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Glasbeni večer
ob 30. obletnici razglasitve
neodvisne Slovenije

,
pri Termah Snovik
Slavnostni govornik bo predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor.
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Spoštovani sokrajani,
ob prazniku naše države Slovenije, ko naša domovina praznuje
svojih 30 let, vam iskreno čestitam!
Čeprav je naša država mlada, nosi v sebi tisočletno bogastvo
slovenske besede, kulture in tradicije, ki jo že stoletja ustvarjamo
in posredujemo naslednjim rodovom.
Bodimo ponosni na našo državo in tudi mi soustvarjajmo
tradicijo! Naj bo njeno praznovanje tudi naše praznovanje, saj
slovenske države ne zaznamujejo le njene naravne in kulturne
danosti, temveč tudi mi, ki imamo Slovenijo radi in zanjo želimo
vse najboljše.
Ivan Hribar,
predsednik Turističnega društva Tuhinjska dolina

Spoštovane Tuhinjke,
spoštovani Tuhinjci,

ima Slovenija diplomatske stike z več kot 180 državami po svetu in
je članica večine mednarodnih organizacij.
Pa vendar je šlo marsikaj tudi narobe. Lastninjenje nekdaj
družbenega premoženja ni bilo vedno učinkovito. Marsikdaj je
namesto pričakovanega interesa za razvoj podjetij in povečanja
delovnih mest v njih prihajalo do načrtnega uničenja le teh s ciljem
po plenjenju premoženja. Na pogorišču nekdaj uspešnih podjetij so
nastala nova manjša podjetja in nemalokrat tudi uspešne zgodbe.
Kaj pa Kamnik? Kamnik je v svoji zgodovini izstopal kot eno
pomembnejših mest na našem ozemlju. V srednjem veku je bil
zaradi cvetoče trgovine in obrti drugo najbogatejše mesto na
Kranjskem, takoj za Ljubljano. Ob koncu 19. stoletja, ko je kamniško
kopališče Kurhaus privabljalo goste z Dunaja, Trsta in celo Prage,
pa je po navedbah virov Kamnik veljal za turistični biser takratne
Kranjske. Sredi 19. stoletja so se pojavila prva industrijska podjetja;
med njimi manjša tovarna smodnika na zemljišču nekdanjih fužin,
ki je kasneje prerasla v Kemijsko industrijo Kamnik. V začetku 20.
stoletja so se pojavili prvi zametki tovarn, iz katerih so kasneje
nastala uspešna podjetja, kot denimo Stol, Utok, Svilanit, Titan,
Eta. Od tistih časov pa do danes je v Kamniku marsikaj drugače.
Iz nekdaj industrijskega mesta se Kamnik spreminja v mesto
priložnosti tako za velika, kot tudi za manjša podjetja, obrtnike,
kmete, posameznike. Edinstvena naravna in kulturna dediščina ter
strateška lega nam dajejo dobre obete tudi za razvojni napredek v
prihodnje.
Pomembne spremembe od osamosvojitve do danes so se zgodile
tudi na področju turizma, saj je naša država v tem sektorju močno
napredovala. V Sloveniji je bilo v letu 1991 1,4 milijona, leta 2019
pa kar 6,23 milijona turistov. Turistično destinacijo Kamnik je v
letu 2019 obiskalo 41.484 obiskovalcev, od tega 12.929 domačih
in 28.573 tujih. Skupaj je bilo opravljenih 100.840 nočitev. Terme
Snovik bi lahko opredelili kot osrednjo turistično destinacijo v
Tuhinjski dolini, kjer beležijo visoko obiskanost, primerljivo ne
le na regionalni ravni, ampak tudi širše. V letu 2020 smo namreč
nekaj manj kot polovico vseh nočitev v občini zabeležili prav v
Termah Snovik. Termalna voda zdravi ljudi, s 3,2 kilometra dolgo
bosonogo potjo pa nas vodi po Kneippovi življenjski filozofiji
ohranjanja ravnovesja telesa in duha za zdravo aktivno življenje.
Poleg Term Snovik se v celotni Tuhinjski dolini razvijajo izjemne
turistične kmetije, ki s svojimi vrhunskimi izkušnjami navdušujejo
tako domačine kot tudi turiste, ki obiskujejo ta lep del naše občine
od blizu in daleč.

pred vami je posebna izdaja časopisa Tuhinjski glas, v kateri bodo
predstavljeni nekateri pomembni mejniki v razvoju našega okolja
in pomembni dosežki naše skupnosti od leta 1991, ko je Slovenija
postala samostojna, pa vse do danes. Že glede na podatke
Statičnega urada Republike Slovenije lahko ugotavljamo razvoj
Slovenije v tem časovnem obdobju, saj se je bruto domači proizvod
na prebivalca povečal z 5.100 evrov v letu 1991 na 23.165 evrov v
letu 2019. V istem obdobju se je povprečna mesečna bruto plača
dvignila s 70 evrov na 1.750 evrov, hkrati pa je zaznati tudi znižanje
inflacije z 250 odstotkov na 1,8 odstotka. Življenjska doba se je v
obdobju od leta 1991 do leta 2018 podaljšala za 8 let. Zanimivo je, da
je leta 2002 le 8,6 odstotka gospodinjstev ločeno zbiralo odpadke,
leta 2018 pa kar 70 odstotkov. Število avtomobilov se je od leta
1992, ko je znašalo 784.550, povečalo na 1.607.854 v letu 2019. Tudi
število traktorjev je naraslo, in sicer s 40.500 v letu 1994 na 115.600
v letu 2019.
V tem tridesetletnem obdobju smo dosegli marsikaj in postali
mednarodno priznana država. Slovenija je bila prva izmed
tranzicijskih držav, ki je prevzela evro. 22. maja 1992 je bila naša
država, kot 176. članica, sprejeta v Združene narode, slabo leto dni
kasneje pa kot 27. država v Svet Evrope. 29. marca 2004 je Slovenija
postala članica zveze NATO, 1. maja istega leta pa tudi Evropske
unije. Slovenijo je že dan po osamosvojitvi, 26. junija 1991, priznala
sosednja Hrvaška. Zelo pomembno pa je bilo za našo državo, da sta
nas januarja 1992 naprej priznala Sveti sedež in takratna Evropska
skupnost. Do avgusta 1992 je Slovenijo priznalo že 92 držav. Danes
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Skupaj s turizmom se razvija celotna dolina in celoten Kamnik.
V Turističnem društvu Tuhinjska dolina se že 16 let ustvarjajo
izjemne zgodbe in dogodki, in sicer sejmi, pohodi in etnološke
prireditve. Z njimi privabljate goste, ki si radi ogledamo naravne
in kulturne znamenitosti, ki jih nudi Tuhinjska dolina. Urejene
poti po naši dolini omogočajo pohodništvo in tudi kolesarjenje.
Letos se bodo 19. 6. 2021 kolesarji in kolesarke pomerili že na 16.
kolesarskem vzponu s 400 m višinske razlike s štartom v Termah
Snovik in ciljem na Črnivcu. Istega dne zvečer bomo obeležili tudi
30-letnico samostojnosti naše države. Ponosni smo tudi na godbo
Tuhinjska dolina, ki izvaja tako koračnice in zabavne melodije kot
tudi koncertne skladbe. Brez posameznikov, kot so Ivan, Brane,
Primož, Tončka, Dragica, Katarina, Srečo, Manja, Rajko, Ivi, Olga,
Klemen, .. ki se trudite za razvoj Tuhinjske doline in se zavedate
edinstvene naravne in kulturne dediščine, ki je podlaga za razvoj
in napredek v prihodnje, dolina ne bi bila tako gostoljubna,
obiskovalci pa ne tako navdušeni, kot so prav zaradi vas.
Hvala vsem, ki ustvarjate bogato gradivo Tuhinjskega glasu in
iskrene čestitke vsem krajankam in krajanom Tuhinjske doline ob
30. obletnici naše domovine Slovenije. Naj se uresničijo besede
slovenskega literata Ivana Cankarja, ki je v povesti Kurent zapisal:
»Veseli ljudje bodo živeli tod; pesem bo njih jezik in njih pesem bo
vriskanje!«
Srečno Slovenija! Vse najboljše ob 30. rojstnem dnevu.
Vaš župan, Matej Slapar
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Misli učencev 1. in 2. razreda, OŠ Šmartno v Tuhinju

Pogled Mateja Tonina na
napredek Tuhinjske doline
Naša domovina praznuje! Mineva trideset let od prelomnih
dogodkov, ko smo združeni in enotni v vojaškem spopadu
z mnogo močnejšo jugoslovansko ljudsko armado izbojevali
našo samostojnost. Dokazali smo, da kadar imamo Slovenci
skupni cilj, lahko dosežemo domnevno nemogoče stvari. V času
demokratičnih sprememb ste številni Tuhinjci aktivno sodelovali
v demokratičnih procesih, za kar se vam iskreno zahvaljujem.
Odločitev za samostojno Slovenijo je bila pravilna. V teh tridesetih
letih smo dosegli zares pomemben napredek, ki je opazen na
vsakem koraku, tudi v naši prelepi dolini.
Nihče si takrat ni upal verjeti, da je pri nas v Tuhinjski dolini
mogoča takšna zgodba o uspehu, kot nam je uspela s termami
Snovik. Najvišje ležeče terme v Sloveniji so postale nosilec turizma
v Občini Kamnik. Ob njih pa turiste privabljajo številne turistične
kmetije, tematske poti in zasebni ponudniki namestitev. Vseeno
pa ostaja na področju turizma v naši dolini še vedno precejšen
neizkoriščeni potencial. Podpiram idejo, da bi na območju term
v okviru javno-zasebnega partnerstva zgradili olimpijski bazen,
Tuhinjsko dolino pa bi s Kamnikom povezali s kolesarsko stezo in
pešpotjo.
Pred skoraj dvema desetletjema sem se s politiko začel ukvarjati
predvsem z namenom zagotoviti boljšo cestno in komunalno
urejenost naše doline. Tudi če se zdi, da smo daleč od Kamnika, to
še ne pomeni, da se na nas lahko enostavno pozabi! Strinjamo se
lahko, da je bil razvoj na področju izboljšanja infrastrukture v naši
dolini v zadnjih desetih letih izjemen. To dokazuje več kilometrov
pločnikov, prenovljena cestišča in urejena avtobusna postajališča.
Izgradnja vodovoda in kanalizacije od Kamnika do Šmartnega v
Tuhinju je bil največji infrastrukturni projekt v občini v zadnjih
desetih letih. V prihodnosti pa moramo izboljšati predvsem
kvaliteto bivanja in povezljivost, da bodo mladi lahko ostali v naši
dolini. Ključni izziv je zato izgradnja širokopasovnega optičnega
omrežja ter preplastitev poškodovane ceste čez prelaz Kozjak.
Verjamem, da naša Tuhinjska dolina lahko postane najbolje urejena
in turistično prepoznavna destinacija v celotni Sloveniji. Želim
vam lepo praznovanje dneva državnosti!
Mag. Matej Tonin

,
Danes praznujemo dan državnosti. Pomemben praznik za
Republiko Slovenijo ter vse državljane in državljanke Republike
Slovenije. 25. junija 1991 je bila slovesno razglašena samostojna in
neodvisna Republika Slovenija.
Samostojnost Slovenije je bila razglašena na podlagi plebiscita,
ki je bil izveden v nedeljo, 23. decembra 1990. Volivci so odšli
na volišča, kjer so se odločali o zgodovinskem vprašanju, ali naj
Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država.
Plebiscita se je udeležilo 93,2 % volilnih upravičencev. Tri dni
kasneje, 26. decembra 1990, je slovenska skupščina razglasila
rezultate plebiscita. Za samostojnost se je odločilo 88,5 %
udeleženih. Slovenska skupščina je morala v šestih mesecih
pripraviti vse potrebno za politično, gospodarsko, vojaško in
zunanjepolitično izstopanje iz Jugoslavije. Slovenija je napovedala,
da bo samostojnost razglasila 26. junija 1991, vendar se je to zgodilo
že dan prej, 25. junija 1991, saj so se bali, da bi oblasti v Beogradu
želele to preprečiti. 25. junij 1991 je bil pomemben dan tudi zato,
ker sta bili uzakonjeni Temeljna ustavna listina o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije ter Deklaracija o neodvisnosti. Ti
dve sta postali pravna temelja slovenske samostojnosti.
Vznemirjenje in veselje ob nastanku lastne države so čez noč
zamenjale vojne razmere. Osamosvojitev Slovenije od Jugoslavije
je s silo poskušala zatreti Jugoslovanska ljudska armada (JLA). Že
pred večerno slovesnostjo 26. junija 1991 so tankovske enote JLA
na Primorskem odhitele proti mejnim prehodom z Italijo. Letala
Jugoslovanskega vojnega letalstva so zavzela zaprt slovenski
zračni prostor. Oboroženi napadi JLA na novonastalo državo
so neprijetno presenetili prebivalce Slovenije, na cestah so bile
barikade, ki so jih v nočnih urah postavili pripadniki slovenskih
obrambnih sil. Tega dne so se začeli oboroženi spopadi. Barikade
avtomobilov, delovnih strojev, tovornjakov so ob varovanju
pripadnikov slovenskih obrambnih sil in ob pomoči civilne
zaščite, prebivalstva poskušale upočasniti prodor oklepnih vozil
JLA. Slovenska vojska in policija sta zasedli mejne prehode,
jugoslovansko vojsko pa so na slovenskih tleh ustavili v vojašnicah.
Spopadi so trajali do 7. julija 1991, ko se je jugoslovanska vojska
začela umikati v vojašnice. Spopadi so se končali z ranjenimi in
mrtvimi na obeh straneh bojišča.

3

V začetku julija so se na Brionih začela pogajanja med Jugoslavijo,
Slovenijo in Hrvaško o nadaljnji usodi Slovenije. 7. julija 1991 pa je
bila podpisana Brionska deklaracija, s katero se je uradno za tri
mesece zamrznilo osamosvajanje. Trimesečni rok se je iztekel 7.
oktobra ob polnoči in slovenske oblasti so ponovno začele izvajati
nadzor nad državno mejo. V obtok so poslali nov slovenski denar,
najprej v obliki vrednostnih bonov, septembra leta 1992 pa se je
pričela uporaba nove slovenske denarne valute, tolarja.
Odhod zadnjega vojaka JLA se je uresničil 26. oktobra 1991,
ko je iz Kopra odplula zadnja ladja z jugoslovanskimi vojaki.
Te so pospremili z množično slovesnostjo, kjer je predsednik
predsedstva Milan Kučan dejal: »Državljani Slovenije, Republika
Slovenija je zdaj svobodna«.

faltne ceste skozi Tuhinjsko dolino in spodbujal pristojne k proučitvi toplega vrelca Vaseno.
Skupaj sva sanjala o toplicah in risala bazene na škatlico cigaret.
Spremljal sem njegovo neverjetno zagnanost, predanost, prisotnost povsod. S svojo preudarnostjo je dosegel spoštovanje ljudi
okoli sebe in njegova beseda je imela veljavo.
Ko sem sam postal predsednik mladine v Srednji vasi in vodil obnovo kulturnega doma, je bil moj mentor in je znal spodbujati mlade k
zavzetosti in odgovornosti. Ivan Mali je bil duša in srce vsega, kar se
je dogajalo v KS Srednja Vas, v bližnji in daljni okolici.
Ivan Hribar

Slovenija je konec leta 1991 zaživela kot samostojna država, saj
je imela v obtoku lasten denar, prebivalci so postopoma začeli
prehajati mejo z novim potnim listom, slovenska smučarska
reprezentanca je začela na mednarodnih tekmovanjih tekmovati
pod slovensko zastavo. Še vedno pa je Slovenija čakala na
mednarodna priznanja ostalih držav. Islandija, ki ni bila članica
evropske skupnosti, je prva med zahodnimi državami 19. decembra
1991 priznala Slovenijo. 15. januarja 1992 pa je slovensko državo
priznala večina članic Evropske skupnosti.
To je le kratek pregled zgodovine slovenskega osamosvajanja, za
vse tiste, ki se še predobro spominjate teh dogodkov, kot za tiste,
ki takrat še nismo bili rojeni.
Sara Drolc

Prispevek Ivana Malija k
razvoju Tuhinjske doline
Dan državnosti je praznik vseh nas, ki v srcu čutimo ljubezen in
hvaležnost do domovine ter ponos, da so stoletne sanje pred 30
leti postale resničnost. Veliko smo dosegli v teh letih, ne smemo
pa pozabiti naše preteklosti. Poznavanje preteklosti je pomembno
za razumevanje sedanjosti, kar nas zavezuje do naše prihodnosti.
Ko se ob prihajajočem prazniku oziramo na razvoj Tuhinjske doline
v zadnjih 30 letih, je prav, da se spomnimo ljudi in njihovih sledi,
ki so dragocene za razvoj Tuhinjske doline. Eden teh je Ivan Mali
iz Lok, ki se je rodil leta 1925. Živel in odraščal je v kmečki družini, vključil se je v narodnoosvobodilni boj in nekaj časa preživel v
taborišču.
Skupaj s svojimi sosedi, prijatelji in sovaščani je preživljal težke
čase obnove in se entuziastično lotil reševanja mnogih težav, ki so
se po osvoboditvi pojavljale med ljudmi Tuhinjske doline.
Sovinškov oče je bil
krajan, ki se je izjemno zavzeto, predvsem pa z velikim
spoštovanjem
do
vsega, kar je bilo
ljudsko in napredno,
vključeval v različne
organizacije, društva
in odbore, v katerih
so urejali, odločali in reševali mnoga
vprašanja napredka
domačega kraja. Bil
je med prvimi, ki so
pripravljali in izpeljali
elektrifikacijo, vzpostavitev vodovoda in
telefona. Zavzemal
se je za izgradnjo as4

