoril. Poklical me je svetovno znan pridigar iz Indije, oče James Manjackal, in mi predlagal, da iz
angleščine prevedem njegovo zadnjo
knjigo Videl sem večnost. Še nikoli
nisem prevedla nobene knjige, a sem
delo sprejela, ker sem drzno zaupala
v moč in pomoč Svetega Duha. Knjiga je že izšla in Gospod mi je dal
novo delo. Sedaj izdelujem rožne
vence in jih pošiljam v tujino. Prve-

ga sem izdelala ravno 13. oktobra, na
dan, ko se je leta 1917 v Fatimi zgodil čudež s soncem.
To vam pišem, dragi bratje in sestre, da bi vsi razumeli, kako dober
je Gospod, kako odgovarja na molitve stiskanih in po človeško zavrženih, majhnih, prezrtih in na videz
nepomembnih. V njegovih očeh ni
prav nihče nepomemben. Tistega, ki
o sebi misli, da je najmanjši in nesposoben za velika dejanja, Gospod
najraje uporabi. V Svetem pismu je
mnogo čudovitih primerov, prav tako
tudi v življenju številnih svetnikov.
Vse to nas v teh predprazničnih dneh
navdaja z neomajnim pogumom, da
se z otroškim zaupanjem ponovno
zazremo v novorojeno Dete v jaslih
in v njegovo Srce položimo svojo
življenjsko pot. Prej bi sonce nehalo
sijati, kakor da bi Jezus iz Nazareta
pozabil koga, ki veruje v njegovo besedo!
Mir in dobro!
Nataša Ajtnik

Fotografska razstava Iz skrinje
spominov – Tunjice skozi objektiv
V sredo, 10. junija, je v preddverju
Občine Kamnik potekala otvoritev
razstave Iz skrinje spominov – Tunjice skozi objektiv, ki je bila obiskovalcem postavljena na ogled vse
do sredine oktobra. Razstavo starih
fotografij, ki je bila za kratek čas že
postavljena tudi v Tunjicah na lanskoletnem praznovanju izida 20. številke glasila Tunški glas, so pripravili člani Društva Tun'ški glas.

Spomini so tisti, ki v nas ohranjajo
našo preteklo zgodovino, nas opominjajo na marsikatere življenjsko
pomembne dogodke ter nas nasmejijo ob zabavnih dogodivščinah, ki
smo jih skozi naše življenje doživeli.
So bogat vir naše dediščine, s svojim
fotografskim zapisom pa tako opisujejo tudi našo kulturo, tehnološki napredek, zasebne in družbene spomine
ter ne nazadnje naš način življenja,
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razumevanje sveta in posameznega
časovnega obdobja. Pa tudi spomine
na naše preteklo življenje in tudi življenje naše družine, prijateljev, sosedov, znancev in drugih ljudi.
Fotografska razstava se je osredotočala na življenje krajanov Krajevne
skupnosti Tunjice. Fotografije so bile
razdeljene v štiri sklope, ki so pripovedovali o šegah in navadah, delu
na vasi, preživljanju prostega časa
in športu. Večina fotografij je pripovedovala zgodbe o skupnem medsebojnem povezovanju in sodelovanju
krajanov, kar se danes, v svetu tehnološkega napredka in pojava množične
komunikacije ter interneta, postopno
izgublja. Razstava je tako na ogled
ponudila predvsem bogato etnološko
gradivo, ki priča o načinu življenja,
gradnji kmečkih domačij, uporabi
kmečkega orodja, oblačilni kulturi,
ohranjanju šeg in navad, razvoju in
uporabi prevoznih sredstev, načinu
preživljanja prostega časa in mnogih
drugih dogodkih. Poleg fotografij so
bile v preddverju občinske stavbe
razstavljene tudi do tega leta izdane
številke glasila Tunški glas in knjiga
Tunjice avtorja Toneta Palčiča, ki je
bila uvertura v dvajsetletno ohranjanje krajevne zgodovine skozi pisano
besedo.
O razstavi, ki je bila uradno odprta
10. junija, je predsednica Društva
Tun'ški glas Milena Erbežnik Klanšek povedala, da sicer pričuje o življenju krajanov KS Tunjice in je tako
nosilec spomina vsem prihodnjim
rodovom domačinov, ki so ovekovečeni na fotografijah, hkrati pa je pomembna tudi za vse druge ljudi, saj

so fotografije bogat vir naše skupne
kulturne dediščine: »Ti spomini tako
niso pomembni le za domačine, temveč za vse, ki cenijo našo kulturno
dediščino, našo skupnost in družino.«
Njenim besedam o pomenu razstave se je pridružil tudi župan Marjan
Šarec, ki je v svojem govoru poudaril, da je razstava bogat arhiv in
prikazuje dogodke, ki so prevevali
Tunjice v preteklosti. Ob tem je dodal, da so Tunjice »bogate tako po
svoji pokrajini, kot tudi po ljudeh.
Tunjice so kraj, ki živi in diha skupaj. Ta razstava je bogat dokument
časa.« Za ohranjanje naših spominov pa vsako leto skrbi tudi krajevno glasilo Tunški glas, zato je župan
v govoru nekaj besed namenil tudi
vestnemu zapisovanju besed preteklih spominov: »Vsako leto je Tunški
glas bogat zbornik. Če imamo na
kamniškem Kamniški zbornik, je
Tunški glas zagotovo zbornik Tun-
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jic. Vesel in ponosen sem, da je v
naši občini tak kraj, kjer krajanke in
krajani lepo delujejo skupaj in znajo
ob različnih prireditvah ali pa ob
čem drugem stopiti skupaj ter ceniti
svojo dediščino.«
Pri pripravi in postavitvi razstave so
sodelovali Milena Erbežnik Klanšek,
Roman Hribar, Petra H. Škerjanec,
Matjaž Sedušak, Barbara Klanšek,
Anže Slana, Justin in Rok Klanšek,
Mira Rifl, ki je za razstavo posodila okvirje za fotografije, ter lastniki
fotografij. Na dan otvoritve je krajši
kulturni program z besedo povezoval Anže Slana, s pesmijo pa so ga
obogatili pevci Tunjiškega okteta.
Po koncu uradnega dela je sledilo še
krajše druženje obiskovalcev, ki so se
pogostili ob okusnih dobrotah, ki sta
jih pripravili Marinka Štupar in Tanja
Zabavnik.
Barbara Klanšek
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Tunjiške igre brez meja
Na tretjo septembrsko nedeljo, 20.
septembra, je bilo na igrišču pod POŠ
Tunjice veselo. Tam so namreč potekale Tunjiške igre brez meja, ki jih
je organiziralo Društvo Tun'ški glas.
Zbralo se je veliko število ljudi, ki so
z navdušenjem pozdravili s soncem
obsijano prireditev in glasno navijali
za svoje ekipe. Na Igre se je prijavilo 8 moštev, ki jih je sestavljalo 5–10
članov. Skupaj pa se je za pokal Tunjiških iger brez meja potegovalo 56
tekmovalcev. Da so bile igre res brez
meja, je dokazovalo dejstvo, da se
niso prijavile zgolj ekipe iz domače
vasi, temveč tudi tri iz drugih krajev.
S tem se je uresničil namen: povezati
ljudi različnih krajev in generacij.
Po uvodnem pozdravu voditeljev Anžeta Slane in Barbare Klanšek se je
predstavilo vseh 8 sodelujočih ekip
in njihovih članov z zelo unikatnimi in privlačnimi maskotami. Vsaka
ekipa si je nadela svoje ime; sodelovali so Špricarji, Ognjene dame,
ekipa Študentskega kluba Kamnik,
Bučke, Smrkci, Zadn' rob, Žabci in
Žgankarji. Sledil je slovesen dvig zastave Tunjiških iger, ki so ga s pesmijo Prav lepa je ta tunška fara pospremili člani Ansambla Domačini.
V nadaljevanju je bila predstavljena
tematika Tunjiških iger brez meja.
Organizatorji so se odločili za v Tunjicah zelo razširjeno sadjarstvo, natančneje jabolko, ki je kot fil rouge
(rdeča nit) povezoval 6 iger, v katerih
so se pomerili tekmovalci. Predstavljeni so bili tudi sistem točkovanja in
vseh 9 sodnikov, ki so budno spremljali posamezne ekipe med igrami in
skrbeli, da je vse potekalo po pravilih.
Sledil je otvoritveni govor predsednice Društva Tun'ški glas Milene
Erbežnik Klanšek. V njem je poudarila, da igre niso pripravljene prvič,
ampak da so bile v Tunjicah organizirane že pred desetletji. »Gotovo se
nekateri še dobro spominjate iger, ki
so pred desetletji preplavile Evropo

in so bile zelo gledane pred televizijskimi ekrani. Športne igre so v tistem
obdobju pustile lep pečat v zabavnem
programu, saj so družile, povezovale in nas nasmejale. Vse to pa se je
z malih ekranov preneslo v lokalne
kraje, kjer so začeli prirejati njim
podobne športne igre. Tako so prišle
tudi v našo vas, kjer so jih organizirali mladi pod vodstvom Drage Vrhovnik. Ker šport, glasba in raznovrstna
umetnost družijo in povezujejo ljudi,
smo se tudi v Društvu Tun'ški glas
odločili, da po tridesetih letih obudimo, kar so naredili naši predhodniki,
in priredimo športne igre, ki bodo na
zabaven, svojstven, unikaten način
dale obiskovalcem in tekmovalcem
obilico smeha in dobre volje. Dotik
nostalgije iger, ki so v preteklosti nudile sprostitev in prijetno druženje,
naj bi se prenesel v sedanji čas na
svojstven način. Srečati, igrati, tekmovati, zabavati, se poveseliti in povezovati. To je moto Društva Tun'ški
glas. Na Tunjiških igrah brez meja
sodelujejo poleg petih domačih ekip
še tri, ki prihajajo iz različnih koncev
Slovenije, tako smo se povezali še z
drugimi izven naših krajevnih meja.«
Predstavila je logotip Tunjiških iger,
ki ga je za to priložnost oblikovala

Stroga sodniška ekipa.
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Dvigovanje zastave Tunjiških iger
brez meja.
Petra Hribar Škerjanec. Simbolizira
v Krajevno skupnost Tunjice vključene kraje Tunjice, Tunjiška Mlaka,
Laniše in del naselja Košiše. Poudarila pa je tudi prepoznavnost kraja po
sadju. »Zaradi ugodne lege in zemlje
je sadjarstvo ena redkih panog, ki v
Tunjicah dobro uspeva. Pred mnogimi leti je nudila golo preživetje tukajšnjim prebivalcem, saj jih je suho
sadje rešilo lakote v tridesetih letih
prejšnjega stoletja, ko zaradi mokrega in hladnega poletja žita niso do-
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Zmagovalna ekipa – Smrkci.
zorela. Zato današnje igre kot rdeča
nit povezuje sadjarstvo, natančneje
jabolko, ki predstavlja domači kraj
z dolgoletno sadjarsko tradicijo,« je
dejala.
Z vzklikom »Naj se Tunjiške igre
brez meja začnejo!« in pokom
možnarja, za katerega je poskrbel
Tomaž Štupar, so na že pripravljeno
igrišče prišle prve ekipe in pričele s
tekmovanjem.
Gledalci so se zabavali in smejali ob
gledanju tekmovalcev, ki so se borili za točke. Pomerili so se v teku z
lestvijo med ovirami; sestavljali so
sestavljanko in nato tekli so po poligonu ter ciljali senene žoge v gajbe;
v igri podobni pikadu so ježem pomagali nabirati ozimnico. Prodajo
jabolk na tržnici je predstavljala igra,
kjer je en tekmovalec sotekmovalce,
ki zaradi prevez na očeh niso ničesar
videli, klical k sebi in jih usmerjal
med ovirami. Napad škodljivcev na
sadeže jabolk pa je ponazarjala igra,
v kateri je imelo 5 članov ekipe zavezane noge in so z ekipnim delom
morali premagati razdaljo. Za največ
pocejenih slin pa je poskrbela zadnja
igra, saj se je 8 ekip pomerilo v izdelavi jabolčnega zavitka, po domače štrudla. Pogled na 40 ljudi, ki so
hkrati izdelovali jabolčni zavitek, je
bil neprecenljiv.
Ekipe so bile zelo izenačene, iz igre
v igro je prihajalo do sprememb na

vrhu. Tekmovalci so se borili za najvišja mesta ob bučnem navijanju
obiskovalcev, ki so visoko v zraku
držali transparente in ostale navijaške
pripomočke. Kriki navdušenja in navijanja pa so se širili tudi iz green room-a, kjer so svoje sotekmovalce in
nasprotnike glasno bodrili ostali člani
ekip. Seveda ob pomoči maskot. Zabavni pripetljaji in razgibane hudomušne prigode so bile v pričakovanju
zmagovalca pospremljene s smehom
in ploskanjem. Na koncu so slavili
Smrkci, ki so za las ugnali Špricarje.
Tretjeuvrščena je bila ekipa Žgankarjev. Vse ekipe so za sodelovanje
prejele gajbo jabolk, prve tri pa tudi
pokale.

Green room.
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Predsednica se je v zaključnem govoru zahvalila vsem, ki so kakorkoli pomagali pri pripravi Iger, predvsem pa Justinu in Roku Klanšku,
Borisu Erbežniku, Petri Štefe, Ivanu
Nograšku, KD Dr. Franceta Steleta,
vodstvu POŠ Tunjice, Tonetu in Gorazdu Vrhovniku, Tomažu Štuparju,
redarjem pod vodstvom Uroša Steleta, Ansamblu Domačini ter Anžetu Slani in Barbari Klanšek. Vse
navzoče je povabila na druženje na
igrišče. Za glasbo je skrbel Ansambel Domačini, ki je z melodijami
tudi spodbujal tekmovalce. Poskrbljeno je bilo, da obiskovalci in ekipe
domov niso odšli lačni in žejni, vsi
pa so se imeli priložnost pomeriti
tudi v nekaterih igrah. Postregli pa
so tudi z jabolčnim zavitkom, ki so
ga v zadnji igri naredili tekmovalci.
Dan se je končal v razigranem
vzdušju, takšnem kakršnega so si
organizatorji tudi želeli. Vsi so upoštevali predsedničine besede, ko je v
govoru dejala: »Uživajmo v dnevu, ki
nam je dan; bodimo veseli in nasmejani. /…/ dajmo si trenutek sproščenosti in skupaj uživajmo v igrah.« In
v duhu tega prijetnega, prijateljskega
in sproščenega razpoloženja so se že
kovale taktike za naslednje Tunjiške
igre brez meja.
Anže Slana
Foto: Jure Černevšek
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Vtisi in mnenja o
Tunjiških igrah brez meja
Gasilski vtisi iz iger brez meja
Našo ekipo smo sestavljali aktivni
člani v različnih gasilskih društvih širom Slovenije. Ker smo vsi mladi po
srcu, se v prostem času udeležujemo
različnih športnih in gasilskih dejavnosti, zato smo se tudi radi odzvali
na to povabilo. Igre so bile raznovrstne, jabolčno obarvane in so zabavale
tako tekmovalce, kot tudi publiko.
Organizatorjem čestitke za brezhiben
program dogodka in se vidimo naslednje leto.
Lep pozdrav!
Špricarji 
Tunške igre brez meja
Na nedeljo, 20. septembra, so na
igrišču pod šolo potekale Tunjiške
igre brez meja, ki jih je organiziralo
Društvo Tun'ški glas. Iger smo se
udeležili tudi ekipa Smrkci, ki smo
jo sestavljali: Marko Balantič, Tine
Grilc, Grega Grilc, Marko Štupar in
Rok Bolka. Na igrah smo tekmovali
s sedmimi ekipami. Tekmovali smo
v šestih igrah. Kljub dokaj dobremu
rezultatu med posameznimi igrami,
smo še vedno imeli grenak priokus
glede zadnje igre – peke jabolčnega zavitka. Kljub temu da smo bili
v ekipi samo člani moškega spola,
smo tudi to, po mnenju mnogih gledalcev in navijačev, odlično opravili, kajti naš štrudl je šel za med.
To je bila zadnja igra. V napetem
vzdušju smo vsi čakali na rezultat. In na koncu … ZMAGAA ...
Obljubljamo, da se iger udeležimo
tudi naslednje leto. Ob tej priložnosti bi se zahvalili tudi Društvu
Tun'ški glas za izdelano tablo z
imenom ekipe, pokal in nagrado ter
odlično vzdušje, ki smo ga kot ena
redkih, oziroma edina ekipa, podpirali globoko v noč.
Smrkci

bila razumljiva, v prihodnje bi pri
pripravi iger morali biti pozorni le
na to, da se katera od iger ne zavleče
preveč in da niso preveč zahtevne.
Sosedje smo na ta račun prijetno preživeli nedeljsko popoldne in že kakšno prej in smo zadovoljni, da smo s
sodelovanjem na igrah nasmejali sovaščane.
Bučke

Žgankarji smo se na igrah imeli neizmerno lepo. Prišli smo se zabavat,
na koncu pa smo osvojili visoko tretje mesto. Odločili smo se, da bomo
sodelovali tudi drugo leto, saj tovrstno druženje krepi medsebojne vezi v
naši vasi. Se vidimo drugo leto. 
Žgankarji

Pogled na Tunjiške igre brez meja z
žabje perspektive

Ognjene punce smo se imele super!
Prvič smo skupaj tekmovale v takih
disciplinah. Zelo smo uživale, se nasmejale ... Skratka, po domače povedano, not padle.  Čestitke vsem organizatorjem in se vidimo naslednje
leto!
Ognjene dame

V mesecu avgustu se je začelo govoriti o nekih igrah brez meja … in to v
Tun'cah! Ja pa ja de! Pa smo si rekli:
»Ja, kdo se bo pa pr'javu? Al' bo kej
koren'akov?!« In glej ga … prijavilo
se je kar 8 ekip. Res pa je, da niso bile
vse ekipe samo tun'ških korenin in je
bila torej sestava ekip mednarodna.

Bučkino poročilo
Buče smo tako priprave, kot tudi
same igre vzeli blazno resno. Temu
primeren je bil tudi naš rezultat z vrhunskim jabolčnim zavitkom v zadnji igri in vloženim jolijem, ki nam je
prinesel dvojne točke.
Igre so bile dobro pripravljene in so
potekale brez zapletov, navodila so

Skupino Žabcev je sestavljalo 7 članov iz Tunjiške Mlake. Rekreativni
prvak v kolesarjenju Primož Jeglič,
strastni snoockerist Tomaž Černevšek
in kan-kan plesalka Marta Černevšek,
neutrudna maratonka Darja Slana in
njen šerpa Boris Slana ter žabji duet,
za v tercah pet', Bogo in Marjeta Čimžar. Priprave so bile intenzivne, večtedenske, včasih tudi pozno v noč.
Načrti in napotki izkušene maratonke
Darje so bili jasni: »Gremo na zma-

Predstavitev vseh osmih ekip. (Foto: Jure Černevšek)
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nam je v zabavo ter sprostitev in igre
smo vzeli kot igre, pri katerih je uspeh velikokrat odvisen predvsem od
sreče in nekaj spretnosti.
Pohvale in čestitke celotni ekipi za
odlično pripravo in izvedbo iger! Naj
bodo tovrstni dogodki v Tunjicah
tradicionalni, saj nas dobra volja in
smeha polna mera držita pokonci.
Živele Tunjiške igre brez meja!
Žabci

Tek z lestvijo med ovirami. (Foto: Jure Černevšek)
go!« In tako smo bili kar naenkrat
20. septembra, ko se je žabja druščina
s transparenti, harmoniko in žabjo
himno (Žabe svatbo so imele …) podala iz Tunjiške Mlake v breg proti
igrišču pod šolo. Z vitaminskimi krepčili smo jo mahnili in po žabje prepevali ter se veselili neizogibnega boja z
ekipami. Priznati morate, da smo imeli največjo navijaško ekipo in najlepše
transparente, kajne!  Tudi spodbuda
s tribun je bila zelo glasna in nam je
dajala znova in znova novih moči, a
kaj ko so se naši obetavni načrti iz igre
v igro podirali in po treh urah mučenja
smo s ptičje pozicije pristali v žabji.
Naš slogan je bil: »V bistvu smo naj-

boljši!« Pa tudi to nam ni pomagalo.
Treningi uspešne maratonke se nikakor niso mogli izkazati v pravi luči,
saj je lesena palica opravila z vsemi
njenimi načrti. Kaj naredi en kol!
A naš pogled na igre brez meja vsekakor ni tako negativen, kot se morda
sliši. Imeli smo se prav luštno, bilo

Ekipa Študentskega kluba Kamnik
je, kot že ime samo pove, sestavljena
iz študentov, predvsem pa prijateljev
iz študentskih vrst. Tunjiških iger
smo se veselili predvsem zaradi druženja in naše zabave ter nismo bili razočarani. Malce smo bili presenečeni
le nad izborom iger, vendar nam te
vseeno niso delale prevelikih težav.
Tako smo igre, čeprav ne z najboljšim rezultatom, zapustili polni novih
vtisov in doživetij!
ŠKK-jevci

Mnenje sodnikov
Tunjiške igre je preplavil velik val navdušenja in veselja, ne samo med
tekmovalci in gledalci, ampak tudi med sodniki. Že dve uri pred pričetkom
iger smo se sodniki zbrali ter pripravili še vse, kar je bilo treba za pričetek
iger. Z Rokom Klanškom sva skupaj sodila ekipama Smrkcev in Špricarjev. Smrkci so bili kot ekipa zelo navihani, saj so želeli Roka kot sovaščana prepričati, naj jim pri igrah nekoliko popusti, vendar se je tu pokazala
najina strogost, saj nihče od naju ni nikomur popuščal. Na koncu sta se obe
ekipi odlično odrezali. Izkazalo se je, da so tako Smrkci, ki so zasedli 1.
mesto, kot Špricarji, s končnim 2. mestom, uporabili veliko iznajdljivosti
in ustvarjalnosti ter tako prišli do odlične uvrstitve.
Tudi vse ostale ekipe so se na igrah zelo dobro odrezale. Veliko spretnosti
so tekmovalci pokazali pri igri z lestvijo, gosenici, ježem ter pri ostalih
igrah. Vsem tekmovalcem je največ težav povzročala igra, kjer je bilo na
začetku najprej potrebno sestaviti sestavljanko, nato pa se podati naprej po
poligonu. Ta igra je povzročila obilo smeha tako med tekmovalci, kot med
sodniki, saj so verjetno tekmovalci že pozabili, kako so v otroštvu reševali
podobne miselne igre.
Najbolj so se vse ekipe izkazale pri zadnji igri, pri peki štrudla. Tu si
vsi zaslužijo pohvale, saj so nam dokazali, da so pravi mojstri v pekariji.
Na koncu smo se s štrudlom posladkali vsi navzoči ter prijetno zaključili
Tunjiške igre. Bila sem zelo zadovoljna s potekom iger in se že veselim
naslednjih, saj nas čaka nekaj novega, a prav tako prijetnega.

Lupljenje jabolk za štrudl. (Foto:
Jure Černevšek)

Sodnica Mateja
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Tekaški dnevnik 6

7 polmaratonov in ta kratke trojke
Tekaška bilanca leta 2014 je bila več
kot odlična. Leto sem zaključila na
silvestrovo, novega pa začela 2. januarja in ga nadaljevala skozi vse leto.
Do prvega malega maratona sem pretekla 316 km. Na Kraškem maratonu,
22. marca, sem bila prvič. Medtem
ko so naši skakalci leteli v Planici,
sem jaz občudovala lepoto Krasa in
ugotavljala razgibanost le-tega.
Drugi moj mali maraton je bil Istrski,
na nedeljo, 12. aprila. Naravnost fantastično vreme, vzdušje, organizacija, morska klima in dosežen osebni
cilj so bili balzam za mojo dušo.
Sledil je Komendski maraton, 25.
4. Moja šibka točka maratonov so
vedno okrepčevalnice. Izgubljeno
tekočino moram nadomestiti, zato na
vsaki okrepčevalnici spijem požirek
ali dva vode. Pitje na eni izmed njih
in to ravno na križišču je pripomoglo,
da sem zgrešila progo za dobrih 400
m. Sramota za celo faro in to se mi
zgodi na skorajda domačem terenu.
Medalja je pa kljub temu visela okoli
mojega vratu.

Sledil je dobrodelni tek Wings for
life, na katerem smo bili Tunjičani
dobro zastopani. Aleša, Matjaža, Matica, Matija in mojo malenkost je zasledovalno vozilo ujelo na različnih
razdaljah. Mene konkretno na 20 km.
Odtekla pa sem še razliko do razdalje
polmaratona (dobra 2 km).
9. maja smo Močeradi grizli na Golovec. Da, priznam, fanta sta me dobro
skurila. Denis mlad, športnik po duši,
Aleš natempiran, pa vendar sta me
kot najšibkejši člen kavalirsko spodbujala celotno 12,5 km progo.
V meni ljubih Radencih sem tekla 16.
maja, 13. junija pa prvič startala na
Maratonu Mozirje. Boris, hvala, ker
si me s plastenko vode in gelom čakal
pred drugim krogom, ker bi verjetno
drugače odstopila. Neznosna vročina in bolečina v mečni mišici sta me
prvič med tekom tekmovalne narave
pripeljali do razmišljanja o odstopu. Pa vendar, Borisova vzpodbuda,
moja trma in vztrajnost so razlogi, da
sem prečkala ciljno črto.
30. avgusta sem bila na startu Malega
blejskega maratona. Brez določenega cilja, zgolj uživanje med tekom,
občudovanje okolice in obilice turistov, klepet s sotekačem in 21 km je
bilo tik tak mimo.
Vsi pretečeni mali maratoni, vsaj
tako sem mislila, so bili zgolj priprava na veliki 42 km dolg Ljubljanski
maraton. Potem pa šok! Teden dni
pred velikim startom bolečine v križu. Vsakodnevne vaje proti omenjenim bolečinam in protibolečinske
tablete niso pomagale. Porajalo se je
vprašanje: tvegati ali ne. Po posvetu
z družinskimi člani sem se, seveda na
moje veliko razočaranje, odločila, da
ne startam.

Tunjičani po teku Wings for life.

Tudi kot gledalka in navijačica se je
bilo vredno udeležiti Ljubljanskega
maratona. In ne nazadnje sem bila
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Nekateri s(m)o za vroče – Maraton
Mozirje.
tokrat v vlogi družinskih članov,
predvsem Borisa, ki me vedno pelje, spodbuja in čaka, ko z boljšim ali
slabšim časom pritečem v cilj. Vedno
je važen cilj in samo cilj. Tudi njegove besede: »Saj maratoni bodo še,«
so moja motivacija za prihodnje leto.
Tekaški dnevnik se piše naprej. Letos
se je obrnila številka 30 – 27 malih
maratonov (21,1 km) in 3 maratoni
(42,195 km), krajših razdalj niti ne
štejem.
Ko uideš rutini vsakdanjega življenja, ko je ura (ali dve) samo tvoja, ko
se odklopiš … Tudi zato je vredno.
Zato naredite nekaj zase, kajti življenje teče dalje in mi z njim.
Darja
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Intervju s Petro Vrhovnik

Ko se zaveš, da zmaguje ekipa
in ne posameznik, si na pravi poti
V tokratni številki Tunškega glasu
smo k odgovarjanju na naša vprašanja povabili Mekinjčanko Petro
Vrhovnik, katere del korenin izhaja
iz Tunjic. Je članica Odbojkarskega kluba Kamnik, kjer brani barve
prve ženske postave in s ponosom
nosi številko 6. Tudi že zgolj bežen
pogled na spletno stran OK Kamnik
nam postreže z navedbami izjemnih
rezultatov, ki jih dosega ženska ekipa Calcit Volleyball. Del mozaika te
lepe odbojkarske zgodbe pa predstavlja tudi Petra Vrhovnik. Uspešnost
ekipe dokazuje tudi to, da je najin
pogovor po elektronski poti potekal
ravno v času gostovanja ekipe v Italiji, ko so dekleta tekmovala v drugem krogu skupine B Lige prvakinj,
pripravljale so se pa tudi na slovenski
derbi z Mariborčankami.
Se lahko na kratko predstavite?
Sem Petra Vrhovnik, stara 23 let, živim v Mekinjah v vasici Zduša. Oče
prihaja iz Tunjic, mati iz Mekinj.
Lani sem diplomirala iz področja psihologije, letos pa sem se vpisala na
magistrski študij, smer vseživljenjskega izobraževanja.

Petra Vrhovnik (dres številka 6) s
soigralkami. (Foto: Klemen Brumec)

Koliko let se že ukvarjate z odbojko in zakaj ste se odločili ravno za
ta šport?

Calcit). Tu so hitro ugotovili, da mi
najbolj ustreza igralska pozicija sprejemalke.

Nad športom sem se navdušila in ga
začela aktivno trenirati od 8. razreda
dalje. Veselje do odbojke sem dobila v osnovni šoli, ko sem bila z njo
seznanjena najprej pri športni vzgoji
in kasneje pri krožku odbojke.

Motivacija je pomembna za napredek. Kako se motivirate?

Koliko časa tedensko preživite na
treningih?
V letošnji sezoni igramo v Ligi prvakinj, zato smo vsakodnevne treninge
(iz prejšnjih let) povečali na dva treninga na dan. Vsako sredo in soboto
pa imamo tudi tekme.
Imate kakšnega vzornika ali vzornico? Če da, koga?
Nimam posebnega vzornika, saj me
na splošno navdušujejo ljudje z dobrimi osebnostnimi karakteristikami.
Všeč so mi posamezniki, ki so odločni, pogumni, vztrajni in iskreni, obenem pa ne pozabljajo na poštenost in
sočutje do drugih ljudi.
Igrate na mestu sprejemalke v prvi
ženski ekipi Calcit Volleyball. Lahko na kratko opišete svojo športno pot, ki Vas je popeljala do tega
mesta?
Preden sem začela trenirati odbojko,
sem se preizkusila še v gorskem teku
in triatlonu. Individualni športi so
mi bili vedno všeč, predvsem atletika (tek), plavanje in tek na smučeh.
Odkar pa sem spoznala lepote kolektivnega športa, uživam v družbi ekipe
in rada sodelujem v ekipnih športih.
Gašper Ribič (moj sedanji trener) je
bil moj športni učitelj v osnovni šoli
in ravno on mi je predlagal, naj odbojko začnem trenirati v klubu (OK
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Na tekmah je motivacija prisotna zaradi same želje po čim boljši igri in
zmagi. Na treningih pa smo igralke
motivirane zaradi želje po napredku,
ki ga želimo doseči z vsakim novim
treningom in vsako novo ponovitvijo vaj oziroma tehničnega elementa.
Predvsem pa se mi zdi, da se ni težko motivirati, če imaš šport rad in ga
treniraš zato, ker v prvi vrsti uživaš
v njem, ne glede na to, na kakšnem
nivoju igraš.
V odbojki ni prostora za individualizem, kajne? Kako zelo je pomembno ekipno delo?
Res je. Odbojka je ekipni šport in šele
takrat, ko se zaveš, da zmaguje ekipa
in ne posameznik, takrat si na pravi
poti v svojem mišljenju. V ekipah ni
prostora za egoizem in nevoščljivost.
Ženska ekipa Calcit Volleyball je
lani osvojila naslov državnih prvakinj Slovenije. Kako se spominjate
tega uspeha?
Vesela sem, da sem bila lahko del te
zgodbe. Lepo je bilo zaključiti sezono z naslovom državnih prvakinj.
Celo sezono smo močno trenirale za
ta cilj in lepo je bilo, ko smo ga na
koncu tudi dosegle.
Kaj še prištevate med največje uspehe?
Osvojeno lovoriko v srednjeevropski
ligi MEVZA (Middle European Volleyball Zonal Association), nastop z
mladinsko reprezentanco na evrop-
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skem prvenstvu in osvojeno končno
8. mesto ter letošnji nastop z ekipo v
Ligi prvakinj.
Slovenski odbojkarji so oktobra
osvojili naslov evropskih podprvakov. V nekaterih medijih je bilo zaslediti, da je za ta uspeh zaslužen
predvsem trener Andrea Giani.
Kakšna je dejansko vloga trenerja
pri odbojki?
Trener je vodja ekipe. Če mu ekipa
zaupa in sledi njegovim navodilom,
potem le tako lahko skupaj nekaj
dosežejo. Seveda pa se kakovosti trenerja ne kažejo le v znanju, ki
ga ima o športu, vendar tudi po tem,
kakšen je kot oseba. Jaz sem vedno
mnenja, da je najboljši trener tisti, ki
pozna karakter svoje ekipe in jo zna
pripravi tudi po psihološki strani, ne
le taktični in tehnični. Delo trenerja
je težko in spoštovanja vredno, še
posebno, če z ekipo dosega tako zavidljive rezultate, kot ga je z moško
reprezentanco Giani.