Misli učencev 3. in 4. razreda
OŠ Šmartni v Tuhinju

Rad te imam, slovenščina
Moja predraga, moja preljuba slovenščina. Saj ne, da govorim te že
od malih nog, odkar govoriti sem se te naučil. Moja mati, ta, ki me
je rodila, moj oče, dedek, babica, prav vsi moji dragi govorijo te z
veseljem, z vsem ponosom, ki ga premorejo. Pa tudi jaz; pišem pesmi, zgodbe, prav vse kar je mogoče, da se ti poklonim. Bogata si
kakor morja, polna rib, živali drugih, kakor Zemlja nasploh; stvaritve v vseh mogočih okoljih. Ko drugim kaj povedat si želim, kar ne
vem, kaj naj govorim; izbor besed, ki jih ponujaš, je kot zrn peska
na vseh obalah tega sveta. Besede šopirijo se, kot svetleč zaklad,
kot dragulji, ki svetlikajo na dnu se oceana. Biti govorec tebe, besed
tvojih, mi je v ponos, kaj naj rečem. Slovenščina draga, noben zaklad, nobena krona kraljevska se ne more s tabo kosati, sploh pa ne
zamenjati tebe, ki si mati slovenskega jezika, skupna last vseh Slovencev. Si pa tudi ena redkih jezikov, kateri vladajo tudi dvojini saj,
mar ni v dvoje lepše? Biti sam je včasih mučno, iz skupine ljudi pa
se je včasih dobro tudi umakniti, takrat ko potrebuješ mir. Ampak
dvojina, 2, tako lepo število, polno ljubezni. Ni lepšega od para, ki
ljubita drug drugega. Biti z nekom, ki ga rad imaš, te sprosti, včasih
tudi spremeni mišljenje na bolje, in pa razpoloženje, da počutiš se
popolnoma drug človek. Skozi čas spreminjala si se, a ostala si še
zmerom ena in edina, slovenščina. Slovenci te še zdaj govorimo v
raznoraznih oblikah, ki poimenovane so narečja. Besede razlikujejo
se druga od druge, a vseeno, pomen enak ostaja. A Slovenci vedno več govorimo v jezikih drugih in to tebi, slovenščina, nikakor
ni všeč, saj jezik naš bila si že od rojstva slovenskega roda. Služil ti
bom do konca svojega življenja in upam, da še stoletja v pozabo ne
potoneš.
Domen Učakar, 6. mesto na državnem natečaju za najlepše ljubezensko pismo v Sloveniji
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Spomini domačina na 30 let
samostojne države
Dragocene spomine o času rojevanja države Slovenije ter tudi svoj
pogled na sedanjost in prihodnost je z nami delil Vid Kadunc iz Zg.
Tuhinja.
Kako se spominjate osamosvojitve
Republike
Slovenije?
Bil sem eden od treh pobudnikov
ustanovitve
kmečke zveze oz. delegat
Kmečke zveze Tuhinjska
dolina, ki je bila ustanovljena pred ustanovitvijo
Demosa. Kmečka zveza
Tuhinjska dolina je bila
med prvimi podružnicami v Kmečki zvezi Slovenije in bil sem prvi na listi
oz. nosilec Demosove liste
za Tuhinjsko dolino Skupščine Občine Kamnik.
Kmečka zveza Tuhinjska dolina je imela takrat nekaj več kot 100
članov. Bil sem izvoljen v družbeno politični zbor Tuhinjske doline,
kjer so bili trije zbori.
Na skupščini smo razpravljali o občinskih zadevah, osamosvojitev
Slovenije ni bila na dnevnem redu. Večinoma so člani osamosvojitev Slovenije podpirali, veliko pa je bilo zadržanih. Mislili so, da bi
bilo dobro, vendar so bili zadržani.
Pri pripravah na osamosvojitev smo aktivno sodelovali s samim vrhom (s Pučnikom na čelu). Pučnik s svojo ekipo na vrhu ne bi imeli
takšnega poguma, če ne bi za njim stali odbori, ki so delovali na
terenu in komunicirali z ljudmi. Pučnik je imel vizijo in korajžo za
osamosvojitev Slovenije, do zadnjih moči, kar mu jih je ostalo od
prejšnjega režima.
Pri pripravah na odločitev za osamosvojitev smo upoštevali nekdanjo JLA oz. Miloševičevo vlado in njeno operativno sposobnost. Ne
smemo pozabiti na nadškofa dr. Šuštarja in njegov vpliv na Evropo
oz. Vatikan, ki nam je stal ob strani pri osamosvajanju.
Moji spomine na delo na terenu oz. podeželju so odlični, saj se
pripadniki nekdanjega sistema večinoma niso ločevali, ampak so
sodelovali pri pripravah in odločitvah za osamosvojitev. Osamosvojitev oz. dogodki, ki so se odvijali v takratnem parlamentu, so
se kljub trenjem med različnimi interesi srečno iztekli. V spominu
so mi ostale besede gospoda Pučnika po plebiscitu: »Jugoslavije ni
več, za Slovenijo gre!«
Ob razglasitvi Slovenije v parlamentu so nepozabne besede Milana
Kučana: »Nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan.« Domnevam,
da je takrat že vedel, da so šli tanki na cesto. Večina ljudi tega ni
razumelo, mi pa smo bili o tem obveščeni v poznih večernih urah.
Ljudje so bili ogorčeni nad dejanjem tako imenovane JLA oz. Miloševičeve vojske.
Narod je bil po enotedenski vojni na nogah, vesel. Veselje se je
nadaljevalo v naslednjih letih, ko so videli, kaj se dogaja na Balkanu. Mi smo jo poceni odnesli. Prvo razočaranje sem doživel pri
zavrnitvi gospoda Pučnika za predsednika države, ki je imel glavne
zasluge za osamosvojitev.
Funkcija Demosa je po osamosvojitvi in priznanju Slovenije pokazala svojo šibko stran, saj je Demos vključeval tudi leve stranke, ki
so se odločile, da želijo z ostalimi strukturami prejšnjega režima še
vedno sodelovati. Kmalu po priznanju Slovenije je združenje Demos iz istih razlogov razpadlo.

Kako gledate na Slovenijo danes, ste zadovoljni?
Žal je tako, da je narod nezadovoljen, pa ne zaradi blaginje življenja,
ampak zaradi odnosa do delovnih ljudi. Politiki, poslanci se v zadnjem času oddaljujejo od kulturnega dialoga in to ljudem ni všeč.
Nerazumljivo je, da je bila ob osamosvojitvi 75 % oskrba s hrano,
danes smo padli na skromnih 25 %. Ne vem, komu bi to pripisal, po
mojem prepričanju so za odnose v veliki meri odgovorni naši akademiki. Glede njihove strokovnosti jih spoštujem, pri šolskem sistemu pa so popolnoma zatajili, saj v šolah od osnovne šole naprej, ni
bilo vzgoje za samozavest državljana – pripadnika državi, Sloveniji.
Kako vidite Slovenijo v prihodnosti?
Veseli me, da se skupine podjetnikov povezujejo glede na svoje potrebe in sodelujejo. Morali pa se bodo zavedati, da Slovenija potrebuje eno ali več konservativnih strank, ki bi imele vsaj 35 % podpore
volilnega telesa. V nasprotnem primeru bo gospodarstvo v Sloveniji
upadalo in se bo razkosalo. Stavim na stroko, to so akademiki in
spremembe v vzgoji, torej krepitev pripadnosti državi Sloveniji.
Marinka Pirc

Odločni mladi – zagotovilo
za uspešen nadaljnji razvoj
doline
Tuhinjska dolina je biser, ki je v veliki meri ostal neokrnjen, in ima
potencial za kmetijstvo in turizem, s poudarkom na eko osnovi in
na njenem medsebojnem povezovanju. Veseli nas, da mladi prepoznavajo kvaliteto domačega okolja in priložnosti za delo in življenje.
Mladi prevzemnik kmetije
Pomembno je, da se kmetijska dejavnost ohranja in
krepi, česar se tudi na pristojnem ministrstvu zavedajo, zato s pomočjo razpisov spodbujajo mlade, da
na lastni kmetiji ustvarijo
delovno mesto za polni delovni čas.
Tudi v Tuhinjski dolini je
nekaj mladih prevzemnikov kmetij. V tokratni izdaji
bomo predstavili Roka Koncilja iz Zgornjega Tuhinja,
foto: Barbara Remec
Mlinarja, ki je domačo kmetijo prevzel že pri 22 letih. Leta 2018 se je potegoval za naziv mladega kmečkega gospodarja leta in pristal na 3. mestu.
Rok je energičen, delaven, komunikativen, iznajdljiv ter vedoželjen.
Veliko razmišlja o prihodnjem razvoju kmetije, tako glede opremljenosti, trženja in učinkovitosti, načrtov in ciljev mu ne manjka.
Kako, da si se odločil, da ostaneš doma na kmetiji?
Vedno sem rad pomagal pri delu na kmetiji. Veseli me delo z živalmi, stroji, pa tudi delo v gozdu mi ni tuje. Všeč mi je tudi, da glavnina del na kmetiji poteka na prostem.
V naši družini je pet otrok. Starejši bratje in sestra so izbrali drugačno pot, starša pa sta bila že starejša in sta težko sama opravljala
vsa dela, zato smo kar hitro sklenili, da bom jaz nasledil kmetijo.
Ob prevzemu smo se vključili v program za mlade prevzemnike.
Že pred prevzemom sta me starša vključevala v odločanje, razvoj,
posodobitev kmetije in tako je še sedaj. Še vedno se o vsem posvetujemo, dogovarjamo in sodelujemo pri večjih spremembah.
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ter prodamo. Vse meso in mesne izdelke (hrenovke, klobase za
kuhanje, salame, suhe klobase, stejke) razparceliram po paketih in
prodam. Prodam približno eno telico na mesec.
V mesecu septembru 2020 se je pod okriljem nevladnega sektorja
Stičišča Središča oblikovala Strokovna skupina za področje kmetijstva v Občini Kamnik, ki jo je podprla Občina Kamnik. Skupina
skrbi za neposreden stik med pridelovalci, kmeti, simpatizerji razvoja podeželja in ključnim sopotnikom Občino Kamnik. Vanjo smo
bili izbrani Gregor Mlakar, Mojca Grojzdek, Boštjan Zajec, Anton
Jamnik in jaz. Trenutno se zavzemamo za oglaševanje kmetij na
področju trženja, prodaje in lokalne pridelave zdrave hrane. Dogovarjamo se o tem, da bo na uradni spletni strani Občine Kamnik
objavljen seznam kmetij oziroma dopolnilnih dejavnosti vseh kamniških kmetovalcev in pridelovalcev lokalne hrane. Tako bi potencialni uporabniki in kupci lažje prišli do informacij, kje, kdo in kaj
prodaja oziroma nudi.
Katere veščine so pomembne za mladega kmeta? Kje si pridobival
izkušnje, ki so ti v pomoč pri vodenju kmetije?
foto: Barbara Remec
Po osnovni šoli sem šolanje nadaljeval na Biotehniškem centru
Naklo, kjer sem končal program kmetijsko-podjetniški tehnik, šolanje pa sem nadaljeval na višji šoli, in sicer sem izbral program
upravljanje podeželja in krajine.
Ker me je delo na kmetiji veselilo od nekdaj, sem sem se že v 1. letniku srednje šole vključil v program Erazmus in odšel na prakso v
Avstrijo za pet tednov. V 2. letniku sem prav tako opravljal prakso
na dveh kmetijah v Avstriji, kjer sem ostal nekaj tednov. Stike z lastniki vseh kmetij sem obdržal tudi po koncu študija in še potem
so me večkrat poklicali, da bi jim prišel pomagat ob večjih delih.
Ponudili so mi tudi, da bi se pri njih zaposlil, a sem to odklonil, saj
bi težko usklajeval z delom na naši kmetiji.
S čim se ukvarjate na kmetiji?
Naša kmetija je bila včasih manjša, stari starši po mamini strani
so pričeli z uporabo žage in mlina in svoje storitve ponujali tudi
drugim. Po drugi svetovni vojni so to opustili. Z generacijami se je
kmetija večala in sedaj obsega 20 hektarjev pašnikov in travnikov
ter 30 hektarjev gozda. Njiv nimamo. Sadovnjak pa je namenjen le
pridelavi sadja za domače potrebe.
Leta 2020 smo po več kot 50 letih zaključili z oddajo mleka. Dolga
leta je bila na naši kmetiji tudi zbiralnica mleka, da mlekar ni hodil
od kmetije do kmetije. Večina kmetov, ki so bili vključeni v zbiralnico, je prenehala z oddajo, eden je oddajo povečal, tako da ga mlekar
obišče na domu. En kmet še vedno vozi k nam.
Odločili smo se za novo dejavnost, in sicer rejo telic, simentalske
pasme. Letno imamo v hlevu okrog 30 telic. Kupim okrog 200 kg
težke telice, jih pitam do starosti 2 let, nato jih oddam v zakol ali
jih semenim in prodam za pleme. Kupujem predvsem telice od lokalnih rejcev.
Telice pozimi hranim s suho krmo in travno silažo, poleti namesto silosa uporabljamo bale, svežo travo in pašo. Dodatkov in krmil
uporabljam zelo malo.
Dopolnilno dejavnost na kmetiji predstavlja gozdarstvo, ki vključuje
sečnjo in predelavo lesa. Kupci drv in sekancev so stalni, saj so jih
kupovali že od očeta, zato s prodajo nimam težav.
Poleg tega nudim tudi usluge s kmetijsko mehanizacijo, ki jo nenehno posodabljam. Pri tem imam v mislih predvsem pomoč drugim kmetom (dosejevanje trave, frezanje zemlje, košnja, zgrabljevanje, prevozi silaže …). Opravljam tudi storitve z gozdarsko prikolico.
Leta 2021 sem dejavnost na kmetiji razširil, registriral sem dopolnilno dejavnost za razsek in predelavo mesa. V sodelovanju s pogodbenim izvajalcem meso domačih telic razsekamo, predelamo
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Na prvem mestu je veselje do tovrstnega dela. Drugih stvari se navadiš, marsičesa se da priučiti. Tudi tisti, ki nimajo svoje kmetije, pa
se kasneje odločijo za takšno delo, se znajdejo in so uspešni.
Prve izkušnje sem nabiral v vlogi animatorja na vsakoletnih oratorijih v Šmartnem, kjer sem sodeloval kar 10 let. Že 10 let sem
predsednik Govedorejskega društva Kamnik, sicer pa sem tudi član
Društva kranjske in tržiške podeželske mladine, Strojnega krožka
Pšata Bistrica, Strokovne skupine za področje kmetijstva v Občini
Kamnik in Društva Mladi rejci. V okviru Govedorejskega društva
Kamnik sem organiziral več strokovnih ekskurzij v Avstrijo, v okviru
katerih smo obiskali tudi kmetije, kjer sem opravljal prakso. Tovrstne ekskurzije so odlično izhodišče za izmenjavo dobre prakse. V
okviru društva Mladi rejci sem sodeloval pri pripravi telic in krav za
razstave v Sloveniji in tujini. Sodelujem z BC Naklo. Opravil sem vsa
dodatna izobraževanja, tako da njihovi dijaki na naši kmetiji lahko opravljajo prakso. V prihodnje bom uredil vso potrebno dokumentacijo, da bodo lahko prakso pri nas opravljali tudi dijaki preko
Erazmusa. Volje in motivacije za delo mi ne manjka, imam načrte
in cilje. Evidence, ki jih je potrebno voditi zaradi ukrepov kmetijske
politike, urejam sam. Ostale papirje nam vodi računovodkinja.
Kaj bi svetoval mladim, ki se odločajo za prevzem kmetije?
Tisti, ki se enkrat odloči za prevzem, mora vztrajati in si ne sme
premisliti v dveh ali treh letih. Tudi ta odločitev prinaša prednosti
in slabosti. Med prednostmi bi izpostavil, da si sam razporejaš delo,
večina dela poteka na prostem, več časa lahko preživiš z družino,
imaš doma pridelano hrano (meso, zelenjavo), kurjavo, delo je zelo
raznoliko. Največjo slabost vidim v tem, da ni fiksnega delovnika.
Delo poteka od jutra do večera, vse dni v tednu. Malo se sicer da
razporediti, saj so obdobja, ko je dela več in so obdobja, ko ga je
manj.
Pomembna je tudi vpetost v lokalno okolje. Bližnji kmetje iz vasi si
ob večjih opravilih pomagamo med seboj, občasno vskočim in pomagam tudi kmetom iz drugih vasi.
Izpostavil bi tradicionalni blagoslov traktorjev s praktičnim prikazom uporabe različne kmetijske mehanizacije, ki smo ga do sedaj
pripravili petkrat. Ker je inovacij in novosti preveč, da bi jim človek
lahko sproti sledil, kmetijska mehanizacija pa je draga, so najbolj
dobrodošle konkretne izkušnje in mnenja različnih stanovskih kolegov, ki so ta ali oni stroj že preizkusil, zato bomo z izvedbo teh
srečanj nadaljevali.
Rok pristavi, da po zvoku traktorja prepozna, kdo se pelje mimo
njihove kmetije, ne da bi pogledal skozi okno.
Olga Drolc

Junij 2021

Hkrati sem vodil vse potrebne aktivnosti za izgradnjo osnovne šole
v Šmartnem in postavitev pilotnega bazena, ki je kasneje postal pilotni bajer za Terme Snovik v nastajanju. Pri tem je bilo potrebno
veliko usklajevanj in inovativnosti. Prav je, da omenim vsaj nekaj
oseb, s katerimi smo se usklajevali in vsi smo imeli skupni cilj, in sicer, da se projekta realizirata. Zasluge za uesničitev obeh projektov
lahko pripišemo: Mihaelu Novaku, Antonu Hočevarju, Dušanu Jeseniku, Bojanu Mlakarju, Juditi Mlinar Kern, Marijanu Steletu, Vuku
Cmiljaniču in ženi Joži, ki ima ključno vlogo pri konstruktivnemu
razmišljanju in postavljanju jasnih stališč. Res lepa hvala vsem in še
mnogim drugim, ki ste in ustvarjate našo skupno pot.
Katero leto je bilo prelomno po vaši oceni za nadaljnji razvoj Tuhinjske doline in zakaj?

Ključni mejniki za našo dolino
Kakšen je vaš pogled na razvoj Tuhinjske doline v samostojni Sloveniji? Kateri se vam zdijo bistveni mejniki v tem obdobju?
V samostojni Sloveniji je v obdobju 30 let prišlo tudi v Tuhinjski dolini do bistvenih razvojnih sprememb, ki nam krajanom zagotavljajo
boljšo kakovost življenja.
Razvojni program NO'VNA je bil zagotovo eden ključnih projektov
za razvoj Tuhinjske doline, sprejet je bil na občinski skupščini leta
1990, na kateri sem sodeloval neposredno in apeliral, da se sprejme
nekaj ključnih razvojnih projektov. Skupaj s pripravljalci programa,
kot tudi z domačni smo dosegli odločitev za izgradnjo osnovne šole
v Tuhinjski dolini. Drugi projekt je vključeval načrt, da se termalna
voda, ki je bila poznana že več desetletij, začne uporabljati v turistične namene. Tretja prioriteta je bila infrastruktura: telefonija,
rekonstrukcija lokalnih cest in asfaltiranje le-teh.
Naslednji pomemben mejnik pa je povezan s sklepom Izvršnega
sveta Občine Kamnik, kateri je določal, da se nadaljne aktivnosti
za koriščenje termalne vode Vaseno– Potok–Snovik v celoti opusti.
Zakaj je bil pomemben sprejeti sklep izvršnega sveta o opustitvi
koriščenja termalne vode?
S sklepom se je ustavil projekt, v katerega je bilo že v Jugoslaviji
vloženih veliko finančnih sredstev in dela, po drugi strani pa so se
v »tonfu« velikokrat namakali ljudje in v steklenicah odnašali vodo,
da so si lajšali svoje zdravstvene težave.
Poklical sem takratnega predsednika KS Albina Pirša ter lastnika
zemljišča v Snoviku, kjer je bila izvedena zadnja vrtina V15, Srečka
Urankarja. Sestali smo se pri Urankarju in predstavil sem idejo, da
bi se vaščani Snovika vključili v takratni projekt CRPOV (celostni
razvoj podeželja in obnove vasi) Snovik, katerega je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo s ciljem, da sami vodimo razvojne aktivnosti. V nadaljevanju sem idejo predstavil takratnemu
predsedniku Izvršnega sveta Mihaelu Novaku in Juditi Mlinar Kern.
Podprla sta me in prijavili smo se na razpis, ki ga je ministrstvo
odobrilo. Pričeli smo s konkretnimi aktivnostmi, sestanki, delavnicami z vaščani Snovika. S sodelovanjem Zarje Kovis d.o.o, smo
skrbeli za strokovno vodenje projekta CRPOV, vzporedno pa načrtovali in tudi realizirali javno razsvetljavo v Snoviku in postavili vaško znamenje s kipom Marije. Po metodologiji CRPOV-a smo razvoj
vasi dosegli na kulturnem, etnološkem, socialnem, podjetniško-gospodarskem področju in upoštevali tudi kmetijsko-gozdarski vidik. Vaščani so opredelili, kako vidijo svoj razvoj. Sprejeto pa je bilo
skupno stališče, da se nadaljujejo aktivnosti za koriščenje termalne
vode v turistične namene.
Kako ste pristopili k uresničevanju, sprejetega razvojnega projekta NOVNA in CRPOV?

Zagotovo leto 1994. Maja 1994 smo postavili temeljni kamen za izgradnjo popolne osnovne šole v Šmartnem v Tuhinju in v Snoviku
pilotni bazen – Teme Snovik v nastajanju. Avgusta 1994 smo uradno
odprli ta bazen in predstavili podjetniško idejo o gradnji EKO term.
Kako ocenjujete nadaljnjo pot predstavljenih projektov?
Izgradnjo osnovne šole je v nadaljevanju uspešno vodila Občina
Kamnik na čelu z županom Antonom Smolnikarjem in g. Antonom
Kaminom. Ugotavljam, da se je šola razvila v kvalitetno sodobno
devetletko, ki je dosegla in presegla vse pričakovane cilje in več
kot upravičila odločitev za postavitev. Velika škoda je le, da se še
niso realizirale takratne projektne rešitve, da se regionalna cesta
prestavi k strugi Nevljice, s čimer bi povečali varnost otrok in zagotovili ustrezne zunanje površine šole in vrtca.
Terme Snovik smo z načrtnim in vztrajnim delom pripeljali na svetovni zemljevid ponudnikov storitev trajnostnega turizma, ki nudi
darilo narave, zdravilno termalno vodo in lepoto neokrnjene narave.
Kako gledate sedaj na našo samostojno Slovenijo?
Zelo sem hvaležen vsem tistim, ki so bili vizionarji in so stkali vse
niti, da imamo svojo državo, na katero sem zelo ponosen. Vse to
nam je dalo energijo, da smo šli optimistično po poti napredka.
Kaj pa bi spremenili oziroma s čim niste zadovoljni?
Pričakujem večjo zavzetost in angažiranost naših svetnikov, ljudi, ki
so naši predstavniki na občini. Ne morem razumeti, zakaj ni dovolj
ambicioznosti glede vzpostavitve varne kolesarske poti, ki bi povezovala Štajersko in Ljubljano, za postavitev pokritega olimpijskega
bazena, ki je edinstveno priložnost razvoja... Lahko bi še našteval,
toda moje delovanje je vedno usmerjeno v delovanje, ki bo koristno
za naš planet, našo državo, našo občino, našo dolino …
Kakšen je vaš pogled na prihodnost naše države?
Moj pogled je optimističen, saj verjamem, da bo prevladal razum in
delovanje v skupno dobro. Sedaj živimo zaradi epidemije v res posebnih razmerah. Lahko smo hvaležni in zadovoljni, da vlada sprejema ukrepe, ki so in bodo koristni za nadaljnji razvoj naše države.
Kaj bi še rekli za konec?
Mojo življenjsko pot od otroških let spremlja aktivno delovanje v
gasilstvu. V nekdanji državi smo imeli zelo slabe pogoje za delovanje, sedaj sem zelo zadovoljen, da je gasilska dejavnost pridobila
zasluženi pomen. Še posebej pa me veseli, da v našem okolju to
poslanstvo prevzemajo mlajši z veliko strokovnega znanja in zagnanosti.
Tamara Damjanac

No, imel sem srečo, da sem bil zaposlen v Zarji Kovis, zaradi česar
sem poznal razmere na trgu, se srečeval z različnimi investicijami.
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Vlaganje v mlade, ki jih
zanima turizem – zagotovilo
za uspeh turizma
Ustrezen razvoj kadrov je ključnega pomena za uspešno poslovanje
turističnih podjetij in konkurenčnost slovenskega turizma. Zaposleni so tisti, ki ustvarjajo dodano vrednost in zagotavljajo visoko kakovost turističnih storitev. Trajnostni razvoj predpostavlja tudi zaposlovanje iz lokalnega okolja. Temu sledijo tudi v Termah Snovik,
zato imajo lokalni prebivalci prednost pri zaposlovanju, mlade pa
spodbujajo k odločanju za turistične poklice s štipendijami, omogočajo jim zaslužek z opravljanjem študentskega dela in opravljanjem
prakse. Kdor ima rad ljudi in zna izmenjevati energijo z gostom, bo
zagotovo užival v poklicu v turizmu!
Kontakt za dodatne informacije:
ivan.hribar@terme-snovik.si, telefon 041 633 779.
Marija Komatar,
študentka 3. letnika Fakultete za turistične študije – Turistica in štipendistka Term
Snovik. V podjetju Terme
Snovik dela preko študentskega servisa že od leta 2013
in si nabira izkušnje v svoji
poklicni usmeritvi. Je članica turističnega društva in se
vključuje v razne projekte turističnega društva.
Kakšne so vaše izkušnje v turizmu?
V času svojega dela v Termah Snovik sem se preizkusila v raznih
operativnih delih podjetja. Začela sem kot sobarica in čistilka, nadaljevala z animacijo, vmes pa tudi pomagala natakarjem in kuharjem pri njihovem delu. Moja želja ves čas je bila, da bi lahko delala na
recepciji, saj bi s tem zaokrožila in dopolnila mojo zbirko izkušenj.
In želja se mi je uresničila. Sedaj že tretje leto delam kot receptorka. Moje praktične izkušnje pa dopolnjujem tudi s teoretičnim
znanjem. Pri študiju mi je bilo v veliko pomoč, da sem že pred začetkom študija imela praktične izkušnje v tej panogi, saj sem tako
bolj razumela procese, ki so nam jih razlagali na fakulteti.
Turizem v Tuhinjski dolini bi se lahko razvijal predvsem v smeri
aktivnega in termalnega turizma. Tuhinjska dolina je edinstvena
destinacija, kar zadeva lego, saj je edina predalpska dolina s svojim
izvirom termalne vode in termami. Gostje se lahko sprostijo v naravi, ki jim nudi zavetje in tišino ter seveda v termah. S takim pozicioniranjem na trgu bi lahko pritegnili še več domačih, predvsem pa
tujih gostov, saj ima dolina značilnosti, ki so za mnoge tujce sanjske
in tega v njihovih domačih krajih ni.
Klavdija Hribar
Prehod med izobraževalno in
zaposlitveno potjo v življenju
mladih postaja vedno težje,
saj brezposelnost predstavlja
enega večjih problemov sodobnih družb. Zdi se, da zate
to ne velja. Vsak vikend, med
počitnicami in ko ti čas dopušča te videvamo v Termah
Snovik, kjer opravljaš različna
dela. Kakšne so tvoje izkušnje
in kako gledaš na priložnosti
zaslužka in zaposlitve mladih?
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Res je, s študentskim delom v Termah Snovik sem pričela takoj po dopolnjenih petnajstih letih in se v tem času preizkusila
v različnih delih. Sprva sem opravljala naloge sobarice, kasneje
sem se preizkusila kot natakarica, pa animatorka in organizatorka dogodkov, hkrati sem pridobila licenco za reševalko iz vode
in tako spoznala specifičnosti tega delovnega mesta. Prav opravljanje tovrstnih del in posledično prepoznano veselje do dela
z ljudmi ter prijetni odnosi med sodelavci so skupek razlogov,
da sem se po končani gimnaziji odločila za študij turizma. Poleg večletnega dela v Termah Snovik sodelujem tudi z drugimi
podjetji na področju administracije, marketinga in prodaje, saj
me možnost pridobivanja novih kompetenc vedno motivira, da
poizkusim kaj novega.
V opravljanju različnih del v času študija vidim veliko prednost,
saj širi meje znanega in omogoča osebno rast, hkrati pa izboljša zaposlitvene možnosti posameznika. Zagotovo so trenutni
časi poseben izziv za nas mlade pri iskanju naših poslanstev in
poklicnih poti, a iz izkušenj vem, da se veliko študentskih del s
pridruženo ustrezno izobrazbo lahko razvije v redno zaposlitev.
Mladi smo, navkljub drugačnim časom, vendarle vsakodnevno
obkroženi z različnimi priložnostmi za našo poklicno pot, za
njihovo prepoznanje pa moramo biti odprti, iznajdljivi in prilagodljivi.
Ko so se naši predniki pred tridesetimi leti odločili za osamosvojitev države, so nedvomno potrebovali veliko poguma. Tudi
danes je pogum to, kar potrebujemo za spopadanje z novo realnostjo in pri soočanju z vsemi izzivi, ki nas čakajo v prihodnje.
Anja Tabakovič
Anja, si študentka in predsednica Študentskega kluba Kamnik, vključuješ se v
različne družbene skupine,
opravljaš študentsko delo ...
Kako gledaš na življenjske
pogoje mladih, kaj pogrešaš,
kako gledaš na prihodnost
mladih in kakšne izzive si
si zaenkrat postavila v življenju?
Mislim, da je mlade trenutno precej zaznamovala epidemija, ki narekuje tok življenja. Časi se spreminjajo,
mladi imamo drugačne pogoje, kot so bili včasih. Dlje časa smo
vključeni v izobraževalni sistem, kar po eni strani pomeni, da se
predvsem tisti, ki študiramo, kasneje osamosvojimo, pridemo do
zaposlitve ter živimo na svojem. Po drugi strani pa nam današnji
čas omogoča številne ugodnosti, možnost izmenjav, dodatnega
izobraževanja in pridobivanje izkušenj preko študentskega dela.
Trenutno sama najbolj pogrešam družbeno dogajanje in druženje s vrstniki. Glede svojih nadaljnjih izzivov ostajam odprta in se
prepuščam toku.
Glede prihodnosti mladih sem optimistična, saj menim, da smo
mladi prilagodljivi, iznajdljivi, polni idej in se uspešno soočamo
z izzivi. Znanje tujih jezikov nam omogoča, da se povezujemo s
tujino, tako pogledamo tudi preko meja naše domovine in si razširimo obzorja. Ključno je, da se zavedamo pomembnosti demokratičnosti in svobode izražanja, zato je pomembno, da aktivno
participiramo v družbi. V luči državnega praznika si želim, da bi
bili mladi aktivni, tako v domačem, lokalnem okolju, kot v širši
družbi in bi krojili svetlo prihodnost naše države.
Joži Hribar
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Projekt Turizmu pomaga
lastna glava na OŠ Šmartno v
Tuhinju
Zgodovina projekta na šoli

Letošnja turistična tržnica je bila zaradi epidemioloških razmer
drugačna, potekala je namreč preko spleta. Naši učenci so navdušili
komisijo in ponovno prejeli še eno zlato priznanje.
Bodimo ponosni na našo državo, saj ponuja ogromno biserov. S pomočjo turizma jih spoznavamo in z delovanjem v turizmu jih bogatimo, saj turizem smo ljudje.

V šolskem letu 2006/07 smo se na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju
vključili v projekt Turizmu pomaga lastna glava, ki ga organizirata
Turistična zveza Slovenije in Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Vsebina projekta se povezuje z raziskovanjem turizma v domačem
kraju, ugotavljanjem možnosti za hitrejši razvoj in oblikovanjem ponudbe, ki bo vzpodbudila podjetništvo in trženje naravnih danosti
ter tudi ostale ponudbe v vseh možnih oblikah.
Na šoli smo se na začetku na tekmovanje pripravljali v okviru turističnega krožka. Pripraviti smo morali raziskovalno nalogo, odrsko predstavitev in razstavo. Naslednje leto je tekmovanje doživelo
prenovo. Še vedno je bilo potrebno pripraviti raziskovalno nalogo, predstavitev turističnega produkta pa se odvija na turističnih
tržnicah. Učenci se z veseljem vključujejo v projekt Turizmu pomaga lastna glava in šola že vsa leta posega po najvišjih državnih
priznanjih pod mentorstvom Olge Drolc, Petre Potočnik in Tomaža
Smoleta.

Petra Potočnik in Tomaž Smole, mentorja

Inovativni turistični produkti

Aparmaji Jesenuc

V teh letih smo ustvarili vrsto zanimivih in inovativnih turističnih
produktov: prenočišča v čebelnjaku, iskanje zaklada po Menini planini s kravo Cvejto, raziskovanje kamniških staroselcev mamuta,
morskega konjička in motniškega dlakavega nosoroga, izdelali smo
družabno igro kot turistični spominek, odpirali smo restavracijo Pr'
jabuk, poskusili smo se rešiti iz gradu, naredili smo informacijsko-promocijski 4D prostor, lovili smo živali na tuhinjskem travniškem
safariju, …
V vseh 15. letih sodelovanja na tekmovanju smo tako prejeli 13 zlatih
priznanj, učencev, ki so sodelovali pa je bilo več kot 200. Ker so naloge temeljile na turizmu v domačem okolju, so učenci spoznavali
bisere turizma v lokalnem okolju in iskali inovativne, drugačne turistične ideje, ki še ne obstajajo ter s tem pridobili znanja s področja
podjetništva.

Terme Snovik imajo pomembno vlogo v lokalnem okolju glede večanja prepoznavnosti in privabljanja novih gostov, saj omogočajo
termalna doživetja, imajo pa tudi povezovalno-sodelovalno vlogo
vseh deležnikov na destinaciji. Mihela in Ivo sta že leta 2004 prepoznala podjetniško priložnost za trženje apartmajev JESENUC v
neokrnjeni naravi v neposredni bližini Term Snovik. Poprosili smo
ju, da odgovorita na nekaj vprašanj.
Koliko apartmajev imate?
Razpolagamo s 3 enotami. Vsaka enota ima lasten vhod. Za namestitev imamo na voljo 9 postelj in sicer APARTMA 2+2,STUDIO 2+1 in
SOBA za 2 osebi. Vse enote imajo vso potrebno opremo, da se vsak
gost lahko počuti popolnoma sproščeno. Vse enote se nahajajo v
pritličju in imajo teraso.
Od kdaj tržita namestitve, kdo so gostje, ki prihajajo k vam in
kakšni so razlogi?