Prva ženska ekipa Calcit Volleyball.
Kakšni so Vaši načrti in cilji za
vnaprej?

pa si želim tudi osebnega napredka
pri igri in uspešno dokončati študij.

Želim si čim bolj uspešne sezone, da
bi z ekipo spisali en lep del zgodbe
v tem našem prvem, premiernem letu
nastopanja v Ligi prvakinj. Prav tako

Najlepša hvala in srečno v prihodnje.
Anže Slana

Tekma STARI : MLADI

V okviru krajevnega praznika je
bila v soboto, 18. julija 2015, odigrana tradicionalna tekma Stari :
Mladi v spomin na Aleša Kosirnika, ki je bil dosedanji kapetan mladih.

Zadnja tekma se je odvijala davnega
leta 2011.
Letošnja tekma se je odvijala ravno v
vročinskem valu, zato je bil sam začetek tekme prestavljen. Potem ko je
ekipa starih zbrala dovolj članov ter
uspešno registrirala nekaj novih, ki so
uspešno prestali zdravniški pregled
ter priprave na Rogli, se je začel protokolarni del s pozdravom obeh ekip
ter minuto molka v spomin na Aleša
Kosirnika. Po protokolarnem delu se
je tekma začela. V prvem polčasu je
prevladovala ekipa mladih, ki je dosegla 4 zadetke. V drugem polčasu je
ekipa starih zamenjala vratarja in pre-

Skupinska fotografija po koncu srečanja. (Foto: Matjaž Sedušak)
jela samo 1 gol, tako da se je tekma
končala z rezultatom 5 : 0. Vsekakor
si vsi igralci zaslužijo pohvale, saj je
tekma potekala v težkih razmerah s
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Delovanje gasilske mladine v letu 2015
V januarju smo se srečali na 7. rednem občnem zboru
gasilske mladine, ki se ga je udeležilo 23 članov ter 8 gostov (4 mentorji, poveljnik, predsednik in 2 pripravnici).
Tokratni vodja občnega zbora je bila Maruša Kosirnik, za
zapisnik pa je skrbela Anja Slana. Na občnem zboru so
otroci prebrali poročila s posameznih tekmovanj, podelili pa smo tudi priznanja – trije člani so prejeli priznanje
za 5-letno aktivno delo pri gasilski mladini, štirje pionirji
so prejeli priznanje za opravljeno bronasto preventivno
značko, priznanje pa so prejele tudi štiri mladinke, ki so
uspešno opravile preizkus za pridobitev srebrne preventivne značke. Dva člana sta se nato udeležila občnega
zbora PGD Tunjice, dve članici pa sta nas zastopali na
mladinskem občnem zboru GZ Kamnik in GZ Komenda.
Mladinski občni zbor.

razgleda čakala tudi kontrolna točka. Vreme nam je bilo
k sreči naklonjeno, na tekmovanju pa poleg utrujenosti in
zadihanosti niso bile prisotne druge zdravstvene posebnosti in poškodbe.
Na tekmovanju so pionirji in pionirke morali pokazati
znanje orientacije – orientiranje s pomočjo topografske karte, iskanje kontrolnih točk na terenu, opraviti so
morali test poznavanja topografskih znakov, letošnja
novost pa je bila tudi praktična uporaba kompasa (določanje severa in juga v naravi). Poleg veščin orientacije so pionirji in pionirke prikazali gasilske spretnosti
– vaja v navezavi vozlov in zbijanje tarče z vedrovko.
Na progi jih je spremljal mentor/ica, ki je skrbel/a za
spodbudo in usmerjanje.
Mladinci in mladinke pa so imeli nekoliko težjo preizkušnjo; na pot so se odpravili sami, kontrolne točke so
iskali s pomočjo topografske karte, njihova proga je bila
nekoliko daljša. Na progi so morali prikazati kar nekaj
gasilskih spretnosti – hitrostno povijanje 15-metrske
C-cevi, spenjanje cevi na trojak in navezavo vozlov. Tako
kot pionirji, so tudi mladinci opravili test poznavanja topografskih znakov, opravili pa so tudi orientacijsko nalogo – ali določanje smeri (S, J, V, Z) v naravi ali orientacija
karte na sever.

V petek, 6. marca, smo se z 19 člani in 6 spremljevalci
udeležili tekmovanja v kvizu, ki je potekalo v prostorih
PGD Kamnik. Na tekmovanje so odšle tri ekipe pionirjev
in tri ekipe mladincev. Poznavanje gasilske zgodovine,
obvladanje preventivne vsebine s področja gasilstva ter
spretnost v navezovanju vozlov je najbolj uspešno pokazala ekipa mladincev, ki je dosegla 3. mesto, ostali dve
ekipi sta bili 4. in 6.; ekipe pionirjev so bile 4., 7. in 10.
Regijskega tekmovanja (nanj sta se uvrstili dve ekipi) se
zaradi prekrivanja s terminom poletov v Planici nismo
udeležili.

Tunjiške ekipe tekmovalcev so zelo uspešno zastopale
društvo; pionirji so bili 1., 5. in 12., pionirke 2., mladinci
1., 3. in 6. ter mladinke 1. in 2. Skupni rezultat je našim
članom prinesel skupni prehodni pokal (prejme ga društvo, ki se na posameznem tekmovanju odreže najbolje).
Na tekmovanje se tokrat niso pripravljali le otroci, temveč tudi mentorji, ki smo morali tekmovanje načrtovati
tako organizacijsko (prijave, razpisi), kot tudi izvedbeno
(priprava topografske karte, pregled terena, postavitev
točk). Za sodelovanje se zahvaljujem KS Tunjice, posebej
Matjažu Sedušaku, lastnikom parcel, ki smo jim pohodili
nekaj trave in vej, Urški Kramar, članici PGD Kamnik,

Po kvizu so sledile aktivne priprave na tekmovanje v
orientaciji, ki je potekalo v soboto, 24. aprila, v Tunjicah.
Na tekmovanju je sodelovalo 56 ekip (po trije tekmovalci) iz 13 društev GZ Kamnik in GZ Komenda, spremljali
so jih številni mentorji.
Štart in cilj tekmovanja je bil na parkirišču v bližini cerkve
sv. Ane, proga tekmovanja je potekala na področju Vinskega
Vrha. Udeleženci tekmovanja so lahko spoznavali lepote
in bregove tunjiškega gričevja, na Štuli pa jih je poleg
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za pripravljenost v primeru nudenja prve pomoči, tujim
sodnikom, ki so skrbeli za poštenost tekmovanja (Miro
Jegovnik, PGD Šmarca, Simona Kokelj in Mihaela Poglajen, PGD Komenda, Janez Repanšek, PGD Kamnik,
ter Emil Žagar, PGD Križ), zahvala pa gre tudi 19 članom
PGD Tunjice, ki so skrbeli za redarsko službo, sojenje na
kontrolnih točkah, pomoč pri izvedbi posameznih vaj ter
za drugo tehnično pomoč.
V maju in juniju so potekale priprave na občinsko tekmovanje, ki je bilo v soboto, 6. junija, na hipodromu v
Komendi.
Kakšen mesec pred tekmovanjem smo intenzivno začeli z
vajami. Za nas mladinke in mladince sta poskrbela Žan in
Anže. Na vajah smo bile mladinke dobre, na tekmovanju
pa se nam je malo zalomilo, mladinci pa so na vaje hodili
malo manj zavzeto in se jim je na tekmovanju kar precej
zalomilo.

GZ Litija, GZ Šmartno pri Litiji). Iz PGD Tunjice smo se
na tekmovanje podali s 6 ekipami (pionirji, pionirke, 2 x
mladinci, 2 x mladinke).
Tekmovanje je potekalo brez posebnosti, pravila so nam
bila poznana (ista kot na občinski orientaciji), teren je bil
prav tako razgiban in strm, nam pa je na sami progi malo
zagodla občasna nemotiviranost pionirjev in izgubljenost
mladincev. Vse ekipe pa so progo in naloge na njej v celoti opravile.
Kljub potrpežljivem čakanju na rezultate, le-teh nismo
dočakali, dobili pa smo jih zvečer po e-pošti. Sami rezultati niso ravno bleščeči, so pa tokrat otroci pokazali
ogromno mero potrpežljivosti in strpnosti. Pionirke so
bile 16., pionirji 18., mladinke 9. in 11. ter mladinci 14.
in 17.
Skupinska slika po regijskem tekmovanju v orientaciji.

Tekmovanja smo se udeležili z dvema ekipama pionirjev in z eno ekipo mladincev in mladink. Pionirji so se
preizkusili v vaji z vedrovko, korakanjem in štafeto. Vsi
so se dobro znašli na vročem soncu ter osvojili 5. in 11.
mesto. Mladinci in mladinke pa smo se pomerili v vaji z
ovirami, korakanjem in štafeto. Mladinci so imeli nekaj
nesreče in se jim ni vse izšlo po načrtih in so osvojili 11.
mesto. Mladinke smo na tekmovanju zasedle 3. mesto
in smo se uvrstile naprej na regijsko tekmovanje, čeprav
smo naredile kar nekaj velikih napak. Naš mentor Žan je
bil prepričan, da s toliko napakami ne moremo osvojiti
vidnejšega rezultata, kaj šele da bi se uvrstile na regijo,
zato je šel staviti, da nam mladinkam kupi sladoled, če se
uvrstimo na regijo. Nismo se uvrstile samo na regijsko
tekmovanje, ampak smo si prislužile tudi sladoled.
Katarina Romšak

V nadaljevanju meseca je sledilo tekmovanje v nogometu.
V soboto, 20. 6. 2015, smo se odpravili v Komendo na
tekmovanje v nogometu. Na tekmovanje je odšlo 9 ekip:
ekipa pionirk, 3 ekipe pionirjev, 2 ekipi mladink in 3 ekipe mladincev.
Zjutraj okoli pol devete ure smo se zbrali pred gasilskim
domom. Ko smo prišli v Komendo, smo si na parkirišču
še malo podajali žogo, nato pa smo odšli do igrišč ter gledali in navijali za preostale naše ekipe.

Mokra mladina po občinskem tekmovanju.
Že takoj naslednjo soboto (13. 6. 2015) smo se z najboljšimi
ekipami gasilske orientacije GZ Kamnik in GZ Komenda
udeležili orientacije regije Ljubljana 3 (GZ Komenda,
GZ Kamnik, GZ Lukovica, GZ Domžale, GZ Mengeš,

Pionirke so zasedle 2. mesto, pionirji so zasedli 3., dve
ekipi pa 5.–8. mesto (op. tekmovalo se je po turnirnem
sistemu), mladinke so zasedle 5.–8. mesto, mladinci pa
2., drugi dve ekipi pa sta se uvrstili od 9. do 16. mesta. V
skupnem seštevku pa smo bili drugi. Po tekmovanju smo
odšli nazaj v gasilski dom, kjer smo se še malo podružili
ter pojedli pice, nato pa smo odšli domov.
Saška Pavlović
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Da bi bil junij res zapolnjen, smo še zadnjo soboto preživeli po gasilsko; v četrtek, 25. 6., smo se namreč odpravili na tretji tabor gasilske mladine (16 otrok in 3 mentorji).
S tem smo tudi zaključili druženje v prvi polovici leta in
se nato odpravili na zaslužene počitnice.
Takoj po koncu šole, 25. 6. 2015, smo se člani gasilske
mladine odpravili na 5-dnevni tabor na Roglo. Iz Tunjic
smo se z avtobusom odpeljali že zjutraj. Z nami so šli tudi
starejši gasilci, vendar so se oni odpravili le na pohod.
Vožnja je bila dolga, ampak če imaš ob sebi dobrega prijatelja, ta čas hitro mine.
Ko smo prispeli, smo se namestili po apartmajih koče
Smreka. Ker je bil prvi dan, je naš mentor Žan za kosilo spekel kar čevapčiče, ostale dni pa smo zajtrk, kosilo
in večerjo jedli v samopostrežni jedilnici. Popoldne smo
se sprehodili do oddajnika na Rogli. Nekateri smo zbrali
pogum in se povzpeli čisto na vrh. Nato smo nadaljevali
naš malo daljši sprehod tako, da smo mimoidoče pozdravljali kar z gasilskih pozdravom na pomoč! Po končanem
sprehodu smo se napravili v kopalke, vzeli brisačo in se
odpravili plavat, nato pa smo si privoščili večerjo. Zvečer
smo priredili manjšo prireditev ob dnevu državnosti, ki ji
ni manjkalo zabave.
Tako nekako so potekali vsi naši dnevi na taboru. Privoščili smo si vsakodnevno kopanje v hotelu, z izjemo
sobote, ko smo se odšli kopat v Terme Zreče. Hodili smo
tudi na zunanje in notranje igrišče, kjer smo lahko videli
tudi Gorana Dragića. Poleg tega pa smo vsi dobili podpise tudi od Roka Marguča. En dan smo izkoristili tudi
za plezanje po plezalni steni in spet drugi dan za pohod.
Večere smo si popestrili z družabnimi igrami, filmom in
glasbo. Odšli smo celo v disko, kjer smo imeli rimski večer v togah.
Seveda si nekateri nismo polepšali samo večerov, ampak
tudi noči. Pogovarjali smo se pozno v noč in s tem spesnili tudi nekaj zanimivih pesmi, ki naj zaenkrat ostanejo
skrivnost.
Zadnji dan smo se še zadnjič odpravili na igrišče, nato pa
se še spustili z adrenalinskimi sankami. Naš tabor je minil
hitro. To je bil vsekakor lep začetek počitnic.
Anja Slana

Proti koncu avgusta smo se ponovno zbrali na igrišču
pod šolo, kjer smo slab mesec pilili veščine gasilskega
rolanja. V soboto, 12. septembra, smo se v popolni bojni
opremi odpravili v Špitalič, kjer smo se s 16 tekmovalci
udeležili tekmovanja v rolanju. Ker je sam potek tekmovanja našim članom že dobro poznan, so otroci s progo
dobro opravili, nekaterim pa se je nekoliko zatikalo le
pri spretni in hitri vožnji. Ampak ker vaja dela mojstra,
so tudi najmlajši vsako leto hitrejši in spretnejši. Letos
je bila ponovno največja konkurenca pri pionirkah; naši
pionirki sta dosegli 4. in 28. mesto; pionirji so bili 1., 2.,
4., 5., 7. in 13., mladinke 1., 2. in 4. ter mladinci 2., 5.,
6., 7. in 10. Rezultat po društvih je našim članom prinesel
skupni pokal, ki smo ga osvojili že sedmo leto zapored.
Po rolanju so mladinke pričele s pripravami na regijsko
tekmovanje gasilskih desetin. Tekmovanje je potekalo v
oktobru.
V soboto, 17. oktobra 2015, se je pred gasilskim domom
zbrala tunjiška desetina mladink, da se odpravi v Komendo, kjer je ta dan potekalo regijsko tekmovanje gasilske
mladine. Zbor je bil ob 7:30, potem pa smo se malo natrpani v dveh avtomobilih odpeljali na prizorišče, a ker smo
bili tako zgodnji, smo se še pred tekmovanjem streznili s
kavico. Na vrsti smo bile tudi prej kot ponavadi, tako da
smo s tekmovanjem zaključile že pred poldnevom. Najprej smo se šle prijavit na tekmovanje, tam so nam sodniki dodelili spremljevalca, ki nas je vodil po prizorišču.
Začele smo s korakanjem, ki smo ga opravile brez napak.
Potem pa smo odšle na vajo. Tam pa žal nismo tako odlično opravile kakor s korakanjem. Imele smo dober čas, a
kazenskim točkam nismo mogle uiti. Čakala nas je zadnja
disciplina, štafeta. Tu pa smo spet prikazale vajo brez napak. Bilo je treba še počakati na rezultate, a ker smo imeli
toliko časa, smo se odločili za zgodnje kosilo. Odšli smo
v Planinski dom, kjer smo naročili pice. Kar hitro smo se
spet narisali na prizorišču, kjer smo čakali na rezultate.
Glavna atrakcija so bile, kako pa ne, naše nove majice, ki
smo si jih mladinke naredile prav za to tekmovanje, seveda pa smo jih tudi priskrbele za naša dva mentorja, ki sta
nas prenašala na vajah in nas pripravila za tekmovanje.
Po čakanju in krajšem sprehodu se je začela razglasitev.
Vedele smo, da ne bomo visoko, a upanje umre zadnje. V
naši kategoriji (mladinke) je tekmovalo 9 ekip iz devetih
društev. Bile smo 6., ne presenečene, a malo razočarane
smo zaključile s tekmovanjem. Po tekmovanju pa nas je
naš poveljnik povabil na pijačo.
Špela Klemen
Konec meseca oktobra smo sodelovali pri dnevu odprtih
vrat.
V mesecu požarne varnosti smo v domačem društvu zopet pripravili dan odprtih vrat, ki je potekal v soboto,
31. oktobra, od 10. do 13. ure. Za obiskovalce smo pripravili zanimiv program, ki so si ga lahko ogledali. V

Utrinek s tabora.
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gasilskem domu so se lahko zabavali naši najmlajši člani. Lahko so si ogledali kratko predstavitev o delovanju
gasilske mladine ali pa se preizkusili v raznih družabnih
igrah z gasilsko tematiko. Ob njihovem prihodu so dobili tudi kviz, ki so ga morali rešiti, saj jih je na koncu
čakala praktična nagrada. Zanimivejši del, tako za otroke kot za odrasle, je potekal na igrišču pod PŠ Tunjice.
Prikazali so gašenje začetnih požarov v gospodinjstvu
ter predstavili delovanje dihalnega aparata in druge gasilske opreme. Kot letošnja novost je bilo predstavljeno
kako ukrepati, če naletimo na ponesrečenca. Na ogled je
bilo tudi novo gasilsko vozilo PGD Kamniška Bistrica
in ‚največja atrakcija dneva'; vožnja oziroma dvig z gasilsko lestvijo PGD Kamnik in s tem razkošen pogled na
Tunjice. Med celotnim dogajanjem so v garaži gasilskega doma mladinke pekle palačinke za vse obiskovalce.
Ta dan je bil omogočen tudi brezplačen pregled gasilnih
aparatov.
Maruša Kosirnik
Po krompirjevih počitnicah je sledilo tekmovanje v namiznem tenisu (pingpongu).
V soboto, 7. 11. 2015, smo odšli na tekmovanje v namiznem tenisu, ki je bilo ponovno v prostorih PGD Šmarca.
Da bi se dobro pripravili na tekmovanje, smo imeli en
mesec pred tem redne vaje v gasilskem domu. Tekmovanja smo se udeležili mladinci, ki nas je bilo 6, ter pionirja, ki sta bila 2. Ker je bila velika konkurenca, so bili
pred tekmovanjem predkrogi. Večina nas je izpadla že v
drugem ali v tretjem krogu, kljub temu pa je mladinka
osvojila 3. mesto.
Luka Vrhovnik
Preostanek meseca novembra je minil v duhu rednih tedenskih srečanj; tekmovalno leto smo zaključili s tekmovanjem v pikadu, ki je v petek, 27. 11., potekalo v prostorih PGD Moste. Na tekmovanje je odšlo 13 tekmovalcev;
najboljši rezultat sta osvojila mladinka, ki je zmagala, ter
mladinec, ki je bil 2. S pikadom smo zaključili tudi tekmovalno leto; letošnji rezultati posameznih tekmovanj so
nas v konkurenci 16 gasilskih društev GZ Kamnik in GZ
Komenda uvrstili na sam vrh, osvojili smo skupen pokal.
Čestitke vsem!
Namesto zaključka …
Pred sedmimi leti, v novembru leta 2008, smo pričeli z
rednimi tedenskimi srečanji gasilske mladine. Tovrstna
praksa je ostala vse do danes; sprva smo se mentorji nekoliko lovili glede samega načina dela, spoznavali smo
pravila igre delovanja gasilske mladine znotraj gasilske
zveze, učili smo se potrebnih veščin, ki jih prej nismo
poznali. Soočali smo se z različnimi izzivi, od tega kako
usklajevati naše službe, študij, prosti čas s časom potrebnim za vaje, za tedenska druženja z gasilsko mladino,

treba je bilo načrtovati aktivnosti skozi celotno delo, se
odpovedati številnim prostim sobotam, ko smo otroke
spremljali na tekmovanjih ali drugih dogodkih. Pa vendar nam je nekako uspevalo gasilski krožek peljati iz leta
v leto. Skozi ves čas smo v svoje vrste sprejemali nove
člane, spreminjala pa se je tudi zasedba mentorjev.
Delovanje gasilske mladine v je letu 2015 potekalo po
bolj ali manj ustaljenih tirnicah, nekoliko se je premešal vrstni red tekmovanj, ki pa na naše delovanje ni imel
posebnega vpliva. Sprememba, ki smo ji bili priča v tem
letu, je le predaja štafetne palice – od oktobra dalje je
vodstvo mladine prevzel Žan Nograšek, ki je bil, še ne
tako dolgo nazaj, tudi sam aktiven član gasilske mladine,
tako da so mu zadeve dobro poznane že iz druge perspektive.
Ob zaključku letošnjega leta naša gasilska mladina šteje
48 vpisanih članov, t.j. otrok, starih od 7 do 16 let, ki
so med letom – nekateri bolj, drugi manj – aktivni in se
udeležujejo srečanj in vaj gasilske mladine (ob tem pa
malo za šalo, malo zares: vpisanih je tudi 9 Vrhovnikov,
ki bi lahko že imeli svojo desetino ). Med letom je, po
mojem mnenju, vedno najbolj zahteven projekt udeležba
na občinskem tekmovanju, kjer posamezna tekmovalna
ekipa šteje devet članov; če nam zmanjka le en član, na
ta račun odpade tudi ostalih osem. Letos nam je uspelo
na občinsko tekmovanje peljati štiri ekipe, vendar pa na
žalost nismo imeli ekipe pionirk, ker je trenutno aktivnih
premalo pionirk – upam, da se to v prihodnjem letu izboljša, v kolikor pač ne, pa so dekleta, ki so aktivna, vsekakor
kos fantom in brez težav sodelujejo v mešanih ekipah. Tu
bi apelirala tudi na vas, starši in otroci, ki še niste naši
člani, da se nam pridružite. Če ne pri vseh dejavnostih in
skozi celo leto, pa morda le v določenem delu leta; vseh
smo namreč veseli in vsak predstavlja pomemben košček
v celotnem mozaiku.
Naj se na koncu zahvalim še vsem otrokom, ki sodelujete
pri gasilski mladini in zastopate društvo na različnih ravneh – tako na tekmovanjih, kot pri promociji gasilstva.
Hvala mladinkam in posameznim mladincem, ki ste nam
tekom leta priskočili na pomoč, kadar je bilo potrebno –
tako pri vajah za pionirje, kot pri opravljanju različnih
nalog – izkazali ste se kot odlični učitelji in kot osebe,
na katere se da zanesti! Želim, da še naprej bogatite našo
gasilsko skupnost.
Zahvala gre tudi staršem, ki nam zaupate svoje otroke in
jih spodbujate k obiskovanju gasilskih vaj, saj s tem posredno pomagate pri izoblikovanju bodočih operativnih
gasilcev. Vsega tega pa po drugi strani ne bi bilo, če v
društvu ne bi obstajala peščica zagnanih gasilcev in gasilk, ki skrbimo, da delo z mladino nemoteno poteka. Hvala vsem, ki ste tako in drugače vpleteni in se trudite po
svojih najboljših močeh.
Za gasilsko mladino, Tamara Novak
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Podružnična šola Tunjice
V šoli je vedno bolj živahno, saj se
število učencev iz leta v leto povečuje in se bo še. Čez dve leti naj bi
bilo že 50 učencev, kar je tudi polna kapaciteta učilnic. V šolskem letu
2015/16 je na PŠ Tunjice 42 učencev,
med njimi prevladujejo deklice, kar
pa ni veljalo za zadnjih pet let. Učimo jih tri učiteljice: 1. razred jaz, 2.
in 3. razred Marta Bajd, 4. in 5. razred pa Jana Trebušak. V podaljšanem bivanju se učiteljici Darja Bevc
in Polona Križaj trudita, da učenci
čim bolj aktivno izkoristijo čas do
odhoda domov. K pouku v tunjiško
šolo se vozi še šest učiteljev, ki poučujejo samo posamezne ure (angleščino, šport, nemščino …).
Prav ti učitelji so najtežje prenašali
delo na cesti, saj je zaradi obvozov
trpel tudi pouk. Res je bilo têžko in
dolgo leto brez prave tunjiške ceste.
Ovirana je bila dostava hrane in drugih materialov v šolo. Izogibali smo
se izletom izven Tunjic, saj je bila
avtobusna vožnja zaradi tega dražja.
Nevarna je bila vsaka pot skozi vas.
Spoštovani starši, hvala za vaše potrpljenje in varno dostavo otrok v šolo
in domov.

ni sedli za pogrnjeno mizo v gostišču
Slanovec, Nataša pa nam je postregla
z res dobrim kosilom. Nadaljevanje srečanja se je odvijalo na matični
šoli. Ob zaključku dogodka je skupina učiteljic zapisala: »Zahvaljujemo
se za prisrčen sprejem in prijetno
preživeto dopoldne na PŠ Tunjice in
v Zdravilnem gaju, kjer smo se ob
strokovnem vodenju napolnile s pozitivno energijo. Prav gotovo se bomo
vrnile in dober glas ponesle v svoje
domače kraje.«
Del tega, česar se učimo v šoli, ste videli na naših kulturnih prireditvah ob
različnih priložnostih: slovenski kulturni praznik (9. 2.), materinski dan
(27. 3.) in zaključna prireditev, ki je
bila letos že 11. 6., druženje pa smo
nadaljevali na pikniku. Leto bomo
zaključili z novoletno prireditvijo in
delavnicami s starši.
Ustvarjalno delavnico za učence je
na tehniškem dnevu v mesecu maju
vodila Draga Vrhovnik. Izdelali smo
preproste, a lepe šopke iz krep papirja, ki smo jih nato razstavili in ponudili na dobrodelnem sejmu. Hvala

Kljub vsem težavam na poti se je v
šoli poleg pouka dogajalo veliko zanimivega. Najpomembnejše je bilo
dvodnevno (22. in 23. maj) Strokovno srečanje učiteljev podružničnih
šol Slovenije, katerega gostiteljica je
bila OŠ Frana Albrehta s podružnicami. Ena skupina učiteljev je obiskala
PŠ Tunjice, kjer je spoznala učence
najprej v kulturnem programu s pesmijo in plesom, nato pa tudi preko
rednega pouka. Vsi so začutili prijetno in umirjeno vzdušje na šoli. Ta
mir so poglobili ob obisku Naravnega
zdravilnega gaja. Po eni uri smo bili
sproščeni, razgibani in polni pozitivne energije. Katji Jelovčan se zahvaljujem za gostoljubnost in prijaznost,
saj je vedno pripravljena sprejeti in
voditi šolarje, v tem primeru pa tudi
učitelje. Peš smo se vrnili do šole,
nato pa prijetno utrujeni in premraže-
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lepa Dragi za obisk v šoli in deljenje
znanja.
Ob šoli imamo majhen sadovnjak,
ki ga Sadjarsko-vrtnarsko društvo že
več let uporablja za izobraževanje s
prikazom obrezovanja sadja in tako
poskrbi, da imamo spomladi obrezane jablane, jeseni pa slastna domača
jabolka za malico. Zahvaljujem se za
vašo skrb in sodelovanje.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem še
Cirilu Vombergarju, ki nam je marca
dobrosrčno razkazal staro Korbarjevo hišo.
Naša šola je kar šestkrat mlajša od
Korbarjeve hiše, a se tudi že stara.
Postopno jo obnavljamo in izboljšujemo. Jeseni smo zamenjali energent,
in sicer kurilno olje z utekočinjenim
naftnim plinom. V šoli je vedno dovolj toplo.
Ko pa je bilo še dovolj toplo tudi
zunaj, v začetku jeseni, smo se podali na potep po Tunjicah. Tone Podjed
nas je vodil vse do podgorskega strelišča, nazaj grede pa so skrita škratova
sporočila otroke pripeljala do sladkega zaklada. Športni dan smo nadaljevali v Naravnem zdravilnem gaju in
ga sklenili s povratkom v šolo.
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Dober je občutek, ker vemo, da se
življenje na vasi obnavlja. Izkoristimo otroško radovednost in željo
po aktivnosti ter jih vključujmo v
vsakodnevna opravila in delo že od
zgodnjega otroštva. Ne čakajmo, da
bodo večji in dovolj močni. Takrat bo
že prepozno. Otrokom na vasi, še posebej na kmetijah, pa res ni potrebno
preživljati prostega časa z elektronskimi pripomočki (računalniki, tablicami …). Čeprav smo v 21. stoletju,
otroci še vedno večino nalog rešujejo
v zvezke in delovne zvezke, računalnik je le bolj priročen vir informacij
kot številne knjige. No, pa tudi knjige
otroci še vedno zelo radi vzamejo v
roke. Prvošolci komaj čakajo, da jih
bodo znali brati sami.
Letošnji radovedni prvošolčki so
(zadaj z leve) Gabi Krumpestar, Julija Jelovčan, Martin Smole, Anže
Vrhovnik, Kristina Vrhovnik, Neža
Cerar, (spredaj z leve) Nuša Podjed,
Luka Vrhovnik, Timi Rajterič, Eva
Vrhovnik, Vid Podjed.
Jelka Vrhovnik
Najlepši letni čas
Na lep jesenski dan smo prvošolci
skozi okno učilnice občudovali čudovite jesenske barve v krošnjah dreves. Kateri letni čas je najlepši, smo
razmišljali.
Najlepše je poletje, ker gremo lahko
na morje in smo tam dalj časa. Pa
tudi doma imam bazenček, da se lahko kopam.
Julija
Lepa je zima, ker lahko zunaj naredim sneženo kokoš ali pa majhnega
snežaka, ki ima noge.
Anže
Najlepša je pomlad, ko cvetijo rože
in jih lahko nabiram in podarim mamici ali mami ali pa jih dam v vazo.
Neža
Tudi meni je všeč pomlad, ko gremo
z mami in očijem na sprehod s psom.
Kristina

Najlepša je zima, takrat lahko naredim snežaka in se kepam s sestro
Ano, z Aljo in Žanom.
Eva
Najlepša je jesen, ko odpadajo listi in
se z Nikom igrava z listi: mečeva jih
v zrak in padajo na naju, kot bi padal
sneg.
Timi
Všeč mi je zima, ker se lahko smučam, delam angelčke in odmetavam
sneg z atijem, dedijem in Izo.
Vid
Jaz imam tri najljubše letne čase. Jesen, ker lahko skačem v kupe listja
in iz listov delam človeka. Zima, ker
delam snežene angelčke in takrat
pride Božiček. Poletje, ker se lahko
po vodnih toboganih spuščam v bazene.
Martin
Rada imam zimo, ker lahko delam
snežaka in se kepam z atijem in
mami.
Gabi
Najlepše je pozimi, ko lahko delam
snežaka in se sankam s Klaro.
Nuša
Najlepša je zima, ker se lahko sankam, smučam, kepam, delam snežaka in odmetavam sneg. Enkrat sem si
ga vrgel na glavo.
Luka

Obisk Korbarjeve hiše
Učenci 1., 2. in 3. razreda smo šli
3. marca 2015 v Korbarjevo hišo.
Sprejel nas je prijazni gospodar Ciril.
Odprl nam je 300 let staro hišo, ki je
narejena iz brun in kamna, včasih je
bila pokrita s slamo. V njej smo videli črno kuhinjo, bila je okajena, iz nje
pa se je kadilo, saj hiša ni imela dimnika. V hiši je bila krušna peč in velika ura, ki jo je naredil njegov brat.
Okna niso imela stekla, bila so lesena
in majhna, da jih pozimi ni zeblo. V
tej hiši so bili samo trije prostori in
klet. Na koncu smo se s Cirilom slikali pred hišo, nato pa odšli nazaj v
šolo.
Karmen Vrhovnik, 3. razred

Na obisku pri čebelarjih

Pohod na Šmarno goro

V torek, 9. junija, smo obiskali čebelarje. Z avtobusom smo se odpeljali na Čebelarsko zvezo Slovenije
na Brdu pri Lukovici. Tam so nas
naučili veliko o čebelah, obiskali
smo tudi čebelnjak. Videli smo matico, trote in čebele delavke. Čebelar nam je povedal, kako so ljudje
včasih pridelali med. Pogledali smo
si tudi film o čebelah. Okušali smo
različne vrste medu in cvetni prah.
Naredili smo vsak svojo svečko iz
voska.