AjsThin
Letošnja tema tekmovanja je bila »Moj kraj, moj chef«, s čimer so pri
Turistični zvezi Slovenije osnovnošolsko mladino vključili v vseslovenski projekt Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021.
Ustvariti smo morali jed, ki bo predstavljala naš kraj. S proučevanjem že obstoječih kulinaričnih dobrot, ki izhajajo iz našega okolja,
smo ugotovili, kaj je že prisotno in je v sami ponudbi restavracij ali
pa je del domače kuhinje. Tako smo bili postavljeni pred dilemo,
ali uporabiti stare recepte in jih dvigniti na neko novo raven, ali pa
narediti novo jed, ki bi predstavljala naše okolje. Odločili smo se za
nov kulinarični izdelek, sladoled. Zavedali smo se, da bo to kar velik
zalogaj, težko namreč odkriješ nove okuse ali pa nadgradiš stare, pa
vendar. Nalogo smo poimenovali AjsThin, kar lahko kaže na nekaj
mrzlega (ang. Ice – led) ali pa na nekaj vročega, novega. In ta vroča
zadeva je naša nova kolekcija sladoledov iz Tuhinjske doline. Štirje
sladoledi, štirje okusi, štiri gozdna drevesa – smrekov, brezin, javorjev in kostanjev sladoled.

Namestitve tržimo od leta 2002. Dve leti so bili pri nas nastanjeni delavci, ki so gradili v Termah. Od 2004 namestitve oddajamo
gostom, ki prihajajo iz vseh dežel. Največ obiskovalcev prihaja iz
naše južne sosednje države. Poleg njih je veliko Italijanov, Nemcev
in Špancev. Gostje, ki se nastanijo pri nas, so navdušeni nad neokrnjeno naravo, prijaznostjo prebivalcev, obiskujejo hribe, terme ali
pa raziskujejo ostale kraje po vsej Sloveniji. Da delamo pravilno, pa
nam sporočajo naši stalni gostje, ki se k nam vračajo, nekateri tudi
že vseh 10 let.
Kakšna je bila lanska sezona in kaj si obetata letos?
Lanska sezona je bila zaznamovana z epidemijo, zato so prihajali
večinoma Slovenci, ki so koristili turistične bone. Tudi letos imamo največ rezervacij Slovencev. Nekaj pa je tudi rezervacij Nemcev,
Italijanov in Špancev.
Razvoj turizma v Tuhinjski dolini zadovoljivo napreduje. Zelo smo
veseli, da imamo v dolini Terme Snovik, kamor z navdušenjem prihaja vsako leto več obiskovalcev, ki so enostavno navdušeni nad
njihovim delom in idejami za izboljšanje že utečenega. Vedno znova
se pojavljajo novi ponudniki z najrazličnejšimi produkti, kar je dobrodošlo. Tudi med seboj lepo sodelujemo.
Želeli bi, da bi bilo za razvoj tuhinjskega turizma več posluha s
strani Občine in ostalih državnih institucij, pričakujemo izgradnjo
kolesarske steze in pločnik.
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Gledališke igre in glasba –
tradicija Tuhinjske doline
Kultura. Kaj posamezniku pomeni kultura? Je to verz najljubše pesmi, predstava v gledališču, obisk koncerta? Na to vprašanje ima
vsak posameznik svoj odgovor. Pomembno je, da se zavedamo
njene pomembnosti, ohranjanja in udejstvovanja na tem področju.
Človek se s kulturo sreča že zgodaj v domačem okolju. S petjem
ljudskih pesmi, igranjem inštrumenta, sodelovanjem v amaterskem
gledališču, ... Tudi v naši dolini se kulturno dogajanje ohranja in
nadgrajuje že od nekdaj, v obliki pevskih zborov, kulturnih društev,
amaterskih gledališč, v zadnjem obdobju pa tudi z godbo.
O kulturi v Tuhinjski dolini smo se pogovarjali s predstavniki različnih skupin, ki delujejo na tem področju. ...

OŠ ŠMARTNO V TUHINJU

KULTURNO DRUŠTVO SREDNJA VAS

Peter Pogačar, ste učitelj glasbene umetnosti na Osnovni šoli
Šmartno v Tuhinju, dirigent pevskih zborov, vaše življenje je prežeto z glasbo ... kako vi gledate na kulturo, na pomen petja?

Zdenka Klančnik, ste predsednica Kulturnega društva Srednja
vas, kako vi gledate na kulturo? S katerimi dejavnostmi se ukvarja vaše društvo, koliko časa že deluje?
Kultura, v kakršnikoli obliki, je vedno bila in bo odraz vsakega naroda in brez kulture bi bili siromaki po duhu. Tako kot se z leti
veliko stvari spreminja, se je spreminjala tudi amaterska kultura na
podeželju, čeprav je ves čas ostajala zvesta namenu in to je bilo
združevanje enako mislečih glede na interesno dejavnost. V časih,
ko še ni bilo televizije, kaj šele vseh sodobnih možnosti, ki jih ponuja
današnji čas, so se na podeželju, predvsem v zimskem času, družili mladi in starejši ter organizirali gledališke predstave, veselice in
podobno.
Tudi v našem kraju je bila gledališka dejavnost zelo pestra. V zapisih
iz kronike gledališke dejavnosti je omenjena predstava, ki naj bi bila
prva igra v našem kraju, in sicer je bila to igra »Šarlijeva teta«, uprizorjena 2. februarja 1938. Tako je bilo vsa leta do uradne registracije Kulturnega društva leta 1984. Čeprav društvo uradno deluje od
tega leta, je to hkrati precej dolgo obdobje za obstoj prostovoljnega
društva in veseli smo, da se je kljub manjšemu zamrtju gledališke
dejavnosti ohranila pevska tradicija z našo »Mavrico«.
Zelo veseli smo, da se nam je pridružila še druga skupina pevcev,
združenih pod imenom Ljudski pevci Tuhinjske doline. Z njimi se
ohranja stara ljudska pesem, ki je bila prisotna ob najrazličnejših
dogodkih, tako veselih kot tudi žalostnih. Na tak način se ohranjajo
tudi besedila pesmi, ki so se prenašala zgolj od ust do ust in niso
bila nikjer zapisana.

Petje ima izredno pozitiven vpliv na človeka. Objavljenih je bilo
že kar nekaj študij, ki pravijo, petje pomaga pri zmanjšanju stresa,
stimulira imunski sistem, poveča prag bolečine, izboljša delovanje
pljuč, izboljšuje spomin pri ljudeh z demenco, pomaga pri premagovanju žalosti, izboljšuje duševno zdravje in počutje, pomaga izboljšati govorne sposobnosti. Zborovsko petje pa tudi okrepi občutek
pripadnosti in povezanosti med ljudmi. Iz lastne izkušnje seveda ne
morem vsega potrditi, lahko pa rečem, da s petjem zmanjšujemo
stres, ki nam ga prinese življenje. Pred desetletji, ko je bilo petja v
družinah več, so se s petjem veselil, tolažili, pripovedovali, žalovali,
… V petje so bila vključena močna čustva. Petje je bil del vsakodnevnega življenja.
Kako pa petje vidite danes?
Danes je tega neprimerno manj. Vse več je otrok, ki petje doživljajo kot tujek v svojem življenju in imajo glede lastnega petja veliko
zavor oz. se ob tem počutijo izredno nelagodno. Kadar mi v razredu uspe s petjem ustvariti vzdušje, da se otroci ne obremenjujejo,
kako pojejo in kaj si ostali mislijo o njihovem petju, se vedno ustvari
pozitivno oprijemljiva energija, ki človeka dvigne ali pa mu vsaj za
tisti trenutek olajša breme. Ti trenutki so zagotovo češnja na vrhu
smetane, ki se skriva pod poklicem učitelja glasbe.
Če ima človek zdrave glasilke, naj čim več poje. Res je, da morda ob
slabo razvitem posluhu okolica nekoliko trpi, vendar se človeku ob
petju »z dušo« zagotovo izboljša počutje. Posluh pa se z vajo tudi
izboljša. Komur pa je poleg zdravega glasu v zibko položena še dobra mera posluha, pa je že poklican, da s svojim petjem razveseljuje,
spodbuja, tolaži, ... Samo spomnite se, kakšni občutki nas prevzamejo, kadar otrok s čistim in nežnim glasom zapoje lepo slovensko
pesem.
Kako izbirate glasbeni repertoar mladinskega pevskega zbora/
zborov in instrumentalne skupine?

Bi izpostavili še kakšno misel ali sporočilo?
Naj še enkrat poudarim pomen amaterske kulturne dejavnosti, ki
pripomore h kulturnemu razvoju kraja in pa, kar je najvažnejše, k
sožitju med ljudmi različnih generacij. Ta druženja so v veliki meri
zaslužna za mnoga dobra prijateljstva, saj je za uspešno predstavo
potrebnih veliko skupnih vaj, to pa pomeni tudi veliko skupnih večerov.
Želimo si, da bi uspeli pridobiti v svoje vrste tudi mlajšo generacijo,
saj se nam tako se ne bo potrebno bati glede obstoja kulturnega
življenja v našem kraju.
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Pri izboru pesmi za osnovnošolske zbore in instrumentalne skupine upoštevam dovolj velik delež slovenskih pesmi, pri katerih
skušam ohranjati ravnotežje med slovenskimi ljudskimi skladbami,
umetnimi skladbami slovenskih skladateljev ter slovenskimi popularnimi, v repertoar vključim tudi angleške pesmi, saj le te učenci
dobro sprejemajo in se jih radi naučijo.
Kaj bi izpostavili za konec?
Vse in vsi smo povezani. Naša dejanja vplivajo na nas same, na ljudi,
ki jih poznamo, pa tudi na ljudi, ki jih ne poznamo. Zato je potrebno
pozorno prisluhniti, kdaj, kje in kako se oglasimo. Vse to velja pri
zborih. Najboljše izvedbe niso tiste, ki so tehnično dovršene, ampak tiste, kjer se pevci in pevke med petjem začutijo, so pozorni na
zborovodjo, drug na drugega in na sebe. Takrat glasba dobi smisel.
Naj bo glasba smiselna tudi v naših življenjih.
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Kakšen je vaš program, kaj bi izpostavili kot posebnost letošnjega celovečernega koncerta?
Letošnji celovečerni koncert bo udejanjil tisto, česar lani zaradi
razmer nismo mogli izvesti. Želimo si, da se v naš koncert kot goste vključi otroški zbor OŠ Šmartno in sopranistko Marinko Golob.
Kar nekaj naših članov se bo predstavilo kot solistov, ker pa je med
godbeniki tudi precej pevcev, se je rodila ideja, da bi za letošnji
koncert naredili godbeni zbor.

GODBA TURIŠTIČENGA DRUŠTVA
TUHINJSKA DOLINA
Miha Kosec, dirigent Godbe Tuhinjska dolina je klarinetist, zaposlen v Orkestru Slovenske vojske. Po izobrazbi je magister klarineta, izobraževal se je se na Univerzi Mozarteum Salzburg. Poleg
tega veliko sklada ter aranžira, kot klarinetist igra različne zvrsti
glasbe, od ustanovitve leta 2016 pa vodi Godbo Tuhinjska dolina.
Večina njegovih aktivnosti je povezanih z glasbo.
Pravijo, da slikar naslika sliko, igralec posname film, glasbenik
igra glasbilo, dirigent pa …
Dirigent pri večjih ansamblih, kot je godba, na nastopih z gestikulacijo oz. dirigiranjem glasbenikom nakazuje, kako naj igrajo; daje
tempo oz. hitrost igranja, nakazuje skupno muziciranje, daje vstope
inštrumentom, skrbi za uravnotežen zvok ... Poleg tega pa vodi vaje,
na katerih popravlja napake in usklajuje glasbenike med sabo, da na
nastopu vse zveni kar najboljše.
Dirigent je v veliki meri koordinator, skrbi, da so stvari usklajene
in zvenijo smiselno oz. tako, kot je to zapisal avtor skladbe. Pri tej
vlogi bi lahko potegnili kar nekaj vzporednic z vlogo trenerja pri
moštvenih športih.
Kako izoblikujete program za različne dogodke na katerih sodelujete in za koncerte? Kako potekajo priprave?
Za različne dogodke imamo pripravljen stalni program, to so koračnice, polke in valčki, večinoma znane slovenske skladbe. Ker
imamo v godbi člane od osnovnošolcev do upokojencev – trenutni
razpon je med 10 in 75 leti – ter od začetnikov do profesionalnih in
izkušenih glasbenikov, je program uravnotežen tudi tako, da je za
vsako generacijo godbenikov nekaj zanimivega.

Betka Bizjak Mlakar,
pred leti ste se preselili v Tuhinjsko dolino.
Poučujete
saksofon
na Konservatoriju za
glasbo in balet v Ljubljani, kjer ste od leta
2018 tudi ravnateljica
organizacijske enote
glasbene šole. Veseli
smo, da ste se vključili
v Godbo Tuhinjska dolina. Kako gledate na
ljubiteljsko kulturo?
Nekje v drugih dolinah in regijah bodo prej kot godbeništvo uporabili izraz, s katerim želijo povedati, da gre za tradicijo, ki je prerasla
v pihalne orkestre. Zase lahko rečem, da sem zrasla v godbeniškem
okolju. Vanjo sem se vključila pri devetih letih. Inštrument sem
igrala dobro leto, ko sem na pult dobila knjižico z marši - koračnicami, zapisanimi z drobnimi notami, nekatere v rokopisu, druge
natisnjene na bolj ali manj kvalitetnem papirju. Skratka, nemogoče
je bilo razbrati tekst za nekoga, saj sem se takrat šele spoznavala z
notami. A imela sem pomoč starejših, izkušenih, ki so me spodbujali, me nagradili s pohvalo in bili veseli, da sem se jim pridružila. Nesebično so delili znanje, me uvajali v red in disciplino, mi pokazali,
kako zložiti note v mapi, kako jih obračati in s tem ohranjati preglednost in urejenost mape. Lepi spomini. Tudi ko smo ob dnevu boja
proti okupatorju igrali po tovarnah in po trgu, sedeč na gasilskih
klopeh, poveznjenih na prikolici kamiona, pokritega s cerado. To
je bilo nekaj posebnega. Pa korakanje po Železarni na Ravnah med
delavci in budnica na 1. maj ob 5. uri zjutraj, kateri je praviloma že
sledil dunajski zrezek in pomfri za prvo malico ob 7. uri.

Priprave oz. vaje potekajo 1-2x tedensko, kjer se prepletata delo in
druženje. V veliko veselje mi je, ko vidim, da veliko mladih z veseljem prihaja na godbene aktivnosti, ker so od nastanka godbe spletli
prijateljske vezi. Zanimivo je opazovati tudi, kako se je v teh prvih
letih razvila dinamika med starejšimi in mlajšimi godbeniki. Na začetku je bilo precej zadržanosti, zdaj pa smo vsi ena velika družba.

Kako vidite Godbo Tuhinjska dolina in njen pomen za lokalno
okolje?
Tukaj v Tuhinju v godbi ni nič drugače, krasi jo pristnost, iskrenost
druženja med generacijami in prijazno prenašanje znanja in izkušenj. Razlika je le ta, da sem sama sedaj na strani tistih, ki lahko
pomagajo. Naključja so pripeljala do povabila in ideje o ustanovitvi
Tuhinjske godbe. Danes smo vsi skupaj veseli, da se je ideja prijela
in da je naš dirigent Miha tako potrpežljiv, ko nas vodi z veliko mero
razumevanja, empatije in spretnosti. Bodisi, ko gre za izbiro glasbe, ki izhaja iz tradicije doline in bližnje okolice, bodisi ob pripravi
aranžmajev za zelo posebno tuhinjsko zasedbo godbe. V dolini se
ceni in spoštuje dobre muzikante in ljudje prepoznajo razliko med
srčnostjo in golim profesionalizmom.
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MePZ Mavrica prihaja iz
Srednje vasi in prepeva
že 38 let.

Kaj bi želeli sporočiti za konec?
Povabili bi nove pevce, dobrodošli predvsem moški glasovi - kontaktirate nas lahko preko FB profila MePZ Mavrica, ali pa se obrnite
na koga od članov zbora.
Anja Tabakovič

Športna pestrost Tuhinjske
doline
Tuhinjska dolina je močno povezana in prepletena tudi s športom,
saj v dolini deluje veliko športnih društev. Ti pa se ukvarjajo z različnimi športi in tako lahko vsak posameznik najde šport, ki mu
ustreza.
Turistično društvo Tuhinjska dolina vsako leto v juniju priredi tradicionalni kolesarski vzpon Terme Snovik – GTC 902. Letos je potekala že 16. dirka zapored.

Pavla Šuštar, ste predsednica zbora, kaj druži vas, pevce?

Športno društvo Loke v Tuhinjski dolini so z željo, da bi otroke
vzgojili v duhu športa, omogočili teniške tečaje. Tečaje so organizirali za vse generacije, otroke in odrasle.

Skupno nam je eno – ljubezen do druženja in skupnega petja. Pevci prihajamo iz Kamnika in Tuhinjske doline. Med vajami prepevamo, veliko pa se tudi šalimo, tudi na svoj račun. Domov odhajamo
nasmejani in dobre volje. Druženje velikokrat podaljšamo tudi po
vajah.

Športno društvo Šmartno v Tuhinju tradicionalno prireja Miklavžev
tek, katerega start je v Termah Snovik, cilj pa pri cekrvi Sv. Miklavža.
Proga poteka po označeni pešpoti skozi Snovik in Hruševko. Organizirajo tek za otroke v dolžini 1,4 km in z višinsko razliko 90 metrov; ter tek za tekmovalne kategorije v dolžini 5,3 km in z višinsko
razliko približno 300 metrov.

Kako bi na kratko opisali delovanje pevskega zbora?

Športno društvo Šmartno in Športno društvo Tuhinj se ukvarjata
tudi z namizim tenisom, prirejata različne turnirje in tekmovanja v
namiznem tenisu.

Zbor se redno udeležuje revij pevskih zborov Občine Kamnik in
Komenda. Radi se odzovemo povabilom drugih organizatorjev na
raznih proslavah in drugih prireditvah, kot npr. na predvečer dneva državnosti na Gori pri sv. Miklavžu, ko prepevamo pri maši za
domovino in sodelujemo pri kulturnem programu. Koncertne programe posvečamo znanim slovenskim skladateljem, pripravljamo
tematske koncerte, kot so božični, zimzeleni, narodni, cerkveni, pa
tudi na temo martinovanja.
Zbor sodeluje tudi z drugimi sekcijami, ki delujejo v našem okolišu,
poleg Turističnega društva Gora pri sv. Miklavžu, tudi s Turističnim društvom Tuhinjska dolina, Godbo Tuhinjska dolina, Kulturnim
društvom Motnik ter drugimi.
Kdaj in kako se je začela pot zbora?
Mavrica je svojo pot začela kot moški zbor. Bine Pirš, dolgoletni
predsednik KUD Srednja vas, predsednik MePZ Mavrica in pevec
od prvih pevskih vaj leta 1983 je v Zborniku ob 30-letnici delovanja
zbora zapisal: »Zgodaj spomladi leta 1983 so trije, sedaj že dolgo
pokojni možje skupaj ugotavljali, da v našem kraju potrebujemo
pevski zbor. Po enem mesecu se je v dvorani kulturnega doma v
Srednji vasi, na prvi pevski vaji, zbralo več kot trideset ljubiteljev
petja. Prva pesem, ki smo se jo začeli učiti, je bila tedanja jugoslovanska himna »Hej Slovani«. Leta 1990 je ob pridružitvi ženskega
dela zbora, zbor postal Mešani pevski zbor Mavrica.
Bi pri vašem delovanju kaj izpostavili?
Posebej bi izpostavili sodelovanje s pobratenim zborom Village voices iz Rauchenwartha iz Avstrije. MePZ Mavrica je bil pri njih v
gosteh leta 2014 in 2018. V gosteh smo priredili skupni koncert z
zimzelenimi, narodnimi ali pa tudi cerkvenimi pesmimi, vsakič z
drugo tematiko. Nastopili smo tudi na njihovih prireditvah. Poleg
letnih koncertov, ki jih MePZ Mavrica redno prireja, je bila že dvakrat izpeljana prireditev Tuhinjska dolina v pesmi in besedi, na kateri
so kot gostje sodelovali drugi pevci glasbenih skupin ter predstavniki kulturnih društev, ki prihajajo iz Tuhinjske doline.
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Krajani Tuhinjske doline se ukvarjajo tudi z nogometom, organizirali so že številne dvanajsturne nogometne maratone, kjer so se
med seboj pomerila športna društva Tuhinjske doline kot tudi razna športna društva tuhinjske doline proti “netuhinjskim” športnim
društvom.
Turistična društva v Tuhinjski dolini (TD Tuhinjska dolina in TD
Gora sv. Miklavž) sta bila tudi organizatorja prireditev znotraj Pohodniškega festivala. TD Gora sv. Milavž je organiziral nočni pohod na predvečer dneva državnosti, ki je potekal od Potoka preko
Snovika na Goro sv. Miklavž. TD Tuhinjska dolina pa je organizirala
Pohod po podeželju z degustacijo »Od kmetije do kmetije«.
Tudi pozimi prebivalci Tuhinjske doline ne ostajajo doma na toplem, ampak so v preteklosti organizirali različne zimsko-športne
dejavnosti. Nekateri prebivalci so pripravili smučišče na lastnih
travnikih, kjer so organizirali lastno smučišče. V času zime, ko je
bilo veliko več snega, pa so v Tuhinjski dolini prirejali tudi smučarsko-skakalne tekme.
Predsednik športnega društva Šmartno v Tuhinju, Matjaž Hribernik, kako ocenjujete pogoje za športno aktivnosti v dolini in
kaj je tisto, kar pogrešate?
V Športnem društvu Šmartno si prizadevamo, da svojim članom
ponudimo kar največ različnih športnih aktivnosti. V ta namen smo
pred 11 leti ustanovili tekmovanje za Pokal ŠD Šmartno, v katerem
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poteka 8 različnih športnih tekmovanj. Na ta način poskušamo
mlade navdušiti za športno preživljanje prostega časa, kar se nam
zdi v teh časih zelo pomembno. Menim, da je v Tuhinjski dolini kar
dobro poskrbljeno za športno infrastrukturo, saj imajo praktično
vse KS športno igrišče, na katerih se mladi lahko športno udejstvujejo. Pogrešam pa predvsem kakšno urejeno kolesarsko stezo, vsaj
med Šmartnim in Lazami, po kateri bi otroci iz OŠ Šmartno v Tuhinju lahko brezskrbno hodili v šolo s kolesom in bi jih tako navajali
na trajnostno mobilnost. Mogoče bi v okolici OŠ lahko zgradili tudi
kakšen ulični fitnes (street workout), ki je med mladimi zelo priljubljen, in jih na ta način spravili izpred računalnikov.

obrazec poslali. Z vašo podporo bomo lahko naredili še več in izvajali aktivnosti, za katere menimo, da so v našem prostoru potrebne
in skupne. V nadaljevanju so vodje sekcij predstavile načrt dejavnosti društva v letu 2021.
Zbor društva se je nadaljeval s piknikom v prijetnem druženju in
konstruktivnem klepetu.

TUHINJSKA DOLINA SE POVEZUJE

Sara Drolc

Pretekli dogodki in aktivnosti
Decembra 2019 so v Vuhanu na Kitajskem zaznali več primerov
pljučnic, povzročenih z novim koronavirusom. Virus se je hitro
razširil po vsem svetu in 11. 3. 2020 je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo. Prvo okužbo v Sloveniji smo potrdili 4.
3. 2020 pri bolniku, ki je preko Italije pripotoval iz Maroka. V enem
letu je pri nas s potrjeno okužbo zbolelo več kot 200.000 ljudi, kar
je 10 % vseh prebivalcev, zaradi bolezni pa je umrlo več kot 4.000
ljudi.
Epidemija je spremenila naš način življenja. Države so zaprle meje,
mnoga podjetja so prekinila delovanje, šolanje se je preselilo pred
računalnike, trgovine razen živilskih, so se zaprle, …
Uporaba mask je eden izmed ukrepov, s katerim lahko prispevamo
k obvladovanju širjenja okužbe s koronavirusom. Pomembno je tudi
izvajanje drugih ukrepov, kot so higiena kašlja in kihanja, pravilno
umivanje rok, razkuževanje rok, vzdrževanje medosebne razdalje,
učinkovito prezračevanje zaprtih prostorov, testiranje bolnih, karantena na domu in izolacija bolnih oseb.
Bodimo odgovorni zase in za tiste, ki so v tej zgodbi najšibkejši –
starejši. Ostanimo zdravi!
Vse te razmere pa so močno zaznamovale tudi naše dogodke. Nekateri so odpadli, drugi so bili organizirani s soglasjem NIJZ pod
posebnimi pogoji, tretje smo izvedli online.

OBČNI ZBOR TUDI LETOS POTEKAL
POD ŠOTOROM

Na povabilo predsednika Turističnega društva Tuhinjska dolina
so se v Termah Snovik ponovno srečali vsi tisti, ki se zavzemajo
za kakovost življenja in večjo prepoznavnost Tuhinjske doline, in
sicer so sodelovali predstavniki društev, krajevnih skupnosti, šole,
turističnih ponudnikov, potovalne agencije in člani turističnega
društva Tuhinjska dolina. Na srečanju je bil prisoten tudi župan
Matej Slapar in nekdanji v.d. direktorja Zavoda za turizem in podjetništvo Občine Kamnik Franci Kramar.
Župan se je vsem zahvalil za doprinos k prepoznavnosti celotne
Tuhinjske doline in občine. Prisotne je seznanil z aktivnostmi, ki
se trenutno izvajajo oziroma so načrtovane v dolini. Sledile so
predstavitve vseh prisotnih, spregovorili so o svojih programih,
povezovanju, načrtih in izrazili zadovoljstvo glede sodelovanja s
Termami Snovik, kot tudi Turističnim društvom, pohvalili so tudi
pozitivno sprejeto novo aktivnost – šolo zdravja.
Pogovarjali so se tudi o nujnosti nadaljevanja izgradnje kolesarske
poti Kamnik– Vransko, ter o povezavi tematske poti Snovik–Sela in
o obnovitvi tabel Gora–Snovik– Poljana, dotaknili so se tudi pozitivno sprejeto novo aktivnost - šolo zdravja.
Turistično društvo je izdelalo novo spletno stran, ki ima destinacijsko zasnovo, saj želi posredovati čim več informacij o tem, kaj
ponuja dolina, zbranih na enem mestu.
19. 6. 2021 bo Turistično društvo Tuhinjska dolina v sodelovanju z
Občino Kamnik priredilo glasbeni večer VSE NAJBOLJŠE, SLOVENIJA, ki pa zaradi epidemije, ne bo potekal v takšnih razsežnostih,
kot je bilo predvideno. Načrtovano je bilo, da bi se srečali Tuhinjci,
ki so se preselili v druge kraje.
Gospod Hribar je prisotne seznanil tudi z nadaljnjimi investicijami
v Termah Snovik – izgradnjo hotela in pokritega olimpijskega bazena. Še pred tem bo potrebno pridobiti spremembo prostorskega
načrta.

V nedeljo, 6. 6. 2021, smo se člani turističnega društva zbrali na občnem zboru v mobilnem prireditvenem prostoru. V uvodu smo prisluhnili čelistki Tini Bizjak Kotnik. Predsednik društva je predstavil
vsebinsko in finančno poročilo društva za leto 2020 in načrt za leto
2021 ter projekt Turizem na podeželju, ki ga sofinancira Ministrstvo
za javno upravo.
Društvo je pridobilo status nevladne organizacije, saj deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma. Da v prihodnje uresničimo zastavljene cilje in povečamo naša prizadevanja
za boljši skupni jutri, je apeliral, da prisotni podpremo delovanje
društva z 1,0 % dohodnine. Postopek lahko izvedemo na portalu
E-Davki ali pa izpolnimo obrazec, ki je na naši spletni strani ali pa
pišite na elektronski naslov info@tuhinjskadolina.si in vam bomo

Naslednji vikend bo v Termah Snovik vseslovenski turistični start
up vikend, namenjen inovativnim poslovnim idejam na področju
turizma v Kamniku. Občina je podprla razpis za podporo najboljšim
poslovnim idejam s področja turizma.
Pri Turistični zvezi Slovenije letos poteka akcija sajenja sončnic,
zato je Matevž Hribar, ki sicer skrbi za sončnice in sončno Tuhinjsko dolino, posejal še več le-teh. Županu se predlaga, da občina
sodeluje pri zasaditvi in vzgoji sončnic. S privolitvijo župana se
bodo posadile tudi na Potoku, na zemljišču, ki je javno dobro, in sicer na mestu, kjer so domačini zasadili lipo, društvo pa je postavilo
počivalno klop.
S ciljem, da postanemo celovita turistična destinacija, smo se zavezali, da bomo vsi deležniki promovirali drug drugega. Na koncu
smo ugotovili, da so takšna srečanja ter povezovanja nujna, če želimo, da se naša dolina turistično razvija, hkrati pa ostaja neokrnjena
zelena dolina, ki vabi, nudi, daje oddih v naravi.
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gasilskim domom, nato pa pred Termami Snovik. Namen budnice
je pozdrav največjemu delavskemu prazniku. Budnico je spremljalo precej domačinov in gostov Term Snovik, ki so se lahko odprle
po večmesečnem zaprtju turističnih obratov, vendar le za največ
eno tretjino gostov. Terme Snovik so postregle prvomajski golaž in
ženske presenetile z nageljčkom.

KOLESARSKA DIRKA ZA VELIKO NAGRADO GORENJSKE 2021 – GP SLOVENIJA
Kolesarska zveza Slovenije je v nedeljo, 30. 5. 2021, organizirala
mednarodno dirko UCI kategorije 1.2 za Veliko nagrado Gorenjske, na območju treh občin in sicer občine Kamnik, Komende in
Cerklje na Gorenjskem. Tekmovanja se je udeležilo 117 kolesarjev iz
20 držav, med njimi je bilo 33 slovenskih kolesarjev. Start dirke je bil
ob 12. uri v Termah Snovik, cilj pa v Cerkljah. Zmago je osvojil Italijan
Mirco Maestri, med Slovenci je bil najboljši David Per (Adrija Mobil),
ki je osvojil četrto mesto in zmago v točkovanju letečih ciljev.
V dirko smo se aktivno vključili tudi člani Turističnega društva Tuhinjska dolina, saj smo na trasi med Kamnikom in vasjo Vrhovje
(Tunjice) skrbeli za redarstvo. V našem prireditvenem prostoru so
v dopoldanskem času potekala srečanja in sestanki organizacijske
ekipe kolesarske zveze.

NOVA SPLETNA STRAN TURISTIČNEGA
DRUŠTVA TUHINJSKA DOLINA
Spletna stran turističnega društva je bila zastarela in ni več omogočala dodajanja gradiva. Zato smo se v letu 2021 odločili za postavitev popolnoma nove spletne strani. Članice društvas so se udeležile
obsežnega izobraževanja iz marketinga in izdelave spletne strani v
okviru projekta Nevladne organizacije s potencialom. Pripravile so
predlog postavitve nove spletne strani in ga prek videokonference
predstavile upravnemu odboru društva. Ob strokovni podpori so se
lotile postavitve nove spletne strani, ki omogoča uporabniško izkušnjo, hitrejše nalaganje na mobilnih napravah in ustrezno vsebinsko
predstavitev.
Ker so turisti večkrat spraševali, kaj vse ponuja Tuhinjska dolina,
smo se odločili tudi za novo - širšo vsebinsko zasnovo spletne strani
z namenom predstavitve Tuhinjske doline kot destinacije. Na enem
mestu so predstavljene znamenitosti Tuhinjske doline, ponudniki,
atrakcije,... Spletna stran je interaktivna. https://www.td-tuhinjskadolina.si/

PUSTNI UTRINEK NEKOČ DALEČ NAZAJ
Obdobje pusta je bilo zaradi omejitev glede epidemije precej drugačno kot doslej.
Pomanjkanje letošnjih pustnih veseljačenj me je spodbudilo, da sem
iz svojih starih albumov in arhivov izbrskal nekaj fotografij pustnega dogajanja v naši okolici pred 50 leti.
Tuhinjski pustni navdušenci in veseljaki smo davnega leta 1971 v
predpustnem času strnili glave in se lotili, poleg običajnih tradicionalnih torkovih sprevodov pustnih maškar, še pokop pusta na
pepelnično sredo. Tako smo preganjali zimo, Tuhinjci pa ponovno
zavzeli mesto Kamnik kot že nekoč davno prej.
Priprave so trajale kar cel teden pred pustom. Večkrat smo šli kaj
“pogruntat” k Majdi v gostilno pri Kavsarju. Dobro malico, fižolovo
juho, pa nam je vsak dan skuhala Buhova mama brez predhodnega
naročila in še vse smo morali pojesti.
Po pustnem torku smo v sredo že dopoldan poslali v Kamnik poln
avtobus beračev s “pušcami in zvončkom”, da bi nabrali prostovoljne prispevke in razširili glas o tem, da popoldan pridemo s trugo, v
kateri bo pust, ki ga je treba obsoditi in pokončati.
Po 14. uri, ko je bilo konec 'šihta' po kamniških tovarnah, smo od
doma kulture krenili v organiziranem sprevodu. Mengeška godba
je naprej igrala koračnice in druge primerne melodije. Za godbo
so se zvrstili tovornjaki z zbadljivimi napisi in parolami o aktualnih
problemih in težavah kamniškega, republiškega, državnega in svetovnega gospodarskega in političnega položaja.
Na glavnem “placu” smo postavili in odprli javni WC, ki ga takrat
še ni bilo v Kamniku. Pred Kreditno banko pa velik 17 % oglodan
inflacijski dinar s častno stražo.
Sprevod je skozi mesto do Korobača in nazaj na “plac” spremljalo
topovsko streljanje in metanje barvnih dimov. Nekateri so povedali,
da je bilo več gledalcev kot takrat, ko je bil v Kamniku Tito.
Za umirjanje množic, javni red in urejanje prometa je skrbela ljudska milica in naše posebne policijske pustne enote.
Obtožba in obsodba pusta je bila izrečena z višjega mesta, terase
nad Delikateso. Obglavljanje pusta je bilo storjeno takoj brez možnosti pritožbe.
Truplo pusta je bilo nato še uspešno izstreljeno z raketo v vesolje
na sredi vasi v Zg. Tuhinju.

PRVOMAJSKA BUDNICA
Na praznik dela je zaradi sproščanja vladnih ukrepov ponovno zadonela prvomajska budnica Godbe Tuhinjske doline na Selih pred
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Po zasluženi večerji in kozarčkih vinčka smo nabrani kovani denar
kar stehtali, ker ga ni bilo mogoče prešteti. Najbolj zaslužni pa so že
kovali pustne načrte za drugo leto.
Pustni sprevodi “ta velikih” maškar in tudi “ta malih” maškarc so po
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naših Tuhinjskih vaseh že vsakoletna stalnica.
Vsako leto tudi v pričakovanju in z veseljem čakamo “šolske” maškarce, katere varno vodijo njihove učiteljice.
Zaradi vsega tega se ni treba bati, da bi naši lepi pustni običaji šli v
pozabo, saj ta tradicija izvira že iz poganskih časov.
Janez Ivan Hribar, Laze v Tuhinju

JASLICE V SNOVIKU
Član TD Tuhinjska dolina, Rajko Žebaljec je izdelal lesene jaslice.
Čredica je bila narejena iz brezovega lesa, iz borovega, rdečkastega
lesa, iz bukovine, ki ima siv odtenek skorje; osliček, pastir in sveta
družina pa iz vrbe.
Člani UO TD smo se 26. decembra ob 17. uri, ob upoštevanju varnostne razdalje in ostalih priporočil, za nekaj minut zbrali ob jaslicah
na vzpetini pri Termah Snovik.