Zgodaj zjutraj smo se s šolo odpravili na Šmarno goro. Odpeljali smo
se z avtobusom. S seboj smo vzeli
nahrbtnik, v katerega smo dali vodo,
malico in dežnik. Pod Šmarno goro
smo izstopili iz avtobusa in pot nadaljevali peš. Hodili smo skoraj eno
uro. Ko smo prispeli na vrh, smo pojedli malico in sladoled, se poigrali
in odšli nazaj proti avtobusu. Na poti
domov smo si še ogledali rojstno hišo
Jakoba Aljaža. Za nami je bil naporen, a lep dan.

Bine Hrastovec, 4. razred

Stella Škoberne Podjed, 3. razred
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Športni dan
Bilo je res veselo,
šli smo na plezalno steno,
ko stena je usvojena,
nam malica je razdeljena.
Potem pa hitro na kegljišče,
vsak že svojo kroglo išče,
ko zdaj krogla iz roke leti,
nam se že domov mudi.
Ana Vrhovnik, 3. razred
Pesem o šoli
Ko v šolo prihitim,
torbo odložim in v razred pridrvim.
Že tri dni me teži,
koliko je 3 X 3.
Po pouku se umirim
in tiho razred zapustim.
Ko domov prihitim,
pozdravim in se v kocke zapodim.
Patrik Štupar, 3. razred
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Revščina so se učenci 5. razreda PŠ
Tunjice samoiniciativno odločili in organizirali dobrodelno akcijo Zbiranje
igrač za revne otroke. Bili so zelo navdušeni, saj jim je dejavnost predstavljala nekaj pomembnega. Navdušenje nad
zbiranjem igrač in nazadnje celo oblačil se je raztegnilo v cel oktober. Zbrali
so zelo veliko igrač in nekaj oblačil.
V akcijo so vključili tudi stare starše,
kar je dober primer medgeneracijskega
povezovanja. Ob tej priložnosti se zahvaljujem Ljubici Bastič, ki je odpeljala zbrano blago na Območno enoto
Rdečega križa Kamnik. Učenci so v
spodnjem zapisu podali nekaj misli.
Kaj mi je bilo najbolj všeč pri dobrodelni akciji?
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo sodelovali in zbrali toliko igrač.
Eva Butalič

konca in še koristna je bila.
Miha Klemen
Mislim, da smo pametno izbrali igrače za tiste, ki nimajo denarja. Zbrali
smo zadostno količino iger, ker mislim, da bodo s temi zadovoljni. Potrudili smo se!!!
David Krumpestar
Najbolj mi je bilo všeč, da smo se akcije sploh lotili in da bomo tako pomagali otrokom v revščini.
Ožbej Bastič
Mislim, da so se učenci zelo potrudili
in želim si še veliko takšnih pobud iz
teorije v prakso.
Jana Trebušak, PŠ Tunjice

Všeč mi je bilo, da lahko pomagamo
ljudem v stiski.
Maruša Golob

Dobrodelna akcija 5. razreda PŠ
Tunjice – zbiranje igrač

Pri zbiranju igrač mi je bilo všeč, da
smo jih zbirali za dobre namene. Rad
imam zbiranje igrač.
Nejc Kosirnik

V oktobru je prvi teden namenjen Tednu otroka. V povezavi z učno temo

Pri organizaciji mi je bilo všeč čisto
vse: zbiranje igrač, celotna akcija do

Jakob Kočar, 2. razred, Lovec na preži
(po vzoru dedka Franca Zobavnika).

10 let podaljšanega bivanja na
Podružnični osnovni šoli Tunjice
V šolskem letu 2004/05 sem na POŠ
Tunjice poučeval trojno kombinacijo, in sicer 1. razred devetletke, 2.
razred devetletke in 2. razred osemletke. Skupaj je bilo v oddelku 16
učencev.
Delo je bilo zanimivo, saj sta bila v
učilnici še dva druga razreda. Učenci
drugega razreda osemletke so že znali
pisati in brati, devetletkarje pa je bilo
potrebno opismeniti. Prvošolčki so
bili stari šest let, na začetku malo
prestrašeni, a vedoželjni.

Veliko časa sem porabil za pripravo
na pouk, saj sem se moral pripraviti za vsak razred posebej, nato pa tri
priprave združiti v eno in vse zastavljeno izvesti v 45 minutah. Za en
razred mi je na uro ostalo 15 minut
aktivnega dela z učenci, ostali čas
pa opravljati delo samostojno v popolni tišini. Da bi bilo delo čim bolj
zanimivo, sem poskušal pri nalogah
za utrjevanje znanja izhajati iz bližnje okolice. Uporabljal sem domača
hišna imena, imena učencev, njihovih bratov in sester … Te naloge so
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učenci vzeli za svoje in jih zelo radi
reševali. Še danes jih hranim.
S starši smo se zelo dobro razumeli,
naš odnos je bil odkrit in konstruktiven. Podpirali so me pri delu in mi na
različne načine pomagali. Za podporo sem jim še danes hvaležen.
Nekega dne sva z mamico učenke
Nike razpravljala o času, ki ga imajo
starši za svoje otroke vedno manj, saj
so zaposleni, mnogi učenci pa imajo
zaposlene tudi stare starše in se mo-
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rajo znajti, da uredijo varstvo otroka,
dokler ne pridejo iz službe. Prosila
me je, ali sestavim dopis staršev za
vodstvo matične šole, v katerem bi
zaprosili za uvedbo podaljšanega
bivanja. Sestavil sem kratek dopis,
gospa Nevenka pa je od staršev pobrala podpise. Dopis smo poslali ravnateljici Emiliji Gregorčič. Ob koncu
šolskega leta smo od Ministrstva za
šolstvo dobili pozitiven odgovor in s
1. septembrom leta 2005 smo pričeli
s podaljšanim bivanjem do 15. ure.
V OPB sta bili vpisani dve učenki iz
prvega in vsi učenci iz drugega, tretjega in četrtega razreda. Na šolo so
pričeli voziti tudi kosilo.
To šolsko leto sem prvič delal v OPB.
Najprej sem moral spoznati naloge in
delo učitelja v OPB, organizacijo podaljšanega bivanja in njegove smotre.
Želel sem si, da bi se učenci v oddelku
dobro razumeli, da bi bili sproščeni
in imeli občutek varnosti, sprejetosti,
spoštovanja in zaupanja. Priznati
moram, da me je močno skrbelo, saj
so bili v oddelku učenci od prvega
do četrtega razreda. Bom zmogel v
času, ki mi je na razpolago, postoriti
vse, kar od mene pričakujejo vodstvo
šole, starši in učenci?
Delo sem organiziral tako, da so učenci, ki so imeli štiri ure pouka, pričeli
z neusmerjenim prostim časom. To
uro smo preživeli na šolskem igrišču
in na šolskem vrtu, če pa je bilo vreme slabo, smo bili v učilnici ali telovadnici. Po končani peti uri smo vsi
odšli na kosilo, nato smo 30 minut
izkoristili za igro. Nadaljevali smo z
uro samostojnega učenja. V tem času
smo napisali domačo nalogo in utrjevali predelano snov. Najtežje je bilo
preverjati domače naloge. Skoki od
prvega do četrtega razreda so zahtevali močno koncentracijo in umirjenost. Učenci so, ko so napisali domačo nalogo, utrjevali predelano snov.
Vsak razred je imel delo pripravljeno
na učnih lističih. V tem času sem individualno delal z učenci, ki so imeli
težave pri razumevanju učne snovi.
Po končani uri samostojnega učenja
so po učence pričeli prihajati starši, z
učenci, ki so ostali, pa smo ustvarjali.

Izdelke smo razstavljali v predprostoru šole.
Moja naloga pa ni bila samo učno
delo, učili smo se vedenja za mizo,
uporabe jedilnega pribora, kulture
prehranjevanja. Krepili smo medsebojne odnose, razvijali iskrenost,
medsebojno pomoč, samostojnost,
potrpežljivost, utrjevali spoštovanje
pravil in delovne navade.
V tistem letu smo za šolski sejem
pridelali 70 litrov jabolčnega kisa.
Strehov Stane nam je otresel svojo
jablano, mi smo jabolka pobrali, Stane pa jih je zmlel in bdel nad vretjem
jabolčnika in kisanjem.
Na matični šoli smo nastopili z igrico
Tunjiški črvi na obisku v mestu. Z njo
smo želeli predstaviti skrb za čisto
okolje v domačem kraju.
Tisto leto smo praznovali tudi 40-letnico šolske stavbe v Tunjicah. Pouk
smo imeli v gasilskem domu, saj so
v šolski stavbi potekala obnovitvena
dela. Urejali smo tudi šolsko okolico.
Kaj mi je iz tistega časa najbolj ostalo v spominu? Dekliške modne revije. Dekleta so se za šolskim vogalom
uredila in pripravila modno revijo.
Fantje so sedeli na klopcah in jih
opazovali. Nagradili so jih z burnim
ploskanjem.
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Sprehodi po vasi. Nekega dne smo se
napotili mimo Mohta proti Knežjemu
potoku. Bila je zima. Nenadoma so
se učenci ustavili in se zagledali v potok. Z veje nad strugo je visel leden
angel. Bil je prozoren in tako prazničen, slovesen. Na šolskem igrišču pa
je narava iz ledu naredila leden lunin
krajec.
Sankanje pred Nograškovo hišo. Žanova mama, ki je doma s Križa, nam
je postregla s toplim čajem in piškoti.
Še enkrat hvala.
Lepe spomine imam na to leto. Orali
smo ledino, a smo zmogli. Odlično
smo se razumeli in lepo smo se imeli. S starši sem bil v stiku vsak dan,
ko so prišli po otroke. Zavedali smo
se, da skupaj lahko veliko naredimo.
Moram priznati, da tolikšne hvaležnosti staršev kot tisto leto, še nisem
doživel. Veliko mi je pomenila in mi
pomeni še danes.
Ne, tistih otrok nisem pozabil. Še
vedno so moji. Še vedno se jih razveselim, ko jih srečam, še vedno spremljam njihovo šolanje, se veselim
njihovih uspehov in trpim zaradi morebitnih neuspehov ter upam, da bo
življenje vsakega postavilo tja, kjer
bo zadovoljen in uspešen. Morda
sem dodal njihovemu življenju vsaj
kakšen prijeten dan.
Jože Ramuta
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Hrbtenica, steber našega telesa
Bolečine so posledica nezdravega načina življenja z malo gibanja in veliko sedenja v službi, za računalnikom,
v avtu, prevelike telesne teže, napornega dela ali hitrega zasuka.

Poznate občutek, ko začutite v križu
nenadno in močno bolečino? V takih primerih je najboljša rešitev, da
se takoj uležete na posteljo ali tla. Z
ležanjem si lahko naredite največ koristi. Mišicam hrbta omogoči, da se
zmehčajo in sprostijo. Zaradi tega se
vretenca razmaknejo. Razdražena in
vneta tkiva se s časom zacelijo. Polovica primerov se skoraj popolnoma ozdravi v obdobju 2 tednov. Čas
celjenja in stopnjo bolečine lahko s
pravilnim pristopom ublažite in učinkovito zmanjšate tudi sami. Priporočeno je, da v tem času čim večkrat
grejete hrbet, bodisi s termoforjem,
segrejete za to namenjen gel na 60
stopinj ali pa se uležete na toplo peč.
Masaža prav tako blagodejno vpliva
na vaše bolečine. Najboljša izbira je
masaža s šentjanževim oljem. Pazite
na svojo držo, pa naj bo to doma, v
službi ali v avtu. Vedno potisnite prsi
naprej, glavo navzgor! Poleg tega
večkrat zamenjajte tudi položaj sedenja. Vmes nekajkrat vstanite s stola
in se sprehodite.
Pomembno pa je tudi, kako ležite v
postelji. Vzmetnica mora biti prilagojena vaši teži, vzglavnik pa ne sme
drseti pod ramena. Najbolj idealno je,
da glava in hrbtenica ležita na ravni
podlagi.

Hrbtenico obremeni vsako sklanjanje. Ko dvigate kaj težkega, to storite
tako, da počepnete in se dvignete z
ravnim hrbtom.

V Zdravilnem gaju Tunjice izvajamo
fizioterapevtske storitve, masaže in
zelo učinkovito akupresuro. V svojih
prostorih imamo kisikovo komoro, ki
obnavlja poškodovane celice in poskrbi za zmanjševanje stresa.
Akupresura je starodavna metoda zdravljenja, pri kateri s pomočjo
pritiskov na določene točke na telesu stimuliramo samozdravilne sposobnosti. Akupresuro so pred več kot
5000 leti razvili v Aziji. Pri terapiji
se uporabljajo akupresurne točke na
telesnih meridijanih podobno kot pri
akupunkturi. Razlika med akupresuro in akupunkturo je le v načinu
stimuliranja točk. Akupunktura za
stimulacijo točk uporablja igle, akupresura pa pritisk s prsti, komolcem ali
različnimi pripomočki. Imamo dvanajst meridijanov, ki so parni (leva in
desna stran telesa) in povezani z organi. Tako poznamo meridijan pljuč,
debelega črevesa, želodca, vranice,
srca, osrčnika, ledvic, mehurja, trojnega grelca, tankega črevesa, jeter
ter žolča. Po teh meridijanih nenehno
kroži energija. Dve uri na dan pa je
v vsakem maksimalna raven energije. Tako je na primer od treh do petih
zjutraj največ energije v pljučih, od
petih do sedmih v debelem črevesu
(zato v tem času največkrat odvajamo blato) in tako naprej. S pritiskom
na različne točke odpravljamo težave
v hrbtenici, trn v peti, zmrznjeno oziroma poškodovano ramo ali kakršne
koli poškodbe.
Kisikova komora vsebuje terapijo
s kisikom, parno savno, infrardečo
terapijo, aromaterapijo, vibracijsko
masažo in tropski dež, ki deluje kot
limfna drenaža.

Wellness center Zdravilni gaj.
(Foto: Katja Jelovčan)

Priporoča se pri odstranjevanju in
zmanjševanju stresa, stanjih po operativnih posegih in stanjih po poškodbah kostno-mišičnega sistema. Zvi-
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Robert Kranjec pred kisikovo komoro. (Foto: Katja Jelovčan)
šuje energijsko raven v telesu in njen
prosti pretok po telesu ter telesnih
celicah, stimulira občutek vsesplošnega dobrega počutja, preprečuje padec imunskega sistema. Uravnavava
metabolizem in telesno težo, pomaga
pri bolečinah v hrbtenici, odpravlja
migrene in glavobole in je v veliko
pomoč pri revmatskih obolenjih.
Kisikova komora se uporablja pri
športnikih in tistih, ki prenašajo večje
fizične ter psihične napore, ker sprosti mišice in pospeši cirkulacijo, hitro
regenerira ob poškodbah. Z njo dosegamo boljše rezultate zaradi večje
koncentracije kisika v telesu.
Zaradi kakovostnega dela in dobrih
rezultatov naše terapije uporabljata tudi slovenska skakalca Robert
Kranjec in Nejc Dežman, ki se rehabilitirata po poškodbi. Kombinacija
kisikove komore in akupresure daje
izjemne rezultate.
Ne vztrajajte v svoji bolečini, vendar
se je rešite.
Naročila na terapije sprejemamo na
telefon: 041 785 675.
Katja Jelovčan, dipl. fiziot.
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Bodi to, kar si

Druženje
z dobskim župnikom
Juretom Ferležem
V soboto, 14. marca 2015, se je v
prostorih POŠ Tunjice odvijalo zanimivo predavanje dobskega župnika
Jureta Ferleža z naslovom Bodi to,
kar si. Gostujoči predavatelj, ki se
je odzval povabilu Društva Tun'ški
glas, je zbranim namenil izvrstne
in globoke iztočnice za razmišljanje o pomenu našega bivanja na tem
svetu, ki so bile podkrepljene z besedami iz Svetega pisma. V dobri
uri in pol trajajočem druženju se je
s kratkim zgodovinskim pregledom
sprehodil skozi hebrejsko, grško in
latinsko razlago besed povedi »Bodi
to, kar si« in hkrati podal tudi svoja
razmišljanja.
V današnjem hitečem svetu, ko se zavedanje lastnega življenja in poti, ki
jo moramo prehoditi, vse bolj umika
spreminjajočemu se svetu napredka,
dela in vse manj preživetem času v
medsebojni družbi, se moramo zavedati, da se lahko aktivno udejstvujemo le z lastnimi atributi. Spreminjan-

je našega mišljenja je ključno. Tekom
dozorevanja doživljamo in izkušamo
življenje ter dogodke, ki so bolj ali
manj prijetni, ne nazadnje pa vsi potrebni za naš osebnostni razvoj. Le-ta
pa je ključen, če želimo besede »bodi
to, kar si« tudi resnično živeti.
Dobski župnik Jure Ferlež je v uri in
pol večkrat poudaril, da so temelji
današnjega življenja modrost, vest
in svoboda. Modrost sta ljubezen in
dobrota, ki nam ostaneta tudi po naši
smrti, vest pa nam omogoča, da se
na koncu vsakega dne spomnimo,
kaj smo bistvenega doživeli. Prinaša
nam mir, in če je vzgojena pravilno,
težav z mirom nimamo in nam slednji
predstavlja način življenja. Zagotovo
se odraža skozi svobodo, ki pomeni
stanje, ko človek lahko izbira. V preteklosti so bile odločitve posameznikov izbira drugih, danes pa so le naše
lastne. Svoboda, ki smo jo dobili, pa
s seboj prinaša tudi odgovornost –
breme odgovornosti za odločitve je

Dobski župnik Jure Ferlež.
namreč le naše lastno. Prepogosto
za naše odločitve in dejanja krivimo
druge, s čimer se izogibamo odgovornosti, hkrati pa se odmikamo tudi
naši svobodi, za katero se moramo
zavedati, da je tesno povezana s svobodo drugega. Le-to pa moramo prav
tako spoštovati, s čimer razvijamo
našo zrelost in medsebojno vživljanje
v življenje drugega.
Motivacija, ki jo moramo najti, da
lahko odgovorno živimo našo svobodo, se začne pri odgovornosti do nas
samih. »Bodi to, kar si« pomeni, da
dajemo svetu tisto, česar še nismo,
in ob tem rastemo. Pomembno je, da
je človek kreativen v tem, kar je in
kar lahko naredi iz sebe, ne glede na
to, s čim se ukvarja. Važno je le, kot
pravi Jure Ferlež, da »se mora človek
spreminjati, to pa si mora želeti.«
Besedilo in fotografije:
Barbara Klanšek

Jure Ferlež v družbi predsednice društva Milene Erbežnik Klanšek in
nekdanjega tunjiškega župnika Jožeta Razingerja.
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Poslušalci so z zanimanjem poslušali
predavanje.
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Miklavževanje 2015
Kulturno društvo dr. Franceta Steleta
je tako kot že 25 let tudi letos pripravilo miklavževanje v Kamniku,
Šmarci, na Vranji Peči, v Budnarjevi
hiši in seveda v Tunjicah, kjer so otroci s starši skoraj napolnili tunjiško
cerkev. Miklavž s svojim spremstvom
pa je obiskal tudi prireditev Okusi
Kamnika, ki je bila 5. decembra dopoldne na Glavnem trgu v Kamniku.
Največ ljudi je privabil Miklavžev
prihod v Kamnik pozno popoldne 5.
decembra. Zagotovo je bilo več kot
3000 otrok s starši, starimi starši,
prijatelji, ki so v Samčevem prehodu in na Glavnem trgu tiho in zbrano
sledili igri Gregorja Čušina Miklavž
in štorklja, ki jo je režirala Andreja
Humar Gruden. Igrali pa so mladi
in odrasli igralci Kulturnega društva
dr. Franceta Steleta. Prireditev so s

Zabava v nebesih.

svojim plesom popestrili angeli in
parklji. Parklji so bili seveda precej
bolj hrupni kot angeli, kljub vsemu
pa niso zbujali veliko strahu. Tudi
ognjemet, edini v vsem letu namenjen samo otrokom, teh ni prestrašil,
ampak so uživali v svetlobnih učinkih raket in svetlobnih slapov.
Po nagovoru se je Miklavž s svojim
spremstvom sprehajal med ljudmi,
poklepetal z otroki in jih obdaril s
kakšnim bombonom in orehom.
Pred banko pa so bile postavljene
stojnice z brezplačnimi tradicionalnimi Miklavževimi darili, zelo dobrim
pecivom, čajem, kuhanim vinom in
limoncami. Vse to so kot vsako leto
pripravile tunjiške gospodinje.
Marjeta Humar

Miklavžev govor.

Ples angelov.

Adventna dekoracija
Spomini mi večkrat uhajajo v čase,
ko smo se v Tunjicah veliko družili in sodelovali (Igre brez meja,
prireditve ob novem letu, materinskem dnevu …). Povezani smo bili
vsi, stari in mladi smo poprijeli za
delo ali pa se vsaj udeležili prireditev.

In ta če bi je že začel uresničevati naš
novi gospod župnik Edi Strouhal.

Z leti pa so se ta druženja razgubila,
vsak hodi po svojih poteh. Ob vsakem
dogodku pa se vedno pogovarjamo,
kako bi bilo prijetno, če bi …

Delovne in neumorne gospodinje so
izpraznile kletne prostore in pripravile dva velika prostora. Matija in Tone
sta klet prebelila, Tone je napeljal
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V začetku oktobra me je poklical in
povedal, da bi rad izvedel delavnico
izdelave adventnih venčkov. To je
bilo kot iskrica, ki poskoči, in z vso
odgovornostjo smo začeli s pripravo.
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elektriko, postavili smo še mize ter
klopi in prostor je bil pripravljen. Ko
sem v soboto zjutraj prišla pred župnišče, sem srčno upala, da nas bo vsaj
nekaj in vse naše priprave ne bi bile
zaman. Okoli osmih se je začelo župnišče polniti in kar naenkrat je bilo
na dvorišču, v hodniku, kuhinji in
kleti vse polno ljudi. Odšli smo pred
cerkev, kjer smo se postavili v velik
krog in se predstavili. Začeli smo z
jutranjo telovadbo, si dobro ogreli
telo, gospod Edi pa nam je z molitvijo ogrel še dušo.
Tako opremljeni smo se podali na
delo. Starejši so pletli vence iz zelenja, storžev, vej in drugih materialov.
Otroci pa so na kartonske osnove lepili zelenje, perlice, zvezdice, rožice,
školjke. Vsak venček je bil nekaj posebnega. Večji so pomagali manjšim,
manjši pa so neumorno sestavljali in
lepili dodatke.
V kuhinji so nam kuhali čaj, kavo in
stregli sladkarije, domač kruh in zaseko.

Dan je bil naporen, a meni je bilo
lepo, toplo pri srcu, ker sem videla, kako otroci, pa tudi odrasli, radi
ustvarjajo, koliko idej, zamisli in
ustvarjalne energije je v ljudeh.
Najbolj pomembno pa je sodelovanje. Vsak je nekaj prinesel, vse smo
dali na kup in vsi smo uporabljali
vse. Nič ni bilo moje ali tvoje, ampak
je bilo od vseh vse. Znali smo deliti,
podariti ali preprosto dati.

Poučna in v praksi narejena popotnica za adventni čas.
Zato vas že zdaj z veseljem vabim na
delavnico izdelave velikonočnih butaric, ki bo v soboto pred cvetno nedeljo.
Hvala gospodu župniku za spodbudo,
Maji za pomoč na delavnici in vsem,
ki ste pomagali pri organizaciji in
izvedbi delavnice.
Dragica Vrhovnik, Foto: Edi Strouhal

BRATCU

Ure so minevale in počasi so otroci in
odrasli začeli odhajati domov. Vsak
je imel v roki svoj, z lastnimi rokami
narejen venček ali dva.
Ko smo vse pospravili, smo z župnikom in Majo odšli na delavnico na
Šenturško Goro.
Tudi tam nas je v župnišču čakalo veliko udeležencev, ki so pripravili neverjetne dodatke, veliko doma narejenih osnov za dekoracijo in zelenja.
Zelo zanimivo mi je bilo videti, s
kakšnim navdušenjem je gospod
župnik učil otroke delati Miklavževe
palice. Prav za vsakega otroka so naredili lepo pisano palico.

UO PROSTOVOLJNEGA
GASILSKEGA DRUŠTVA TUNJICE
ŽELI VSEM SVOJIM ČLANOM
IN OSTALIM KRAJANOM
VELIKO MIRU, ZDRAVJA
TER USPEHOV POLNO LETO 2016.
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Ko topa bolečina
v prsih zaskeli,
takrat pomislim nate,
vem, da te več ni.
Šel si gor med zvezde,
med angeli pristal,
prekmalu si se odločil
in nas vse izobčil.
Vem, da ti je lažje,
lepše kot tu dol,
saj ata in pa mama
oba sta gor s teboj.
Moli in pa prosi
za naše duše ti,
saj vsak dan v molitvi
se spomnim nate tu.
Bil si ti moj bratec
in vedno boš ostal,
a kaj ko le v mislih
živiš nam ti sedaj.
Barbara Vrhovnik Burja
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li smo za noge, da je bil korak potem
lahkotnejši, vsaj nekaj časa. Romanje smo nadaljevali mimo Brda skozi
Kokrico. Poldne je odbilo, ko smo
bili v Naklem, za nami pa je bilo že
dobre pol poti. Hodili smo vse do
konca Podbrezij, kjer smo si privoščili drugi počitek. Noge so postajale
vedno bolj boleče, a vedeli smo, da
bomo zmogli, saj do cilja ni bilo več
tako daleč. Morali smo le še mimo
Ljubnega, skozi Posavec, nato pa po
bližnjici skozi gozd in po travniškem
kolovozu do podvoza pod gorenjsko
avtocesto.

Romanje na Brezje
K Mariji Pomagaj na Brezjah z družino romamo vsako leto vsaj enkrat,
da jo poprosimo za pomoč, vsak po
osebnem namenu in se ji zahvalimo
za vse dobro. Letos pa je Milan za
rojstni dan dobil knjigo Abrahamova
transverzala, v njej pa je tudi romanje na Brezje. Ko je slišal, da bodo šli
Tunjičani peš na Brezje, je bil takoj
za stvar: »Peš bom šel, da bo bolj držalo.« Odločili smo se, da gremo na
svoj prvi pohod na Brezje.
V soboto, 26. 9., so bili nahrbtniki
že navsezgodaj napolnjeni s hrano,
pijačo, oblačili in rezervnimi čevlji.
Ob šestih, ko so Tunjice še spale v
trdi temi, smo se zbrali pred šolo.
Do konca Tunjic se nas je nabralo
17 romarjev, od šolark do upoko-

jencev. Čez Vrhovje smo se podali
proti Cerkljam. Ob zmernem tempu
po gozdnem makadamu, ki je najbolj prijeten za noge, smo kramljali
o tem in onem, zmolili rožni venec,
meglice pa so se razpršile in naredil
se je prijazen dan. Tu in tam nas je
motilo le blato, ko smo ubirali bližnjice med polji. V Cerkljah se nam je
pridružil še župnik Edi. Od tod naprej nas je pot večinoma vodila ob
prometnih cestah. Pa kako dolge so
ceste od vasi do vasi: Dvorje, Velesovo, Luže, Visoko. Mimo je bila
že tista ura, ko imamo v šoli malico, vse težji je postajal korak. Prečkali smo že reko Kokro, nato pa na
koncu Predoselj zagledali bar Tišler,
končno naš prvi postanek. Privoščili
smo si malico, kavo, čaj … Poskrbe-

46

Kakšno veselje in zadovoljstvo se je
pokazalo na naših obrazih ob pogledu na znak Brezje na začetku vasi.
Ostala je le še pot skozi vas. Uspelo
nam je. Pravzaprav nikoli niti pomislili nismo na to, da nam ne bo. Celo
najmlajši romarici Karmen in Nuša
sta zmogli 38 km dolgo pot. Hodili
smo skoraj devet ur, če odštejemo
počitke.
Marija Pomagaj je že klicala k maši
ob 16. uri. Morali smo se le še urediti,
nato pa smo posedli v klopi mogočne
bazilike, kjer je župnik Edi Strouhal
v somaševanju s patrom mašo namenil tudi romarjem iz župnije Tunjice.
Spominska fotografija je nastala šele
po maši skupaj s še nekaterimi Tunjičani, ki so poskrbeli za prevoz domov. To je bil nepozaben dan, ki ga
bomo ob letu osorej ponovili, upam,
da v še večjem številu.
Jelka Vrhovnik
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Ustvarjalno
Miklavževo
popoldne
Lani so na god svetega Miklavža člani Društva Tun'ški glas v prostorih
tunjiške šole organizirali delavnico
izdelovanja božično-novoletnih voščilnic. Nekaj pridnih otrok, ki jih je
zjutraj tega dne gotovo čakal pehar
poln dobrot, je dalo domišljiji prosto pot in uživalo v ustvarjalnem popoldnevu. Pri tem so jim pomagali
tudi nekateri odrasli, ki so se za nekaj kratkih ur prepustili mladostniški
razigranosti in morda v izdelovanju
še najbolj uživali. Velika količina
papirja, bleščic, najrazličnejših barv
in ostalega materiala za ustvarjanje
je v prijetnem decembrskem vzdušju
počasi kopnela in nastalo je veliko

Oblikovalci na delu.
najrazličnejših voščilnic. Da pa kreativnost ni skopnela, so se prisotni
okrepčali s čajem in kremšnitami, s
katerimi je vse razveselil predsednik
krajevne skupnosti.
Voščilnico je dobila vsaka hiša v Tunjicah, saj so bile pozneje priložene
vsakemu izvodu glasila Tunški glas, ki
je izšlo nekaj dni kasneje. Edinstveno

Izlet na Bled
Pošiljatelji rešene križanke smo se
v nedeljo, 21. 6. 2015, odpeljali v
neznano. Letos nas je pot vodila na
Bled, kjer smo si najprej ogledali cerkev sv. Martina. Svojo pot smo nadaljevali s sprehodom po tržnici domače
obrti, nato pa s krajšim sprehodom ob
jezeru. Naše želje po kremnih rezinah
so bile premočne, zato smo sprehod
nadaljevali do slaščičarne Šmon,
kjer smo si jih tudi privoščili. Preden
smo se odpravili do informacijskega centra, v katerem smo si ogledali
razstavo o lepotah Gorenjske, smo si
privoščili še vožnjo z vlakcem okrog
jezera. Ker smo imeli po ogledu razstave še dovolj časa, smo se napotili k
našemu nekdanjemu župniku Pavletu
na Ljubno. Prijazno nam je razkazal
svojo cerkev in njene znamenitosti,
na koncu pa nas je pogostil v svoji
kleti. Zaradi naklonjenosti vremena
je bil to zelo lepo preživet dan.
Maruša Kosirnik
Foto: Barbara Klanšek
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izdelane voščilnice pa so dobili tudi
starejši prebivalci Tunjic, ki jih vsako
leto na god svetega Štefana obiščejo
predstavniki krajevne skupnosti.
Delavnica izdelovanja voščilnic je
bila organizirana tudi letos, a o njej
Vam bomo poročali v prihodnji številki glasila.
Anže Slana
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Moja srečanja s Tunjičani
Iz otroških let so mi najbolj ostali v
spominu obiski pri Mlakarjevih, kamor smo pogosto hodili na obisk ob
nedeljah popoldne. Moj oče je bil čevljar in mnogim Tunjičanom je delal
čevlje, veliko tudi Mlakarjevim. V
Tunjice smo se odpravili peš. Šli smo
preko Velikega jezu pri Smodnišnici,
če je bil takrat v bližini mamin stric
Pepe Prelesnik, da nam je odprl vrata na jezu, drugače pa po Mihovčevi
brvi. Nato mimo skladišča do Krtovih in prišli, ne vem več točno kje, do
Mlakarjevih. Imeli so urejeno kmetijo, konje in lep sadovnjak.
Osnovno šolo sem obiskoval v Mekinjah in spominjam se, kako smo šli
na šolski izlet do šole v Tunjicah, ki
je bila takrat pri cerkvi. Če me spomin ne vara, je bila tam, kjer je danes
mrliška vežica. V razredu so imeli
dolge šolske klopi s črnilniki. Zdelo
se mi je čudno, saj smo imeli v Mekinjah že klopi, v katerih sta sedela
samo po dva učenca.
Med mladostnimi spomini je ostalo
tudi romanje na god sv. Ane, zavetnice tunjiške cerkve, kamor smo družinsko poromali skoraj vsako leto.
Ko sem pred dvajsetimi leti postal turistični vodnik, so bila moja srečanja
s Tunjičani precej pogosta. Začel sem
kot vodnik pri Vrankarjevih, ki so
imeli turistično avtobusno podjetje.
Tunjičani so vsako leto organizirali
izlet po Sloveniji. Bili so zelo prijetni
potniki in takrat sem spoznal veliko
ljudi, s katerimi še danes sodelujem.
Nekoč mi je Milan Vrankar na izletu, ko je šlo vse narobe od jutra do
poznega večera, vendar ne po najini
krivdi, pač pa zaradi precej nemogočih gostov, rekel: »Veš, niso vsi taki
kot Tun'čani.« O tem se prepričam
vsako leto znova.
V zadnjih letih sodelujem s Sadjarsko-vrtnarskim društvom, ki organizira strokovna srečanja po Sloveniji.
Veselim se teh srečanj, ki jih vzorno
pripravi moj prijatelj Valentin Zabavnik, predsednik društva.