VELIKONOČNI SEJEM
21. marca 2021 je društvo pod strogimi ukrepi vlade in priporočili
NIJZ organiziralo tradicionalni Velikonočni sejem v šotoru.
Čeprav korona časi niso naklonjeni organizaciji dogodkov oz. zahtevajo od organizatorja mnogo več zahtev v organizacijskem in
preventivnem vidiku, smo se odločili za organizacijo velikonočnega sejma, saj je interes oz. potreba po velikonočnih dobrotah
in izdelkih tradicionalen. Zainteresiranim smo omogočili, da so
napolnili velikonočno košarico domačih dobrot in kupili različne
izdelke obrtnikov in umetnikov.
Nova spletna stran je omogočala spletno naročanje izdelkov, kar
je bilo v teh korona časih prednost, saj je prispevalo k temu, da so
se ljudje manj časa zadrževali na sejmu, kar je prispevalo k večji
varnosti, prevzem izdelkov pa je potekal v času sejma.

OVČEREJA V TUHINJSKI DOLINI
Ovčereja kot zelo pomembna dejavnost je bila že od nekdaj zelo
razvita tudi v naši dolini. Včasih je imela vsaka kmetija ovce. Danes
je ovčereja znova v porastu in ovce lahko opazimo tudi na nižinskih
tuhinjskih travnikih.
Navkljub omejitvam zaradi epidemije smo izpeljali etnološke dneve
z naslovom Ovčereja v Tuhinjski dolini. Člani turističnega društva
so prikazali različna, že skoraj pozabljena opravila, različna dela in
postopke, ki so potrebni, da se volna iz sveže ostriženih ovčic spremeni v topla oblačila. Danes se zelo malo volne zmika, sprede in
splete oz. štrika, povečini se namreč uporabi v druge namene, za
ekološko neoporečno gradbeno izolacijo, kot gnojilo v kompostnih
gredah, kar nam je Matevž zelo nazorno prikazal.
Rokodelska sekcija je pripravila razstavo izdelkov iz volne in delavnice izdelovanja volnenih izdelkov različnih tehnik.

VOŠČILO TURISTIČNEGA DRUŠTVA TUHINJSKA DOLINA
Godbeniki so kljub epidemiji ostali povezani na daljavo, saj sodobna tehnologija to omogoča. Ob 15. obletnici delovanja turističnega društva in v času božično-novoletnih praznikov so članom
društva, krajanom, občanom Občine Kamnik, donatorjem in ostalim partnerjem pripravili on line glasbeno voščilo, ki je vključeval
nagovor župana in predsednika turističnega društva.

Z ovčerejo je tesno povezano rokodelstvo in prehrana in ima pomembno kulturno tradicijo. Obiskovalci prireditve so lahko pokusili nekdaj pomembne jedi vsakdanjega in prazničnega jedilnika, saj
je bila tokratna kulinarična ponudba povezana s temo prireditve.
Člani so pripravili tudi tematsko razstavo z naslovom Volna tuhinjskih ovac.
Pavla Tomec
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Vrtec v Šmartnem in
v Motniku

Andreju v slovo
Za tabo vedno vije
se misli mojih pot,
začaran duh spremlja
te vedno in povsod!
(S. Gregorčič)

V teh treh desetletjih naše samostojen države se je veliko zgodilo
tudi v naši lepi Tuhinjski dolini. Eden ključnih dogodkov je bila gotovo izgradnja Osnovne šole Šmartno v Tuhinju. Ker so se prostori
podružničen šole v Šmartnem izpraznili, so tu dobili prostor naši
najmlajši. Tako sta v dolini nastali kar dve enoti vrtca Antona Medveda Kamnik, Palček v Šmartnem in Polžki v Motniku.
7. novembra je zaradi posledic okužbe s koronavirusom poslovil naš ustanovni
član turističnega društva
in urednik Tuhinjskega glasu. Andrejevo delo
je bilo vedno opravljeno
strokovno, fotoaparat je
bil njegov stalni spremljevalec, kakor tudi njegova
dobra volja. Spremljal je
napredek naše doline in o
vsaki novi pridobitvi zapisal z izbranimi besedami.

Zanimala so ga različna
področja družbenega dogajanja na različnih nivojih,
predvsem pa ga je odlikovala zdrava mera radovednosti, ki jo je v kombinaciji s svojo komunikativnostjo, zaradi katere je ves čas navezoval stike z novimi,
zanimivimi ljudmi, odlično uporabil na svoji novinarski poti. Najini
poti sta se prvič križali pred dobrimi 30 leti. Andrej je bil novinar
Gorenjskega glasu, sam pa sem začel uresničevati svoje sanje o izgradnji Term Snovik, ki so po Andrejevih besedah gorenjske terme
in brez dvoma je na svoj način soustvarjal uspešno pot term, saj
so njegove besede ob izjemnih fotografijah pripomogle k njihovi
prepoznavnosti.
Andrej je znal ceniti svoje domače okolje, zelo rad je imel svojo
Gorenjsko, ki jo je prevozil po dolgem in počez. Pot ga je večkrat
zanesla v našo dolino in našo občino, kamor je zelo rad prihajal.
Vedno sem občudoval njegovo natančno in nezmotljivo presojo o
tem, kateri zorni kot uporabiti, ko želi posneti osebo, dogodek ali
utrinek iz narave.
Andrej, hvala za vse zgodbe.
Ponosen in zadovoljen sem, da sem imel priložnost sodelovati z
njim. Njegovo delo in odnos sta me pripeljala do marsikaterega
spoznanja.
Trudili se bomo nadaljevati z delom, ki bo vredno njegove dediščine.
Ivan Hribar,
predsednik Turističnega društva Tuhinjska dolina

Predstavite nam vrtec v Šmartnem in v Motniku:
Vrtec Palček in vrtec Polžki sta dve manjši izmed 14 enot Vrtca Antona Medveda Kamnik, katerega ustanoviteljica je Občina Kamnik.
Vrtec Palček se nahaja v Šmartnem v Tuhinjski dolini. Pisalo se je
leto 1999, bilo je maja, ko so se odprla vrata težko pričakovanega
vrtca Palček. V enoti sta dva oddelka. Sprva so sprejeli otroke od
1–6 let, kasneje od 2–6 let. Vsa leta delovanja, se povezujemo in sodelujemo z OŠ Šmartno, lokalno skupnostjo, PGD Šmartno. V letu
2011 je vrtec dobil novo zaščitno ograjo, ki omogoča bolj varno in
sproščeno igro na igrišču. Strokovne delavke z otroki sodelujemo v
mnogih projektih. Stalnica v našem vrtcu so projekti Šolski Eko vrt
in Eko šola, v preteklem šolskem letu pa smo se še lotili projekta
Lokalno kroženje hranil - ekološki vrtovi, v katerem sodeluje kot
partner kmetija Homar in Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje iz Lukovice. V ta projekt je bila od kamniških vrtcev izbrana le
naša enota. V našem vrtcu se močno zavedamo, da je dobro in pametno biti prijatelj z naravo in glavnino našega časa tudi preživimo
v njej. Potrebno jo je imeti rad in jo spoštovati in ona ti vse vrača z
veliko danostmi, ki nam jih ponuja. Naš vrtec se nahaja v neposredni bližini gozda, reke Nevljice, travnikov. Zelo radi skrbimo za naš
eko vrt, za katerega si tudi v glavnini sami pridelamo seme in sadike. Naši obroki vsebujejo tudi sestavine iz našega vrta, sadovnjaka
in zeliščne grede. Del naše enote je tudi kuhinja, v kateri se kuhajo
obroki za obe enoti.
Vrtec Polžki je odprl svoja
vrata oktobra leta 2004. Nahaja se v stavbi podružnične
šole POŠ Motnik. V enoti je
en oddelek, ki sprejema otroke stare 1–6 let. V obeh
enotah z velikim veseljem
izvajamo projekt Otroci
potrebujemo gozd in Aktivno učenje preko proste
igre. Zavedamo se, da je za
naše otroke in njihov razvoj
najpomembnejše
spontano gibanje v stimulativnem
okolju.
Organizacijska vodja obeh
enot je bila od leta 1999 do
2018 Simona Matjan. Od
leta 2018 je vodenje prevzela
Lidija Mali.
Lučka Drganc

NATEČAJ ZA NAJ BALKON 2021

Tudi v letu 2021 bomo ocenili in nagradili lepe
balkonske zasaditve.
Bodite pozorni na balkone v vaši bližini in o tistih, ki vas posebej prepričajo,
sporočite Matevžu na številko
041 607 031 ali na E-naslov: volcin@siol.net
Lepo vabljeni!
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meznih aktivnostih in medsebojnem povezovanju s krajani, društvi,
organizacijami ter različnimi institucijami v krajevnih skupnostih,
občini in širše. Svoje prostore oddaja za rekreacijo krajanov, kuharske delavnice, različna predavanja ipd. V prostorih šole del svojega
programa izvaja tudi Glasbena šola Kamnik, zgledno pa je tudi sodelovanje z vrtcem.
Veliko pozornosti šola namenja zagotavljanju enakovrednih pogojev tudi podružničnim šolam. PŠ Sela je s sanacijo leta 2018 pridobila nove učilnice in telovadnico, PŠ Zgornji Tuhinj pa leto kasneje
telovadnico, jedilnico in dve novi učilnici, tako da imajo učenci in
učitelji sedaj optimalne pogoje za delo. Ob ustanovitvi šole je bilo
podaljšano bivanje organizirano samo na matični šoli, kamor so se
vključevali tudi učence podružničnih šol. Potrebe po podaljšanem
bivanju so pripomogle k temu, da je danes podaljšano bivanje organizirano tudi na vseh podružničnih šolah.

Šola v naročju Tuhinjske doline
Ob letošnjem dnevu državnosti se spominjamo dogajanja izpred 30
let, ko so se sprejemale pomembne odločitve, ki so bile ključnega
pomena za nastanek samostojne slovenske države.
Ti spomini v nas prebujajo hvaležnost in ponos, da je bila v danem
trenutku končno uresničena dolgoletna želja Slovencev po samostojni in neodvisni državi. Zavedanje pomena teh odločitev je potrebno ozavestiti tudi med mladimi generacijami, zaradi česar jim
skušamo v šoli privzgojiti domoljubje, spoštovanje tradicije in vrednot ter skrb za sočloveka. V približno istem časovnem obdobju,
kot je nastajala naša nova država, se je začela uresničevati tudi ideja o samostojni popolni osemletni osnovni šoli v Tuhinjski dolini.
Zgodovina šolanja v Tuhinjski dolini je bogata, saj se je začela že
davnega leta 1857, ko so v Šmartnem v mežnariji odprli prvo enorazredno šolo. Leta 1964/65 so šole v Tuhinjski dolini postale
podružnične šole Osnovne šole Toma Brejca. V prebivalcih Tuhinjske doline pa je že dolgo časa tlela želja po samostojni osemletni
osnovni šoli. In v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se pričele
tovrstne ideje počasi uresničevati. Leta 1994 je bil postavljen temeljni kamen in 2 leti kasneje je v Šmartnem stala nova, sodobna
šolska stavba, ki je septembra 1996 sprejela prve generacije vseh
8 razredov. Ta dogodek pomeni prelomnico in pomembno pridobitev za Tuhinjsko dolino, tako na kulturnem kot izobraževalnem
področju.
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju, h kateri spadajo še tri podružnične šole (Sela, Zgornji Tuhinj, Motnik) je postala stičišče in
osrednja skupna točka otrok in njihovih staršev od Kavrana pa vse
do Motnika. Šola v domačem okolju je izrednega pomena, saj omogoča povezovanje prebivalcev doline, vzgaja v duhu pripadnosti
domačemu kraju ter spodbuja razvoj in napredek na vseh ravneh.
Prva ravnateljica ga. Jožica Hribar je orala ledino in poskrbela, da
je šola postala prepoznavna v širšem slovenskem prostoru. Šolo je
vodila z jasno vizijo, strokovnostjo, usmerjenostjo v napredek ter
dobrobit učencev in zaposlenih vse do svoje upokojitve leta 2018.

Delovanje šole zaznamujejo številni šolski, državni ter mednarodni
projekti ter številni natečaji na različnih področjih. Mnoga priznanja in uspehi naših učencev dokazujejo, da šola dobro opravlja svoje
poslanstvo in da se lahko ponosno postavi v bok ostalim kamniškim
šolam. Za nami je že 25 bogatih let in s svojim vzgojno izobraževalnim delom, uspehi ter nenehnim prizadevanjem za razvoj smo
poskrbeli, da je šola prepoznavna, ne le v Občini Kamnik, ampak v
celotnem slovenskem prostoru.
Že od samega začetka na šoli veliko pozornosti namenjamo profesionalnemu razvoju delavcev, spodbujanju napredka ter uvajanju
sprememb za večjo učinkovitost ter kakovost. Da znamo sprejemati izzive, smo dokazali v zadnjem letu, ko smo bili dejansko čez noč
zaradi epidemije COVID 19 postavljeni pred izziv izvedbe izobraževanja na daljavo.
Delovanje šole usmerja naše poslanstvo, ki upošteva skupne vrednote in zastavljene cilje na prednostnih področjih, ki zajemajo kakovosten vzgojno-izobraževalni proces, spodbujanje zdravega načina
življenja in kulture sobivanja ter zagotavljanje ustreznih materialnih
pogojev. Poseben poudarek dajemo tudi ozaveščanju o varnosti na
spletu ter razvijanju digitalnih kompetenc, saj so v sodobnem času
le-te nujno potrebne.
Zadnji dve šolski leti sta nas vse veliko naučili, predvsem, kako nepredvidljivo je lahko življenje in kako zelo pomembne so človeške
vrednote, kot so zdravje, prijateljstvo, medsebojna pomoč in sodelovanje. Zavedamo se, da so spremembe edina stalnica v življenju in
od tega, kako jih sprejemamo, je odvisna tudi naša prihodnost. Potrudili se bomo, da bo prihodnost generacij OŠ Šmartno v Tuhinju
tlakovana z znanjem, medsebojnim spoštovanjem ter sposobnostjo
sprejemanja izzivov sodobnega časa. Pred nami je še mnogo nalog,
ki jih moramo izpeljati, načrtovanih ciljev in zagotovo tudi skupnih
uspehov.

Že na začetku delovanja se je šola srečevala s prostorsko stisko,
zato je bila leta 2000 poleg sanacije strehe izvedena tudi dograditev mansardnih učilnic. Šola je pridobila šest učilnic ter dva kabineta, s tem pa tudi pogoje za izvajanje novega programa devetletne šole, ki smo ga kot prva šola v občini Kamnik začeli izvajati v
šolskem letu 2002/03.
Zagotavljanje ustreznih pogojev za delo ter opremljanje učilnic s
sodobnimi učnimi sredstvi, ki omogočajo kakovosten vzgojno-izobraževalni proces, je prioriteta vse od ustanovitve šole naprej.
Na njenem začetku so bili na šoli trije računalniki, danes pa so vse
učilnice opremljene s sodobno digitalno tehnologijo, kar omogoča
aktiven pouk v skladu s sodobnimi didaktičnimi smernicami. Trenutno obseg računalniške opreme na šoli (matična in podružnice)
že preseže številko sto. Šola v vseh letih zgledno sodeluje v posa-

Mag. Darja Krašovec, ravnateljica
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Napoved dogodkov

KOLESARSKI VZPON
TERME SNOVIK- GTC 902 ČRNIVEC
SOBOTA, 19. JUNIJ 2021

Start:
10.00 uri - vzpon Terme Snovik - GTC 902 Črnivec
10.15 uri - otroška tekma
12.00 uri - razglasitev rezultatov in podelitev nagrad

ROKODELSKA SEKCIJA USTVARJA
Članice, ki obvladajo posamezne ročne spretnosti, svoje znanje in
veščine v prostem času prostovoljno delijo z drugimi članicami Rokodelske sekcije TD Tuhinjska dolina. Do konca koledarskega leta
načrtujejo naslednje aktivnosti:
• izdelava nakita z Vando,
• krep papir potonke z Dragico,
• nakit SN TN TN z Emi,
• v skrivnosti dela s kolovratom z Zdenko,
• zapestnice, makrame z Marjano,
• ročno tkanje z Zdenko,
• šivano čipko TATING z Emi;
• izdelava novoletnih okraskov,
• vrvice iz starih majic, ...
Za več informacij: Dragica Jagodic, telefon: 051 312 416

Delavnica izdelovanje potonik

VSESLOVENSKA AKCIJA SAJENJA SONČNIC
Letošnje leto je tako dan čebel, 20. maja in zeleni dan slovenskega
turizma, 22. maja zaznamovala vseslovenska akcija sajenja sončnic.
Zeleni dan slovenskega turizma je osrednji dogodek trajnostnega
turizma v Sloveniji, ki ga bodo turistična društva po vsej Sloveniji
letos obeležila z usklajeno akcijo sajenja sončnic v svojem kraju in
temu se pridružuje tudi naše društvo, saj sajenje sončnic poteka
v naših krajih že vrsto let. Tudi letos bo vodja sekcije za urejenost
Tuhinjske doline, Matevž Hribar brezplačno razdelil sončnice za
sončno dolino.
Sončnice potrebujejo sončno svetlobo, da uspevajo. Cvetovi se obračajo v smeri sonca od vzhoda proti zahodu, ponoči ali zgodaj
zjutraj se obrnejo na vzhod.
Sončnica je medovita rastlina. Njeni veliki cvetovi so izredno privlačni za čebele in predstavljajo pomemben vir čebelje paše. Sončnice pogosto krasijo domače vrtove, sejemo jih pa tudi kot kulturne
rastline in jih lahko vsestransko izkoristimo, saj lahko uporabimo
prav vse dele rastline. Sončnična semena koristijo zdravju in so
priljubljen prigrizek. Naj letos zasijejo sončnice kot majhna sonca
v naši Tuhinjski dolini.
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ŠOLA ZDRAVJA V SNOVIKU
V skupini je vedno lažje telovaditi kot sam, zato je 20. 4. 2021 z vsakdanjo jutranjo vadbo začela delovati tudi skupina Šole zdravja v
Snoviku. Polurno jutranje razgibavanje se začne ob 8.00 uri in
poteka od ponedeljka do petka. Ob lepem vremenu je vadba na
prostem pri šotoru, v slabem pa se preseli v šotor.
Gre za sklepne vaje, ki jih je sestavil dr. Nikolay Grishin, in se imenujejo »1000 gibov«. Vse vaje se izvajajo stoje. Cilj vadbe je pridobiti
boljšo gibljivost, pospešiti prekrvavitev, izboljšati mišično moč ter
telesne sposobnosti. Zaradi gibanja v naravi in prijetnega druženja
v skupini se izboljša tudi počutje. Vaje niso zahtevne in so primerne za vsakogar.
Vabljeni, da se nam pridružite in gibate z nami!

Junij 2021

KOŠNJA PO STAREM, 3. 7. 2021
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Marsikje ostajajo travniki nepokošeni, prerašča jih robida in grmovje, ker na težje dostopnih pobočjih vse redkeje opazimo kosce,
ki bi kosili travo z navadno koso. Člani Turističnega društva Tuhinjska dolina bodo pripravili prikaz košnje po starem in pokosili
breg nad apartmajskim naseljem. Na ta način želijo obuditi spomin
na eno izmed starih kmečkih opravil, ki se v današnjem času umikajo modernemu načinu življenja in počasi tonejo v pozabo.
Vabljeni, da se pridružite!

MOBILNI PRIREDITVENI PROSTOR
TD Tuhinjska dolina omogoča najem šotora za posebna doživetja
in dogodke, kot so sejmi, zabavne, kulturne in ostale prireditve,
koncerti, različne zasebne zabave in praznovanja ter poslovni
dogodki.
Šotor je lociran v Snoviku, nasproti Term Snovik.
V šotoru je urejena vsa potrebna infrastruktura.
Velikost šotora je 600 m2, lahko najamete le del šotora.
Cena najema za osebna praznovanja znaša 1,00 EUR/m2 z DDV
Cena najema za dogodke in prireditve znaša 2,00 EUR/m2 z DDV
Cene veljajo za krajane Tuhinjske doline.
Glede dogovora o najemu šotora smo dosegljivi na tel. številki
041 633 779 oz. preko elektronskega naslova:
info@td-tuhinjskadolina.si.

ETNOLOŠKA PRIREDITEV - TRADICIJA DOMA
PRIDELANE ZELENJAVE
Obhišna vzgoja zelenjave je zelo priljubljena za samooskrbo s tisto
zelenjavo, ki jo gospodinje najpogosteje uporabljajo v svoji kuhinji.
Včasih je bil vrtič ali garkelj ob vsaki hiši. V času invazije trgovin,
pa je bil kar nekako zapostavljen, saj si dobil vse v 'štacuni' ob vsakem letnem času. V zadnjih letih pa je spet postal popularen v obliki
visokih gred, saj ljudje vse bolj spoznavajo pomen doma pridelane
hrane – saj tako vemo, kaj jemo. Kako je bilo včasih in kako je danes vam bomo skušali predstaviti na letošnjih etnoloških dnevih,
hkrati pa vas pozivamo, da nam posredujete pridelke, na katere
ste letos ponosni in jih želite pokazati tudi drugim. Lahko pošljete
le fotografijo. Komisija bo izbrala naj pridelek in ga tudi nagradila.
Prireditev bo konec avgusta.
Bodite pozorni na zanimive primerke zelenjave na vaših vrtovih,
njivah, jih slikajte in pošljite v ocenjevanje Matevžu Hribarju na
E-naslov: volcin@siol.net

Vaše prireditve, dogodke lahko dopolnite z gostinsko,
animacijsko in nastanitveno ponudbo Term Snovik. Več
informacij o tem na:
https://www.terme-snovik.si/sl/organizacija-dogodkov
(kontakt: Janez Pušnik, tel.: 051 410 775).

POHOD NA
MENINO PLANINO
Turistično društvo Tuhinjska dolina bo
tudi letos organiziralo pohod iz Snovika na
Menino planino. Nabirajte kondicijo in se
nam pridružite na 6–7-urnem pohodu.

Nedelja, 19. 9. 2021
Vabljeni!
Na sliki je primer - paradižnikov pišek Matevža Hribarja.
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Predstavljamo krajevne
skupnosti

tudi Tuhinjske doline zagotovo popolna devetletka. Učenci lahko
znanje pridobivajo v Šmartnem, pridobivajo pa ga z velikim uspehom! Kar pogosto izvemo, da je naša mladina zmagala na kakšnem
tekmovanju ali pa natečaju. Za prihodnost se nam torej ni bati.

V Občini Kamnik je 22 krajevnih skupnosti. V krajevni skupnosti njeni prebivalci zadovoljujejo svoje skupne potrebe in interese
na komunalnem, socialnem, kulturnem, športno-rekreacijskem in
drugih področjih. V tokratni izdaji predstavljamo dve krajevni skupnosti, in sicer Šmartno v Tuhinju in Motnik.

V Šmartnem imamo zelo prizadevne gasilce, pridne člane športnega društva in kulturno društvo, ki nas razveseljuje s predstavami. V
naši KS ima sedež tudi turistično društvo Gora sv. Miklavž, mnogi
pa sodelujejo tudi s Turističnim društvom Tuhinjska dolina. Mnogi se udejstvujejo tudi na drugih področjih kot, in sicer kot pevci,
obstaja tudi mladinska skupina Feniks in še in še....

KS Šmartno v Tuhinju

Posebno prizadevno je gospod župnik, Edi Strouhal, pristopil k
praznovanju obletnice gradnje naše farne cerkve. V spomin na graditelja cerkve, župnika Ignacija Škoda je bila namreč postavljena
spominska plošča na cerkvi, dela Braneta Šimenca pa nas popeljejo
skozi zgodovino našega kraja
V prihodnost torej lahko zremo z velikim upanjem, da si bomo naše
sobivanje znali olajšati in polepšati. Dobra volja, sodelovanje, pomoč tistim, ki jo potrebujejo, ostali pa, da le malo pripomoremo k
skupnemu dobremu.
Srečno Slovenija. Srečno Tuhinjska dolina.
Peter Hočevar, predsednik KS Šmartno v Tuhinju

Lep je tale del naše domovine. To so ugotovili že naši davni predniki. Lvank v bližini Šmartnega so keltska ljudstva naseljevala že kar
nekaj sto let pred Kristusom. Potem je naša dežela prišla pod rimsko oblast, naselbina pa se je ustvarila nižje, v neposredni bližini
današnjega Šmartnega. Še nekoliko kasneje so se začele pojavljati
tudi ostale vasice, ki jih poznamo danes. V 15. in 16. stoletju začnejo
pojavljati nenehni napadi Turkov, ki so ropali in ugrabljali prebivalce. Zato so naši predniki okrog cerkvice na Gori zgradili obzidje, da so se lahko vsaj delno ubranili pred napadalci. Kasneje se je
življenje na deželi vrnilo v stare tirnice. S pojavom tiska so tudi v
naše kraje pričele prihajati informacije iz daljnih dežel. Marsikoga je
premamila tujina, tako se je mnogo naših sokrajanov že v 19. stoletju, še več pa v 20. izselilo v širni svet. Nekaterim je bolj, drugim pa
manj uspelo v tujini. Vsem pa je skupno to, da so pogrešali prelepo
Tuhinjsko dolino.
V prejšnjem stoletju so se nesreče kar vrstile. Prav nobena zlobna
ideja svetovnega slovesa naši dolini ni prizanesla. Ljudje so umirali
– mladi, starejši, otroci ... Skupno jim je bilo le eno – ničesar niso
bili krivi.
A trideset let nazaj je bil trud mnogih generacij poplačan.
Najprej so ljudje prvič po dolgih letih lahko na volitvah izbrali stranke, ki so jih sami želeli. Zmaga Demosa je tlakovala še pot izvedbe
plebiscita. Plebiscit pa je s svojim rezultatom popolnoma nedvoumno pokazal, česa si naš narod želi. Udeležba je bila več kot 93 odstotna, izmed oddanih glasov pa kar 95 odstotkov za samostojnost.
Enkratno! Takratna vlada se je naloge zavedala in jo tudi dobro opravila. Ko je bilo potrebno rezultate plebiscita obraniti z vojsko, je
uspelo tudi to. V vojni so kot vojaki ali pa kot civilni pomočniki sodelovali tudi mnogi krajani Tuhinjske doline. Glede na vse dogajanje
v prejšnjih vojnah, lahko rečemo, da smo jo v Šmartnem in okolici
enkrat za spremembo relativno dobro odnesli.
Imamo svojo državo. Sami si krojimo usodo. Vsake štiri leta lahko
izberemo, kdo nas bo vodil. Ali bi lahko kdaj izbrali bolje? Verjetno
da. Ali vedno izberemo svobodno? Zagotovo da. Takšne sreče nimajo vsi narodi – niti v Evropi, kaj šele v svetu. Večinoma se kar
zavedamo kako nam gre, včasih pa tudi malo potarnamo. Nekateri
tarnajo upravičeno, drugi malo manj. Druži nas želja po še boljšem.
Večinoma se položaj naše države in tudi lokalne skupnosti, sicer z
majhnimi koraki, a konstantno izboljšuje.
V času samostojne države je največja pridobitev našega kraja, pa
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KS Motnik
Na skrajnem vzhodu kamniške občine se nahaja KS Motnik. Staro trško
naselje obkrožajo hribi in griči z neokrnjeno naravo in številnimi zaselki,
ki bdijo nad Motniško kotlino. Veseli
smo, da je Motnik v zadnjih letih ponovno zaživel, saj se je v naš kraj priselilo več mladih družin, utrip kraja
oblikuje pestra društvena dejavnost,
odprti pa smo tudi za sodelovanje s
širšo okolico. Tako se že od leta 2012
v Motniku odvija Križnikov pravljični festival Jenkret je biv, konec
poletja je tradicionalno organiziran kolesarski izlet od Snovika do
Motika, vsakih nekaj let pa se v našem kraju ustavi tudi vseslovenska prangerjada. Pomembne kulturne in zgodovinske znamenitosti
so povezane z Motniško turistično potjo, po kateri nas vodi podoba
polža, ki je zaščitni znak Motnika. Turistično ponudbo kraja pa je
v zadnjem letu popestrila še turistična kmetija Pod kostanji, ki je
zaživela v zaselku Vrhe. Če izvzamemo številne omejitve in prepovedi v času epidemije, se Motnik lahko pohvali z razgibano paleto
kulturnih, športnih, dobrodelnih in družabnih dejavnosti.
Prepričana sem, da smo lahko Motničani in Motničanke precej zadovoljni z življenjem v prelepi Tuhinjski dolini, zagotovo pa vsak
med nami lahko najde kak razlog za nezadovoljstvo, pa naj bodo to
nepomembna manjša nesoglasja ali pa izredno slabo stanje dotrajane cestne infrastrukture, ki vsakodnevno rahlja živce vsem voznikom na našem območju. Resnično upam, da se bodo dolgoletne
obljube o obnovi in sanaciji čim prej tudi uresničile.
Pred tridesetimi leti so bila pričakovanja ljudi velika, saj so bile obljube o novi Švici mamljive, vsak si je po svoje predstavljal prihodnost v samostojni državi, nihče pa ni vedel, kaj nas zares čaka.
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Narodna zavednost in pripadnost pa tudi družbena odgovornost so
bile veliko večje kot danes, saj je bila udeležba na plebiscitu skoraj
100 odstotna, o čemer lahko sedaj le sanjamo. Velika večina se je
odločila za samostojno Slovenijo − po pripovedovanju krajanov sta
bila v Motniku oddana le dva glasova proti. Pričakovanja ljudi so se
razlikovala, zagotovo pa je bila vsem skupna želja, da bi živeli v miru
in slogi. Z velikim ponosom smo se 25. junija udeležili kresovanj, ki
so se odvijala po vsej Sloveniji, verjetno pa tedaj ni nihče slutil, kaj
nas bo čakalo naslednje jutro. Slovenija se je takrat prvič resnično
povezala, stopila skupaj in po desetih dneh osamosvojitvene vojne
zaživela v samostojni in neodvisni državi.
Želim si, da bi bili tolikšne sloge zmožni tudi v času, ki nas preizkuša z zdravstveno, gospodarsko in politično krizo. Ob trideseti
obletnici samostojne in neodvisne Republike Slovenije vsem prebivalcem in obiskovalcem Tuhinjske doline želim, da se s ponosom
in spoštovanjem spominjamo prehojene poti ter z veseljem in zadovoljstvom vsemu svetu jasno povemo, da je naš dom v prelepi
Sloveniji.
Predsednica KS Motnik, Janja Pestotnik

DOM
Na starem ognjišču plamen gori,
po našem domu lepo diši.
Dom je tam, kjer je srce,
tam, kjer ni doma gorje.
V našem domu rože cvete,
v našem domu bije zlato srce.
Doma je preprosto lepo,
bilo je včeraj in jutri še bo.
Doma je lep prav vsak dan,
nikoli čez okno ne pogledaš zaspan.
S soncem obsijan je moj domači kraj,
tu živim, kjer je najlepši zemeljski raj.
Od doma razgled je na bližnje vrhe,
ob pogledu nanje zaigra mi srce.
Iz domače doline v zelen hrib bežiš
in kaj hitro v topel objem doma si zaželiš.
Ko zjutraj po zlati kavi zadiši,
moj obraz nežen nasmeh krasi.
Pošteni ljudje so tu doma,
le lepa beseda tu nekaj velja.
Tu v našem kraju sem doma,
v zelenju sred' lepih gora.
Živim med hribi, a to nič ne de,
tu živijo prijazni ljudje.

Turizem na podeželju
Projekt Turizem na podeželju povezuje
štiri partnerska društva osrednje Slovenije, in sicer Turistično okoljsko društvo
Županova jama, Turistično društvo Cer,
Društvo za razvoj podeželja LAZ Litija
in Turistično društvo Tuhinjska dolina.
Projekt financira Ministrstvo za javno
upravo. Člani konzorcija smo v lanskem
letu kar nekaj časa namenili spoznavanju
delovanja in ogledom turističnih točk preostalih društev v projektu. Ponudbo in območja v katerem delujemo smo strnili v skupni
integrirani turistični produkt, ki je namenjen večjim skupinam kot
celodnevna ekskurzija.
Na podlagi pilotno izvedenega programa, ki ga je izvedlo Društvo
za razvoj podeželja LAZ, smo le-tega analizirali in pripravili prilagoditve. Zbirali smo elektronske naslove in vzpostavili bazo naslovnikov, ki jim bomo pošiljali vabila za izvedbo celodnevne ekskurzije.
Bazo elektronskih naslovov sproti dopolnjujemo. Ker razmere niso
dopuščale obiska večjih skupin, vabil za izvedbo ekskurzije še nismo pošiljali.
Izdelali smo tudi letak z namigi za izlete za posameznike oz. družine, s poudarkom, da nas obiščejo in odkrijejo naše skrite kotičke
podeželja v osrčju Slovenije.
Z namenom, da v tem času, ko ne moremo tržiti skupnega produkta, vseeno komuniciramo s potencialnimi obiskovalci, smo vzpostavili redno pošiljanje e-novičnika 2x mesečno. V novicah vsakokrat
predstavimo zanimivosti z lokacij vseh prijaviteljev, kar lahko predstavlja obisk lokacij za ogled znamenitosti ali ideje za izlet.
V prihodnost zremo z optimizmom, da se bodo razmere čim prej
umirile in se bo življenje vrnilo v stare tire, naši programi pa kmalu
oživeli.
Pavla Tomec

Tudi, če človek pol sveta obteče,
najboljši se kruh doma speče.
Veter vedno nosi pozdrav z neba,
v naš dom iz prelepih gora.
Nikjer ni lepše kot v naši vasi,
kjer dom iskren nasmeh krasi.
O j, dom, lep si proti vsem njim,
v tujini le po tebi hrepenim.
Dom moj prelepi, samo zate živim,
odprtih vrat domov se veselim.
Nikdar v življenju te ne zapustim,
saj le doma topel stisk roke dobim.
TINKARA BAJDE

Sladoled Smrekov dragulj
AjsThin - V letošnji turistični nalogi so učenci zasnovali novo, inovativno, zdravo sladico - “gozdni sladoled”, ki so ga poimenovali
AjsThin. Razvijali so recepte za sladoled in piškotne skodelice in
razmišljali o postavitvi / postrežbi sladice ter prodaji, trženju le-tega.
Smrekov dragulj
O sladoledu: “Malo nenavaden, a kljub temu edinstven smrekov
sladoled. Če ga okušaš dovolj pozorno, okusiš prepoznaven okus
smrekovih vršičkov. Takšnih, po receptu naših babic.”
Recept:
• 500 ml navadnega domačega jogurta,
• 60 g sladkorja, • 2 beljaka, stepena v sneg,
• 10 žlic sirupa smrekovih vršičkov.
Priprava: Iz beljakov stepemo sneg. Nato v jogurt vmešamo sladkor ter sirup vršičkov. Na koncu dodamo še sneg beljakov. Mešamo
dokler ne dobimo gladke mase. Vlijemo v posodo in postavimo v
zamrzovalnik. Na vsake pol ure premešamo.
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umiritev in regeneracijo telesa na vseh ravneh. Postavite zdravje
vašega telesa na prvo mesto in se nam pridružite na zvočnih vibracijah, ki povzročajo blagodejno notranjo masažo vseh celic. Zvok
gonga vibrira z energetskimi linijami telesa in jih uravnoteži. Zvočne kopeli potekajo eno uro.