Kot lokalni turistični vodnik večkrat
pripeljem turiste v Tunjice. Občudujejo čudovite griče, ki so nastajali v
geološkem obdobju miocena, ko je
bila ta pokrajina še prekrita s Panonskim morjem. Usedline tega morja
so na mnogih mestih razkrite in vidni so številni fosili. Pred leti, ko sva
bila s prijateljem Tinetom pri cerkvi,
sva tam srečala znanega slovenskega
geologa in politika, dr. Stanka Buserja. Rad je prihajal v Tunjice, kjer je
odkrival fosile in druge posebnosti
lapornatih usedlin. O tem geološko
zanimivem delu Slovenije je napisal
številne članke. Obiskovalcem priporočam ogled razstave v Zdravilnem
gaju, ki zelo strokovno in obsežno
prikazuje dogajanje v tem obdobju
zemeljske zgodovine.
Pot iz Kamnika do Tunjic je vedno
prekratka, tako da je gostom težko
predstaviti vse naravne, zgodovinske,
demografske, gospodarske, kulturne
in druge posebnosti kraja. Vedno se
ustavimo pri cerkvi sv. Ane. Ta lepotica iz srede 18. stoletja je najlepši
baročni spomenik na Kamniškem,
nekateri pravijo, da celo v Sloveniji.
Ob 250. obletnici postavitve cerkve
so marljivi krajani izdali kakovostno
publikacijo s številnimi informacijami, ki zadovolji še tako zahtevnega
in vedoželjnega obiskovalca.
V Tunjicah so bili rojeni nekateri
pomembni Slovenci. Omenim naj
samo akademika dr. Franceta Steleta,
umetnostnega zgodovinarja, po katerem se imenuje tudi inštitut v Ljubljani. Že leta 1929 je napisal knjigo o
umetnostnih spomenikih v nekdanjem
sodnem okraju Kamnik. Knjiga je še
danes nepogrešljiv priročnik vsakega
študenta umetnostne zgodovine.
S turisti se velikokrat odpravimo
v Zdravilni gaj, ki je zelo poznan v
domovini in vedno bolj tudi v tujini.
Obiskovalci so včasih precej skeptični, dajejo razne pripombe; ko pa jih
dobijo v roke Katja in kolegice in jih
umirijo s strokovno razlago, se obiskovalci največkrat vrnejo brez besed.
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Pogled na tunjiške griče nam pove,
da so pogoji za kmetovanje omejeni, čeprav so tunjiški sadjarji v preteklosti dosegli zavidljive uspehe.
Po drugi svetovni vojni je stroka v
povezavi s politiko uničevala tradicionalne travniške sadovnjake in jih
kasneje prepustila propadu. Danes
Sadjarsko-vrtnarsko društvo poskuša
popraviti škodo s tem, da vzgaja stare sorte sadnega drevja, po katerih je
vedno večje povpraševanje.
Prebivalci Tunjic so se že zgodaj zaposlovali v kamniških tovarnah, že
od leta 1852 v Smodnišnici. Veliko
jih je odšlo s trebuhom za kruhom v
tujino. Daleč naokoli so bili znani tesarji in to tradicijo v Tunjicah danes
ohranjajo številni obrtniki. Današnji
razvoj je povezan s številnimi obrtniki in podjetniki, ki omogočajo razvoj
kraja ter okolice. Ponosen sem, da je
med njimi tudi moja nečakinja Darja
Mikuš z družino.
Vse te stvari Tunjičanom niso nove.
Obiskovalci, ki so v Tunjicah prvič,
pa se ne morejo načuditi, koliko lepega in zanimivega je v tem kraju.
Enkratni so tunjiški griči, enkraten
je pogled na Kamniške planine, enkratna je baročna lepotica sv. Ane,
enkratna je energija v zdravilnem
gaju, enkratni so ljudje ... Zato, kar
tako naprej, Tunjičani. Vidimo se na
naslednjem izletu.
Mihael Babnik
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Na mladih svet stoji …

Izvirna pot v želeno prihodnost
Luka Hrastovec, sedemnajstletni fant
iz Laniš pri Kamniku, se je na najin
klepet pripeljal s svojim predelanim
kolesom. Samozavestno, z velikim
entuziazmom je pripovedoval o delu,
ki ga z velikim veseljem opravlja v
prostem času. Njegovo znanje in
pozitivnost sta me v trenutku prepričala, da je Luka zelo obetaven mlad
inovator.
Že kot otrok je po hiši rad napeljeval
električne podaljške, polnil mobilne
telefone in druge prenosne naprave.
Izdeloval je male električne
avtomobilčke, ki so imeli električne
motorje in baterije. Preko igre je na
ta način spoznal svoj hobi, ki mu
je prirasel k srcu in ga popeljal v
raziskovalne ter inovatorske vode.
Po končani osnovni šoli se je vpisal
na štiriletno srednjo elektrotehniško-računalniško strokovno šolo na
Vegovi. S tem je resno stopil v svet
raziskovanja in znanje, pridobljeno v
šoli, doma nadgrajuje s svojimi inovacijami. Rad popravlja, izboljšuje in
izdeluje razne elektronske naprave.
Zanimajo ga manjša električna osebna prevozna sredstva, kot so električna rolka, električni skiro, električno
kolo in manjši električni avtomobil,
ki omogočajo uporabo javnega prevoza, saj meni, da se z njimi hitreje
pride do želenega cilja. In ravno to
je bil razlog, da se je lotil predelave navadnega kolesa na elektriko in
obnovil manjši električni avtomobil
kategorije L2e.
Tvoja inovacija, predelava navadnega kolesa v električno kolo, kako
si to izvedel?
Za predelavo kolesa na elektriko
sem se odločil za kolo, ki ga vsi
dobro poznamo, Rog Pony. Razlog
je bil, da ima kolo majhna kolesa in
je bilo zame cenovno dosegljivo. Z
20-paličnimi kolesi sem pridobil navor motorja, ki je vgrajen v kolesu.

Najdražji del pri predelavi je baterija, ki zagotovi energijo, potrebno za
vožnjo. To je bil razlog, da baterijo
sestavim sam in tako privarčujem denar. Na koncu pa se je izkazalo, da
je moja baterija še zmogljivejša od
komercialno dostopne na trgu, saj
lahko s povprečno hitrostjo 25 km/h
(najvišja hitrost je 50 km/h), prevozim kar 100 km. Za eno polnjenje oz.
100 km pa porabim elektrike za 0,25
evra.
Po predelavi kolesa na električni
pogon si si zastavil večji cilj – obnoviti električni avto!
Po predelavi kolesa sem se odločil
obnoviti starejši električni avtomobil CityEL. Avtomobil je izdelalo
nemško podjetje leta 1997. Tovrstne
avtomobile pa so izdelovali že med
letoma 1987 in 1988. Zaradi premajhnega povpraševanja so proizvodnjo
opustili in jo čez 10 let spet pognali. Avto sem kupil od podjetja v Črnučah, ki se ukvarja s predelavami
vozil na elektropogon. Avto je bil v
zelo slabem stanju, vendar sem bil
odločen, da ga popravim in ponovno
spravim na cesto, saj je njegova oblika zelo zanimiva in privablja poglede
ljudi. Avto je bil brez motorja, krmilnika, baterij in zadnje osi. Manjkal
je cel pogonski sistem. Na začetku
sem začel razstavljati avto po načrtu pogonskega sistema. Načrtovanju
pogonskega sistema sem namenil
veliko časa, saj je to zelo pomemben
del avta. Malo sem se povezal s Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani,
kjer so mi pomagali priti do delov,
potrebnih za pogon, kot sta elektromotor in krmilnik. Ko sem bil z idejo
in načrtom zadovoljen, sem začel z
obnovo. Izdelava pogonskega sklopa je zahtevala veliko novih znanj
in tudi pomoč drugih. Avto je bil čez
poletje sestavljen in je vozen. Ni še
dokončan, saj ga mislim v prihodnje,
ko opravim vozniški izpit, še registrirati.
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Kako vidiš električni avtomobil v
prihodnosti?
To je težko vprašanje. Kot prvo je
treba razjasniti, kaj pomeni električni avtomobil. Danes s tem označujemo avtomobil, ki ima za pogon
elektromotor in za shrambo energije
baterije, v katerih potekajo kemijske
reakcije. Po mojem mnenju električni avtomobil v prihodnosti ne bo
takšen, kot ga poznamo danes. Najverjetneje bo elektromotor ostal zelo
podoben današnjemu. Napredek pa
se bo gotovo moral zgoditi v shrambi
energije. Pri tem imamo dve možnosti, in sicer lahko današnje baterije
izboljšamo do te mere, da bodo bolj
primerne za električne avtomobile,
ali pa razvijemo popolnoma novo
shrambo energije. Razvoj vozil z
motorjem z notranjim izgorevanjem
poteka že več kot 100 let. Intenzivni
razvoj električnih vozil pa zadnjih 10
let. To so problemi na vozilih, vendar
pa imamo še en večji problem in to
je proizvodnja električne energije ter
njena distribucija do vsakega doma.
Potrebna bo večja proizvodnja električne energije. To potegne tudi druge
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spremembe in probleme. Tako lahko
vidimo, da izvedba ideje o električnem avtomobilu ni tako lahka, kot se
sprva zdi.
Na svojih projektih pridobivaš velike izkušnje. Kaj meniš, čemu se je
potrebno v novih projektih najbolj
posvetiti?
Avto je bil eden izmed zahtevnejših
projektov, saj sem veliko časa porabil samo za načrtovanje. Rad bi poudaril, da je načrtovanje najbolj pomembna faza. Načrtovanju je treba
posvetiti veliko časa. Preizkusiti je
treba veliko idej. Kot mlajši sem se
takoj zagnal v projekt in izvedbo ideje, vse sem delal sproti brez načrtovanja. To me je pripeljalo do tega, da
je kos aluminija imel namesto dveh
potrebnih lukenj več lukenj, saj nekaterih stvari nisem predhodno razmislil. Sedaj si zato vzamem čas in
narišem 3D model, naredim vse izračune in se posvetujem še s kom, ki se
na zadevo bolje spozna, da slišim še
njegovo mnenje o tem.
Vsak projekt zahteva dodatna nova
znanja. Kje pridobivaš ta znanja?
Znanje bi lahko pridobil v knjižnici, a ga rajši pridobim kar na spletu.
Splet raste z ogromno hitrostjo, kjer
lahko najdemo veliko raznovrstnih
vsebin, od zabavnih do poučnih. S
pomočjo spleta se hitreje najde želena informacija in dandanes ga ima
že skoraj vsak dom. Ljudje na spletu objavljajo svoje projekte, delijo
mnenja, iščejo rešitve, si med seboj
pomagajo in še več. Na spletnih straneh je veliko člankov iz posameznih
strok. Spletna stran YouTube, ki jo
pozna večina ljudi kot za razvedrilo,
je zelo poučna. Ker nimam nikogar,
ki bi se spoznal na elektroniko, sem
našel take ljudi, ki se na elektroniko
spoznajo in svoje znanje delijo v videoposnetkih na YouTube.
In tvoji novi projekti, ideje v prihodnosti?
Imam veliko idej. Ena izmed njih je
manjši daljinsko voden plug za pluženje snega z dvorišča iz naslonjača
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v dnevni sobi. Trenutno je ideja še na
papirju in je v zaključni fazi načrtovanja. Vse elektronske komponente
so testirane. Model je že sestavljen
in deluje. Potrebna je le še izdelava
ogrodja, prenosov …
Kljub vsem svojim idejam pa hodim
še v šolo, ki mi vzame veliko časa in
je pomembna zame. Projekti bodo
morali še malo počakati, da bom imel
več časa in sredstev. Poskušam pa
tudi šolo čim bolj povezati s svojim
hobijem, saj lahko tako z veseljem
delam na obeh področjih in dosežem
boljše rezultate. Po zaključeni srednji
šoli nameravam končati še Fakulteto za elektrotehniko, saj mi znanje,
pridobljeno v srednji šoli, ni dovolj
in bi rad znal še več.
Ali bo tvoj hobi prešel v poklic inovatorja?
Kot prvo bi se vprašal, kaj pomeni
biti inovator. Po definiciji iz SSKJ
je inovator nekdo, ki nekaj izboljša
in izpopolni predvsem na tehniškem
področju. V zadnjem času mislim, da
se o inovatorjih govori predvsem o
ljudeh, ki izboljšajo nek izdelek in ga
nato na tržišču prodajajo kot svojega.
Mislim, da bom gotovo kaj izboljšal
med svojim delom, vendar ali bo to
celoten izdelek, ki bo na koncu pod
mojim vodstvom dosegel trg, pa ne
vem.
Ali razmišljaš, da bi si po koncu šolanja poiskal delo v tujini?
Pri takem vprašanju vedno dobim
občutek, da Slovenija ni nič in če hočeš uspeti, moraš v tujino. Zakaj, poslovanje po celem svetu ni možno iz
Slovenije? Slovenija je moj dom. Zakaj bi jo moral zapustiti? Iz Slovenije
lahko pošljem svoje izdelke po svetu
prav tako kot iz Nemčije. Takoj mi na
pamet padejo tri velika inovatorska
podjetja v Sloveniji, ki so uspela in
poslujejo po celi Evropi iz Slovenije. Menda v Sloveniji izdelujemo ene
najboljših športnih jadrnic, jadralna
letala, izpušne sisteme.
Kako gledaš na informacijsko tehnologijo?
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Zadnjih nekaj 10 let je tehnologija
res spremenila življenja ljudi. Računalnik je postal orodje, s katerim
si lahko krajšamo čas ali ga uporabljamo za delo. Razvoj je vedno
hitrejši. Zmogljivost računalnikov se
v nekaj letih podvoji. Nekateri novi
avtomobili so že opremljeni s sistemi za avtomatsko bočno parkiranje,
avtomatsko vožnjo po avtocesti in
še več. Šola težko sledi vsej tej tehniki in prav tako profesorji; mnenja
sem, da nekateri profesorji zastanejo v razvoju, ko učijo. Seveda bodo
osnove ostale enake in nespremenjene, vendar pa je tudi veliko novih
stvari, ki jih je treba poznati. Oprema na šoli je zastarela in nam nekaterih novejših stvari ne omogoča.
Kljub temu se strinjam, da oprema še
ustreza učnemu načrtu, vendar imajo nekateri dijaki več znanja in bi za
svoje projekte potrebovali sodobnejšo opremo, ki jim ni zagotovljena s
strani šole. Za nakup nove pa je potrebna večja vsota denarja. Nekateri
profesorji so za laboratorij z omejenim dostopom. Dijaki z več znanja
bi imeli dostop do laboratorija, ki
bi bil odprt od jutranjih do večernih
ur. Tam bi imeli sodobnejšo opremo
in prostor za uporabo pridobljenega
znanja v praksi. Če pogledamo, kako
je začel nastajati operacijski sistem
Windows, lahko vidimo, da se je
razvoj začel na fakulteti v učilnici z
računalniki, kjer so študenti preživljali svoj prosti čas. Velikokrat sem že
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slišal, da pravijo sledeče: »Na mladih svet stoji«. Zakaj se potem ne da
mladim priložnosti, da se pokažejo in
s skupnimi močmi nekaj izboljšajo
ali na novo oblikujejo?
Kaj si se naučil iz izkušenj, ki si jih
pridobil v tako kratkem času?
Mislim, da se z vztrajnostjo lahko
naredi veliko. Ne bo vse vedno uspelo v prvem poskusu, mogoče tudi
ne v drugem. Velikokrat se pošalimo, da je Edison izumil 1000 načinov, kako ne izumiti žarnice. Edison
in Tesla sta si bila velika tekmeca.
Zaradi te tekmovalnosti med njima
je Tesla po izumu Edisonove žarnice

še sam izumil fluorescenčno sijalko
(neonko) kot boljši vir svetlobe od
žarnice. Edison je vse svoje izume
dosegel s tem, da je poskušal. Tesla
pa je vse načrtoval. Dober primer je
radio. Tesla si je v glavi zamislil idejo za radio in se mu je zdela prelahka za izdelavo in ga je zato prehitel
Marconi. Takrat je bil patent priznan
Marconiju, kasneje pa Tesli. Zgodovina nas lahko veliko nauči. Sami pa
lahko z vztrajnostjo dosežemo nemogoče.
Kakšno misel bi predal mladim?
Vsem mladim želim, da bi našli tisto
stvar, ki jih zanima. Samo tako lah-

Če želiš biti zdrav, migaj
Upokojenke iz Tunjic se organizirano družimo šest let. Dve leti smo se
dobivale v prostorih šole, kjer smo
telovadile. Potem pa je zmagala želja po gibanju v naravi in tako smo
začele s pohodništvom, ki se je lepo
prijelo. Zavedamo se, da nezdrav
življenjski slog in premalo gibanja
vodita v bolezen in nezadovoljstvo.
Proti temu je učinkovito in preverjeno sredstvo redna in zmerna telesna aktivnost. Starejši ko postajamo,
bolj nam je zdravje pomembno. Žal
se premalo zavedamo, da smo sami
odgovorni za zdravo telo in duha.
Zdravje ni samoumevno, vsakod-

Pohod smo pričele v Strunjanu.

nevno je treba skrbeti zanj. Premalo
gibanja je pomemben vzrok telesnih
težav. Stik z naravo zelo pozitivno
vpliva na človeka in njegovo počutje. Toliko lepot in možnosti za rekreacijo imamo v bližini, kjer bivamo.
Druženje nam veliko pomeni, za
skupino pa je priložnost, da se med
seboj poveže. Tudi v letošnjem letu
smo se dobivale ob torkih in uro ali
dve preživele skupaj na poteh po domačem kraju. Za daljši, celodnevni
izlet smo si izbrale Primorsko, ki
nas je prijazno sprejela. Kljub polulani Zofki, smo imele med pohodom lepo vreme. Preko Strunjanskih

Po domačem kraju.
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ko delaš nekaj, kar te zanima, in si
v tem zelo uspešen. Sam sem svoje
zanimanje našel že zelo zgodaj in na
tem delam že vrsto let. V času šolanja si najdite mentorja. Poskusite biti
čim bolj ustvarjalni, razmišljati izven
škatle. Poskusite najti še koga s svojega področja, ki je enakega mnenja.
Eden lahko naredi veliko, vendar več
jih naredi še več. Vztrajajte pri svojih idejah, ne obupajte. Za konec še
eno misel, s katero se v času šolanja mnogokrat ne strinjamo: »Šola
ni obveznost, ampak je privilegij«.
Delajte stvari z veseljem in ne
obupajte.
Milena Erbežnik Klanšek
solin smo odšle proti Fiesi. Po večkratnem preštevanju stopnic, kjer se
število ni in ni ujemalo, smo le našle
pravo pot, ki nas je popeljala preko
cvetočih nasadov oljk po razgibani poti mimo Pacuga do Fiese, kjer
smo si privoščile oddih in prisluhnile šumenju morja. Pot smo nadaljevale do Pirana in v Portorož, kjer nas
je čakal kombi s šoferko Fani, ki nas
je varno pripeljala domov.
Na naših druženjih se imamo luštno,
skupaj praznujemo rojstne dneve in
se veselimo življenja. Vesele bomo,
če se nam pridružite. Le prvi korak je
treba narediti.
Metka Mestek
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Po kakšni poti
do svoje sreče …
Žiga Deisinger, mlad zgovoren fant,
ki je novembra dopolnil osemnajst
let, se zelo rad poigra z letečo
kamero. Svoj hobi – snemanje iz
zraka – je odkril pred tremi leti, ko je
bil pri prijatelju v Celju. Mesto si je
želel posneti s ptičje perspektive.
Povabilu na klepet se je z veseljem
odzval. Pogovor ob kavici je tekel
sproščeno in zanimivo, pogovarjala
sva se o njegovem hobiju, računalnikih in informacijski tehnologiji, ki je
mladim zelo blizu, zato mi je z veseljem pripovedoval, kar je bilo meni
tuje, nepoznano in prvič slišano. Ob
tem sem spoznala, da je njegovo zanimanje za računalništvo več kot le
igrica, je ustvarjanje, ki prinese nova
odkritja, ideje in novosti. Vedeti mi je
dal, da ima veliko znanja in izkušenj
iz sveta računalništva, v kar ga je popeljal že njegov oče.
Z letečo kamero je že večkrat posnel
svoj rodni kraj – Tunjice in cerkev
sv. Ane, rad se odzove na različne
dogodke, ko ga pokličejo, da jih posname in jim približa dogajanje iz
zraka. S Quadcopterjem je poletel že
nad Veliko planino, Kamnikom, Tun-

jicami, Celjem, Umagom ter raznimi
prireditvami po Sloveniji in posnetke
objavil na spletnem portalu. Njegov
hobi se je sprevrgel v pravi spektakel narejenih videoposnetkov s Quadcopterjem in prerasel v resno delo
ter večje cilje v njegovem nadaljnjem
življenju.
Kje si začel pridobivati prva osnovnošolska znanja, kje se trenutno šolaš in kam imaš namen iti po
šolanju?
Osnovnošolsko znanje sem začel pridobivati v Kamniku na osnovni šoli
Frana Albrehta. Trenutno se šolam
na Srednji šoli Domžale, smer tehnik
računalništva. Po šolanju še ne vem,
kam bi šel naprej, verjetno bom šel za
par let v službo, vendar želja pa je, da
študij nadaljujem v tujini.
Kdaj je prišla ideja, da si začel fotografirati iz zraka? Ti je kdo pomagal pri izdelavi Quadcopterja?
Quadcopterja nisem izdelal čisto
sam. Kupil sem osnovni model in
nato sem še sam dodal razne stvari,
kot so stabilizator za kamero, kame-

ro, telemetrija ... Idejo sem dobil, ko
sem se nekega dne pred tremi leti odpravil k prijatelju v Celje. Želel sem
si posneti Celje iz zraka, zato sem
na mini helikopter privezal kamero
in sprobal. Seveda kamera ni bila
kakovostna, posnetek tudi ne, zato
sem po spletu začel gledati razne quadcopterje in helikopterje s kamero.
Nekaj tednov pozneje sem kupil svoj
prvi quadcopter AR. Drone 2.0, ki je
bil bolj igrača, vendar sem pri tem videl, da posnetki iz zraka predstavljajo
novo dimenzijo in izkušnjo pri snemanju videa. Od tistega trenutka dalje sem vedel, kateri je moj najljubši
hobi in s katerim se bom ukvarjal še
dolgo časa.
10. maja 2014 sem šel na vrt kosit
travo, ko sem zagledal, da se vali gost
črn dim iz kamniške smeri in sicer iz
Kemične Industrije Kamnik. Takoj
sem vzel quadcopter in odletel do
požara. Ko sem v Kamniku vzletel in
posnel, kaj se dogaja, so to novinarji
opazili in me prosili za posnetek, ki
sem jim ga tudi odstopil. S tem sem
tudi uradno začel svojo kariero s snemanjem iz zraka.
Kje objavljaš svoje videoposnetke?
Kdor si želi pogledati moje delo z
letečo kamero, me najde na Face-
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booku: Žiga Deisinger, YouTube:
Žiga Deisinger ter na moji spletni
strani: http://deisinger.si.
Poleg snemanje iz zraka, te zanima
še kakšno drugo področje?
Zanimajo me video produkcija, grafično oblikovanje, računalništvo, telefonija, avdio & video tehnika …
Skratka, skoraj vsa področja iz sodobne informacijske tehnologije.
Kdaj si se začel resno zanimati za
računalništvo?
Z računalništvom se ukvarjam že od
malih nog. Ker mi je bilo računalništvo zanimivo in fascinantno, sem
se začel bolj podrobno ukvarjati z
delovanjem računalnikov. Vsako
leto sem sodeloval pri projektu Simbioz@ in tudi pri drugih računalniških dejavnostih. Leta 2013 sem
dobil svoj prvi Apple Product Professional certifikat, ki dokazuje moje
znanje o vseh Applovih izdelkih.
Dobil sem ga tudi leta 2014 in 2015.
Leta 2014 sem dosegel 3. mesto na
svetu o znanju Applovih izdelkov, za
leto 2015 pa to tekmovanje še poteka,
vendar po trenutnem številu točk vse
kaže na enak, oziroma še boljši rezultat od lanskega leta.

Kaj je aplikacija? Kako jo narediš? Ali jo tudi programiraš?
Aplikacija je lahko za telefon, računalnik, lahko je tudi za televizijo. Narediš
jo tako, da napišeš na primer 10.000 vrstic programske kode, ki jo potem prevedemo s pomočjo prevajalnika in jo nato
izvajamo na telefonu, računalniku …
Vsaka aplikacija se sprogramira, tudi če
je narejena v t.i. grafičnem okolju, kjer
samo mečemo neke elemente in dobimo aplikacijo. Moje aplikacije so urniki
za Srednjo šolo Domžale, vodič za TV
oddajo Stargate SG-1 in Stargate Atlantis, igrica za otroke Eat That Meat! ter
igrica Click Click. Programirati v bistvu
pomeni pisanje programske kode v nekem logičnem zaporedju.
Kje dobivaš informacije za svoje
delo? Kdo ti pomaga reševati probleme?
Informacije za delo pridobivam večinoma na internetu. Probleme rešujem
večinoma sam ali pa s pomočjo raznih forumov.
Ti lahko rečem, da si mladi radovednež – raziskovalec na več področjih?
Se popolnoma strinjam.

Tunjice iz zraka.

Kje se vidiš v prihodnosti, je to tujina? Bo tvoj sedanji hobi prešel v
tvoj poklic?
Seveda je želja, da grem v tujino, zelo
velika. Mogoče pa nekega dne le uspem in pridem do želenega cilja, kot
je delo v podjetju Apple. Trenutno še
nisem gotov, kakšen bo moj poklic,
oziroma, česa točno si želim. Vendar
je snemanje kar zanimiv poklic, ki bi
se ga z veseljem lotil.
Kako gledajo starši na tvoj hobi,
ki verjetno ni tako poceni, te podpirajo? Ali imaš brata, sestro? Kaj
delaš v prostem času?
Starši mi ponujajo največjo podporo,
tako psihično kot tudi finančno, ki jo
potrebujem, saj ta moj hobi ni ravno poceni. Sem edinček. V prostem
času se ukvarjam z računalništvom,
brskam po internetu ali pa sem pri
punci. 
Kaj ti pomenijo kakovost, vztrajnost in svoboda?
Kakovost mi pomeni največ, tako kot
tudi vztrajnost in svoboda.
In za konec, kakšno sporočilo bi
predal mladim?
Ljudje, ki so tako nori, da mislijo, da
lahko spremenijo svet, so tisti, ki ga
lahko.
Milena Erbežnik Klanšek
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Zgodovina tunjiških
domačij in njihovih
prebivalcev

Hrustovi

Tunjice, hišna številka 6, stara številka 10
V preteklosti so bili dolžni plačevati
davščino zapriški graščini.
Zanimivo je, da so do francoske zasedbe naših krajev leta 1809 Hrustovo domačijo vodili kot Vinski Vrh 10.
Posestvo spada med manjše kmetije
v tunjiški fari. Zato so se že od nekdaj ukvarjali z dodatnimi obrtniškimi
deli, kot sta zidarstvo in izdelovanje opeke. Prvi zapisan podatek najdem, da se pri Hrustu, Vinski Vrh
10, leta 1792 rodi Jur kot sin Jožefa
in Lize Šlebir. Nato pa še Johan leta
1794, Margaret leta 1796 in Jakob
leta 1798. V naslednjem rodu se kot
starša pojavita Fortunat in Marija
Šlebir. Otroci pa so Matevž (1803),
Tomaž (1805), Jožef (1809) in Luka
(1812). Lahko da je bilo otrok še več,
toda Francozi so župnika iz Tunjic
pregnali, tako da krstov v domači fari
ni bilo, če pa tega ni bilo, tudi rojstva
ni nihče zapisal.
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Od te družine kasneje na domačiji najdemo le dva moža, Jožefa in
Luka, ki pa nista imela potomcev.
Zato sta bila na začetku 19. stoletja hiša in posestvo prodana Tomažu
Kosirniku in njegovi ženi Jožefi z
dekliškim priimkom Jažovic, rojeni
v Vrhpolju v neveljski fari. Čigav je
bil ta Tomaž, ne moremo ugotoviti
zaradi zmešnjave v knjigah, ki so jo
povzročili Francozi.
Tomaž in Jožefa sta imela 14 otrok. V
času življenja te družine je bila to ena
najimenitnejših in najnaprednejših
hiš v fari. Začeli so izdelovati opeko
– zidake in strešno kritino imenovano bobrovec. Menda je dobršen del
kamniškega starega mestnega jedra
pokrit z njo. Glino so kopali nedaleč
od domače hiše. Opeko so žgali podobno kot apno. Posamezne kose so
zložili v kup in ga obložili z ilovico.
Naložili so drva in nekaj dni kurili,
da je opeka postala dovolj trdna za
uporabo. Med žganjem je bobrovec
tudi malo skrivilo, toda po trdnosti je
bil zelo kakovosten. Veljalo je pravilo, da je Hrustov bobrovec najboljši.
Štiri Tomaževe hčere so se neznano
zakaj izselile na Koroško v Črneče.
Vrnila se je le Antonija z nezakonskim
sinom Rudolfom, rojenim na
Koroškem leta 1887. Antonija, rekli
so ji Tona, in Rudolf sta pred vrnitvijo
v Tunjice živela pri sestri oziroma

teti Katri v Trbonjah nedaleč od
Dravograda. Od Hrustovih otrok je
bil najstarejši Johan, rojen leta 1849.
Sledili so mu Katra, Marija, Franca,
Gašper, Alojzija, Antonija, Johana,
Jožef, še en Jožef, Matevž, Helena,
France in Marijana kot najmlajša leta
1873.
V kroniki najdemo Frančiško zapisano kot veliko grešnico, saj se je za
pusta leta 1886 našemila v moško obleko in kot maškara hodila po vasi. To
pa je bil za tiste čase zelo velik greh.
Johana pa je leta 1905 v Komendi v
Glavarjevi bolnici umrla stara 47 let.
Gospodar Tomaž je živel 1820–1911,
umrl star 91 let;
mati Jožefa 1829–1912,
umrla stara 83 let;
hči Antonija 1861–1955,
umrla stara 94 let;
sin Matevž 1867–1961,
umrl star 94 let.
Hrustova hiša je bila zgrajena zelo
zanimivo. Edina hiša poleg župnišča
je imela sanitarije znotraj hiše. V veži
so stali kamniti stebri, ki naj bi izhajali iz prvotne gotske tunjiške cerkve.
Isto velja za imenitni vhodni kamniti
prag.
Rudolf Kosirnik, Antonijin sin, je
bil zelo nadarjen fant. V Ljubljani
se je izučil za trgovskega pomočnika. Še vedno obstaja poslovna knjiga
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trgovine, ki jo je pisal v slovenščini
in nemščini z zelo lepo pisavo. Kot
vojak avstroogrske vojske je v Celovcu leta 1910 dobil čin korporala.
Med prvo svetovno vojno pa je neznano kje in kdaj izginil.
Po prvi svetovni vojni sta pri Hrustu ostala le Matevž in Antonija. Leta
1925 sta od Odama na kmetijo prišli
Johana in njena nezakonska hči Micka. Johano je leta 1943 poročil Mohtov Maks, rojen 1905, in se priženil
k Hrustu. S seboj je prinesel priimek
Torkar. Johana in Maks nista imela
otrok. Johana je umrla leta 1961 stara
60 let, istega leta kot Matevž. Maks
Torkar je nato poročil Johanino hčer
Micko, rojeno 1921. Tudi v tem zakonu ni bilo otrok. Zaradi potrebe
je k hiši prišla sorodnica Odamova
Mara, rojena leta 1936. Poročila se
je s Francem Veršnikom, rojenim leta
1940 na Štajerskem. Tako se je pri-

imek zopet spremenil. V zakonu so
se rodile 3 hčere. Mara je umrla zelo
mlada, leta 1977 stara 41 let. France
je poleg stare hiše začel graditi novo.
Toda bolezen in smrt sta mu preprečili, da bi jo dokončal. Umrl je leta
2005 star 65 let. Hčere so se odselile
od doma in si drugod uredile življenja. Domačija je ostala prazna.
Letos, leta 2015, je Hrustovi hiši, staro in začeto novo, skupaj s pripadajočo zemljo kupil znani obrtnik krovec
Uroš Bauman iz Podgorja. Napol
zgrajeno hišo je že v tem letu spravil
pod streho.
Še ena pripadajoča anekdota
Pri Odamu je v predprejšnjem stoletju
živela Margareta Žurbi, doma je bila
v Podgorju, rekli so ji Odamova mat'.
Bolj kot lastni otroci jo je zanimal
šnops. Zato ji je vaška oblast posta-

Kako živijo naši rojaki

Angelca Pavlič, rojena Nograšek,
po domače Šmidova Angelca
Tunjice, vas pod planinami, kjer se
ti oko nehote ustavi na vrhovih kamniških planin in kjer je življenje na
tamkajšnjih kmetijah kljub nenehnemu razvoju nekako obstalo. Kdor živi
ali je živel v tej vasici, ve, da če si iz
Tunjic, tega ne moreš izbrisati za celo
življenje. Prav tako ne moreš pozabiti
tunjiške prelepe cerkve svete Ane, ki
ponosno kraljuje na tunjiškem griču
in je vidna daleč naokoli. To prelepo
cerkev je zgradil Peter Pavel Glavar, saj so bile Tunjice takrat močno
povezane s Komendo, kjer je bil v
tistih časih sedež fare. Vsekakor nas
je narava obdarila z lepo in zdravo
pokrajino, kar dandanes spoznavajo
tudi mnogi, ki se mimo svete Ane namenijo naprej v zdravilni gaj. Narava
sama ponuja mnoge lepote in tako
zdravje prihajajo nabirat v Tunjice
mnogi, ki verjamejo v zdravilno moč,
ki izvira iz tunjiških gričev. Narava
postane del tebe in spomini se nenehno vračajo in ti budijo domotožje.

Spominjam se preprostosti življenja,
polnih sadovnjakov sadja, ki je dozorelo, tako kot je hotela narava. Tako
živimo zdravo in tako smo dočakali
pozna jesenska leta življenja. Lahko
smo hvaležni za vsa ta čudovita leta
življenja, ki nam jih je podaril Bog.
Kmalu ko sem začela obiskovati osnovno šolo, se je leta 1941 pričela
druga svetovna vojna in slovenske
osnovne šole naenkrat ni bilo več.
Kot preprosto kmečko dekle sem si
vedno želela izobrazbe, vendar so mi
takratne razmere, preprosta miselnost
mojih kmečkih staršev in nedosegljivost tega cilja zaradi materialne stiske takratnega življenja vse to preprečile. Med drugo svetovno vojno smo
lahko obiskovali le nemško šolo, tukaj pa se je pojavila jezikovna težava
tako za nas učence, kot tudi za učitelje. Veliko znanja iz nemške šole tako
nisi mogel odnesti, saj smo se učili
le nemške pesmi in v razredu nas je
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vila skrbnika – prokoratorja. Kot najbolj primeren se jim je zdel zgledni
gospodar in sosed Hrustov Tomaž.
Namesto nje je čuval tisto malo denarja, kot ga je bilo. Nekoč je Odamova mati poslala enega od otrok k
Hrustu, da ji bi oče vendar dal nekaj
denarja, da bodo imeli za kruh. Tomaž
je otroku naštel nekaj kovancev in mu
naročil: »Pa povej materi, naj merka na denar!« Seveda je otrok doma
povedal, kaj so Hrustov oče naročili.
Odamova mati pa je, prebrisana kot
je bila, prvo nedeljo dopoldne pred
prag pogrnila odejo, na njo pa položila denar. Sama je sedla na prag s šibo
v roki in čakala, kdaj bo šel mimo k
maši Hrustov oče. Ko je le prišel, je
začudeno vprašal: »Ja Meta, kaj pa
za božjo voljo delaš?« Meta pa mu je
zajedljivo zabrusila: »Saj si vendar ti
naročil, naj merkam d'nar!«
Ivan Nograšek

Tunški glas
bilo vse manj in manj. Red v razredu
je nemški učitelj vzpostavil z dolgim
ravnilom ali palico, ki jo je vedno
nosil s seboj. Živo se ga spominjam,
kako je med poukom sedel na katedru in zrl skozi okno, v roki pa vihtel
ravnilo.
Po vojni se je pričelo obdobje socializma in slovenska šola je bila zopet
vzpostavljena. Vsi smo postali tovariši in tovarišice. Ko je tovarišica
prišla v razred, smo vedno vsi stali in
njen pozdrav je bil: »Za domovino …«
učenci pa smo odgovarjali: »… s Titom naprej«. Vsekakor smo se vedno
učili samo tisto, kar je takratnemu
sistemu ugajalo. Mnoga zgodovinska
dejstva niso bila v takratnem
obdobju nikoli poučevana in tako si
nehote lahko mislil samo tako, kot
je bilo takratnemu socialističnemu
sistemu všeč. Svobodna miselnost
in svobodno izražanje mnenj, ki bi
temeljila na realnih zgodovinskih
dejstvih, sta bila tako zatrta,
prepovedana in ukinjena. Zgodovina
prve svetovne vojne, naša zgodovina
v avstroogrski monarhiji, vse to je
bilo naenkrat pozabljeno. Za nas je
obstajalo samo še bratstvo i jedinstvo.
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Ni pa bilo vse slabo. Delavec je bil
kljub vsemu cenjen, saj je bila to
osnovna miselnost socializma. Dirigirano zaprto gospodarstvo bivše
Jugoslavije je zagotovilo takratni napredek in odpiranje novih delavnih
mest. Globalno gledano pa tak ekonomski sistem zaradi majhnosti trga
in posledično zaradi globalne nekonkurenčnosti ni mogel preživeti.
Po vojni nas je v osnovni šoli učila tovarišica Palčičeva, vendar zamujenih
let šolanja ni bilo mogoče nadoknaditi
in tako zaradi dela na kmetiji ter izostanka šolanja nisem mogla nadaljevati
s šolanjem v srednji šoli. Moja želja je
bila, da bi se učila za kuharico, vendar
ta želja ni bila nikoli uresničena. Da
bi se šla učit za kuharico, sem si kljub
mladosti takrat sama uredila, vendar
so me doma pregovorili in če ni bilo
ustrezne podpore od staršev, potem je
seveda vse skupaj propadlo. Kljub vsemu še danes rada kuham in vedno sem
mojo družino razvajala z dobro hrano.
Kuharica je knjiga, ki jo rada odprem
in najdem ideje za nove jedi.
Pri Šmidovih nas je bilo pet otrok.
Pred drugo svetovno vojno smo se
rodili trije: Mari, potem jaz Angelca
in nato Ivan. Med vojno je oče odšel
v partizane. Dolgo o njem nismo prejeli nobene novice in nismo vedeli,
ali je sploh še živ. Kako težko nam
je bilo, si lahko predstavljate. Mati s
tremi otroki med vojno in na kmetiji,
kjer je bilo polno dela. Bila je potrta in brez vsake volje do dela in življenja. Nekega dne se je odločila in
odšla k jasnovidki, ki ji je iz kart prebrala, da je oče živ, da bo prišel domov. Tako se je tudi zgodilo. Oče se
je vrnil iz partizanov živ in po vojni
se je najprej leta 1947 rodil Francelj
in kasneje še Jože. Če komu, potem
se je Jožetu poznalo, da je rojen po
vojni, saj je že v mladosti pričel igrati harmoniko in razveseljevati svate
vsako soboto na svatbah.
Ko je mati izvedela novico, da je oče
živ, je šla po kolenih z Žal v Kamniku
na Kalvarijo. Ko je prišla na Kalvarijo, je bila na kolenih brez kože, kolena pa so bila krvava in polna drobnega peska.
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Po vojni sem si zaželela kolo. Ker je
bilo na kmetiji veliko dela, mi starša nista pustila, da grem delat. Z izgovorom, da bom delala samo čez
zimo, da si prihranim za kolo, sta me
starša pustila, da sem šla za delo povprašat v Utok. Leta 1954 sem tako
dobila delo, vendar z nabavo kolesa
ni bilo nič, saj je bil denar še kako
potreben za druge, bolj življenjsko
pomembne reči. V Utoku sem delala kot napenjalka na kožah. To je
bilo fizično težko delo, poleg tega
pa je delo v usnjarski industriji tudi
zdravju škodljivo zaradi številnih
kemikalij, ki si jim pri takem delu
izpostavljen. Vse navedeno se sedaj
pozna na mojem zdravju, saj se iz
dneva v dan borim z obrabo sklepov,
s povešenim hrbtom in z revmo, ki pa
je moja stalna spremljevalka že vrsto
let. V Utoku sem delala do svoje upokojitve leta 1988.
Kmalu po tem, ko sem pričela z delom v Utoku, sem spoznala svojega
moža Jožeta iz Komende. Leta 1955
sva se poročila in preselila sem se
v Komendo. Tudi Jože je bil novo
naseljen v Komendi, saj so njegovi
starši takoj po drugi svetovni vojni
kupili staro s slamo krito hišo s sadovnjakom in nekaj zemlje. Jožetov
oče Janez in mati Ana sta to hišo s sadovnjakom kupila z denarjem, ki ga
je oče Janez zaslužil z delom v rudniku v Franciji po prvi svetovni vojni.
Prvo svetovno vojno je Jožetov oče
preživel na soški fronti in se kasneje boril še pod generalom Rudolfom
Maistrom za severno mejo. V vojaški
suknji je bil skoraj sedem let.
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Kako nesmiselne so vojne je jasno,
saj so vsi ideali, za katere so se borili
v prvi svetovni vojni, vključno s severno mejo, propadli. Slovenci tako
ali tako nikoli nismo znali zaščititi
svojega interesa, ne znamo ga zaščititi niti danes. Problem bo nastal, ko ne
bomo več znali zaščititi svojega narodnega obstoja. Po delu v Franciji,
ki je trajalo štiri leta, so se Jožetovi
starši vrnili nazaj v rodno vas Buč v
Tuhinjski dolini. Tam so ostali vse do
konca druge svetovne vojne, nato pa
so se preselili v Komendo.

puščala na več mestih in je bila zato
zasilno pokrita preko slame s pločevino. Ko sem se preselila v Komendo, je bila nova hiša zgrajena že do
prve plošče in ta je bila že zabetonirana. Jože je takrat delal v Lončarski
zadrugi kot lončar, zaslužek je bil
slab in hiša je tako le počasi napredovala. Živo se spominjam, da ko smo
se končno preselili v novo hišo, je v
stari hiši prav v spalnici, kjer sva z
možem prej spala, v nekaj dneh padel
cel strop na posteljo. Če se takrat ne
bi preselili, bi bila to katastrofa.

V Komendo sem se tako preselila
leta 1955. Naslednje leto se mi je
rodil sin Jože, leta 1962 pa še drugi
sin Marijan. Delo v Utoku je bilo težko, še posebej pa sem imela težave
s prevozom iz Komende v Kamnik.
Avtobusnih povezav ni bilo in edina možnost, ki sem jo imela, je bila
kolo. Taka vrsta prevoza je bila najbolj problematična pozimi ali ob deževju. Moja dva sinova sta ostajala
doma, ko sem odhajala na delo, in do
šolanja ju je pazila moževa mati Ana.
Takrat še ni bilo vrtcev in otroci so
imeli za igračo le kos lesa ali poleno,
ki je šlo kasneje v peč za kurjavo.

Po preselitvi je mož Jože odšel na
delo v Nemčijo. Tam se je lahko dobro zaslužilo, če si bil priden, se nisi
ustrašil težkega fizičnega dela in si bil
vztrajen. Sprva je delal kot zidarski
pomočnik in kasneje že kot samostojni zidar. V treh letih je zaslužil nekaj
denarja, kupil je osebni avto in ko se
je po treh letih vrnil domov, tudi tovornjak, s katerim je pričel voziti. Po
vrnitvi iz Nemčije je najprej delal pri
zidarskem mojstru Zamljenu. Tam je
sprva zidal, kasneje pa vozil tovorni
avto po gradbiščih in dovažal material. Ko je kupil svoj tovornjak, se
je podal na samostojno pot in postal
avtoprevoznik.

Cilj, ki sva ga z možem Jožetom imela, je bil, da si zgradiva hišo. Zraven
stare hiše smo pričeli graditi novo.
Slednje je bilo nujno potrebno, saj
smo imeli v stari hiši še črno kuhinjo,
stropi so bili prepereli, streha pa je

Starejši sin Jože se je poročil in z
ženo Darinko sta si zgradila hišo v
Kosezah pri Vodicah. Rodila sta se
jima sin Jože in hčerka Mojca. Oba
sta se izšolala in se pred nekaj leti tudi

poročila. Iz teh dveh mladih zakonov
imava z možem že tri pravnuke. Ker
pa nesreča ne počiva in se v vsako
družino naseli tudi žalost, je najin sin
Jože zgodaj spomladi leta 2014 umrl
v starosti 58 let. Zadela ga je kap in
odpovedalo mu je srce. Tako se zgodi, da ko si urediš življenje, te lahko
na lepem pokliče Bog k sebi. Sin Marijan se je poročil in z ženo Ido sta si
sezidala hišo poleg najine. Rodili sta
se jima dve hčerki: Veronika in Lidija. Veronika si je s svojim partnerjem
uredila stanovanje doma in tudi njej
sta se rodili dve hčerki. Tako imava z
možem sedaj pet pravnukov.
Poleg rednega dela smo vedno poskušali živeti zdravo in smo se ukvarjali tudi s kmetijstvom. Res je bila v
hlevu včasih samo ena kravica, vendar je bilo doma zato vedno dovolj
mleka, na njivi je zrasla zelenjava za
vse nas, dobro pa sta obrodila tudi
krompir in fižol, vedno smo imeli domača jajca in v zamrzovalniku doma
zrejene piščance. Danes sva z možem
že starejša in v hlevu sta sedaj dve
kozi, od njive pa se nikakor ne moreva posloviti in dokler bo le mogoče,
jo bova obdelovala. Letos, to je v letu
2015, je že 60 let najinega skupnega
življenja in srčno upam, da nama bo
zdravje tudi še naprej služilo.
Angelca Pavlič, rojena Nograšek

57

Tunški glas

December 2015

S prijateljem Tomažem
Štuparjem na Matterhornu
Hribovci po duši se hitro najdemo. A
vseeno je slučaj nanesel, da sva delala
v isti tovarni na isti izmeni. Če je le
čas dovoljeval, sva se med delovnim
časom pogovarjala o gorah, če pa ni
šlo drugače, pa vsaj med malico. Ta je
vedno prehitro minila, saj sva premlevala dogodke iz preteklih dni. Vsakič
po prostem tednu je bilo še posebno
zanimivo. »Ti, a si kje bil?« Poslušala
sva en drugega in kovala načrte. Ker
sem jaz imel že odrasle otroke, sem
bil večkrat na turah, česar on zaradi
novo nastale družinice ni zmogel. A
želje po visokogorju so v njem vedno
tlele.
Tako je enkrat spomladi začel navijati za Matterhorn. Ta vrh na meji
med Švico in Italijo je res eden najlepših na svetu. Kdo ga ne bi poznal.
A je tudi težko dostopen. Zato je potreboval izkušenega spremljevalca.
Čutil sem se sposobnega, a me gora
ni privlačila več, saj sem jo osvojil
že desetletje prej po grebenu Hörnli
iz Švice. Zermattski lev ali zob, kot
mu pravijo, je od daleč čudovit, a ko
si v steni, je v množici sposobnih in
nesposobnih klientov z vodniki prav

odvraten. Zato sem njegovo prošnjo
zavrnil. Trmasti ali nejeverni Tomaž,
kot pravijo, se ni dal. Vsakič ko sva
se srečala, je sledilo vprašanje: »Kdaj
greva na Matterhorn?« Kot da bi vedel, da bom popustil. Ko se je meni že
zdelo, da je obupal, ga avgusta proti
koncu službe pokličem. »Ti, drug teden sva frej, a greva gor?« »Kam?«
»Na Monte Cervino!« »Saj to je Matterhorn!« »To je moj pogoj, osvojila
ga bova po Levjem grebenu z italijanske strani in ti boš uredil prevoz.«
Ni mogel verjeti, a je bil takoj za.
Določila sva točen datum.
Dve zjutraj, 17. avgust 2006 – čas odhoda. Poslovim se od žene, obljubim,
da jo pokličem, ko bova na varnem,
poljub in prošnja, naj moli za srečno
vrnitev, in gremo. Dobro, da nisem
takoj zaspal, saj je že na prvem križišču zavil proti Gorenjski. »Tomaž, na
morje zavij.« »Dej, dej. Kaj ga serješ.« »Trst–Milano–Aosta. Te smeri se
drži.« Naprej je šlo brez problemov.
Dolgočasna Padska nižina, s sončnim
vzhodom so se začeli prikazovati
obrisi gora nad dolino Aoste. Malo
pozornosti, da nisva zgrešila odcepa

Cjajnik, 2011.
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Na vrhu Krna, 12. februar 2008.

za Breuil-Cervinia, in prispeva. Lepo
turistično mestece na dobrih 2000
metrih na JV strani Zermattskih gora.
Seveda prva pozornost velja najinemu
vrhu, ki ga ni mogoče zgrešiti. Tudi
s te strani je krasen in spoštovanja
vreden. Na višinah nad 3000 metri je
pravi smučarski raj Plateau Rosa, ki
ne zamre tudi v poletnih mesecih.
Ker sva tega dne nameravala priti
še do koče – bivaka Carrel na 3830
metrih nad morjem, ni bilo časa za
obiranje. Ker sva bila oba nabita s
kondicijo, sva kar peš od avta krenila
proti dnevnemu cilju. Do prve koče
Duca degli Abruzzi (2802 m) je sicer
možno priti z žičnico ali džip taksijem, a kdo bi čakal. Adrenalin in pričakovanje dogodivščine sta naju kar
nesla v višave. Koča je hitro za nama,
malce postojiva pri Carrelovem križu.
On je bil prvi mož na Matterhornu z
italijanske strani, le nekaj dni zatem,
ko je bil vrh osvojen prvič iz Švice.
Pot do sedla Colle del Leone (3581
m) je nezahtevna. A zadnjih 300 metrov pod zavetiščem je vedno bolj
strmih. Posebno kočljiva je gladka
navpična plošča z obešeno ladijsko
vrvjo. Ta nama ni preveč v pomoč,
saj prosto visi v zraku. Naveževa se
in Tomaž kot maček prepleza težavno mesto. Tu sem videl njegovo živalsko moč, zato sva se domenila, da
on pleza naprej težavna mesta, jaz pa
skrbim za smer – orientacijo poti. V
tem je res malo šepal. Pozno popoldne doseževa Rifugio Jean-Antoine
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Carrel. Kočica stoji na izpostavljeni
rami kot orlovo gnezdo nad stometrskimi prepadi. Mala terasa pred njo
je iz mrežaste kovinske konstrukcije,
ki nudi mednožni pogled v dolino.
Opravljanje potrebe je adrenalinsko
početje, saj odvečni človeški iztrebki letijo v najglobljo kanalizacijo na
svetu. To kar sem pričakoval od plezanja z laške smeri, se je potrjevalo.
Mir, malo ljudi, čarobnost osvajanja
najvišjih vršacev v Alpah. V bivaku
nas je cca. 15, za prenočišče ni bojazni. Zagoreli in nasmejani obrazi,
mešanico različnih narodnosti in jezikov povezuje isti cilj.
Budilka me zbudi in tudi vse ostale.
Nihče ne godrnja, saj verjetno nihče
ni dobro spal; take so noči pred odločilnim vzponom. Kuhanje zajtrka,
priprava nahrbtnika, odvečno robo
deponirava pod pograd. Čelne svetilke poplesujejo. Čas je, da greva.
Jutranji hlad ni pretiran, množica
zvezd pa napoveduje lep dan. Še v
temi se zapodiva v prvi previs, opremljen z verigo. Hitro sva čez, saj sva
ga že prejšnji večer sprobala. Z dnem
se pokažeta strmina in izpostavljenost. Sledi lepo plezanje v dobri skali.
Ponekod je zavarovano z vrvmi ali
verigami. Opis nama pomaga slediti
pravo smer. Hitro se bližava Pic Tyndallu, to je skalna rama na 4240 metrih. Pot po njej je ozka in izpostavljena, saj je na obe strani do ledenikov
samo zrak. Skoncentriranost je popolna in napake ne sme biti. Uživava, saj
čutiva, da bova uspela. Približujeva
se Jordanovi lestvi (Jordan stairs),
najbolj izpostavljenemu mestu v smeri. Lestev prosto visi 25 metrov nad
strašno globino. Sestavljena je iz no-

Vrtače, 2012.

silne vrvi in preperelih lesenih klinov,
nič kaj obetavno. A če je držalo druge,
bo tudi naju. To mesto je le sto metrov
pod vrhom, zato zraka ni na pretek.
V enem zamahu jo preplezava. Počivava. Bližnji štiritisočaki so že pod
nama. Dent d'Hérens, Dent Blanche,
kaj bi našteval – cela čeljust alpskih
vrhov. V okolici je še kopica vrhov s
predpono Dent – zob, ta dva sta najbolj poznana. Tu Božji zobozdravnik
nima kaj popravljati, vse je čudovito,
zdravo ...
Še zadnji metri in kar naenkrat vrisk,
vrh. »Tomaž, sva že na pol.« »Kaj,
nisva še gor?« »Sva, a čaka naju še
sestop.« Križ na italijanskem vrhu,
ki je dva metra višji od švicarskega
simbola, je tudi obiskan. Na njem
naju preseneti alpinist, ki glasno vpije
slečen do golega, le s čevlji na nogah.
Ja, vsak po svoje izraža veselje nad
dosežkom. Midva sva skromnejša, saj
vrisk in objem prijatelja povesta dovolj. Tomaž izrazi željo še po obisku
vrha čez mejo. Dovolim mu, saj greben ni težak, le izpostavljen. Zaupam
mu. Čez dobrih pet minut je na njem.
Vrisk na znaku Toblerone čokoladice
(logotip čokolade predstavlja silhueto
gore), cepin visoko v zraku, njegov
širok nasmeh, sreča v očeh ter verjetno kakšna solza, ki jo skriva pod
velikimi smešnimi sončnimi očali.
Ker sledi še dolg sestop, mimo bivaka v dolino, morava kar vzeti slovo
od vrha. Toliko truda za nekaj lepih
trenutkov. Ali se splača? Teh prelepih
občutkov ni mogoče razložiti, vem
pa, da SE SPLAČA živeti za to.
Za sestop pridejo v poštev moje izkušnje, zato ne komplicirava preveč.
Na težjih mestih se spuščava po vrvi,
malo lažja plezam jaz naprej ob Tomaževem varovanju, nekaj pa prehodiva istočasno. Zato sva kaj hitro pri
koči. Nekaj kratkega oddiha, pomalicava, kar zmoreva spraviti v želodec,
spakirava ostalo opremo in greva
proti dolini. Lepote gora se počasi
naselijo v utrujene mišice, korak postaja nezanesljiv in opotekajoč. Čevlji
kar naenkrat začnejo tiščati. Vse mi
je odveč. Tomažu rečem, naj gre kar
naprej, da se že dobiva pri avtu. Po
mojem 15-minutnem zaostanku sva
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Izpod Elbrusa, 2. maj 2008.
skupaj pri avtu. Mrači se. Hitro postaviva mini šotorček kar na parkirišču.
Kratek požirek žganja in dolg piva
me zazibata v nočno spanje. Obljuba
ženi, da jo pokličem, takoj ko prideva
dol, je utonila v dvodnevnih naporih.
Zjutraj se zavem hude napake in ko
prižgem mobi, je nešteto klicev od
doma. Pokličem, zveza in prvi odziv
je seveda njeno olajšanje od skrbi,
nato pa kratke litanije. Potem nama
šele čestita in pove, da je samo malo
manjkalo, da ni sprožila reševalne
akcije; češ, počakaj še do jutra, so
ji svetovali moji kolegi reševalci.
Konec dober, vse dobro. Od takrat
vedno najprej pomislim na domače,
saj vem, da mislijo na nas in da nas
imajo radi.
S Tomažem Štuparjem nisem bil velikokrat v navezi, a se mi je vsak vzpon
globoko vtisnil v spomin. Pogrešali
ga bomo vsi planinski prijatelji.
Dodatek:
Leta 2007 je bil vodja mini odprave
na najvišji vrh Evrope Elbrus, ki smo
ga srečno osvojili in nekateri presmučali.
V navezi s Štefanom smo preko Hudega praska prišli na Mrzlo goro.
V zahodnih Julijskih Alpah sva v Visoki Beli špici preplezala izredno lep
Severni raz s 4. težavnostno stopnjo.
Čeprav ni smučal, se mi je kdaj pridružil peš na turnih smukah.
Miro Šušteršič
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In memoriam
»Ničesar ni višjega in močnejšega in bolj zdravega in
koristnega za nadaljnje življenje, kot je kak dober spomin, ki si ga posebej ohranimo še iz otroštva, iz hiše
svojih staršev. Če človek odnese s seboj v življenje
mnogo takih spominov, je rešen za vse življenje.«
(Dostojevski)

Ob bridki žalosti, ki jo doživljam
ob Tomaževem slovesu, ob sočutju z njegovo družino in ob nemoči
besed, ki kljub želji vedno premalo
tolažijo, premalo ljubijo, ob vsem
tem bi vseeno rad spregovoril o
spominih na pokojnega Tomaža.
Prvo in vsa nadaljnja srečanja so
globoko potopljena v otroštvo in
jih z menoj veže meglen, a zelo
prijeten spomin. Od tega, da je
Tomaž imel zelo rad naravo, pa
do tega, da se je z menoj rad pogovarjal o Svetem pismu. Iz ranega otroštva se spomnim, kako je
skupaj s svojimi vrstniki po gozdovih rad delal skrivališča, ki so
svoje mesto našla tudi v visokih
krošnjah. Po teh skrivališčih sem
ga vedno spraševal in o njih mi je
vedno rad napeto pripovedoval.
Za vedno mi bo v spominu ostal
dogodek, ko sta me Tomaž in moj
brat Damjan z zavezanimi očmi
na ramenih odnesla v enega izmed
njih. Na ta način mi je prijatelj Tomaž vzbudil strast do skrivnosti
gozdov in bunkerjev, ki sem jih
kasneje s svojimi sovrstniki delal
po gozdovih. V spominu mi ostaja
tudi gnezdo vran visoko v hrastu
nad našo hišo. Nekega dne sva ga
s Tomažem skupaj opazovala in se
spraševala, ali je v njem kaj zlata,

morda kakšna zlata ura, verižica ali
kaj podobnega. V nekaj minutah je
bil Tomaž že v vrhu krošnje mogočnega hrasta, da odkrije ta zaklad. V
njem je našel mlade vrane, brez nakita. Zopet drug spomin me pelje v
čas prve moje cerkvice, ki je imela že
zvonik. Čudovito streho s slepo lino
je naredil prav Tomaž. Tudi kasneje
mi je veliko pomagal, da sva skupaj
elektrificirala moje prve zvonove.
Veliko časa je prebil v naravi, pa čeprav doma, ko je urejal okolico hiše,
kosil travo … Večkrat, ko sem prišel
na balkon ali vrt, sva padla v debato. Pripovedovala sva si vse mogoče.
Od politike, vzgoje, vere, Cerkve ter
njegovih vzponov na visoke vrhove.
Pri tem mi prihaja v spomin, kako me
je enkrat vprašal, če razumem logiko
Svetega pisma. Takrat še nisem razumel, kaj me sprašuje. Seveda sem mu
odgovoril, da ja. Res, šele na fakulteti
sem odkril, kaj me je Tomaž spraševal. Ko sem z bogoslovja ob nedeljah prihajal domov, sva se večkrat
pogovarjala o sporočilu življenja, ki
ga prinaša Sveto pismo. Nekoč me je
prosil, če bi mu ga lahko priskrbel,
pa sem mu dal kar svojega. Prepričan
sem, da je iz njega črpal moč za življenje. Kot sv. Jožef je k sebi vzel
Marjeto in Kristjana. Na skupni življenjski poti pa sta se jima rodila še
Patrik in Julija. Kadar sem ga srečal,
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sem ga srečal v spremstvu njegove
družine. Vse, kar je delal, odkar je
imel ob sebi Marjeto ter Kristjana,
Patrika in Julijo, je delal z njimi.
Bil je pravi življenjski sopotnik in
oče in to je še vedno. Trdno verjamem, da ima Marjeta svojega
življenjskega sopotnika še vedno
živečega v nebesih. Verjamem, da
je Tomaž še vedno živi sin Štefke
in Bojana. Verjamem tudi, da bo
Tomaž bdel nad življenji Kristjana, Patrika in Julije, da jih bo z nebeško priprošnjo varoval in vodil.
Res, ni ga večjega spomina, kot ga
imamo iz otroštva iz hiše svojih
staršev. Del teh spominov bo vedno prijatelj in sosed Tomaž. Rad
bi jih ponesel v življenje, rad bi,
da spomin na Tomaža postane del
mojega poslanstva in življenja. Da
bi mogel z župljani biti tako odprt
in odkrit, kot je bil moj sosed Tomaž. Da bi mogel biti zaupanim
mi ljudem zgled vztrajnosti v podiranju nepremostljivih ovir in vrhov, kot je bil prijatelj Tomaž. Da
bi mogel ljubiti vse, s katerimi se
pri svojem delu srečujem, tako kot
oče Tomaž svojo družino.
Zaupam v besedo psalmista: V
njegovi roki so brezna zemlje, vrhovi gora so njegovi. (Ps 95,4)
Če je vse Njegovo, je njegov tudi
Tomaž. In upam v besedo tolažbe,
da se bomo srečali: Zgodilo se bo
poslednje dni:
Gora hiše Gospodove bo trdno stala kot najvišja med gorami, vzdigovala se bo nad griči. In vsi narodi
bodo hiteli k njej, številna ljudstva
bodo prišla in rekla: »Pridite, pojdimo na GOSPODOVO goro, k hiši
Jakobovega Boga.« (Iz 2,2–3)
Jure Koželj
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Potovanje po Turčiji
Turčija je zelo lepa gorata sončna
država, devetintridesetkrat večja od
Slovenije. Deli se na dva dela, 97 %
je azijskega, 3 % pa evropskega. Tam
živi 77 milijonov prebivalcev, okrog
80 milijonov Turkov je v tujini; 99 %
je muslimanov, le 1 % je kristjanov in
judov. Ima več kot 500 jezer, od tega
300 umetnih. Ker je tam sredozemsko podnebje in dovolj vode, veliko
zelenjave rodi tudi štirikrat na leto.
Glavna dejavnost je turizem, na drugem mestu je kmetijstvo.
Okrog 17. ure po turškem času je naš
avion poln slovenskih turistov prispel
na letališče v sončni ANTALYI, ki je
ena izmed turških pokrajin. Tam so
nas čakali avtobusi in nas odpeljali v
hotel.
Zbudili smo se v prekrasnem sončnem jutru. Po zajtrku smo se odpeljali proti 1825 m visokemu prelazu
TAVROS, kjer so tudi smučarska središča. Ustavili smo se na okrog 1200
m nad morjem v zelo svetem mestu
KONYA – ženske vse pokrite, molitev petkrat na dan, posebni obredi,
da se čim bolj povežejo z Alahom.
Obiskali smo samostan MEVLANA, ki ga na leto obišče milijon in
pol vernikov ter turistov. V njem je
urejen muzej muslimanske zakladnice turške umetnosti. Tu se ukvarjajo
največ s kmetijstvom, hrane imajo
dosti doma, še veliko izvažajo npr.