Poletje v Tuhinjski dolini
bo dogodkov polno
Pridružite se nam v Termah Snovik za super poletno doživetje.
Blizu doma. Zeleno. Brezskrbno. Varno.
Če si kaj želimo, si sedaj vsi želimo brezskrbnega, zabavnega, sproščujočega in družabnega poletja, da si naberemo moči in okrepimo
zdravje. V eko svetu termalnih užitkov je poletni utrip prepleten s
tisočerimi aktivnostmi za ravnovesje telesa in duha, veselje, zabavo
in druženje.
Poletni program v JULIJU IN AVGUSTU bo prepričal prav vse –
ljubitelje termalnih užitkov za sprostitev in krepitev zdravja, otroke s številnimi zabavnimi aktivnostmi, ljubitelje kulture s stand up
komedijami in glasbeno družabnimi večeri. Navsezadnje se bodo
smejale tudi vaše brbončice, za katere bo skrbela kuharska ekipa
restavracije Potočka z okusnimi meniji.
Pri nas v termah je vsak dan knajpovsko obarvan. Vsak dan je tako
Kneipp dan. Skozi dogodke in bogat animacijski program bomo
spoznavali Kneippovo življenjsko filozofijo zdravega načina življenja. S knajpanjem nadaljujemo tradicijo Kneippovega zdravilišča
Kurhaus v Kamniku, kjer so že leta 1891 začeli z zelo uspešnim
izvajanjem Kneippovih terapij. Javno kopališče je stalo na sotočju
Nevljice in Kamniške Bistrice. Bilo je tako zelo uspešno, da je obisk
tega kopališča javno priporočal celo sam Sebastian Kneipp, izumitelj knajpanja. Sebastian Kneipp, nemški duhovnik, hidro in fitoterapevt, je postavil sistem petih stebrov za ohranjanje zdravja telesa
in duha: voda, zelišča, gibanje, prehrana in zdrav življenjski slog.
Ker si je sam že v mladosti s kopanjem v hladni Donavi pozdravil
tuberkulozo, se je odločil, da bo življenje posvetil zdravljenju ljudi
na naraven način. Vsak nov dan preživet v objemu zelenih gozdov
Tuhinjske doline vas bo popeljal po preprosti, a učinkoviti filozofiji
za polno in zdravo življenje.

Za zdravje in sprostitev vsakodnevne Kneipp aktivnosti na bazenu
Plavanje in čofotanje, dričanje po toboganih, vodne masaže, dnevno vodna telovadba in Kneipp vodni oblivi z mrzlo vodo, nočno kopanje, kar bo spodbudilo vse mišice vašega telesa. Voda v Snoviku
je vir zdravja, je bogata s kalcijem, magnezijem, natrijem, kalijem in
drugimi koristnimi minerali. Primerna je za plavanje in pitje, blagodejno vpliva na kosti, kožo in prebavo.
Za popolno ravnovesje zvočne kopeli z gongi
(NOVO od junija 2021)
Vsak izmed nas se sreča s pomanjkanjem energije zaradi hitrega
življenjska tempa in stresa. Takrat je čas za globoko sprostitev,
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Za ljubitelje narave
Povežimo se z neokrnjeno naravo. Preko vseh petih čutov vas bomo
popeljali po Kneippovi bosonogi poti (Naj tematska poti), da začutite mehkobo trave, ostrine kamnov, toplega peska, zbadljivosti
iglic, temperature vode in toplote zemlje. Skupaj bomo bosonogo
stopali kar po 11ih naravnih elementih.

Animacija in delavnice za otroke
Otroci se bodo v poletnem času poleg zabave na bazenu in osvajanju plavalnih tehnik prelevili v prave raziskovalce, vedoželjneže in
ustvarjalce. Pri aktivnostih pa se jim bo pridružil še palček Snoviček in tako bo družba popolna. Marsikatero vragolijo bomo ušpičili
skupaj. Psst, a ne povejte staršem, ki jih bomo ta čas poslali na razvajanje v Wellness Center. Naj se sprostijo in prepustijo izkušenim
rokam maserjev, ali pa zgolj uživajo v podvodnih masažah na bazenih. Vse delavnice in animacije so za apartmajske goste in zunanje
goste s kupljeno karto za kopanje brezplačne.
Spoznavanje lokalnih okusov Tuhinjske doline in Kamnika
Z namenom krepitve lokalne identitete želimo naših gostom in
obiskovalcem predstaviti ponudbo lokalnih kulinaričnih izdelkov
ponudnikov iz okolice, vsako soboto dopoldne je mogoče kupiti izdelke naših lokalnih kmetij na stojnicah pred tržnico. Ljubiteljem
dobre lokalne hrane pa ob sobotnih večerih pripravljamo slovenske
večere s tradicionalnimi okusi Tuhinjske doline in Kamnika (tuhinjska postrv iz lokalne ribogojnice Nevljica, firštov golaž s tuhinjsko
filo). Večeri bodo potekali ob zvokih prave domače slovenske glasbe.
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Za aktivne športne ljubitelje
Pohodi do izvira termalne vode, fitnes v naravi, trim steza, kolesarjenje z možnostjo izposoje električnih koles v termah, za pohode
so na voljo tudi palice za nordijsko hojo. Vsak dan med delovnikom
poteka tudi skupinska telovadba na prostem v okviru vseživljenjskega projekta Šola zdravja)
STAND UP POLETJE
Letošnja novost so torkovi stand-up večeri, da spustimo smeh na
plano in obudimo prijetne kavarniške večere. Z nami bodo najboljši
slovenski stand up komiki, ki bodo poskrbeli, da zagotovo ne boste ostali resni, se nasmejali in sprostili svoje misli. S smehom do
zdravja.
Za ljubitelje glasbe in plesa
Četrtkovi poletni večeri so namenjeni sprostitvi, da posedimo v objemu gozdov na naši terasi, prisluhnimo prijetni glasbi kitare, klavirja in prijetnega vokala. Melodije, ki jih bodo izvajali člani godbene
sekcije Turističnega društva Tuhinjska dolina, vas bodo zvabile tudi
v plesne ritme.
Zabavni družabni večeri
Poletni večeri so čas za druženje. Preizkusite svojo srečo v tomboli,
oglejte si film pod zvezdami, sprostite energijo na ročnih igralnih
avtomatih.
Za vedoželjne
Ali ste vedeli, da kotlovnica na lesno biomaso ogreva naše apartmajsko naselje? Ali ste vedeli, da s sončnimi kolektorji ogrevamo
bazensko vodo? V termah smo že od pričetka delovanja zavezani in
odgovorni do okolja, zaposlenih, gostov in lokalnemu prebivalstvu.
Spoznajte našo EKO zgodbo, po kateri vas bo vsak torek in četrtek
popeljal idejni vodja razvoja Term Snovik in turistične destinacije
Tuhinjska dolina. Po prijetni poti se bomo osvežili ob Kneippovem
termalnem napitku.

Naj se fantastično poletje prične.
Veselo, razigrano, družabno, varno in brezskrbno. Blizu doma.
V Termah Snovik bomo v skrbi za vse naše goste, zaposlene, okolje in naravo delovali s skupno zavezo trajnostnega delovanja ter
skrbnim izvajanjem visokih zdravstvenih in higienskih standardov
za preprečevanje širjenja okužb Covid-19. Kot zeleni ponudnik v
osrčju Kamniško-Savinjskih Alp ustvarjajo pogoje za varen oddih in
obisk skladno z znakom Green & Safe Slovenske turistične organizacije in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Za dodatne in ažurne informacije o vseh dogodkih in programih na
www.terme-snovik.si ali si prenesite aktualni program preko QR
kode na zadnji strani glasila.
Kontaktne informacije:
animacija@terme-snovik.si, 01 83 44 100 ali 051 313 966.
Na vse aktivnosti je potrebna predprijava.
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
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TD Tuhinjska dolina omogoča najem šotora za p
dogodke, kot so sejmi, zabavne, kulturne in ostale
različne zasebne zabave in praznovanja ter poslovn

Šotor je lociran v Snoviku, nasproti Term Snovik.
V šotoru je urejena vsa potrebna infrastruktura.
Velikost šotora je 600 m2, lahko najamete le del šo

T UH I N JKA

Cena najema za osebna praznovanja znaša 1,00 E
Cena najema za dogodke in prireditve znaša 2,00
Cene veljajo za krajane Tuhinjske doline.

Sodobno opremljena večnamenska
dvoranao vnajemu
kompleksu
Glede dogovora
šotora smo dosegljivi na
041 633 779
oz. prek elektronskega naslova
Term Snovik je primerna za številne
priložnosti:
info@td-tuhinjskadolina.si.
poroke, praznovanja, poslovna
srečanja, seminarje in
izobraževanja, srečanje klubov
društev dogodke
ter številne
Vašeinprireditve,
lahko dopolnite z gostin
nastanitveno ponudbo Term Snovik. Več informa
druge priložnosti

https://www.terme-snovik.si/sl/organizacija-dogod

(kontakt: Janez
Pušnik, tel.:Za
051okusno
410 775).
Postavitev se prilagodi posamezni
priložnosti.
kulinarično ponudbo pa poskrbi restavracija Potočka.

Informacije: Janez Pušnik, tel: 051 410 775,
e-naslov: janez.pusnik@terme-snovik.si

V Termah Snovik je ob kulturnem prazniku potekal že dvanajsto leto
zapored literarni večer, na katerem so se brale pesmi o pogumu.
Zala Gril, učenka 7. razreda OŠ Gustava Šiliha iz Velenja, je zmagovalka letošnjega literarnega natečaja s pesmijo Otroški pogum.

POLETNI FESTIVALI V SNOVIKU
Nedelja, 20. 6. 2021
Skok v poletje - uradno odprtje zunanjega bazena in pester
celodnevni animacijski program
Sobota, 26. 6. 2021
Festival lokalnih kamniških piv, brezplačen vstop
Sobota, 10. 7. 2021
Kneippov dan
Sobota, 7. 8. 2021
Snovičkov festival
Sobota, 28. 8. 2021
Slovo poletju

OTROŠKI POGUM
Otroci so pogumni.
Že ko se rodijo,
se v ta kruti svet zapodijo,
in sence življenja vsak dan lovijo.
Otroci so pogumni.
Ko se spopadejo s šolo,
ko s prijatelji zapleše kolo
in zapadejo v puberteto golo.
Otroci so pogumni.
Ko odkrivajo življenja lepe zaklade,
ko doživljajo svoje življenjske balade
in oblikujejo svoje življenjske navade.
Otroci pogumno zrastejo v odrasle.
Vedno znova gojijo upanje o uspehu,
živijo pošteno, ne želijo živeti v grehu
in upajo, da bo njihovo življenje minilo v smehu.
(Zala Gril)
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SNOVIŠKO POLETJE

Koledar aktivnosti in dogodkov v Termah Snovik za julij in avgust 2021
AKTIVNOSTI NA BAZENU

ZA AKTIVNE ŠPORTNE LJUBITELJE

Skupinska vodna telovadba: vsak dan od ponedeljka do sobote:
10:00 - 10:30 in 17:00 - 17:30, ob nedeljah ob 10:00

Skupinska telovadba na prostem
(v sklopu vseživljenjskega projekta ŠOLA ZDRAVJA): od ponedeljka
do petka 8:00 – 8:30, pri prireditvenem šotoru nasproti term

Kneipp vodni oblivi z mrzlo vodo: vsak dan od ponedeljka do nedelje 10:30 - 11:00 in 17:30 - 18:00, sledi sprehod po kratki bosonogi
poti v obliki polžka, ki se nahaja tik ob bazenu.

Pohod do izvira termalne vode: ob sredah in petkih 12:30 - 13:30

Nočno kopanje v bazenih s termalno vodo:
ob sredah, petkih in sobotah 20:00 - 22:00
ZA POPOLNO RAVNOVESJE TELESA IN DUHA
(NOVO OD JUNIJA 2021)

Večerni pohod z baklami: ob ponedeljkih, sredah in petkih
21:00 - 22:00, cena 1 €/osebo

ZABAVNI DRUŽABNI VEČERI

NOVO

Skupinska zvočna kopel z gongi:
ponedeljek, 14. 6. 2021, 21. 6. 2021, 28. 6. 2021 18:00 – 19:00,
potrebne predprijave, cena 22 € (večnamenska dvorana Tuhinjka)
SPOZNAVANJE KNEIPPOVE ŽIVLJENJSKE FILOZOFIJE
Kneippova bosonoga pot (naj tematska pot 2018):
vsak torek in četrtek 16:00 - 18:00, cena 8 € - 10 €
Kneippov dan: sobota, 10. 7., celodnevni dogodek
ANIMACIJA IN DELAVNICE ZA OTROKE
Vodne vragolije na bazenu: ob ponedeljkih, četrtkih, sobotah
in nedeljah 11:30 - 12:15; ob torkih, sredah in petkih 16:30 - 17:00
Lov na skriti zaklad: ob ponedeljkih, četrtkih in sobotah:
16:30 - 17:00 (notranji ali zunanji bazen)
Ustvarjalne delavnice: ob ponedeljkih in sobotah:
12:30 - 13:30 (večnamenski prostor Tuhinjka)
Ustvarjanje razglednic: ob petkih 11:30 - 12:30
(večnamenski prostor Tuhinjka)
Otroška plesna delavnica: ob nedeljah 12:30 - 13:00
(zunanji bazen)
Joga za otroke: ob torkih 11:30-12:30,
ob četrtkih 12:15-13:15 (večnamenski prostor Tuhinjka)
Obisk palčka Snovička: ob torkih 12:30 - 13:00,
ob četrtkih 13:30 - 14:00, ob nedeljah 13:00 - 13:30
Kulinarična delavnica za otroke: ob sredah 11:30 - 12:15
SPOZNAVANJE LOKALNIH OKUSOV
TUHINJSKE DOLINE IN KAMNIKA

Tombola na terasi ob torkih 19:30 - 20:30
Kino večer pod zvezdami: ob četrtkih 20:00 - 21:30
(29.7., 5.8., 26.8.), terasa restavracije Potočka
Zabava z ročnimi avtomati: vsak dan v večernih urah možnost partije biljarda, ročnega namiznega nogometa in drugih iger; prireditveni šotor nasproti term
ZA LJUBITELJE GLASBE IN PLESA
Glasbeni poletni večeri: ob četrtkih 19:30 - 21:00
(1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 12.8., 19.8.), terasa restavracije Potočka v termah
ZA VEDOŽELJNE
Predstavitev eko resorta in EKO zgodbe Term Snovik: Pogovor z
Ivanom Hribarjem, idejno vodjo razvoja Term Snovik in turistične
destinacije Tuhinjska dolina ob Kneippovem napitku – ob torkih
10:00 - 10:45 in ob četrtkih 17:00 - 17:45
Tematska predavanja za 3. življenjsko obdobje
ob petkih 17:00 – 18:00,
2. 7. Piti dovolj vode in emocijami
16. 7. Koga zadovoljujemo s pridnostjo?
30. 7. Strah, pričakovanja in programi,ki smo se jih naučili v otroških
letih
STAND UP POLETJE
Stand-up kavarniški večeri: ob torkih 21:00 - 21:30,
cena karte 10 €, večnamenska dvorana Tuhinjka
6. 7. Martina Ipša, 13. 7. Željko Čakarević – Željkić,
20. 7. Lucija Ćirović, 27. 7. Klemen Bučan, 3. 8. Matjaž Javšnik,
10. 8. Aleš Novak , 17. 8. Marina Orsag, 24. 8. Martina Ipša,
31. 8. Janez Usenik

Tržnica lokalnih dobrot in izdelkov:
ob sobotah 8:00 - 13:00, pred termami
Slovenski večer ob zvokih domače glasbe: ob sobotah
18:30 - 21:00, cena večerje 14 €, večnamenska dvorana Tuhinjka

Naj se fantastično poletje prične.
Za dodatne in ažurne informacije o vseh dogodkih in programih na
www.terme-snovik.si ali si prenesite aktualni program preko QR kode.

TUHINJSKI
GLAS
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IZDAJA:
Turistično društvo Tuhinjska dolina
ZAKONITI ZASTOPNIK:
Ivan Hribar, predsednik TD Tuhinjska dolina

LEKTORICA: Tamara Damjanc
FOTOGRAFIJE: arhiv društva in Term Snovik
TISK IN DTP: Filter urbane rešitve d.o.o.

UREDNICA:
Jožica Hribar

NAKLADA: 2300 izvodov

UREDNIŠKI ODBOR:
Olga Drolc, Lučka Drganc, Sara Drolc in
Anja Tabakovič

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva, javne ter zasebne
ustanove od Nevelj do Motnika brezplačno.