lešnike, marelice, pistacijo, limone,
paradižnik. Šolstvo je obvezno versko, kot povsod tudi tu mladina zapušča podeželje in odhaja v mesto.
KAPADOKIJA: Unikatna pokrajina
– dva vulkana, ki mirujeta že pet tisoč let, sta ob ponavljajočih izbruhih
v okolico izstrelila ogromne količine
lehnjaka. Zaradi vremenskih vplivov
so nastale razne skulpture, vrhnji del
baltalf, spodnji del tuf, ki ga dež in
veter izpirata in oblikujeta. Skozi to
pokrajino so v času Rimljanov potovale karavane s kamelami. Kasneje
so jim sledili menihi, ki so tu izdolbli
cerkve, kapele in samostane.
GÖREME: Ogledi celega mesta v
podzemlju. V teh podzemeljskih stanovanjih, ki so globoka tudi do deset
nadstropij, je živelo tudi do pet tisoč
ljudi. Ta stanovanja so bila tako unikatna, da človek kar onemi. V času,
ko so v te kraje prihajali Arabci, so
se tudi skrivali v njih. Ogledali smo
si tudi muzej starih cerkva, ki jih je
bilo okoli trideset, pa tudi teater, ki
sprejme do petnajst tisoč ljudi, grajen
v času Rimljanov in zelo lepo ohranjen. Obiskali smo tkalnico preprog
in spoznali postopke pridobivanja
naravnih materialov: svile, bombaža
in volne. Četrti dan smo se preselili
nazaj v ANTALYO, ki ima več kot
300 sončnih dni na leto, so mile zime
in vroča poletja, do 45° C, leži pa

40 m nad morsko gladino. Je staro
mesto, ki se zelo hitro razvija. Simbol tega mesta je pomaranča. Petdeset kilometrov stran od Antalye sta
pokrajina in mesto ALANYA. Prav v
tej pokrajini se gradi ogromno avtocest in tako nakičenih hotelov, da domišljija ne pozna meja, turistom res
ostanejo v spominu. Skoraj vsi ti hoteli so v solastništvu s tujci (Nemci,
Rusi). V okolici je kar nekaj lepih
slapov, enega smo si ogledali. Mesto
je zaslovelo po kraški jami, ki ima
zelo pomirjajoč učinek za astmatike
(dolga 80 m, globoka 10 m), in lepi
peščeni plaži KLEOPATRA. Legenda pravi, da če se v tem morju kopaš
in na tej plaži sončiš, se pomladiš za
deset let.
Prišel je teden naokoli, spakirali smo
kovčke, se poslovili od dobre turške
hrane, prijaznih ljudi in odleteli proti
Sloveniji.
Fani Vinšek
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Jamarska odprava
Po štirih urah vožnje z avtom do
Brescie v Italiji, štirinajstih urah letenja iz Milana do Abu Dabhija ter
nato do Manile, vmesnih postankih,
ki so trajali do osem ur, smo po treh
dneh pristali na otoku Samar na Filipinih. Od domačinov sprejeti izredno
lepo, s poljubom in venčkom cvetlic
okrog vratu. Štirje Slovenci, devet
Italijanov; ogromno potapljaške in
jamarske opreme smo komaj spravili
v dva kombija. Nastanili smo se po
dobri uri vožnje v vasi Calbiga, kjer
smo stanovali štirinajst dolgih dni.
Glede na to, da so tam hiše oziroma
kolibe na kolih zgrajene iz bambusovih palic, kartona, pločevine itd. smo
imeli mi srečo. Naša je bila zidana,
v notranjosti večinoma lesena. Ker
smo bili na odpravi, je bilo pritličje
zasedeno z jamarsko, dvorišče s potapljaško opremo. V zgornjem nadstropju so bile štiri spalnice, velika
dnevna soba, kuhinja in jedilni prostor. Lepo za tamkajšnje razmere.
Ta otok italijanski jamarji raziskujejo
petintrideset let. Glavni cilj letošnje
odprave (2015) je bil, da se jame povežejo v sistem. In res so se! Simon
Burja in Gigi Casati sta na isti dan,
popoldne, našla povezavi. Simon
med prvo in drugo, Gigi med drugo
in tretjo jamo. Seveda, preko sifonov
pod vodo, s potapljanjem. Ta sistem

je zdaj dolg sedemnajst kilometrov.
Tistega deževnega popoldneva je
bilo izredno veselje pa tudi gromozanski uspeh. Precej piva San Miguel
je steklo po naših grlih.
Jame so večinoma horizontalne, zelo
malo višinske razlike, a ogromne
dvorane z rekami. Po njih smo hodili
obuti v gojzarje, oblečeni v kavbojke
in majice. Ker je v jami 25° C, se ni
nihče sezul, saj se ni čutilo mokrote,
ker je tako vroče. Malo neprijetno je
bilo, če si začel razmišljati po čem
hodiš. Jama Langun je velika jama z
ogromnim vhodom, 150 m x 50 m.
V njej prebiva na milijone netopirjev. Vsak dan ob 18. uri po njihovem
času netopirji odletijo iz jame, vanjo
pridejo prenočit lastovke. Nisem bila
zraven, ko so to opazovali, a menda
je veličastno. No, in ker tu domuje toliko živali, morajo nekje kakati, temu
drekcu domačini rečejo gvan. Po tem
smo hodili mi. Šerpe so hodili naprej,
bosi, da so kazali pot, saj je gvana toliko, da se lahko ugrezneš vanj kot v
živi pesek. Tudi kač je veliko. Želela
sem jo videti, a bi se bolje počutila,
če je ne bi.
V neki drugi jami zaslišim Simona, ki
je klical, naj hitro pridem, če jo želim
slikati, da ne bo prej ušla. Res sem
pohitela. Pričakovala sem pisano ka-
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čico, ki bo vsa nebogljena in prestrašena čakala, da se umaknemo. Pa ni
bilo tako. Bila je dolga preko metra,
debela kot moje zapestje in čisto črna.
Sem jo pofotografirala, nekajkrat. A
brezskrbna pot se je s tem končala.
Po jami je polno dračja in palic, ki jih
nanosi voda, vse to je črno kot je bila
kobra ... Zato je bil vsak korak odslej
previden kot le kaj. V skupini je bil
zdravnik, zato sem mu omenila, da
me bo že on rešil, če me slučajno napade kobra. Kaj hitro mi je pojasnil,
da so tu vse kače smrtonosne in da
drugega zame ne bo mogel storiti, kot
izdati mrliškega lista.
Ker s Tanjo nisva šli vsak dan z njimi, sva raziskovali mesti Catbalogan
in Tacloban. V mesto sva se peljali z
avtobusom brez stekel na oknih, nazaj ponavadi s kombijem z zelo premočno klimo. Zanimivo, da je vožnja
v mesto cenejša kot iz mesta v vas.
Hodili sva k strugarju, ki je menda
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je malo, sploh na vasi. Glavno prevozno sredstvo je motor. V mestu je
vsega polno, največ koles z rikšami,
prav tako motorjev.
Skratka, življenje je izredno preprosto, brez hitenja in pehanja za čemerkoli.

edini na otoku. Mimogrede, otok je
velik za tri četrtine Slovenije. Obiskovali sva frizerje in pedikerje. Dvakrat sva šli celo na pivo. Seveda sva
bili edini dami, ki sva sedeli za eno
od treh miz. Tamkaj ni barov z vrtovi,
gostiln na vsakih nekaj korakov, picerij ... Še tiste pol ure, ko sva sedeli
ob tržnici, so nonstop prihajali prosjačit otroci in starejše ženske.
Na tržnicah dobiš vse. Obleko, obutev, igrače, ličila, posodo, hrano,
karkoli, le denar potrebuješ, tega pa
tam nimajo prav veliko. To je otok,
kamor ne prihajajo turisti, industrije
tudi ni, tako zaslužijo malo z rižem,
ananasom, kokosom, sladkim krompirjem in ribolovom. Na teh tržnicah
tudi zelo smrdi, saj se meša vonj rib,
svinjskega mesa, piščancev, sadja in
smeti, ki plavajo v reki.
Smeti je polno, povsod, ob kolibah,
hišah, cesti, na vaseh in v mestih, rekah. Četudi jih ponekod odvažajo, je
teh preveč. Odvažajo jih na kup na
kakšen nenaseljen kraj, od tam jih
raznosi veter daleč naokrog.
Presenetljivo, glede na polno odpadkov vsepovsod, so ljudje izjemno
čisti in urejeni. Kadarkoli sva prišli
k frizerju ali pedikerju, so bili saloni
polni. Ne srečaš človeka, ki bi smrdel
ali bil umazan. Čeprav imajo nekateri strgana in umazana oblačila, so
sami čisti. Še danes mi ni jasno, kje
se umivajo.

Zanimiva so se mi zdela pokopališča.
Krste ne zakopljejo v zemljo, ampak
položijo v nekakšno betonsko škatlo,
ki stoji na zemlji. Izgleda, kot da so
na pokopališču položeni pravokotniki z napisi.
Kar se tiče narave, je zgodba zase.
Že ob prihodu so padle v oči palme,
ogromno jih je. Vsaka palma, ni važno, kje raste, ima svojega lastnika, po
deblu pa izsekane stopinje. Lastnik
tako spleza nanjo, z mačeto odseka
kokos in ga vrže na tla. Nekajkrat
sem pila in ga jedla, krasen sadež.
Dober liter vode z nedoločenim okusom spiješ z lahkoto, jedro sadeža je
sploh fantastičnega okusa, ki te nasiti in osveži. Za njim čisto nič ne zaostaja ananas. Tudi mango je izredno
okusen.
Kljub temu da je tam večno poletje,
saj je temperatura okrog 30° Celzija, le sušna in deževna obdobja se
menjajo, ni veliko mrčesa. Muho komajda vidiš, komarja začutiš, kadar
dežuje. Je pa veliko gekonov (živali
podobne martinčkom), ki hodijo po
stenah hiš znotraj in zunaj ter lovijo
pajke, komarje ...
So tudi zelo modernizirani. Tamkaj
stacionarnih telefonov ne poznajo.
Imajo pa mobitele, računalnike, na
kolibah so celo satelitske antene!
Hecno. Sedijo na kartonu ali goli zemlji, v rokah držijo telefon in gledajo
najnovejšo televizijo. Avtomobilov
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V Manili, glavnem mestu Filipinov,
je blišč in je beda. Na eni strani ograde bogataši, ki igrajo golf, na drugi
imajo brezdomci svoje domove. Na
tleh večji kos kartona, morda kakšen
kos podoben odeji in to je to. Po pločnikih in ob stenah ogromnih zgradb
ležijo mamice z dojenčki in majhnimi otroki, mimo njih pa hitijo dva
centimetra veliki ščurki. Za denar
prosjačijo že dve leti stari otroci, pa
vse do starih ljudi, ki verjetno niso
tako stari, kot izgledajo. Beda.
In zakaj bi se vračala, ko je doma
tako zelo lepo!?
Barbara Vrhovnik Burja
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Križarjenje – 4. del

Aljaska – dežela polnočnega sonca
Po enoletnem premoru sem se ponovno odločila, da odidem na križarko.
Tokrat me je gnala neizmerna želja
videti preostale dele sveta, kot so Azija in Aljaska ter Skandinavija. Azija
velja za eno izmed priljubljenih destinacij za potovanje, saj ponuja res
ogromno. Poleg tega da je največji
kontinent, ima pestro kulturo, duhovnost in mistiko. Na eni strani Bližnji
vzhod in Indijska podcelina, ki sem ju
že obiskala, ter Jugozahodna Azija, ki
že vrsto let vabi turiste s celega sveta.
Ker sem lansko leto že nekaj napisala
o azijski državi Indiji, bom letos predstavila svoje doživljanje Aljaske.
Aljaska je dežela zlatokopov ter polarnega dneva in noči. Ime izvira iz
eskimske besede Alakshak, kar pomeni velika jezera n polotoke. Vendar
si marsikdo pod tem imenom predstavlja večni led in sneg ter skrajno
mejo, do koder še vlada civilizacija.
Aljaska je največja zvezna država
ZDA, kar pomeni približno 74 Slovenij. Prebivalcev je glede na površino
zelo malo. Na kvadratni kilometer
jih pride le 0,34. Na registrskih tablicah Aljaščanov lahko sicer zasledite
tudi napis »na sever v prihodnost«, ki
velja za njihov moto. So pa drugače
Aljaščani zelo prijazni in gostoljubni
ljudje.
Naša križarka je do Aljaske priplula
z vzhodnega dela Azije – Rusije preko ognjenega obroča (Aleutski otoki)
do prvega pristanišča Dutch Harbor.
Prečkanje Pacifika na tem predelu je
izredno kaotično. Stalno močan veter,
nevihte in gosta megla so oteževali
plutje ladje, saj so valovi dosegli tudi
višino 9 metrov.
Pristanišče Dutch Harbor je dobilo ime po holandski ladji, ki je prva
priplula v to pristanišče. Med drugo
svetovno vojno je vojska zgradila pristajalno pisto in razširila pristanišče.
Danes lahko turisti letijo na skrajni

zahodni del Aljaske, saj so povezave
do tega letališča dobre in zelo pogoste.
Večina ljudi na otoku se preživlja z
ribolovno industrijo, saj velja to pristanišče za enega izmed največjih v
ZDA. Domačini se imenujejo Aleuti.
Na Unalaski živijo več kot 8.000 let.
Ko so Rusi prvič prispeli na Aljasko,
so domačini sprejeli njihovo pravoslavno vero, ki je podpirala izobrazbo
njihovih otrok. Nato se je populacija
vedno bolj množila. Po zadnjem štetju iz leta 2012 naj bi na otoku Unalaska živelo 4762 prebivalcev. Po rasni delitvi tu živi 41 % belcev, 31 %
Azijcev, 15 % je ameriških Indijancev
in domorodcev ter 14 % Latinoameričanov.
Naslednje dneve smo obiskali še ostale pristaniške kraje na Aljaski. Eno
izmed njih je bilo Ketchiken, ki je z
iglastim gozdom bogato poraščeno
pristanišče. Prevladujejo vodni kanali, jezera, bajerji itd. Ketchiken je
turistično izredno zanimiva lokacija.
Turisti prihajajo sem predvsem zaradi
pohajkovanja po gozdovih, ki so kot
nalašč podobni naši Pokljuki.
Lahko si najamete kajak, raft, gliser
za ribolov ali za uživanje v športnih
užitkih. Največje prihodke od ulova prinesejo lososi, jastogi in ostale
manjše ribe. Losos je izredno visoke
kakovosti in je zaradi čiste vode in
zraka zelo drag.
Anchorag je naslednje pristanišče, ki
leži v srednjem južnem predelu Aljaske. Je največje industrijsko pristanišče
in je izredno priljubljeno za lovljenje
v divjini, ponuja pa tudi čudovite gorske razglede na modre ledenike. Poleg tega turistom priporočajo jahanje
aljaških konjev, vleko s sibirskimi psi,
kolesarjenje, vožnjo s štirikolesniki
po razgibanih hribih, ogled ledenika
z letalom, ogled čudovitih botaničnih
vrtov, igranje golfa ter ponudbo wellnessa in meditacije v naravi.
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Zadnji postanek je bil v nacionalnem
parku Glacier Bay – ledeniškem zalivu z neokrnjenim ledenikom, ki ga
sama imenujem naravna skulptura
in fenomen našega planeta. Ledeniški zaliv je pod Unescom zaščitena
biosfera, ki ponuja bogato floro in
favno v samem vstopu v zaliv, kjer je
še lahko najti zelene površine.
Naša ladja je cel dan plula po zalivu
in nam nudila nekaj najlepših utrinkov iz nacionalnega parka. Jaz sem
ledenik doživela na svoj pristen način.
Zamisliš si veliko ledeno steno s kanali, ki se vsakih nekaj minut odlomi
in zdrsne v vodo. V trenutku začutiš,
da si popolnoma sam z ledenikom, ki
ti ponuja spokoj in tišino ter je pravi
balzam za dušo in sproščenost telesa.
Zavedaš se, kako majhen in nemočen
si v objemu narave in ogromnega ledenika. Nadzornik parka, ki je prišel
na ladjo, nam je povedal, da se je ledenik zaradi globalnega segrevanja
izredno stanjšal in skrčil. Do 18. stoletja je bilo celotno območje en sam
velik ledenik, ki se je do 21. stoletja
skrčil na 27 %. Če bi vas v prihodnje zamikalo obiskati Aljasko, vam jo
toplo priporočam v vseh pogledih.
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Preostali del mojega 8-mesečnega
križarjenja se je začel v Južni Aziji od
Singapurja do Kambodže, Vietnama,
Burme, Tajske, Kitajske (Hongkong,
Šanghaj, Peking), Južne Koreje, Tajvana in Japonske. Sledila je Rusija
preko Petropavlovska na zahodno
stran do Aljaske.
Naslednja destinacija je bila Kanada
in plutje vzdolž obale do Kalifornije,
Mehike, Paname in Panamskega prekopa, Kolumbije, Floride, Južne Karoline, New Yorka in Bar Harborja ter
Kanade na vzhodni strani. Nato smo
prepluli Atlantik do Evrope preko Islandije, Skandinavije, baltskih držav,
Rusije in Petrograda. Nato smo obiskali še celo Anglijo, Škotsko, Irsko,
Dansko, otoke okoli nje ter nazadnje
še Nizozemsko in Nemčijo. Po treh
mesecih križarjenja po Evropi smo
šli ponovno preko Atlantika do Kanade in po Reki svetega Lovrenca do
Montreala in francoskega Quebeca.

Po nekaj dnevih plutja sem se končno
izkrcala v New Yorku, kjer je sledil
let nazaj v Evropo in domov.
Adrenalina pri mojem delu ni bilo
nikoli premalo ali preveč. Je pa res,
da občasno pridejo dnevi domotožja
in bi najraje kar pobasal kufre ter odšel domov. Ladja ti daje včasih klavstrofobičen občutek železne kletke.
Vendar na videz ne zgleda tako, saj
plujemo po širnih morjih in oceanih.
Vendar je resničnost za vsakega posameznika popolnoma drugačna.

gled na ljudi, ki se razlikujejo od nas
samo glede kulture, veroizpovedi in
rase. Ko opazujemo druge ljudi, opazujemo sebe, kakšne so naše reakcije v določenih primerih. Poskušamo
ugotoviti, katere stereotipe in prepričanja imamo o določenih narodih.
Resnično, ampak sama sem po nekaj
letih dela z osebami iz različnih koncev sveta popolnoma izgubila občutek
ločevanja ljudi glede na vero, raso in
kulturo. Na ladji smo vsi en narod in
to nas dela se močnejše, bolj povezane
in strpnejše drug do drugega.

Potovanje je kot znanje; več kot vidiš,
bolj se zavedaš, koliko še nisi videl.
Jaz si razlagam potovanje kot možnost za osebni razvoj, spoznavanje novih krajev, ljudi in predvsem biti manj
samokritična in skeptična do drugih
narodov. To je priložnost, da gremo
stran od navad, vzorcev ali, drugače
povedano, našega balončka zavetja.
Ko potujemo, dobimo svoj lasten po-

Ljudje se ne smemo bati sprememb.
Lahko se počutimo zelo varne in stabilne v našem jezercu. Ampak če ne
gremo nikoli iz njega, ne bomo nikoli
vedeli, da je tam velik ocean morja, ki
čaka na naše izplutje.

Porto Cervo je pristaniško mesto – raj
za evropske pomembneže. Kristalno
čisto morje je kot nalašč za potapljanje
in raziskovanje podvodnega življenja.
V pristanišču so zasidrana najimenitnejša luksuzna plovila – jahte na svetu. V tem mestu najdražje prenočišče
v luksuznem hotelu stane 37.000 € za
eno noč, kar služi potrebam bogatih.
Tudi bivši predsednik italijanske vlade Berlusconi ima tu svojo rezidenco.

Capo d'Orso: samo skalovje in vsaka
skala je oblikovana tako, da ponazarja kakšno žival. Videli smo tudi
lov na divjega prašiča. Njegovo
okusno meso uporabljajo v sardinijskih kuhinjah. Obiskali smo tudi turistično kmetijo, kjer so se mize šibile od dobrot, ki so bile na njej.

Bon Voyage
Andreja Zalaznik

Sardinija
Sardinija leži zahodno od Italije, zelo
blizu Afrike, obdaja jo Sredozemsko
morje. 1,7 milijona prebivalcev živi
na kakšnih 24.000 km2, to je kar za
nekaj Slovenij. Na leto je povprečno
300 sončnih dni s temperaturo nad
25° C. Pokrajina je razgibana, gorata, kamnita, raste nizko grmičevje,
ogromno borovcev. Je zelo kmetijsko
usmerjena – ovčereja, govedoreja,
tudi lipicance vzgajajo. Imajo vinograde, gojijo tobak, glavna dejavnost
pa je seveda turizem. Sardinija ima
veliko počitniških vasi, ki ležijo ob
obali in služijo turistom. Hiške so
bolj majhne in enake arhitekture.
S Šolo zdravja, bilo nas je za en avtobus, bili smo iz cele Slovenije, smo
se izkrcali v pristanišču Olbia in
avtobus nas je odpeljal čisto na severovzhod otoka, že blizu Korzike.
Naselili smo se v majhnem turističnem kampu blizu kraja L'Isuledda.
Po obvezni jutranji telovadbi, ki smo
jo imeli vsak dan, smo se odpeljali z
avtobusom ali z ladjo na ogled kakšnega zanimivega kraja.

Arzanchena: arheološko najdišče iz
9. stoletja pred našim štetjem z grobnicami velikašev – pomembnih mož.
Našli so ogrlice in razne okraske. Ne
daleč od tega arheološkega najdišča
smo šli na ogled vinarne, ki je znana
po celi Sardiniji in Italiji. Nudijo pregrešno draga vina.
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Prišel je zadnji dan, pospravili smo
kovčke in zapustili Sardinijo z lepimi spomini na veter maestral, ki je
bil stalen in nas je spremljal povsod,
in razne ptiče, tudi kormorane. Spominjala se je bom po prelepih plažah, po dobri kulinariki – hrani in
dobrih vinih ter po prijaznem osebju
v hotelu.
Fani Vinšek
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MOČERADOVEC – med mitom in resnico
Za trenutek se vrnimo v začetek novembra leta 1673, v malo vasico
nekje na gričevju med Kamnikom in
Krvavcem.

pri drugi destilaciji. Iztekajoči šnops
naj bi ne imel več kot 14° C, sicer se
efekt močeradovega ekstrakta precej
izgubi.

Megla se je počasi razgrnila nad Fakinovim robom in v bledi svetlobi
pojemajočega zadnjega krajca razkrila ostre poteze razbrazdanega Grintarjevega obraza. Tiho je šepnil Vampretu, ki je iz oguljenega vojaškega
nahrbtnika ravno zlagal v zamaščen
papir zavite steklenice: »Kje pa spet
Gaunarjev hodi?« »Zjutraj so ga
zopet žandarji iskal,« je zamrmral
Vampret. »To mi ni prav nič všeč,
bolj bomo morali ahtat,« je zabrusil
Grintar, »Na stara leta se pa res ne
mislim še z žandarji jagat!«

Vampret je tiho, pa vendar zelo
razločno, kot da pripoveduje pomembno skrivnost, dodal: »Moj ata
so imeli posebno predelano rešeto, s
katerim so ponavadi 3 velike močerade ob prvi polni luni po zadnji šmarni
maši položili direktno v čorbo za 66
ur. Ves njihov močeradovec je šel
po kontrabandskih stezah v Italijo,
vse do Benetk. Naše zvarke so Lahi
močno cenili. Njihove babe pa tudi;
verjetno so že vedele zakaj …«

V naslednjem trenutku pa sta moža v
daljavi že zaslišala drsajoče Gaunarjeve korake. »Jutri ga 50 litrov peljemo
v Bogenšperk. Njihov bakrorezec iz
Dunaja, ki ga je preteklo leto tja nastanil novi lastnik J. V. Valvazor, je bil
navdušen nad našo zadnjo pošiljko;
prenažrta dunajska gospoda prav hrepeni po našem močeradovcu,« je že
od daleč z raskavim glasom zasopel
Gaunar. Njegov zabuhli nos in lica
so od neštetih poskušanj šnopsa že
dobivali temnovijolične odtenke.
»Torej si le imel prav, močerada v
kapi destilatorja moramo menjati
na pol ure,« je Grintar nerad priznal
Gaunarju, »sicer je premalo žmohta –
izluži se premalo sokov.« Stari Grintar
je sicer vedno trdil, da pridela najbolj
učinkovit močeradovec, če žival, privezano pod zadnjimi nogami na nitko, obesi ob iztoku po kuhanju bline

Lokalni preizkuševalci pa so ta napitek hitro zavrnili rekoč, da je sicer
mehko tekoč, bolj oljnat, vendar veliko slabše prime; tudi barve, ki so
se jim po pitju prikazovale, baje niso
bile tako pisane, kot če so za vsakih
10 litrov močeradovca v kapi destilatorja uporabili 3–4 žive močerade.
Pa prepustimo naše fante na robu hoste njihovem modrovanju o tehnikah
in skrivnostih priprave močeradovca
in domišljiji bralca ter preglejmo nekatera dejstva o žganju, močeradih in
kombinaciji obeh.
O žganju
Velika večina dežel ima neko svojo
tradicionalno alkoholno pijačo. Rusi
imajo vodko, Škoti viski, Mehičani
tekilo, Kubanci rum, Madžari palinko, Francozi, Armenci in Albanci
konjak, države nemško govorečega
območja pa Schnaps – po naše žganje
ali po domače šnops ali šnopc.
Prve destilatorje so skonstruirali
Arabci oz. Egipčani v 2. stoletju. V
Evropi se je uporaba žganja močno
razširila v drugi polovici 14. stoletja
kot ukrep proti kugi.

Močerad. (Foto: Mikuš)

Ustanovitev prvega slovenskega podjetja za žganjekuho sega v leto 1873:
Hutter & Elsbacher – Tovarna žganja
in likerjev na Ptuju.
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Žganje se proizvaja preko destilacije
iz fermentiranega sadja (jabolka,
hruške, slive, češnje pa tudi marelice
ali maline). Princip je enostaven:
sadje se grobo zmelje ali zdrobi,
počaka, da drozga fermentira, po
tem destilira; nato pa je le še treba za
kvaliteten šnops potrpeti od enega do
treh let, da dozori in se razvije v polni
aromi.
V praksi seveda obstaja marsikatera
pomembna podrobnost, ki jo poznajo
le izkušeni žganjekuhi …
Pri fermentaciji se ne sme dodajati
sladkorja.
Kakovostno žganje prepoznamo,
tako da ga nekaj kapljic podrgnemo
med dlanema, počakamo, da alkohol
izpari in povohamo. Če ima prijeten
vonj po fermentiranem sadju, gre za
pravo žganje, če pa zaznamo značilen
vonj po sladkorju, potem je to liker.
Prava temperatura žganja za pitje naj
bi bila med 15° C in 18° C. Pri nižjih
temperaturah se aroma ne more lepo
razviti. Le žitnemu žganju ustreza
nižja temperatura.
Žganje se streže ponavadi v majhnih,
zgoraj zoženih kozarcih in spije v
enem požirku. Beseda šnops verjetno
izhaja iz starega nemškega izraza
schnap, kar pomeni hitro pogoltniti.
O močeradu
Močerad (lat. Salamandra salamandra), ki spada med najstarejše živalske vrste na Zemlji, je dvoživka, ki
zraste do 20 cm. Njegov hrbet in boki
imajo rumene lise na črni podlagi,
zaušesne žleze številne pore. Vzorec
je osebno značilen, tako da niti dva
močerada nimata povsem enakega
vzorca. Zadržuje se v bližini izvirov ali manjših gozdnih potokov, saj
ima rad mokra tla. Spolno je zrel po
2–4 letih. Pari se spomladi ali poleti na kopnem. Oploditev je notranja.
Oplojena jajčeca se v samici razvijejo v ličinke. Pozno jeseni ali zgodaj
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V antiki pa tudi še srednjem veku so
verjeli, da gre močerad lahko nepoškodovan skozi ogenj ali ga celo pogasi (Joachim Camerarius, Nürnberg
leta 1590), odtod tudi nemško ime
Feuersalamander (ognjeni močerad).
Zanimivo je, da so verjeli, da močerad ogenj lahko pogasi pa tudi zaneti.

Ilustracija iz knjige The Story of Alchemy and the Beginnings of Chemistry.
spomladi samica odloži v vodo od
20 do 70 že dobro razvitih ličink. Ličinke imajo škrge in živijo v vodi od
dveh do treh mesecev, nato se razvijejo v kopenske živali. Na glavi ima
zunanje škrge, rep pa je obrobljen s
plavalno kožico. Ko odrastejo, izgubijo škrge in začnejo dihati s pljuči
in skozi kožo. Med rastjo se podobno
kot kače večkrat levi – kar pomeni,
da sleče sloj stare kože. Močerad je
mesojeda žival. Prehranjuje se z golimi polži, deževniki, žuželkami. Lovi
s pomočjo voha in vida. Plen zagrabi
z majhnimi zobmi, ki so v ustih. Ker
niso aktivni, ne potrebujejo veliko
energije in se zato ne hranijo pogosto.
Kadar je hrane na pretek, si ustvarijo
maščobne zaloge za suha ali hladna
obdobja. Tudi ličinke so mesojede.
Močerad ima po vsem telesu strupene
žleze, ki so razporejene v okolici glave
in v več linijah po telesu do repa. Izločajo pekoč in dražeč izloček, ki ščiti
njihovo kožo pred bakterijskimi in glivičnimi okužbami, ki so jim močeradi
v vlažnem okolju vedno izpostavljeni.
Zanj je značilno, da lahko regenerira
svoje organe – ne samo izgubljene
noge, ampak tudi bolj kompleksne organe, kot so ledvica, oči in baje celo
srce. Njegova življenjska doba je do
dvajset let.
Simbolika močerada skozi čas
Alkimistom, ki so poleg kamna modrosti iskali tudi globlje zakonitosti življenja, je bil močerad neprestan izziv,
saj je poosebljal preporod, transformacijo, instinkt, intuicijo in voljo do
življenja, modrost preživetja, neodvisnost. Sprejeli so ga za svoj simbol.

Močerad je hladnokrven – občutljiv
na sončno pripeko, ki bi ga izsušila; ko je ozračje vlažno, prihaja na
dež. Alkimisti in filozofi so preučevali njegovo nenavadno sposobnost
preživetja. Pomagal jim je razvijati
sposobnost instinkta ali intuicije ter
prepoznavati signale iz zunanjosti in
notranjosti ter kako jim slediti, da bi
dosegli ravnovesje v sreči.
Močerad je močan simbol prilagajanja na nove okoliščine. Ko mu stara
koža postane premajhna, jo enostavno sleče in zraste mu nova koža.
Ko je ogrožen in v življenjski nevarnosti, mu lahko odpade del repa,
ob izgubi lahko obnovi tudi različne
druge dele telesa in organe.
Močerad je simbolično ognjeno bitje
– ogenj pa kot eden osnovnih štirih
elementov simbolizira očiščenje in
preporod.
Močerad je bil emblem francoskega kralja Franca I. (1. januar 1515–
31. marec 1547), njegovo geslo pa
»candide et syncer« (čist in sijoč).
Iz njegovega obdobja izvira tudi
epigram: »Glej, močerad gre nepoškodovan sredi plamenov, kakor tudi
čistost ostaja večno neoskrunjena.«
O kemiji in učinkih močeradovca
Izločki žlez na koži močerada vsebujejo zmes različnih stereoidnih alkaloidov: salamandaren, salamandarin,
salamandaridin in salamandenon,
triptamin, serotonin, holesterin. Če
te učinkovine pridejo v krvni obtok
v zadostni količini (npr. pri ranah),
lahko nanj negativno vplivajo in povzročijo motnje v delovanju srca. Če
zaidejo v usta, salamandrin lahko povzroči močne trebušne krče, bruhanje
in hromljenje.
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Žganjekuha.
(Vir slike: www.framepool.com)
Salamandrin močno draži kožo in
sluznice ter lahko ob kontaktu (npr.
s sluznico oči) povzroči huda vnetja.
Če zaide v centralni živčni sistem
(npr. možgane), povzroča ohromitve.
Prav tako zvišuje krvni tlak.
Pitje alkoholne tinkure lahko v določenih primerih povzroči halucinacije.
V zgodovini so ponekod močeradovec pa tudi močeradovo meso uporabljali kot afrodizijak, oziroma so
vsaj upali na tovrstni učinek.
Zanimivo je, da v knjigi »Andreas
Alberts, Peter Mullen: Psychoaktive
Pflanzen, Pilze und Tiere, Kosmos
Verlag, Stuttgart 2006. ISBN 3-44010749-3« lahko preberemo, da ponekod v Evropi, na primer v Sloveniji,
še danes pripravljajo močeradovec.
Namesto zaključka
Tako kot vse dvoživke v Sloveniji, je
tudi močerad zavarovana vrsta. Kot
vsako drugo živo bitje nas tudi skrivnostni močerad lahko veliko nauči o
zakonitostih življena. Razloga, da bi
jih lovili, pravzaprav nimamo.
Zgodbe in miti o močeradih in močeradovcu pa so še vedno zanimive,
saj razkrivajo stalno človekovo željo
po transcendenci; po tem, da bi včasih pogledal onkraj ali pa se začasno
odmaknil od vsakodnevnih tegob.
Žganjica z dodatki ali brez njih to
sicer res omogoči, vendar je po kratkotrajnem učinku soočenje z resničnostjo življenja neizbežno.
Sašo Mikuš
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Stari spomini
Bilo je leta 1957, ko je naša vas dobila prvi televizijski sprejemnik. Če
to ni točno, se opravičujem. No, to
okno v svet so dali v salon pri Jamovcu. Salon je bil večnamenski prostor
v vasi, namenjen za sestanke, seje,
volitve ... Ob salonu je bila soba za
moške, s šankom se razume, na gornji strani proti Matiju pa je bila majhna
trgovinica. Vsega nekaj kvadratnih
metrov je merila, pa je vsebovala vso
špecerijo, kar je je bilo takrat treba za
pretežno kmečko prebivalstvo. Kupovali smo kvas, vžigalice, sol, sladkor v malih količinah – so že takrat
vedeli, da ni dobro preveč, še bolj pa
je bila občutljiva denarnica.
Na pultu je stala 15- ali 20-litrska posoda z oljem, kanta. Še danes jo vidim,

Anekdota
Visoko v hribih, na višini okrog 950
m, smo imeli veliko senožet, ki je
ležala v nekakšni kotlini. Varovali
so jo visoki hribi, na eni strani Menina planina, na drugi Kostavska
planina in tudi Štajerska planina po
imenu Travnik. Govorilo se je, da
tam po planinah in čez našo senožet
velikokrat hodi medved. Tudi divji
prašiči so prišli tja čez pa srnjaki in
srne z mladiči so proti večeru prišli
na pašnik.
Drugače je bila pa ta senožet pravi raj za nas otroke. Bilo je veliko
gozdnih jagod, borovnic, tudi brusnic, nabirali smo gobe, lisičke. Na
robu senožeti je rasla divja češnja,
se vzpenjala proti nebu in nas vabila. Češnje so bile drobne in sladke,
do njih je bilo težko priti, saj je
bila polovica debla skoraj brez vej.
In na tej senožeti smo imeli poleti
živino na paši. Krave je bilo treba

kako je bila grde sive barve. Prišel si
s pollitrsko ali litrsko steklenico in trgovka je vsakemu nalila. Na polici so
bile 3–4 vrste bombonov, mlečne karamele so tudi bile. Trgovka je sproti
naredila papirnati škrnicelj, z lopatko
stresla vanj bombone in dala na vago.
Nas otroke so itak samo bomboni zanimali. V trgovinici je bila še kakšna
vreča moke, v glavnem smo takrat
žito pridelovali sami na kmetiji. Tudi
otrobe so prodajali za tiste, ki so imeli
prašiče, svojega žita pa ne.
Po preselitvi trgovine v gostilniški
del je bilo malo bolje, pa ne dosti.
Prejšnji prostor so dobili mladi. Tam
so se dobivali ob večerih, dokler niso
prostora uničili in je mladinski center
v Tunjicah žalostno propadel.

vsak dan pomolsti in odnesti mleko
domov.
Bilo je lepo poletno popoldne, ko
sva s sestro vzeli veliko kanglo in
odšli na molžo. Krave so se lepo
pasle, a naju so vabile jagode in borovnice, ki so se kar same ponujale;
čisto sva pozabili na molžo.
Takrat je za grmovjem začelo nekaj
brundati. »Joj, medved prihaja! Kaj
pa sedaj?« Najbližja je bila seveda
češnja. V nekaj sekundah sva bili
obe na češnji. Brundanje je potihnilo, a midve sva drgetajoč visoko
v vejah čakali, kdaj se bo medved
umaknil višje v gozd. A glej ga
zlomka, namesto medveda je izza
grmovja stopil skoraj najin sosed –
divji lovec, ki je čakal na srnjaka.
Brundal pa je on, saj naju je hotel
pregnati. Tisti večer verjetno nisva
prinesli veliko mleka domov, sva pa
verjetno vsaj za nekaj časa rešili življenje kakšnemu srnjaku.
Fani Vinšek
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In zdaj nazaj k televiziji. Najbolj se
spomnim oddaje Spoznavajmo svet
in domovino s Tomažem Terčkom in
Julko Vahen. Takrat smo mi mladi
radi hodili gledat, je bilo poučno in
zabavno, vendar je kar kmalu prišlo
neugodno presenečenje. Vsaj za nekatere, jaz sem bila med njimi. Strogi
starši so pogruntali, da hodimo tudi
zaradi fantov in obratno, ker pa to
včasih ni bilo tako, kot je zdaj, so se
ti prijetni petkovi večeri kar kmalu
končali.
Ivanka

BRATJE
Na travi zeleni
shodila sem jaz,
na pesku okroglem
potolkla obraz.
Ko tekla čez njive
strmo sem v breg,
sem znašla se v gozdu
v krošnjah dreves.
Bratje so druščina
moja bila,
smo radi se imeli,
se tepli za tri.
Od jutra do mraka
smo skupaj bili,
če ni šlo drugače,
tudi v temi.
Ko zrasli smo skupaj,
bilo je hudo,
ostala sta dva,
ju ljubim zelo!
Barbara Vrhovnik Burja

Tunški glas

December 2015

POTUJOČA KNJIŽNICA
OBISKUJE TUNJICE
OB ČETRTKIH
OD 18.00 DO 19.30
(postajališče je pred OŠ).
URNIK OBISKOV
V LETU 2016:
7. in 21. januar
4. in 18. februar
3., 17. in 31. marec
14. in 28. april
12. in 26. maj
9. junij
1., 15. in 29. september
13. in 27. oktober
10. in 24. november
8. in 22. december

MANJKAŠ MI
Manjkaš mi, zato boli,
manjkaš mi, ker te ni,
manjkaš mi, to ve telo,
manjkaš mi, zakaj tako!?
Tebe sem izbrala,
se zate žrtvovala,
svojo vso svobodo,
ravno ne mladost.
Odvisna sem postala
od tvojih mehkih rok,
od tvojega objema,
nežnih mi besed.
Manjkaš mi čez dan,
ko gledam čez ravan,
manjkaš mi v mraku,
ko sedim v parku.
Takrat, ko si ob meni,
tudi manjkaš mi,
ker nisi ti v meni,
kjer želi si te srce.

Poročilo o delovanju
spletne strani www.tunjice.si
Spletna stran naše krajevne skupnosti je spomladi doživela korenito
spremembo. Najbolj opazen je sicer
nov videz same spletne strani, vendar pa je sprememb v ozadju precej.
Za spremembo je bilo opravljenih
približno 50 ur.
Poglejmo nekatere najpomembnejše spremembe:
1. Spletna stran je sedaj vidna tudi
na telefonih in tablicah, saj se videz
prilagaja velikosti zaslona.
2. Gostovanje smo prenesli na
strežnik z drugo tehnologijo, ki
nam omogoča hitrejše spreminjanje
in dodajanje novih funkcionalnosti.
3. Na voljo je seznam najbolj branih
člankov.
4. Dopolnjen virtualni asistent Tunčan zna že sam odgovoriti na nekatera vprašanja, sicer pa obiskovalca
povabi, da pusti kontaktne podatke
in mu kasneje odgovorimo.
5. Ob objavi novice se avtomatično
pošlje obvestilo vsem prijavljenim
uporabnikom. Tako so uporabniki
takoj obveščeni o novici.
Nekaj malega statistike:
Število obiskovalcev še vedno rahlo

Barbara Vrhovnik Burja
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narašča. Letos smo imeli obiskovalce
kar iz 90 držav sveta (zanimivost –
statistika na zadnjem mestu prikazuje
celo obisk iz Sirije). Sicer največ
uporabnikov uporablja brskalnik
Chrome in okolje Windows. Pri
omrežjih sta izenačena KKS Kamnik
in Telekom Slovenije. Blizu 13 %
obiskovalcev za dostop uporablja
telefon ali tablico. Najbolj gledana je
novica, ki vključuje video o izgradnji
kanalizacije iz zraka. Najbolj iskani
izrazi (poleg izraza Tunjice seveda) so Matjaž Sedušak, predsednik
prostovoljnega gasilskega društva in
Zdravilni gaj Tunjice. Največ obiskovalcev na našo spletno stran pride
preko strani Facebook.com, Google.
com in Najdi.si. Če koga zanima še
kaj iz statistike, naj me kontaktira.
Naj vas na koncu povabim, da sodelujete s kakšnim člankom ali zgodbo.
Pošljite nam vabilo na dogodek, idejo
za anketo ali pa nam zaupajte, kdo si
zasluži, da ga podrobneje predstavimo.
Vse najlepše v novem letu!
Vaš spletni vojščak Iztok Grilc
(kacnje@gmail.com, 041 516 351)
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Lovejoy je bil 100-krat
svetlejši od napovedi
Kometi bi bili v osončju precej neopazni, če ne bi v periheliju zablesteli
s predstavo, ki nima primerjave, pa
tudi ni predvidljiva. Astronomi so
tako primorani napovedati svetlost
kometa po različnih modelih, podobno kot vremenarji, napoved pa je bolj
ali manj točna. Če se napovedi ne
uresničijo povsem, komet navadno
ostane izven dosega amaterskih teleskopov, če pa preseže napovedi, pa
smo marsikdaj priča predstavi.
C/2014 Q2 (Lovejoy) se je na našem nebu pojavil že konec leta 2014,
a je bil do izteka leta še nizko pod
ozvezdjem Oriona in se še ni pokazal v vsej svoji lepoti, čeprav so že
opazovanja astronomov z južne poloble poročala, da je komet občutno
svetlejši od napovedi standardnih
modelov. V januarju je tako švignil
na severno nebo in pripravil predstavo, ki je amaterski astronomi zlepa
ne bomo pozabili. Namesto z napovedano deveto ali osmo magnitudo
je zasvetil s četrto in izkušeni opazovalci smo lahko s prostim očesom
opazovali megličasto zvezdico z nekaj stopinj dolgim repom, ki je bila

vsak dan više na nebu. Seveda pa je
bila predstava mnogo lepša v teleskopih. Komet se je v vsej svoji lepoti
pokazal seveda na astrofotografijah, kjer zlahka ujamemo še mnogo
šibkejše podrobnosti in posledično
tudi s pregrete površine kometov od
Sonca odpihnjene drobne delce in
pline, ki komet naredijo tako svetel
in zanimiv. Seveda na Observatoriju Rezman nismo stali križem rok
in smo izkoristili vsako jasno noč za
slednje kometovemu razmršenemu
repu. V februarju se je komet začel
počasi oddaljevati od Zemlje in počasi postajal vse manj svetel, a smo ga
lahko vse do srede poletja opazovali
kot najsvetlejši komet na nočnem nadobzornem nebu.
Če je Finlay postal lepo opazen v
amaterskih teleskopih zaradi dveh
zaporednih izbruhov v januarju, so se
podobni izbruhi na Lovejoyu dogajali
praktično vsak dan par mesecev in
hranili razmršeni rep in veliko zelenkasto komo. Morda nam je najlepši
tak posnetek uspel sredi februarja,
ko je komet navidezno potoval mimo
znane in mnogo bolj oddaljene pla-

netarne meglice v ozvezdju Pegaza
M 76, imenovane tudi Mala Ročka.
V repu daleč proč od kometove glave
je namreč lepo videti zgostitev, ki jo
je Sonce odpihnilo s površine kometnega jedra že nekaj dni prej.
Besedilo in fotografije: Tone Špenko

Seveda je bil komet tudi v februarju s svojim s svojim repom
občutno predolg, da bi se ujel v
polje teleskopa Rezman I, zato
je slika sestavljena iz kar petih
posnetkov, za vsakega pa smo
morali narediti po štiri posnetke
z barvnimi filtri, da so izstopile
značilnosti, kot so zelenkasta
koma kometa in rdečkasto sevajoči plini vodika planetarične
meglice. Tudi tu pa je komet še
vedno navidezno (zaradi bližine)
100-krat svetlejši od planetarične meglice, ki spada v železni repertoar objektov, ki jih radi opazujemo amaterski astronomi.

Podobno kot Lovejoy je bil tudi povratni komet 15P/Finlay (slika zgoraj) po drugem izbruhu 18. januarja več kot
100-krat svetlejši od napovedi (okrog 8 m) in v dosegu malih teleskopov, a v senci še skoraj 100-krat svetlejšega
kometa C/2014 Q2 (Lovejoy) (slika spodaj). Posnetka lepo prikazujeta, kaj pravzaprav pomeni 100-krat, saj sta
bila posnetka narejena isti večer z istim teleskopom z enakimi časi osvetlitve, tisti, ki pa jim je primerjava malce
tuja, pa naj si prestavljajo baterijsko žarnico za šibkejši komet in 100-watno žarnico za svetlejšega. Takšna je
bila njuna razlika v svetlosti.
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Zalogovniki tople vode –
da bo obisk kurilnice manj pogost
Vsem, ki že ogrevate s kotlom na
trda goriva ali nameravate vgraditi
takšen sistem centralnega ogrevanja, svetujemo, da je vsekakor vredno
razmisliti tudi o hranilniku vode, saj
bo tako kotel učinkovitejši. V primeru, da kurite na drva, pa bo tudi obisk
kurilnice manj pogost.
Hranilniki tople vode, nekaterim bolj
poznani pod nazivom zalogovniki
toplote, so podpora vašemu ogrevalnemu sistemu. Primerni so za vse
vrste naprav za centralno ogrevanje,
ne glede na to ali je to kotel na lesno biomaso, toplotna črpalka, solarni kolektorji ali kombinacije več
različnih virov toplote, zagotovo pa
tovrstno investicijo v največji meri
upraviči kombinacija s kotlom na polena, naj si bo to klasičen ali specialni
uplinjevalni.
Z zalogovnikom optimiziramo učinkovitost ogrevanja in podaljšamo čas
ogrevanja za isto količino porabljenega energenta, saj uskladišči višek
toplote, ki jo kasneje lahko porabimo
in v bistvu s tem preložimo ponovno
kurjenje za določen čas. Shranjena
oziroma akumulirana toplota tako
služi neprekinjenemu ogrevanju tudi
več ur ali v toplejših, prehodnih dneh

celo več dni. Lahko rečemo, da je
uporaba hranilnika tople vode vaši
denarnici in tudi okolju prijazen način ogrevanja.
Pa dajmo trditev še malo podpreti s
številkami – po informativnem izračunu, kjer ne upoštevamo toplotnih
izgub skozi stene zalogovnika, naj bi
veljalo, da bo 1.000-litrski zalogovnik, ki mu segrejemo vodo s 30° C
na 80° C, še slabih 6 ur samostojno
ogreval stanovanjski objekt, ki povprečno porabi 10 kWh in se ogreva
preko talnega ogrevanja. Če pa imamo v enako energijsko potratnem
stanovanju pretežno radiatorsko ogrevanje, kjer so radiatorji ogrevani na
55° C, nam isti zalogovnik s pogreto
vodo na 80° C podaljša ogrevanje za
slabe 3 ure.
V našem podjetju zalogovnik najpogosteje vgrajujemo skupaj z uplinjevalnim kotlom na polena, s čimer si
lastnik novega ogrevalnega sistema
zagotovi, da bo obisk kurilnice manj
pogost in se bo v popoldanskih urah
iz službe vrnil še v toplo stanovanje.
Obenem je za večino tovrstnih specialnih kotlov na drva na našem trgu
možno pridobiti subvencije Eko sklada, pogoj za pridobitev nepovratnih

varčno-ogrevaj.si

finančnih sredstev za tovrstno investicijo pa je sovgradnja zalogovnika
primerne prostornine. S strani Eko
sklada je bilo v letošnjem letu mogoče dobiti povrnjenih 25 % investicije
oziroma največ 2.000 €, ki jih investitor prejme na svoj TRR.
Za velikost zalogovnika načeloma velja, da naj bi bila prostornina
le-tega najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora oziroma najmanj 55
litrov na kW nazivne toplotne moči
kurilne naprave. V kolikor imamo 120-litrski nalagalni prostor, po
navedenem izračunu potrebujemo
1.440-litrski zalogovnik, torej bi bil
za našo kurilnico primeren 1.500-litrski zalogovnik. V kolikor imamo
uplinjevalni kotel moči 30 kW, dobimo priporočeno prostornino zalogovnika 1.650 litrov.
Poznamo več vrst zalogovnikov, in
sicer osnovnega brez izmenjevalca,
potem je na voljo zalogovnik z enim
dodatnim izmenjevalcem, ki vam bo
prišel prav, če imate npr. poleg kotla
tudi solarni sistem, s tem ko zalogovnik z dvema dodatnima izmenjevalcema omogoča priključitev več vrst
ogrevalnih virov. V kolikor imate
stisko s prostorom, pa je na voljo tudi
kombinirani hranilnik vode – kombo,
ki je v osnovi zalogovnik, v katerega je potopljen emajlirani hranilnik
sanitarne vode (bojler) in tako imate
dva v enem.
Običajno omogočajo tudi namestitev električnega grelca kot rezervni
(back-up) vir toplote. Kateri bo pravi
za vašo kurilnico, je povsem odvisno
od potreb vašega ogrevalnega sistema, priporočamo vam pa predvsem
to, da vzamete takega z dodano izolacijo.
Maja Kališnik, Rapport, d. o. o.
www.varcno-ogrevaj.si
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Spomini na
povojna leta v Tunjicah
Že v začetku leta 1945 je bilo jasno, da
Nemci počasi izgubljajo vojno. Kljub
temu ali pa prav zato so izvajali še
hujše represalije za prav vsak majhen
vzrok, ki je bil izveden proti njim.
Ruska rdeča armada je že potiskala
Nemce proti njihovi domovini.
Osvobodili so internirance v enem
največjih koncentracijskih taborišč
– Auschwitzu. Z zahoda pa so jih
preganjali zavezniki, ki so se pred
tem izkrcali v Normandiji. Ljudje so
težko pričakovali konec vojne. Ni pa
se še vedelo, kakšen režim bo zavladal
glede na državljansko vojno. Na eni
strani je bila partizanska vojska z
boljševističnimi idejami ali kot bi
danes rekli skrajno levo usmerjena
in na drugi strani domobranska
vojska. Nihče pa ni pričakoval, da
bo prav konec vojne in čas po njej
najbolj krvav. Na spominski tabli
žrtvam druge svetovne vojne imamo
v Tunjicah zapisana imena 36 žrtev.
Če bi jih delili na dve nasprotni
strani, jih je na obeh straneh enako,
to je po osemnajst. Devetega maja
je bilo uradno konec vojne v Evropi.
Noč pred tem je točno opolnoči
feldmaršal Keitel pred ruskim
maršalom Žukovom in ob prisotnosti
visokih oficirjev treh strani podpisal
brezpogojno kapitulacijo Nemčije.
Zmagovalca sta tako postala dva. Na
eni strani Sovjetska zveza in na drugi
strani zahodni zavezniki. Pričakovati
je bilo, da se bodo možje in fantje
vrnili domov, pa temu ni bilo tako.
Žene in matere so hodile molit in
na križev pot iz Žal na kamniško
Kalvarijo po kolenih po bodečem
pesku. Vsak večer smo molili rožni
venec z dodatkom desetke – »da bi se
živ vrnil«. Nekaj se jih je čez kakšna
dva meseca vrnilo. Ujetniki iz Rusije
so se vračali pozno jeseni. Jože Koželj – Jerušekov, letnik 1926, danes
še živeči, dobro pomni, da se je vrnil
domov 27. oktobra. Nekateri pa tudi

kasneje. Ker pa so danes že vsi pokojni, so tudi datumi pozabljeni.
Od nikoder pa ni bilo tistih, ki so bili
v beli gardi oziroma pri domobrancih, čeprav so bili še malo pred koncem v bližini doma. Jeseni se je vrnil
Florjan Koželj – Sp. Naumov, ki je
nekako dal vedeti, da je bil z nekaterimi v taborišču Teharje, odkoder so
zaprte ponoči odvažali na morišča.
Eden izmed njih je bil Henrik Malež – Kotarjev, ki je prav zadnje dni
z domobranci odšel preko Ljubelja.
Njegova mama Reza je še desetletje upala, da se bo nekoč pojavil na
pragu. Njegove smuči je kot relikvijo čuvala zanj, toda zaman. Gotovo
je ostal nekje v Barbarinem rovu kot
mučenik. Sedem Tunjičanov je bilo
takih, ki so bili na dan konca vojne
še živi, potem pa so izginili. Nekatere stvari je povedal Janez Gerkman
– Tatijev, ki je bil z drugimi zaprt v
škofovih zavodih v Šentvidu. Tudi
od tam so kamioni vozili mlade fante
proti Kočevju, danes vemo, da v jamo
pod Krenom. Vsaj za tri skoraj zagotovo vemo, da je bila pot v Kočevski
rog njihova zadnja pot. To so Jernej
Nograšek – Zg. Naumov, Anton Petek – Jeršinov in Janez Golob – Zg.
Golobov.
Nekaj naših rojakov, ki pa so ostali
živi, se ni vrnilo domov, verjetno zaradi strahu pred novo oblastjo. Ostali
so v Avstriji, Holandiji, Braziliji in
Severni Ameriki.
Tiste majske dni leta 1945 se je sprožil velik begunski val v Hrvaški Slavoniji. Svojci vojakov, ki niso bili na
pravi strani, na tisti, ki je zmagala,
niso upali počakati, kako se bo zmagovita stran znesla nad njimi. Nastala je večdnevna kolona vprežnih
vozil in trume pešcev, ki so se želele
umakniti na severno stran Karavank.
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Pomikali so se nekje po porečju reke
Drave proti Avstriji. Mejo so hoteli
prestopiti menda pri Pliberku, kjer
je prehod najbolj na nižini. Toda
prav tam so se umikale tudi kolone
nemških vojakov iz Balkana. Partizani pa jim tega niso dovolili. Zato
so se tam odvijale hude bitke še kar
precej dni po koncu vojne. Najhuje
je bilo pri kraju Poljane pod hribom
Dolga Brda, ki se raztezajo proti
mejnemu prehodu Holmec. Begunci zato niso mogli najti drugega
prehoda v Avstrijo. Odločili so se
prebiti do enega izmed gorenjskih
mejnih prehodov. Prišli pa so samo
do Kamnika, od koder so jih množično vozili na morišče v Kamniško
Bistrico. Kako se je to dogajalo, je
nekje dobro opisal Kamničan Tone
Stele – Lectarjev. Vozove in vse,
kar so imeli ti nesrečniki s seboj, so
pustili tam na Grabnu za Kobalovo
tovarno metel pri železniški progi,
ki vodi proti smodnišnici. Tisti čas
je bil tam še nepozidan travnik. Sam
se spomnim, da so se nekateri hoteli
s tem okoristiti. Pobirali so jermene
od vpreg in jih po Tunjicah menjali za žganje, saj denarja ljudje niso
imeli. Vem, da je bilo tudi nekaj hrvaških konj privedenih v Tunjice.
Toda te so kasneje zaplenili. Ker so
te stvari na splošno ljudem znane,
bom poskušal zapisati nekaj primerov, kako so tiste čase doživljali
nekateri v Tunjicah, ki so mi svoja
doživetja sami pripovedovali ali pa
se jih sam spominjam.
Jernej Koželj – Jerušekov (1928–
2007)
Kot 17-letni fant je bil poklican na
nekakšno predvojaško vzgojo. Iz
Kamnika so četo zelo mladih fantov
odpeljali na Kopišča. Tam so morali zakopavati pobite begunce. Nek
partizan, ki se mu je iz brzostrelke
še kadilo, mu je zagrozil, če bo kaj
izblebetal, bo takoj med tistimi, ki ležijo vse naokrog. Vsa leta je v strahu
skrivnost držal zase. Šele nekaj let
pred smrtjo, ko tistega, ki mu je grozil, ni bilo več, nam je to še vedno v
strahu povedal.
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Slavko Sedušak – Sušakov (1920–
2012)
Bil je partizanski kurir na kamniškem
koncu. Ker je teren dobro poznal, je
največkrat pošto nesel iz Kolovca na
Dolge Njive tam na oni strani Krvavca,
kjer so imeli neko shajališče oziroma
javko. V hajki pod Sv. Miklavžem v
Tuhinjski dolini je bil ujet. Z njim pa
tudi njegov brat Jože. Z debelo vrvjo
so zvezana javno odgnali na zaslišanje v Kamnik, kjer so jih neusmiljeno
pretepali. Odpeljali so jih v Begunje,
kjer so jih nadalje zasliševali in pretepali. Na še posebno mučenje so jih
vozili na Bled. Naslednja postaja je bil
Dachau. Tam je Jože zbolel in v nekaj
dneh umrl. Slavka pa so premestili v
Mauthausen. Ker mu je zdravje služilo, je tudi to taborišče preživel. Z velikim pričakovanjem se je maja 1945
vračal z vlakom proti domu. Toda ko
je vlak pripeljal čez predor na slovensko stran, so v vagon vdrli agenti
UDBE, Slavka in še nekaj njegovih
sotrpinov so vklenili. Odpeljali so ga
v Ljubljano na zaslišanje pod pretvezo, da če ne bi sodeloval z Nemci,
dveh takih zloglasnih taborišč zagotovo ne bi preživel. Sledila je kratka
sodba, dvanajst let strogega zapora.
Vlačili so ga po deloviščih v Kočevju,
Novem Beogradu in na težko ročno
delo na cesti Zagreb–Beograd. 1000
jetnikov je imelo eno pipo za vodo. V
sedmo nadstropje so na ramah nosili
betonske nosilce. Slavko se je dobro
spominjal, kako so govorili, da mladina gradi Novi Beograd. Gradili so ga
arestantje, mladina pa se je zabavala.
Najhuje mu je bilo, ko mu je umrla mama, pa ni mogel na pogreb. Po
kakšnih šestih letih je bila amnestija.
Pa spet razočaranje. Ko je prišel domov, ga je že čakal poziv za služenje
vojaškega roka. Šele leta 1952 je prišel domov in prevzel Sušakovo kmetijo po celem peklenskem desetletju.
Adalbert Heigel – izgubljeni
nemški vojak (1911–1957)
Avstrijec po rodu, služil je v nemški
vojski v Grčiji. Kot vojak poražene
vojske se je po Balkanu vračal proti

domu. Nekje na našem koncu je bil
zajet. Kot ujetnik je z drugimi njemu
enakimi kosil na grajskem travniku
kriške graščine pod budnimi očmi
oboroženih stražarjev. Ob priliki je
prosil stražarja, da bi opravil svojo biološko potrebo za grmovjem.
To odobritev je izkoristil in stekel v
bližnji gozd. Stražar je sprožil nekaj
strelov za njim in ga zadel v stegno.
Vseeno mu je uspelo pobegniti proti
severu. Plazil se je ob potoku, dokler
ni drugi dan na neki njivi opazil skupino ljudi. Bili so to Gmajnarjeva oče
in mati ter obe hčeri. Ubežnik, recimo
mu Bertl, kot smo ga pozneje klicali,
jim je s kretnjami kazal, da nujno potrebuje pomoč. Oče je kot nekdanji
vojak avstroogrske vojske znal nekoliko nemško, zato je kmalu ugotovil,
kakšno pomoč potrebuje. Pospremili so ga do hiše in mu na podstrešju
pripravili ležišče. Nahranili so ga,
saj je bil že zelo lačen. Obvestili so
zdravnika v Cerkljah, znanega Bolčarjevega doktorja iz Zaloga, ki so
mu popolnoma zaupali. Ranjenca
je obiskal, razkužil in oskrbel mu je
rano. Mož je počasi okreval in nikoli
več ni pomislil, da bi zapustil to hišo.
Gmajnarjeva starša sta kmalu umrla.
Pri hiši sta ostali le še dve mladi dekleti, Johanca in Micka, ter skrivnostni
nemški vojak Bertl. Ker je Gmajnarjeva hiša povsem na samem, je skrivnost ostala celih sedem let neodkrita.
Potem pa so nekega dne prišli možje
v modrem. Kasneje sem enega izmed
njih zelo dobro spoznal. Povedal mi
je, da je bilo miličnike pošteno strah,
saj so bili prepričani, da je skrivač
gotovo oborožen. Pa ni bilo nič od
tega. Povsem mirno so ga odpeljali
v Kamnik na zaslišanje. Nič slabega mu niso mogli očitati, zato so ga
izpustili. Kmalu je Bertl dobil delo
pri gradbeni firmi. Znal je veliko del,
po vrhu pa je bil še muzikant, ki je
igral klarinet na marsikateri ohceti v
Tunjicah. Prvo delo, ki ga je dobil, je
bilo tlakovanje začetka tunjiške ceste od Kamnika do železniške proge.
Imel pa je eno nerodno obveznost, da
je moral vsako leto podaljševati veljavnost nekih papirjev na avstrijskem
konzulatu v Zagrebu. Vsaj dvakrat so
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ga prisilno poslali domov proti Avstriji, pa je vselej, preden je vlak zapeljal v predor nad Jesenicami, skočil
z vlaka in se peš vrnil k svojima dekletoma. Tunjičanom se je Bertl zelo
priljubil, saj je bil zelo družaben in
prijeten s svojo posebno govorico, ki
se je je naučil med samimi ženskami. Na veliko žalost vseh, ki smo ga
poznali, pa je vlak v Ljubljani v neznanih okoliščinah povozil nekdanjega nemškega vojaka, ki se nikakor ni
hotel vrniti domov. Župnik je v mrliško knjigo zapisal: »V 46. letu je 29.
januarja 1957 umrl Adalbert Heigel
aus Gablitz bei Wien.«
Jože Smolič – duhovnik
Jože Smolič se je rodil leta 1905 v
Dobrniču na Dolenjskem. Med vojno je služboval na eni izmed župnij
na Gorjancih. V njegovo župnišče so
občasno zahajali tudi pripadniki bele
garde, katere član naj bi bil tudi tam
službujoči kaplan. Ob koncu vojne je
za Smoliča postalo prenevarno ostati
v teh krajih. Tako kot mnogo drugih,
se je tudi on odpravil proti avstrijski
meji. Ker je bil že malo pozen, so
mejo že pred tem močno zastražili. Po nekem naključju se je znašel
v Tunjicah, kjer je bila fara tisti čas
brez duhovnika. Oprijel se je službe,
ki se mu je kar sama ponujala. Za
njim sta prišli tudi dve njegovi sestri. Sedem let je bil duhovni pastir v
Tunjicah, ne da bi ga kdo preganjal.
Farani so bili zelo zadovoljni z njim.
Nato pa so nenadoma zvečer 26. februarja 1952, mislim, da je bil ravno
pustni torek, prišli možje od UDBE
in ga odpeljali v zapor. Nato pa so ga
zasliševali v Novem mestu z očitki,
da je sodeloval z belo gardo. Tunjiški
možje so šli nekajkrat posredovat, da
bi ga izpustili. Malo je manjkalo, da
niso še njih zaprli, češ da se potegujejo za vojnega zločinca. Jeseni so ga
obsodili na smrt, ampak so kazen takoj omilili na 20 let strogega zapora.
Nekaj več kot desetletje kazni je dejansko tudi odslužil. V Tunjice se ni
nikoli več vrnil.
Ivan Nograšek
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Od vaških posebnežev do mojstrov
obrti – nekdanji rokodelci v Tunjicah
Tunjice kot krajevna skupnost ne
slovijo le po lepi naravi, baročni
cerkvi sv. Ane, Naravnem zdravilnem gaju, kulturni dediščini, fosilih
morskega konjička in društvih, ki se
redno udejstvujejo na dogodkih in
predstavljajo tudi v drugih krajih,
temveč so med drugim znane tudi
po mnogih obrtnikih in samostojnih
podjetnikih. Njihovo delo je raznoliko, veliko med njimi pa se jih ukvarja predvsem z delom v povezavi
z lesom – imamo zares veliko tesarjev, krovcev, mizarjev, gozdarjev in
še bi lahko naštevali. Zanemariti pa
seveda ne gre tudi avtomehanikov,
avtokleparjev, električarjev in drugih poklicev ter spretnosti, povezanih z današnjo sodobno tehnolo-

gijo. Ta prispevek pa ne temelji na
zdajšnjih obrtnikih, temveč na naših
skupnih prednikih, ki so pravzaprav
v preteklosti veljali za svojevrstne
rokodelce, vaške posebneže, pa tudi
za mojstre obrti – izučene ali pa samouke.
Starejši krajani se verjetno mnogo
mojstrov še spominjate, mlajši generaciji pa so žal mnogi med njimi
nepoznani. Ivan Nograšek je zato
na enem mestu zbral večje število
posameznikov, ki so se v 19. in 20.
stoletju poklicno ali pa ljubiteljsko
ukvarjali z raznoraznimi dejavnostmi
in z njimi pripomogli tudi k soustvarjanju skupnega krajevnega življenja.
Morda smo koga med njimi izpustili,
vendar smo se kljub vsemu po najboljših močeh potrudili, da jih predstavimo čim več. Sama žal preteklega življenja krajanov ne poznam tako
dobro, mnogi med vami pa se ga še
spominjate, zato niso zaman Ivanove besede: »Časi, navade in potrebe
se spreminjajo. Kakšnega dobrega
pol stoletja ali nekaj več nazaj so se
ljudje skoraj lahko preživeli s tem,
kar so naredili ali pridelali sami. V
trgovini so kupili le najnujnejše –
sol, petrolej, vžigalice in morda še
kaj. Vsak gospodar je gotovo znal
narediti kaj, kar je potem zamenjal z drugim.« Zato je na mestu, da
besedo prepustim Ivanu in njegovim
spominom na mojstre, ki so s svojim
znanjem močno prispevali k skupni
dobrobiti.
Naj na samem začetku najprej naštejem vaške posebneže in mojstre
obrti – nekdanje rokodelce v Tunjicah:
1.
2.

Jožef Kosirnik - Pepe (Omevc) in
njegova nevesta - Grošeljnova.

3.

Ana Remic (Kaplanova) – predica ovčje volne;
Angela Vrhovnik (Žerjavova)
– šivilja;
Blaž Rems (Joškov) – ženitovanjski posrednik;
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4. Dolenčevi – izdelovalci skodel,
bili so mlinarji in imeli vodni
pogon;
5. France Golob (Sp. Golob) –
izdelovalec škafov;
6. France Vavpetič (Krtov) –
izdelovalec košev in košar;
7. Gregor Koželj (Jerušekov) –
klavec, bil je nem;
8. Gregor Malež (Kotarjev) – kolar, izdelovalec koles za vozove
in lesenih kmečkih voz;
9. Gregor Sedušak (Sušakov) –
sadjar, gojitelj sadik sadnega
drevja;
10. Ivan Vombergar (Korbarjev) –
urar samouk;
11. Ivana Vrhovnik (Zoklarjeva) –
vaška babica;
12. Janez Uršič (Nivčar) – moški
frizer samouk;
13. Janez Vrhovnik (Zoklar) – tesar, dvig zvonov v zvonike in
ureditev zvonjenja;
14. Johan Cerar (Gradišekov) –
izdelovalec cokel in čebelar;
15. Johana Klanšek (Kosirnikova)
– šivilja;
16. Jože Malež (Kotarjev) – sejemski mešetar;
17. Jože Nograšek (Šmid) – izučen
sedlar in tapetnik;
18. Jožef Golob (Zg. Golob) – izdelovalec lepših malih košev, s katerimi so gospodinje pridelke
nosile na kamniško tržnico;
19. Jožef Kosirnik – Pepe (Omevc)
– popravljavec loncev in druge
posode, krivolovec;
20. Maks Torkar (Forkelj) – živinozdravnik samouk;
21. Martineževi – tkanje platna iz
lanu;
22. Peter Klanšek (Vovk) – krovec
slamnatih streh;
23. Škletovi – kovači;
24. Terezija Vinšek (Mahlavova) –
šivilja;
25. Tone Vrhovnik – Grdež (Šmidov) – zidar samouk, kuhanje
žganja;

Tunški glas

December 2015
so poklicali Maksa Torkarja – Forkeljna, ki je bil kar uspešen živinozdravnik samouk.
Če se je bližal čas poroda, niso matere
hitele v Ljubljano v porodnišnico,
temveč je šel oče po Zoklarjevo
mati. Še pred tem pa po Žerjavovo
mati. Obe sta bili priznani vaški babici, ne le za Tunjice, temveč tudi za
vasi okrog Tunjic. Babica Ivana Vrhovnik – Zoklarca je nekoč pripovedovala, da je zelo ponosna, ker ji
od več sto porodnic ni nobena umrla.
Kot šivilje so bile znane Mahlavova mama, Kosirnikova Johana in
Žerjavova Angela. Na citre sta zelo
lepo igrali Zg. Naumovi Angela in
Francka, znana predica ovčje volne
pa je bila Ana Remic – Kaplanka.
Maks Torkar – Forkelj, 1875–1954,
priznani vaški živinozdravnik.
26. Tone Vrhovnik (Holcar) – tesač
lesa;
27. Tone Vrhovnik (Žganov) – kovač in kuhanje šmira;
28. Zg. Naumovi (Angela in Francka) – igranje citer;
29. Žerjavova – vaška babica.
Naj vsakemu med njimi namenim nekaj besed. Če je kdo potreboval obutev, ki jo je nosil doma, je šel do Gradišekovega Johana, ki mu je naredil
prav lične cokle, pa še čebelji med se
je dobilo pri njem. Če se je gospodinji preluknjal lonec, ga je ob prvi
priliki dala Pepetu, Omevcu, ki ji je
kmalu prinesel nazaj popravljenega,
zaflikanega, za plačilo pa je dobil
malico in nekaj šnopsa. Že kar nekaj
časa nazaj je vsaka kmetija posejala
tudi njivico z lanom, kajti če je prišel
k hiši živinozdravnik, je prvo zahteval kuhano laneno seme za zdravljenje živali. Slamo od lanu pa so trli in
predli. V Lanišah ali pri Martinežu
pa so potem na statvah stkali platno
za rjuhe in druge potrebe. Seveda so
to platno še belili s posebnim postopkom. Opremo za furmane, komate,
sedla, vajeti ter žimnice za postelje je
pozimi delal Šmidov oče, Jože Nograšek, ki se je v Kamniku izučil te
obrti. Če je zbolela katera od živali,

Janez Uršič – Nivčar je bil delavec pri črnem smodniku, v prostem
času pa je strigel moški del vaščanov,
tako da marsikdo ni nikoli videl pravega frizerja. Sušakovi, predvsem
Gregor, so se ukvarjali z vzgojo in
prodajo sadik sadnega drevja vse do
Ljubljane. Za to delo so prejeli kar
nekaj priznanj od tedanjih oblasti, ki
so še vedno ohranjena. Vovkov oče,
Peter Klanšek, je bil eden zadnjih v
Tunjicah, ki je znal streho pokriti s
slamo. Nekaj let po 2. svetovni vojni
je bilo v Tunjicah še kar nekaj stavb
pokritih s slamo. Na teh domačijah
so zato sejali rž, kajti iz ržene slame
so po posebnem postopku naredili
škopnike, ki so služili za kritje ali popravilo slamnate strehe. Zidar samouk, ki je kuhal tudi žganje, pa je bil
Tone Vrhovnik – Šmidov ali Grdež,
kot so ga klicali.
Pri Jerušeku je živel Gregor Koželj. Kot otroka so ga tako opikale
čebele, da je izgubil dar govora, kot
odrasel pa je bil znan klavec. Povsod
po Tunjicah so ga prosili za klanje
prašičev. Menda ni nihče naredil tako
dobrih klobas kot Jerušekov Grega.
Zoklarjevi, predvsem Janez Vrhovnik, so bili daleč naokoli znani tesarji. Njihova posebnost je bila, kako
spraviti zvonove v zvonik. Imeli so
priprave za taka dela – narejeno leseno škripčevje. Posebno so se proslavili, ko so najprej na Šmarno goro
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in nato še v zvonik potegnili več kot
4000 kg težak zvon. Tudi prvo kočo
na Kamniškem sedlu so naredili Zoklarjevi. Prenose na hrbtih so organizirali tako, da so tekmovali, kdo bo
na Sedlo prinesel najtežji tovor. Holcarjev oče, Tone Vrhovnik, pa je bil
tesač. S posebno sekiro plankačo je
potesal les za marsikatero hišo v vasi.
Tone Vrhovnik – Žganov, sicer
doma pri Bovcu, je bil kovač, tako
podkovski kot orodni. Svoje obrti se
je menda izučil na soški fronti. Ko je
po vojni poročil vdovo Žganko, ki se
ji mož ni vrnil iz vojske, je pri Žganu
zgradil kovačnico s pravim kovaškim
mehom. Po 2. svetovni vojni mu je
pogorela, pa jo je obnovil. Kovači so
bili tudi Škletovi.
Dolenčevi so imeli mline za žito, ki
jih je poganjala voda iz potoka Tunjščica. Jože Golob – Zg. Golob je
delal posebno lepe koše s pletenim
vencem na vrhu. Rekli so jim kamniški koši, ker so z njimi gospodinje
na kamniško tržnico nosile svoje pri-

Korbarjev Ivan in dr. Niko Sadnikar
v Ivanovi urarski delavnici.

Tunški glas
delke. Koši so bili manjši od kmečkih in tudi bolj lično narejeni. France Golob – Sp. Golob starejši pa je
izdeloval lesene škafe in drugo posodo. France Vavpetič – Krtov je delal
lične koše in košare. To so delali še
marsikje do nedavnega v Tunjicah.
Zdaj pa kot kaže to znanje neizogibno
izginja. Gregor Malež – Kotarjev je
bil izučen kolar. Gotovo za njim ni
bilo mojstra, ki bi znal narediti leseno kolo za voz. Ivan Vombergar –
Korbarjev je imel veselje do ur, tako
stenskih, budilk in tudi cerkvenih. Da
si je pridobil zaupanje, je prvo naredil povsem svojo leseno stensko uro,
ki so jo vsi občudovali. Še danes jo
imajo ohranjeno pri Korbarju.
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Kot zanimiva hobija naj omenim ženitovanjsko posredništvo, s katerim
se je ukvarjal Blaž Rems – Joškov,
in mešetarstvo, tega so se posluževali možje, ki ponavadi niso imeli
kmetij. Eden takih je bil Kotarjev
Jože, Jože Malež. Tak možak za
nobeno ceno ni hotel zamuditi nobenega živinskega sejma. Ponavadi
se je že poprej dogovoril s katerim
od gospodarjev, ki je hotel prodati
ali kupiti konja ali kravo. Prikrito se
je na sejmu približal pogajalcema za
ceno. Če je bil njegov klient kupec,
je žival grajal do skrajnosti, če pa je
bil na strani prodajalca, jo je hvalil,
kot da je to pač najboljša in najlepša
žival. Vedno mu je padlo nekaj od

kupčije, pa še golaž sta si privoščila
na njen račun. Kako so znali hvaliti
svoje živali, naj povem še to – Korbar je na sejmu prodajal svojega
starega vola, pa ga kupec vpraša, ali
ta vol zna delati. Korbar mu reče, da
tri mernike poseje, ko z volom šele
prvič počije.
Tako so se ljudje trudili, da so prišli
do nekaj denarja, vsak na svoj način. Dokler ni bilo dela v tovarnah,
je bilo življenje odvisno od tega, kar
so pridelali na strmih njivah svojih
kmetij.
Ivan Nograšek,
uvod: Barbara Klanšek

Novorojenčki
2015

Anja in Janez Kosirnik.

Lana Mlinar – Kotnikova
Katarina Zalaznik – Zg. Naumova
Nika Sedušak – Sušakova
Anže Nograšek – Šmidov
Neža Kregar – Nivčarjeva
Ana Jeglič – Močvirnikova
Nina Grilc – Komatarjeva
Eva Šuligoj – Kozucarjeva

Najin poročni dan
Leto je bilo, tako kot prejšnje, ponovno poročno obarvano. Uredništvo
Tunškega glasu vsem, tudi tistim, ki ste se poročili in sedaj ne živite več
v Tunjicah, izreka iskrene čestitke. Na Vaši skupni poti Vam tako želimo
obilo ljubezni, medsebojne harmonije, sreče, miru, skupnega zadovoljstva,
zaupanja, predanosti in vzajemnega spoštovanja. Naj bo Vaše življenje polno nepozabnih doživetij.
8. avgusta sta se poročila Anja Pančur iz Oševka pri Kamniku in Janez Kosirnik iz Tunjic. Civilni poroki v poročni dvorani Upravne enote Kamnik
je sledila cerkvena v farni cerkvi sv. Ane. Mladoporočenca z družino živita
v Tunjicah.
Barbara Klanšek
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V rubriko Novorojenčki uvrščamo
malčke, ki skupaj s starši živijo v
KS Tunjice.

BLAGOSLOVLJENE
BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO TER ZDRAVO
NOVO LETO 2016
VAM ŽELI DRUŠTVO
SKUPNE POMOČI.
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V letu 2015 so praznovali
okrogle življenjske jubileje
50 let (1965–2015)
Andreja Matjaž – Trobevškova
Bernarda Vinšek – Mahlavova
Eva Černevšek – Vočnikova
Irena
Klemenc
– Jagrova
Najvišja
protuberanca
Irenca Golob – Vrbnikova
Martina Urankar – Hrustova
Milka Vrhovnik – Boštarjeva
Nada Šuštar – Žvabova
Vida Primc – Primceva
Drago Uršič - Nivčarjev
Franc Šimenc - Omevčev
Martin Vrhovnik – Markov
Matjaž Sedušak - Hribčev
Milan Vrhovnik - Cirjev
Miroslav Šimenc - Poštarjev
Štefan Stele – Birtov
60 let (1955–2015)
Angelca Zabret – Naumova
Anica Štupar – Koželjeva
Cvetka Sedušak – Hrobvkova
Draga Brun – Mejačeva
Jožica Tomšič – Brezovčeva
Marija Čevka – Koželjeva
Mihaela Butalič – Petkova
Mojca Kralj – Boštarjeva
Monika Podjed – Hrenova

Tatjana Magajna – Podbregarjeva
Darko Crnkovič
Janez Sedušak – Sušakov
Janez Zobavnik – Žabarjev
Jože Kočar – Dolenčev
70 let (1945–2015)
Anica Balot – Golobova
Anica Škrjanc – Nivčarjeva
Ivanka Zupin – Sitarjeva
Justina Galjot – Lanišekova
Marija Prezelj – Vogrinova
80 let (1935–2015)
Cecilija Stele – Žerjavova
Danijela Koželj – Petrova
Marija Šmidovnik – Jernejeva
Nežka Vavpetič – Lojzetova
Tomaž Černevšek – Vočnikov
Vid Žagar – Odamov
90 let (1925–2015)
Nežka Novak – Lanišekova
100 let (1915–2015)
Jožef Pregled – Dolenčev
Ivan Nograšek

Kronika
1895
Aprila je minilo 120 let od Velikonočnega potresa, ki je prizadel tudi
našo vas.
1915
Sto let je minilo, odkar so Italijani
z močno vojsko 23. maja 1915
napadli Avstro-Ogrsko v dolini
reke Soče.
V bojih so prvič uporabili strupene
bojne pline.
1935
Pred 80 leti so v Angliji najvišjo
dovoljeno hitrost vožnje skozi naselja dvignili na 48 km na uro.
1945
Pred 70 leti se je z brezpogojno
kapitulacijo Nemčije končala 2.
svetovna vojna.
Američani so odvrgli dve atomski
bombi na Japonsko.
Ob koncu vojne je skrivnostno
izginilo osem tunjiških fantov in
mož; menda v Kočevskem Rogu,
Teharjih in drugod.
1995
Pred 20 leti je plaz pri Boštarju
odnesel cesto.
Začeli smo uporabljati mrliško vežico.
Izšla je knjiga Tunjice.
Pričel je izhajati Tunški glas.
Asfaltirana je bila cesta proti Lanišam.
Postavila se je skupna spominska
plošča vsem žrtvam druge svetovne vojne.
2015
Letos se je prvič zgodilo, da je kdo
od naših krajanov slavil stoti rojstni dan.
Postavil se je nov kozolec na Prevali.
S škarpami so se v oktobru zaradi
plazu sanirale in ojačale brežine
pri cerkvi in pod pokopališčem.
Na deset tisoče beguncev zaradi
vojn beži z Bližnjega vzhoda preko
Slovenije proti severu Evrope.
Ivan Nograšek
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Nagradna križanka
Dragi reševalci,

Križanka 2015 – 87 naslovov za 87 gesel

po dveh letih je najprej na vrsti opravičilo. Za neljube oblikovne napake
in vse nevšečnosti pri reševanju lanskoletne križanke se Vam avtor iskreno opravičuje.
Tudi letos smo Vam v Tunškem glasu
pripravili križanko. Tema letošnje je
neposredno vezana na KS Tunjice;
natančneje, nanaša se na domača,
hišna imena.
Ob križanki je seznam 87 naslovov
87 hiš, ki se nahajajo v KS Tunjice.
Hišno ime nato vpišite v za to namenjena okenca v križanki. Iz označenih
okenc nato v vrstnem redu prepišite
črke in dobili boste rešitev. Imena so
z nekaterimi popravki in posodobitvami povzeta po telefonskem imeniku KS Tunjice iz leta 2001.
Rešitev, ki je ena od tunjiških domačij, nato na dopisnici, razglednici
ali pa v kuverti do 31. marca pošljite na naslov uredništva; ne pozabite
pa pripisati imena, priimka, naslova
in kontaktne telefonske številke (pri
čemer Vam označenih mest za vpisovanje ni potrebno izstriči iz Tunškega
glasu).
Še opomba. Nekatera domača imena vsebujejo pridevnike – zgornji,
spodnji (npr. Spodnji Kosirnik). V
križanko zaradi ekonomičnosti ne izpisujte celotnega pridevnika, ampak
ga okrajšate z ZG. in SP. (npr. Sp.
Kosirnik).
Obilo zabave in užitkov ob reševanju
Vam želimo.

1

2

3

4

5

45 – Tunjice 32 B
46 – Tunjiška Mlaka 25
47 – Tunjiška Mlaka 14
48 – Tunjiška Mlaka 32 A
49 – Košiše 21
50 – Tunjiška Mlaka 9 H
51 – Laniše 1
52 – Tunjice 1 A
53 – Košiše 21 B
54 – Tunjice 41
55 – Košiše 18
56 – Tunjice 4
57 – Tunjice 29
58 – Tunjice 1
59 – Tunjice 14
60 – Tunjiška Mlaka 10 C
61 – Tunjiška Mlaka 29
62 – Tunjice 6
63 – Tunjiška Mlaka 32
64 – Tunjiška Mlaka 23
65 – Tunjiška Mlaka 5 B
66 – Tunjice 22 A
67 – Tunjiška Mlaka 22 A
68 – Tunjiška Mlaka 8 A
69 – Tunjice 22 B
70 – Tunjice 33
71 – Tunjiška Mlaka 33
72 – Košiše 20
73 – Košiše 16
74 – Tunjiška Mlaka 19 A
75 – Košiše 15
76 – Tunjice 27 A
77 – Tunjiška Mlaka 15 B
78 – Tunjiška Mlaka 1
79 – Tunjiška Mlaka 8
80 – Tunjiška Mlaka 6
81 – Tunjice 17
82 – Košiše 17
83 – Tunjiška Mlaka 26 A
84 – Tunjiška Mlaka 9 F
85 – Tunjiška Mlaka 3
86 – Tunjice 26
87 – Tunjice 12

1 – Tunjiška Mlaka 11 A
2 – Tunjiška Mlaka 5 K
3 – Laniše 6
4 – Tunjice 19
5 – Tunjiška Mlaka 24
6 – Tunjice 27
7 – Tunjiška Mlaka 9 G
8 – Tunjiška Mlaka 4 A
9 – Tunjiška Mlaka 23 A
10 – Košiše 19
11 – Tunjiška Mlaka 26
12 – Tunjice 21
13 – Tunjice 31
14 – Tunjiška Mlaka 17
15 – Tunjice 34
16 – Tunjice 43
17 – Tunjice 36
18 – Tunjice 24
19 – Tunjice 15 A
20 – Tunjice 18
21 – Tunjice 28
22 – Tunjiška Mlaka 9
23 – Tunjice 22 C
24 – Tunjice 4 A
25 – Tunjiška Mlaka 7
26 – Tunjice 15
27 – Tunjice 32
28 – Tunjiška Mlaka 13
29 – Tunjiška Mlaka 18 A
30 – Tunjice 23
31 – Tunjiška Mlaka 19
32 – Tunjice 24 B
33 – Tunjiška Mlaka 15
34 – Tunjiška Mlaka 15 D
35 – Tunjice 30
36 – Laniše 1 A
37 – Laniše 8
38 – Tunjiška Mlaka 15 A
39 – Tunjice 42
40 – Tunjiška Mlaka 30
41 – Tunjiška Mlaka 16
42 – Tunjiška Mlaka 2
43 – Laniše 9
44 – Tunjiška Mlaka 11
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Stare
slike ...
Grkmanova mati Reza. Slika je bila
posneta v Ameriki.

Ana Lanišek – Grkm
anova,
kasneje Zg. Kosirniko
va. Slika
je bila posneta v Am
eriki.

avnik,
Iva Justin – Zab
nizatorka
ga
or
učiteljica in
njicah v
ljudskih iger v Tu
letih pred vojno.

Ivan Torkar – Mohtov podira staro hišo in
gradi novo. Dobro gospodari v Prlekiji.

Dekleta iz naše vasi. Angela Lah-Pirnat, Mici
Vovk – Jeršinova, Cilka Lanišek-Lah, Frančiška
Zobavnik – Strehova, Julka Uršič-Koželj –
Bajdovčeva.

Zg. Kosirnikova starša pri poroki
leta 1925.

ika 1938.

Naborniki letn
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Cerkveni p

evci.

Nekdanja tunjiška

šola.

Zoklarjev Roman s staro mamo in teto.

Znamenje v Kebrcah.

Gasilci pred 50 leti.
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Od izdaje zadnje številke našega glasila so nas zapustili
Ni res, da so odšli – nikoli ne bodo. Ujeti so v naša srca. S spomini bodo vsak naš korak spremljali v tišini.
19. decembra 2014 je v 85.
letu umrl Alojz Kosirnik –
Brnusov Lojze. Zadnja leta je
živel pri Davčarjevih. Z njim
se je končala še ena rodovina
v Tunjicah. Tudi Brnusove
hiše ni več.

21. decembra 2014 je umrla
Marija Treven – Krtova
Mari. Dopolnila je 80 let
življenja. Izhajala je iz
Bitenčevega rodu. Med vojno
se je mama z dvema hčerkama
in stricem preselila na
izpraznjeno Krtovo domačijo.

23. decembra 2014 je umrla
Angela Zobavnik – Bevškova
Angela. Bila je samska in
dolgoletna matičarka v Občini
Kamnik. Dočakala je visokih
95 let.

24. decembra 2014 je
plaz vsakodnevnih smrti
vzel 59-letnega Slavka
Smolnikarja, znanega vaškega
slikarja. Prijatelji so ga poznali
pod psevdonimom Tarzan.

V letu 2015 smo se poslovili od naših krajanov
28. januarja 2015 je hudi
bolezni podlegla Jožefa
Lanišek – Zg. Lanišekova
mama Pepca. Pričelo ji je teči
82. leto življenja, odkar se je
rodila v številni Nivčarjevi
družini.

Na tunjiško pokopališče smo
pokopali tudi Marijo Sušnik.
Marija se je rodila leta 1949
v Planini pri Sevnici. Živela
je na Križu pri Komendi.
Ker je njena hči poročena v
Tunjicah, je bila njena želja,
da je pokopana pri sv. Ani v
Tunjicah.

26. oktobra 2015 so gore vzele
življenje še ne 38-letnemu
Tomažu Štuparju –
Zadnikarjevemu. Sam se je
lotil vzpona na 2753 m visoko
italijansko goro Montaž.
Življenje je pustil v gorah,
kamor je tako rad zahajal.

20. novembra je nenadoma
umrla Angela Vrhovnik
– Tišlarjeva mama. Leta
1937 se je rodila v številni
Bundrčevi družini na Sidražu.
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7. decembra 2015 je umrl
Peter Koželj – Petrov. Pred 82
leti se je rodil pri Mevžarju na
Zadnjem Vrhu. Po poroki si je
zgradil hišo sredi vasi.

Naši rojaki,
ki so umrli drugod ...
V začetku januarja 2015 je
umrl Martin Šmidovnik –
Ogrinov. Zadnja leta je živel
v Domu počitka Mengeš.
Poročen je bil v Mengšu,
dočakal je 86 let.

Decembra 2014 je v
Kamniku v 91. letu umrl
Miha Vrhovnik – Markov z
Vrhovja. Živel je v Kamniku.

15. julija so pokopali Cilko
Lah – Zg. Lanišekovo. Leta
1954 se je poročila s Francem
Lahom – Kosirnikovim in se
preselila v Prelog pri Ihanu.
Rodila se je 10. 12. 1922.

11. junija 2015 so pokopali
Cecilijo Cerar – Vovkovo.
Rodila se je leta 1926. Živela
je v Domžalah.

2. avgusta je na Šenturški
Gori umrla Marija Maleš –
Markova Mici. Poročena je
bila na Viševco in je bila 54
let vdova. Vas Viševca je letos
ostala brez prebivalcev.

7. oktobra je v 77. letu umrl
Alojz Lah – Zg. Kosirnikov.
Dom si je zgradil v Kamniku.
Zadnje obdobje pa je zaradi
bolezni preživel v Domu
starejših občanov v Kamniku.
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VRHOVNIK ANTON S.P.
TUNJICE 24A
1240 KAMNIK
mbt: 041/832-823

Gradbena mehanizacija
Romšak Janko s.p.
041/859-741

040
820 209
borutkosirnik@gmail.com
Okrepčevalnica Slanovec s.p.

ODLIČNE PICE
NAJBOLJŠI
OCVRT PIŠČANEC
031-30-22-21

Drago Uršič s.p.

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

PREVOZ LESA
ROK KLANŠEK
031/544-154
84
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Fax: 01 834 73 99
Gsm: 031 574-756

e-mail: s.grzincic@siol.net, www.grzincic.com
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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

igor.vinsek@gmail.com

KRAJEVNA SKUPNOST
TUNJICE
OBČINA KAMNIK

STROJNI OMETI
KERAMIČARSTVO

SPLOŠNA GRADBENA DELA

031 642 097 041 642 097
Fax: 01 834 73 99
Gsm: 031 574-756
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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

JANEZ
Tunški
glasVRHOVNIK S.P.

December 2010

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

as

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

HOMEC
Justin Klanšek
tesarski mojster
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2010

ALEŠ VINŠEK
GSM: 041 843 414
E: avtokleparstvo.vinsek@gmail.com
December 2010
AVTOKLEPARSTVO VINŠEK
ALEŠ VINŠEK s.p., Tunjiška Mlaka 25 a, 1241 Kamnik

16.12.2010 14:15:10
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CVETLIČARSTVO LAP
Tina Lap, s.p.
Šutna 60, 1241 Kamnik HOMEC
Tel. (01)839 17 69, faks: (01) 831 93 85
Id. št. za DDV: SI14259028

041/618-041
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Hvala vam
za pomoč
HOMEC
pri izdaji glasila
Tunški glas.
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